
Eichmanns sønner oprettede terrorceller  
World Israel News 10. november 2018 

Adolf Eichmanns 3 ældste sønner forblev loyale over for ham og 

forsøgte at hævne deres fars henrettelse. For første gang skildrer 

den britiske avis Daily Mail pa  sit website, hvordan det gik hans 4 

sønner efter hans død i 1962. 
Eichmann var arkitekten bag den sa kaldte Endlo sung, der send-

te 6½ million jøder i døden under 2. verdenskrig. 

Den utrolige historie om, hvordan han blev kidnappet udenfor 
sit hus pa  Garibaldi Street i Buenos Aires af Mossad-agenter og 

smuglet til Israel, er nu blevet genskabt i filmen Operation Finale. 

Eichmann havde 4 sønner. De ældste Klaus, Horst og Dieter, for-

blev trofaste overfor ham, selv efter hans død. Den yngste, Ricardo, 
afviste ham og siger hans henrettelse var berettiget. Klaus og Horst 

er døde, Dieter lever og Ricardo, som var 5 a r, da hans far blev taget, 

bor i Tyskland og arbejder i dag som en anerkendt arkæolog. 

           Claus                        Horst                       Dieter                   Ricardo 

Eichmann sad i et bur med skudsikkert glas under retssagen. 

Carmen Bretin Lindemann, som var Horsts elskerinde, var 

villig til at fortælle, hvad der blev af familien. I sit hjem i 

Garupá i det nordlige Argentina fortæller den 61-a rige Lin-
demann, at Horst var tættest pa  sin far, ikke hans ældste 

søn Klaus, som det vises i filmen.  

Horst var en "stærk nazist" der hejste hagekorsflaget 
over hjemmet, da deres far blev bortført, og han gik ofte 

rundt med det nazistiske armba nd inde i huset. 

"Det var en meget vanskelig tid, da han var i fængsel i Israel. Familien var forberedt pa  hans henrettelse - 

de vidste alle, at det ville ske. Eichmann havde engang fortalt dem, at han var træt af at være flygtning. Han 

vidste, hvad der ville komme og de større børn vidste det ogsa . De forventede det, men det gjorde det ikke 

lettere,  Da han blev henrettet, blev Klaus og Horst meget vrede og begyndte at angribe jøder i byen, men det 
gjorde blot forholdene endnu værre for familien," sagde hun. 

"Horst var en meget stærk nazist og troede pa , at hans far ikke havde gjort noget forkert. Bortset fra Ricar-

do var alle brødrene enige om, at Eichmann var uskyldig. Han fortalte sine sønner, at Hitler gik efter jøderne, 
fordi de planlagde at sterilisere tyskere ved at lægge et kemikalie i drikkevandet. Derfor blev de dræbt, fortal-

te han dem. Horst troede stærkt pa , at hans far havde gjort det rigtige. Hvis Horst var blevet klar over, at Eich-

mann var skyldig, var hans verden styrtet sammen!” Carmen Lindemann 

Flugtruten Skibet, der bragte ham til Argentina Foto ombord 

Huset på Garabaldi Street 

Ricardo Clements identifikationspapir  Israelernes falske pas for Clement 

Efter Eichmanns død oprettede Horst og Klaus en nazistisk terrorcelle, der udførte angreb pa  jødiske virksomheder og synago-

ger. I 1962 fandt politiet frem til deres hovedkvarter og fandt her nazistisk propaganda, va ben og Molotov-cocktails med henblik 

pa  at angribe en jødisk skolebus. Horst blev fængslet 2 a r senere for besiddelse af skydeva ben og nazistisk propagandamateriale. 

Ifølge Lindemann fortalte Eichmann sine sønner, at han kun havde ønsket at udvise jøderne, men blev tvunget til at dræbe dem, 
da intet land ville modtage dem. Han havde ogsa  fortalt dem, at han var deres onkel for at undga  opdagelse, men under en diskussi-

on med Horst indrømmede han at være deres far. 



Hus ramt af missil , der 13. november blev affyret fra Gaza mod den sydlige havneby Ashkalon  

300 missiler affyret ind over Israel, IDF har bombet 70 militære mål i Gaza 
World Israel News 12. november 2018 

Efter drabet pa  en kommandant i Hamas og en israelsk officer under sammenstød i Gaza søndag aften har sirenerne lydt i hele 

den sydlige del, da 300 missiler blev affyret mod israelske byer. IDF har reageret ved at angribe over 30 Hamas-ma l i Gaza.  

En mand i 20'erne blev alvorligt sa ret i en morte rbrand i en tom bus, som han stod ved siden af. 

Nehorai Darshan, leder af United Hatzalah i Sderot, melder: Vi har behandlet 54 personer, der er såret af granatsplinter fra raket-

terne, der lander i og omkring Sderot og Sha'ar Hanegev regionen. En ung pige blev behandlet af vore frivillige, da hun fik en finger 

ska ret af ved en dør i et beskyttelsesrum, da det blev lukket. Vore frivillige kører i nødhjælp fra sted til sted efter opkald fra folk, 

der er sa rede eller har følelsesmæssige chok af raketter og de skingrende sirener" sagde hun.  

1 død, 85 såret af missiler 
World Israel News 13. november 2018 

En 48-a rig mand blev dræbt og 2 kvinder 

sa rede, da en raket slog ned i deres hus i Ash-

kelon sent mandag aften. 

Mahmoud Abu Asbah kom fra byen Halhul 

nord for Hebron, han var den første dræbte, 

da terroristerne begyndte at affyre raketter 

mandag eftermiddag. Hans 40-a rige kone er 

ha rdt sa ret og bliver nu behandlet pa  Barzilai 

Medical Center. 

En anden kvinde blev fundet i samme hus 

og blev ogsa  kørt til Barzilai Medical Center i 

kritisk, men stabil tilstand.  

Magen David Adom-lægen Eyal Chen sag-

de: "Efter at raketten landede, søgte vi i om-

ra det, brandvæsenet brød ind i en lejlighed, 

som var la st, og der fandt vi en 60-a rig kvin-

de, bevidstløs med a bne sa r og flere skader." 

85-100 personer blev kørt til hospitalet i løbet af natten og tirsdag morgen, de fleste let sa rede eller i choktilstand.  

Fra kl. 3.00 tirsdag formiddag affyrede terrorister fra Gaza 300-400 missiler mod Israel uafbrudt indtil mandag eftermiddag. 

Websites med tilknytning til Hamas og Islamisk Jihad erklærer, at de vil udvide missilregnen til Israels større byer, herunder Tel 

Aviv, hvis Israels bombardementer i Gaza ikke stopper. 

IDF meldte tirsdag formiddag, at det havde ramt omkring 150 Hamas- og Islamisk Jihad-ma l, herunder militære forbindelser, 

va benfabrikker og affyringsramper i hele Gaza. De ramte ma l omfatter mindst 4 bygninger med flere etager, der blev brugt af Ha-

mas, herunder en bygning, der husede Hamas’ militære efterretningstjeneste. 

Missilerne når helt til Beersheba 



IDF bomber Al-Aqsa TV           
og 3 tunneller 
World Israel News 12. november 2018 

Israels styrker bombede Al-Aqsa TV efter 

advarsel om, at det ville blive bombet. TV-

stationen har i a revis været en giftbrønd, der 

har ansporet til vold og ødelæggelse af Israel og 

dens børneprogrammer hjernevaskede de tro-

skyldige sma  til at dræbe jøder, fordi jøder ned-

stammer fra aber og svin.  

Efter at bygningen var ramt af et advarende 

missil, standsede udsendelserne og bygningen 

blev evakueret, mens der blev sendt et stillbille-

de med dens logo. Kort efter hørtes 3 høje brag 

og skærmen blev sort. Vidner siger, at eksplosi-

onerne ødelagde bygningen og nattehimlen blev 

oplyst af den efterfølgende brand. Det er ikke 

klart, om der er omkomne. 

Den militære talsmand Jonathan Conricus sagde mandag, at Israel har styrket styrkerne nær Gaza med infanteri, forsvarssyste-

mer og efterretningsenheder. Blandt de ma l Israel ogsa  ramte, var 3 tunneller. 

Terrorister rammer civile,  
Israel rammer terror 
United with Israel 13. november 2018 

Israelere, der bor i den sydlige del af landet, kom un-

der en massiv og konstant spærreild af missiler fra Gaza. 

I løbet af fa  timer blev en mand dræbt, flere mennesker 

blev sa ret, hjem og ejendomme blev ødelagt. 

Dette er den forfærdelige realitet, som uskyldige isra-

elske civile har været udsat for i de sidste 13 a r.  

Hvorna r og hvordan vil dette mareridt ende? 
Missil slår ned på en gade i Israel 

Bus ramt af missil bliver  
kaldt et mirakel 
World Israel News 13. november 2018 

Et Hamas-missil ramte en bus i Shaar Ha-

negev-regionen nær Gaz. En soldat blev ha rdt 

sa ret, men en meget større katastrofe blev 

undga et i sidste øjeblik. 

Mandag eftermiddag ramte missilet bussen 

kort efter, at 50 unge israelske soldater havde 

forladt det. Ifølge øjenvidner tog soldaterne 

afsted et øjeblik før det russiske Kornet-anti-

tank missil ramte bagsiden af bussen. 

En 19-a rig soldat blev alvorligt sa ret. Han stod tilfældigvis tæt pa  bussen og fik granatstumper i overkroppen, brystet og hove-

det, han blev straks kørt pa  et hospital. 

Busangrebet var starten pa  den seneste bølge af vold, hvor Hamas affyrede hundredvis ad morte rgranater og missiler ind over 

Israel, de dræbte en mand i kystbyen Ashkelon og sa rede snesevis af andre. Israels luftva ben reagerede med kraftige bombarde-

menter i Gaza, der ødelagte Hamas’ militære og politiske installationer. 

Den udbrændte bus 



Soldat i IDF-specialstyrke dræbt under ildkamp 
World Israel News 12. november 2018 

En IDF-soldat i specialstyrken blev dræbt og en anden sa ret under en ildkamp i 

Gaza søndag aften. I et luftangreb søndag aften blev 5 terrorister blev dræbt, bl.a. 

en højtsta ende Hamas-kommandør.  

Forma let med IDF-operationen var at dræbe eller fange Nur Barakeh, øverst-

kommanderende for den østlige bataljon af Hamas Izz Al-Din Al-Qassam-brigaden i 

byen Khan Yunis. IDF-styrken kørte i en civil bil 3 km ind i Gaza. Men noget gik 

galt, bilen kom i brand og styrken blev involveret i ildkamp. Luftva bnet blev ind-

kaldt og dræbte 5 terrorister pa  stedet. 

Statsminister Benjamin Netanyahu var i Paris til en fredskonference, men besluttede at afkorte sin tur pa  grund af de eskale-

rende spændinger og vendte tilbage til Israel. 

Tidligere søndag aften lød sirener i omra det Eshkol Regional Council tæt pa  Gaza. Beboere her siger de hørte høje eksplosioner 

og i radioen fik besked om at forblive i beskyttede omra der. Home Front Command siger skolerne bliver lukket mandag pa  grund 

af situationen. 

Israelsk araber med kontakt til terrorgrupper planlagde knivangreb 
World Israel News 12. november 2018 

Ahmad Sarsour, en 20-a rig israelsk araber fra Kafr Qassem 20 kilometer øst for Tel Aviv, blev i søndags tiltalt for at være i kon-

takt med terrorister og radikale islamiske organisationer, at finansiere terrorisme og at planlægge et knivangreb i Jerusalem. 

Ifølge anklagen var Sarsour i kontakt med terrororganisationer gennem WhatsApp, Facebook og Telegram. Ved flere lejligheder 

blev han overført til en af aktivisterne i Syrien, som han var i kontakt med. 

Han bad ogsa  om hjælp fra en mand, der støttede al-Qaida for at dræbe den hollandske politiske aktivist, der startede en konkur-

rence om at tegne profeten Muhammed. 

I 2013 købte han i Tyrkiet en billet og planlagde at krydse ind i Syrien ulovligt for at deltage i en af de Jihad-organisationer, der 

opererer i landet, men om natten under flyvningen forpurrede hans mor planen ved at fjerne hans pas.  

Pa  et tidspunkt mellem 2013 og 2018 forsøgte han at erhverve kalium til fremstilling af en raket og at købe va ben for 14.000 $. 

Grisehoved opsat ved  
synagoge i Israel 
World Israel News 9. november 2018 

Jøder i den centrale israelske by Ra-

mat Hasharon var chokerede over at se et 

hæsligt grisehoved ved indgangen til 

Sukkat Shaul synagogen fredag morgen. 

"Min far, som immigrerede fra Berlin 

pa  tærsklen til Holocaust, ville aldrig 

have troet, jeg i skulle fa  et sa  antisemi-

tisk syn at se i Israel!" siger Moti Yogev 

Said, medlem af Knesset. De sekulære 

zionistiske ledere ma  ransage deres sind 

for at se, om de ikke er ga et for langt i 

deres bestræbelser for at fjerne Toraen 

fra deres børns hjerter."  

Eli Armani, synagogens vicevært gen-

nem de sidste 25 a r, fortalte til avisen 

Hadashot: De ringede til mig og fortalte 

der var et grisehoved ved synagogen, og 

jeg tog straks hen for at se det. 

Borgmester Avi Gruber, der ankom til stedet med sin stab, sagde, at "Politiet vil undersøge denne chokerende hændelse og jeg 

er sikker pa  vi vil na  dem, der gjorde det, og fa  dem arresteret. Jeg vil ikke tillade ekstremistiske elementer at skabe uro og had hos 

os. De har ingen plads i Ramat Hasharon eller i det israelske samfund overhovedet. Vi er et fællesskab og vil forblive et fællesskab - 

religiøse og sekulære, mænd og kvinder, askenazim og mizrahiyim. Fællesskab i en enhed af modsætninger." 

Tel Aviv set fra Middelhavet 


