
Effektiv propaganda 
  

En sand historie 
  

En snes for det meste ældre borgere står i kø.  De venter på, at fødevarebanken 

skal åbne.  Dette er en lille by.  Folk er venlige.  De kommer let ind i samtaler. 

  

Nogen siger, at det er meget trist, at 

unge mennesker skal kæmpe og dø i 

krige i fjerne lande. 

  

Alle er enige. 

  

En amerikansk veteran fra anden 

verdenskrig er også enig.  Men tilføjer:  

  

"Det er ikke som under Anden 

Verdenskrig!" 

  

En nationalsocialist, som også står i 

køen, kan ikke modstå fristelsen.   

Han siger følgende: 

  

Under Anden Verdenskrig kæmpede 
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Tyskland mod kommunismen.  Amerika kæmpede for kommunismen.  Hvad blev 

resultatet? 

  

Kommunistisk ekspansion i Øst- og Centraleuropa ... Den kolde krig ... Trussel om 

atomkrig ... Kommunistisk ekspansion i Asien ... Koreakrigen. Den første krig, som 

USA ikke vandt ... Vietnamkrig ... Den første krig, som USA tabte ... 

  

Geopolitisk set vil Europa sandsynligvis blive domineret af Tyskland eller 

Rusland.   Og Asien af Japan eller Kina. 

  

Tyskland og Japan er små lande.  De kan måske overtage deres egne kontinenter.   

Men de ville få svært ved at bevare kontrollen.   

  

De kunne ikke udvide sig yderligere.   Selv hvis de ville.  Men det ønskede de ikke 

at gøre. 

  

Rusland og Kina er langt større lande.  Det ville være meget lettere for dem at 

forsøge at ekspandere uden for deres egne kontinenter.  Desuden promoverer 

kommunisterne åbent "verdensrevolutionen". 

  

Når nationalsocialisten slutter, er der et øjebliks stilhed. 

  

Den amerikanske veteran fra anden verdenskrig står lige foran ham.  Han kigger 

på ham. 

  

Derefter giver veteranen nationalsocialisten hånden. 

Og tak til ham for at forklare dette! 



Freds odyssé 
  

Ottende del 

Min første tur til byen 
  

Okay. Jeg ved godt, at det ikke er pænt at lytte med.   

  

Men hvis folk sidder tæt på mig og taler højt nok til, at jeg kan høre dem, er det 

ikke aflytning.  Det er et uheld.   

  

Et heldigt uheld! 

  

Lægepersonalet sætter pris på mine noter. 

Og jeg bliver belønnet! 

  

Det var sådan, jeg fik tilladelse til min første tur til byen.   

  

Timingen var fantastisk! 

  

Helga og den gamle fyr, Gebhardt, var i byen på samme tid.  (Jeg ved ikke, om 

han er i familie med Karl eller ej.) Hun præsenterede os endda for nogle af de 

lokale butiksejere.   

  

Vores personale og endda vores gæster er populære.  Vi er altid høflige og venlige.  

Køb masser af souvenirs.  Og efterlad store drikkepenge.   

  

Det virker rimeligt.  Vi spilder også vand, bruger masser af servietter, taler for højt 

og tiltrækker os opmærksomhed.  (Men ingen advokatbreve!)     

  

Nogle gæster taler også med hundene og kattene.  Heldigvis skyldes dette 

kærlighed til dyrene.  Ikke mentale problemer. 

  

Limousinechaufføren Brandon er nok den mest populære mandlige medarbejder 



blandt de lokale borgere.  Vi ser ofte skilte, der ønsker ham held og lykke! 

  

Helga distraherer mig altid.  Så jeg lagde ikke mærke til Elmer.  Indtil min 

ledsager gjorde mig opmærksom på ham. 

  

Elmers klub holder gerne øje med os.  Men de har aldrig fysisk eller verbalt 

mishandlet os.  Så vi ignorerer dem.  Indtil vi vender tilbage til anlægget.  Så 

fortæller vi vittigheder om dem. 

  

Tilsyneladende tror Elmers klub, at vores anlæg er en hemmelig base.  Og 

personalet udfører eksperimenter i forbindelse med psykologisk krigsførelse.   

  

Dumme vittigheder spiller angiveligt en stor rolle.  (Det er den eneste del, der 

virker plausibel.) 

  

Elmer skrev endda en novelle med titlen "Our Town Eccentric".  Den er baseret på 

Gebhardts "overvågning".   

  

Desværre er den svær at oversætte, fordi den er skrevet på amerikansk slang. 

  

  



 


