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Aktuell debatt 

Naive norske nazister 
Je~ har (:ht tilsendl et IJlllle~~ 
'<'Ill fOI knll Ild "dell \'~Ir in
,ererl I Dere, ,lvi" under lillelell 
'.)l\(lcrLtc:edlcll i 51-.1CIl" or 'I~
nert J, C' 5tr/(,bkk\ Jq: kj~ll/l~r 
ikke \'cdkollllllellde, fllcn fra 
okkup:hlllfhtiden miJllle, Jcg at 
f:lllliliclI,i\IIe! h .. dd~ ell odins 

:lOg med rilkilyr/lillg til Nasjo
nal Santlill~, De historier SOIll 

Stridskk\' le~~er frcm for å rell
fei'diggjorl' ';lOrskc nazisters 
handlcm:lrcr O\'crfor meg og 
min familie er så tovete og til
, Is l(l!!nakti~c at de ikke burde 
_rdlges \\'1;:, Fordi er par ge

nerasjoncr Cl' \o/..:sr opp siden 
den \'ondc okkupasjonsridell og 
ncppc har kjcnn.;kap ril dctaljer 
0111 mall:!c a\ i"S-lllcdlenllllers 
qupick llf! ondsinncde Ilandlin-

!!er salllt den uhyggelige atll1o
,fære SOIll delle skapte, \'il jeg 
allikevel kOlllmentere noen a\' 
de punkter 5tridskln ne\'fler 
For å gi da~ens unge Og midde
laldrende etinntrykk ;l\~I1\'a den 
uh \~ge \'I SOill bk rammet av 
nazisTenes dårskap følte, ber jeg 
om at avisen tar inn i sin helhet 
vedlagte brev fra Nasjonal Sam
ling, Rikshirden, datert 17, mars 
1944, Hele den pompøse under
skrift «Med Quisling for det nye 
Norge!» os\', bør være med for å 
illustrere fanatismen og tåpelig
heten, 

Når (,Sveitføreren» latterlig
gjør navnet Becker burde han 
ha priset seg lykkelig o\'er at 
ikke herrefolket som okkupel1e 
Norge ble fornærmet. Navnet er 

no/.; opprtnnell~ 1\ ,/.;, IIiCII det 
\isste \ cl Ikke S\ eirforeren. 
Brevet o.;er a\· <lntiselllitthlllc', 
o~ det ,t,\r i kke li I trll.:nde :11 
sl~ke folk skal ha gjot1 alle de 
gode gjerninger mot v,'ir (a Il li lie 
som Stridskle\' "ir utlrvkk for 
Den «hundelutte,.» SOll; Strids
kIev nevner \ar o~så i\'f'i~ hird
mann, Overi\'l'ige-hirdr,"11p \'ar 
det også SOIll med store sreller 
moretseg med å knuse alle \ in
duene i f~n'etningcn D. Becker i 
Centrumgården (cn norsk Kry
stalInatt), Det \'ar ikke a\' god
het at han gikk lan!2e \'cier f()r å 
hellle hunden o" ~ slik at den 
kunnc (dufte,,,, Den var alkre
de tatt godt vare på av anstendi
ge nordmenn, 
~ Den nevnte «hundeluftin~" 
ble utvilsomt gjort med den i~l
tensjon og det håp at hunden 
skulle føre vedkoillmende hird
mann til \,;111 gjemmested, Den
ne antagelse underbygges a\' at 
den s,lmme «Ilun'&'!ufterell» 
forsøkte ;'\ fritte ut barna i \,;ln 
nabolag for :'t hore Olll noen 
kunne tenke seg 11\ or \'i hadde 
gjemt oss, Dersom hensikten 
var blitt oppnådd, ville kanskje 
NS-medlemmet ha fått en fin 
utmerkelse å pynte sin fjonge 
hirduniform med, \,;tr familie 
ville ha endt våre liv i gasskam
meret, og våre gode ~ hjelpere 
ville ha havnet i brutale forhør 
og deretter i konsentrasjonsleir 
med mulige fatale følger. 

Hvem som sto bak den na([
!ige telefonterror Og overmalinl! 
a~ vinduer vet je~ il~e, men jeg 
kan tenke meg 1 hvtlken krets 
pøbelen var å finne, 

Hva angår beslagleggelsen 
og utkastelsen fra hjemmet vål1 
er StridskIevs påstand like ab
surd, Huset ble rett og slett 
tvangskjøpt, og vi ble kastet på 
gaten, At nazistene i Skien skul
le, ha kjennskap til at tyskerne 
«pleide å overta jøders eien
dom» er eiendommelig, Kunng
jøring om beslag a\' all jødisk 
formue i Norge kom først lenge 
etter at norske nazister overtok 
vårt hjem, Den djevelske for
ordningen kom i forbindelse 

illed deportaSjonen a\' jødene til 
Au,chwitL IHOI de skulle dø. 
Den \',tr saledes en naturli!2 kon
se/.;\ ens <1\ deportasjonen~D{)de 
har JO ikke bruk for noe sted å 
bo, 

Innholdet og tonen i bre\'et 
fra Rikshirden all"ående navnet 
D, Becker sier meget om en del 
NS-folks intelligensnivå den 
gang, 

Innlegget fra Stridskiev anty
der at nivået ikke er høyere 
blant de som i dag forsvarel: ok
kupasjonsmaktens handlangere, 

[var Becker 

* 
Nasjonal Samling Rikshirden 
Skien, den 17/3 .. 44 
Fra Hr. 3, Hafrsfjord. 
Til L Blichfeldt. 
Centrumgården. Skien. 
Angår: Navnet D, Becker, som 
står O\'er 
Tllmmersalgslati:el kontor\'in-
uuer. ~-

Undel1e!!nede har eftcr sam
tale' med Fylkesforeren, få(( i 
oppdrag å be Dem tjerne ovell
st~lende navn, på dettes tilhold
sted, Sl)m nevnt ovenfor. Dette 
skli! være gj0/1 innen mandag 
den, 20/3 --14, ellers kOlllmande
rer undertegnede ut kyndige 
Hirdmenn, til å fjerne dette og 
presenterer regningen til Dem, 
for utfol1 arbeide, De er som 
kjent boet.~ bestyrer, 

Navnet D. Becker, er og skal 
\'ære \'ekk og De skal ha sørget 
for at delte var fjernet; og med 
at tommersalgslaget f1y:tet inn, 
i de av ovenstående «forret
ningsmann» benyttede lokaler. 
Navnet Becker har aldri fore
kommet i Norges navnjetne hi
storie, på den måten det har sne
ket sig inn, skal det nu også 
forsvinne! 
Med Quisling for det nye Nor

ge! 
Med Hirden til Kamp og sei

er! Vi vil og skal seire! 
Heil og SæL 

Fører for HR. 3. Hafrsfjord. 
B. Odmar Larsen 

S\'eitfører. 
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