11/30/2020

Har du sett dette? Her er historien bak

MENY

Har du sett dette? Her er historien bak
 For 78 år siden – 26. november 1942 – ble 555 jøder deportert fra Norge. David Becker fra Skien var
en av dem. Han og broren Louis ble drept i Auschwitz.
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D



en svarteste novembernatta i Norges historie ble markert med lys, blomster og

messingpuss torsdag. Bak markeringene sto mennesker fra ulike organisasjoner,
trossamfunn og religioner.
Hvis du har gått og stirret ned i fortauet langs Torggata i Skien, har du kanskje sett to
gatesteiner som skiller seg ut fra de andre. De to snublesteinene av messing bærer navnene til
David og Louis Becker, og ble nedlagt i Torggata i 2014. De to brødrene bodde i Skien og
jobbet som kjøpmenn nettopp her i Torggata.
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DØDE I AUSCHWITZ: David (t.v.) og Louis Becker ble drept i en av Hitlers dødsleirer. Foto:
Bilder fra snublesteiene.no

Pappa til tre

D

avid Becker var den eldste av de to brødrene, og var 42 år da Hitlers tropper okkuperte
Norge. Han var gift med Signe Paula Saposnikoff og var pappa til barna Sigurd, Ivar og
Sonja Rita. De var fra 11 til 18 år da David ble arrestert 2. juni 1942. Først ble han fraktet til
fangeleiren Grini i Bærum.
LES OGSÅ

Slik ble freden feiret i Telemark: Folk jublet - men
festen var ikke for alle
Høsten tilbrakte David med tvangsarbeid i Kvænangen i Nord-Norge, men i november ble han
sendt tilbake til Grini. 26. november ble han tatt om bord i det tyske skipet «Monte Rosa» og
sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz i dagens Polen.
26 norske jøder ble sendt med MS «Monte Rosa» denne dagen. Samme dag ble 529 norske
jøder deportert med et annet skip fra Oslo, nemlig DS «Donau». Til sammen 555 mennesker,
og nesten ingen kom tilbake. Dette var den største jødiske fangetransporten fra Norge.
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FLYKTET: Sigurd Becker klarte å ﬂykte til Sverige og overlevde krigen og jødeforfølgelsen.
Bildet er tatt i forbindelse med et intervju med Varden i 2009. Foto: Reidar Peersen

34 av 772 overlevde

T

otalt ble 772 norske jøder som ble deportert til tyske utryddelsesleirer under andre

verdenskrig. Bare 34 av dem overlevde. David ble tatt ut til tvangsarbeid da han kom til
Auschwitz, men ble drept 10. august 1943.
Davids kone og barn ble varslet om at de var i fare i 1942, og at tyskerne var ute etter dem.
Statspolitiet, Germanske SS og hirden deltok i massearrestasjonene av jøder i Norge.
– Det var en fremmed som varslet meg om at jeg var i fare, og jeg stakk med en gang, fortalte
Davids sønn, Sigurd Becker til Varden i 2013.
LES OGSÅ

Bare én jødisk famile bodde i Telemark da nazistene
invaderte Norge
Han var da i Sandefjord, men tok toget til Skien, der hans mor, Signe, møtte ham på stasjonen.
Signe og barna gjemte seg på ﬂere forskjellige adresser i Grenland, og hadde heldigvis noen
gode hjelpere som til slutt klarte å ordne båtfrakt til Sverige, der de berget livet gjennom
krigsårene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Etter krigen ﬂyttet Sigurd ﬂyttet tilbake til Skien, der han bodde til sin død i 2015. Han drev
også butikken i Torggata som hadde blitt knust og griset til med hakekors under krigen.
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SNUBLESTEINER: På dagen 78 år etter at David Becker ble deportert ble det lagt ned lys
og blomster ved snublesteinene som er lagt ned til minne og David og broren Louis i Skien.
Foto: Torbjørn Tungesvik

– La tyskerne ta ham!
ver 60 år etter krigen ble det imidlertid avslørt at ikke alle i hjemmefronten var like ivrige

O

etter å hjelpe den jødiske familien på ﬂukt. «Saken har ingen interesse for en militær
organisasjon. Sett gutten på gaten og la tyskerne ta ham. Det er en ordre,» skal Milorg-

lederen i Skien ha sagt om Sigurd Becker, Davids sønn.
Dette står i Kjell Staal Eggens manuskript som ble utgitt som bok av sønnen Trym i 2008. Kjell
Staal Eggen var sentral i aksjonen som berget livet til de gjenværende medlemmene av
Becker-familien.

LES OGSÅ

Barnas bok om pappas krig
Louis Becker var 34 år da tyskerne okkuperte Norge i 1940. Han ble arrestert 20. juni 1942 – et
par uker etter sin storebror. Louis ble deportert med skipet «Gotland» 25. februar 1943.
Foreldrene hans var på samme fangetransport. De ble sendt rett i gasskammeret da de
ankom Auschwitz i februar, mens Louis ble satt til tvangsarbeid. Han ble drept 10. august
1943.
Louis og David hadde også to søsken til som ble deportert og drept i Auschwitz. De het Wulff
(f. 1907) og Frida (f. 1900). Barna som klarte å ﬂykte fra Skien til Sverige mistet altså, far,
besteforeldre, to onkler og en tante.

MESSINGPUSSER: Over hele landet har jødiske snublesteiner blitt pusset blanke på 78årsdagen for massedeportasjonen. Her er det Ole Johnny Hansen i Hvite busser som
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hedrer Becker-brødrene i Skien sentrum. Foto: Bjørn Harry Schønhaug
MENY

Et siste postkort

S

igurd fortalte til Telemarksavisa i 2014 at det bare kom ett eneste livstegn fra
familiemedlemmene som ble deportert. Det var fra Louis som ﬁkk sendt et postkort til
kjæresten, Randi, i Skien. På kortet sto det bare ﬁre ord: «Jeg har det bra».
En forsamling av mennesker fra ulike trossamfunn som la ned blomster og lys på
snublesteinene til Louis og David torsdag kveld: Faris Murad fra Skien moské, Erik Andal
Hofsten og Kristian Røssaak fra Human-Etisk Forbund, Vidar Top fra Jesu Kristi kirke av de
siste dagers hellige (mormonene), Main Holte fra Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn Grenland og leder Odin Adelsten Bohmann fra kommunens utvalg for
kultur, idrett, friluft og frivillighet.
Egentlig skulle de ha pusset messingsteinene blanke, noe som er blitt en tradisjon over hele
landet. Men steinene til Louis og David Becker skinte allerede blankt i neonlyset, etter at folk
fra Hvite Busser, Telemark Museum og Litteraturhuset i Skien hadde pusset dem to ganger
tidligere på dagen.
– I jødisk tradisjon dør man to ganger: Først når hjertet slutter å slå, deretter når navnet ditt
blir glemt. Vi skal bidra til at Louis og Davis lever videre, sa Erik Andal Hofsten etter å ha lagt
ned en hvit rose i Torggata.

LA NED ROSER: Faris Murad fra Skien moské, Erik Andal Hofsten og Kristian Røssaak fra
Human-Etisk Forbund, Vidar Top fra Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige
(mormonene), Main Holte fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Grenland og
leder Odin Adelsten Bohmann fra kommunens utvalg for kultur, idrett, friluft og frivillighet.
Foto: Torbjørn Tungesvik
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