
Det utvidede kulturbegrep? 
 
 
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.01.13 

Kultur er oppe til høylydt diskusjon i Norge om dagen. Sentrale politikere vil ikke 
definere hva kultur skal defineres (hva er dens ideologiske rot) som i Norge!? 
 
Men la oss da spørre: 
Er bruk av levende skjold kultur eller ukultur? 
Bruk av barneselvmordsbombere er det kultur eller ukultur? 
En jublende folkemasse på Gazas taker når raketter skytes fra Gaza inn i Israel er det kultur 
eller ukultur? 
Fosterdrap på norske sykehus er det kultur eller ukultur? 
Likestillingsloven som visker ut kjønnsforskjellene mellom mann og kvinne er det kultur eller 
ukultur? 
En stat som bruker pengemakten for å påtvinge sine innbygger sin tro, slik at for eksempel 
foreldreretten forvitrer i barneskolen, er det kultur eller ukultur? 

Statoil, den norske stat og flere familier er nå midt i en tøff gisselsak i Algerie – de møter 
mennesker som har en annen kultur en vi har vært vant til (ukultur? religionsfrihet?) der 
terrorister (er de terrorister, eller har de bare en annen religion? og kultur?) skal ha skutt 
arbeidere i ryggen uten grunn og varsel. 
 
Den samme u-kultur som «gikk fra rom til rom og slaktet jødisk familie på sabbaten» (se 
artikkel side 2) er det nå Ola Nordmann møter i Algerie. Che Guevara var en annen slik 
terrorist – men Che Guevara prydet møteplattformens bakre vegg på Utøya under 22. juli 
2012 markeringen! Var det på Utøya det utvidede kulturbegrep? Utvidet for noen og 
innskrenket for andre? 
 
De personer som presser frem den nye u-kulturen i landet vårt er de samme som fratok (vha 
pengemakten) Karmel instituttet muligheten i 2012 for skattefritak for gaver gitt til Karmel, 
gaver som også ble benyttet for å bosette jøder i jødisk kjerneland for eksempel Judea. Det er 
Karmel som har publisert saken under som skjedde i Itamar, i Judea og Samaria!  
(«En kan også merke seg at folkenavnet ”jøde” er en sideform for folkenavnet ”judeer” 
og viser hen til landskapet Judea med Jerusalem som hovedstad.» Stein Henriksen) 
U-kulturen presser nå altså på for et jøderent Judea og Samaria, samtidig som dialogen med 
Abbas – han som kaller jøder for griser – er god. 
 
Norsk kultur har sitt historiske rotfeste i den judeokristne kultur. Vi har da levd lenge nok i 
tider uten dette vern av menneskeverdet – men ønsker oss slett ikke tilbake til «Algerie tider» 
her i landet vårt da hedenskapet rådet i alle deler av landet til stor ulykke for de som bodde 
her.  
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Terrorister gikk fra rom til rom 

og slaktet jødisk familie på sabbaten

Far, mor og tre barn ble knivs-

laktet på sine soverom av ter-

rorister som tok seg inn i den

jødiske bosetningen Itamar,

sørøst for den bibelske byen

Sikem (Nablus) som nå kon-

trolleres av PLO.

De drepte er far Udi Fogel (36),
mor Ruth Fogel (35) og barna
Yoav (11), Elad (4) og Hadas, tre
måneder. Tre barn overlevde. Det
er Tamar (12), Ro’i (8) og Yishai
(2).

Terroristene hoppet over det
elektroniske sikkerhetsgjerdet
klokken 20.59 fredag kveld den
11. mars 2011. Alarmen gikk i
sikkerhetshovedkvarteret. En
sivil vakt dro for å undersøke hva
som var skjedd, men så ikke hull
i gjerdet. Vakten regnet derfor
med at et dyr hadde utløst alar-
men, noe som er vanlig i regnti-
den.  

Forsvaret, som bare var en
kilometer unna, ble ikke varslet.
Seks sikkerhetspersoner som går
vakter, merket ikke noe til inn-
trengerne. Det var ikke overvåk-
ningskameraer som dekket denne
sonen av Itamar.

Slaktere
Terroristene hadde først vært
inne hos nabofamilien Chai, men
de var på ferie og huset var tomt.
To unge ektepar som planla å
låne huset, hadde også avlyst
besøket i siste liten.

Terroristene visste trolig at
familien Fogel ennå var våken,
så de ventet utenfor nybygger-
hjemmet. Mellom 22.20 og 22.30
tok de seg inn gjennom stuevin-
duet, men la ikke merke til på
gutten som sov på en sofa i stua.
De fortsatte til soverommet hvor
far sov med babyen Hadas. De
skar over halsene med kniv. Mor
Ruth kom fra baderommet og ble
stukket ned da hun sto på dør-
stokken. Der var spor som viste
at hun hadde kjempet mot terro-
ristene.

Terroristene skar over halsen
på 11 år gamle Yoav som lå i sin
seng og leste. De merket ikke den
to år gamle gutten Yishai i seng-
en, men stakk tre år gamle Elad
to ganger i hjertet. 

Terroristene låste døren og
gikk ut gjennom vinduet.
Nøyaktig to timer etter den første
alarmen gikk alarmen da de røm-

te over sikkerhetsgjerdet på sam-
me sted.

Den 12-årige datteren Tamar

kom hjem klokken 00.30. Hun
oppdaget at døren var stengt og
gikk til naboen, rabbi Yaakov

Cohen, for å få hjelp. Han tok
med seg sitt våpen da han så spor
i leira ved huset. De vekket den

sovende gutten i stua ved å rope
gjennom vinduet, han låste opp
til søsteren og naboen gikk hjem.

Da Tamar gikk inn på sove-
rommene, så hun det forferdelige
blodbad og løpte skrikende ut.
Naboen kom ut og skjøt flere
skudd i lufta for å alarmere sik-
kerhetspersonalet, skrev Arutz-7.

Rabbiner Cohen hentet barna.
–Vi tok henne og hennes to

brødre inn til vårt hus. Deres klær
var fulle av blod. Den minste gråt
«hvor er pappa, hvor er pappa,
jeg vil ha min pappa». Den andre
gutten var i sjokk og reagerte
ikke. Han var stille og gråt ikke
en gang, fortalte nabokona som
tok hånd om barna. 

Rabbineren låste døra og
stengte vinduene fordi de trodde
terroristene var utenfor. 

Innen kort tid kom store politi-
og forsvarsstyrker. Klokken
03.30 fant de tegn som ledet til
araberbyen Awarta.  

Da ambulansene fra Magen
David Adom, Israels Røde Kors,
kom, ble fire familiemedlemmer
erklært død.
Redningsmannskapene forsøkte
å redde den lille babyen Hadas
som fortsatt hadde puls, men hun
døde etter bare noen minutter.
Bosetningens rabbiner ga ordre
om at de fire likene skulle være i
huset til sabbaten var over.

–Vi kom for å hente de overle-
vende barna ut av dødsskyggens
dal. Jeg ønsker ikke noen i ver-
den et slikt syn som vi så, sa
bestefar Chaim Fogel.

Søk etter terrorister
Det tok tre timer fra terroristene
brøt seg inn i bosetningen Itamar,
til Israels forsvar og sikkerhets-
tjenesten Shin Bet ble alarmert.
Det ble satt opp sjekkpunkter og
veisperringer til Sikem som er
kjent for å huse terrorister.
Israelske soldater drev søk etter
terroristene i områdene ved
Itamar. Flere titalls personer ble
anholdt i Awarta, Sanur og
Sabada. Flere av de anholdte er
kjent som tilhengere av Hamas.
Terroristenes spor gikk i retning
Awarta.

Statsminister Benjamin
Netanyahu ble informert utover
natten og ba IDF og sikkerhets-
tjenesten en omfattende aksjon
for å ta morderne. 

Udi Fogel (36). Ruth Fogel (35). Yoav Fogel (11). Elad Fogel (4). Hadas Fogel (3 mnd).

Terrorister har tatt seg inn på gutterommet og knivdrept et jødisk barn på sabbaten.

Ung gutt knivdrept fordi han var jøde.

Terrorister skar over halsen på pappa Udi som sov med sin tre
måneder gamle datter Hadas etter sabbatsfeiringen.

Stukket i hjel av terrorister for-
di han var jøde.

Forsvarsminister Ehud Barak ba
sikkerhetsstyrkene om å gjøre alt
for å ta forbryterne.

Israels nye forsvarssjef Benny
Gantz reiste til familien Fogels
hjem i Itamar. Han sa at Israel
ikke vil hvile før morderne er
tatt.

Familien Fogel bodde tidligere
i den terrorutsatte bosetningen
Netzarim i Gaza. Da Sharon-
regjeringen tvangsevakuerte
jødene i 2005, flyttet familien til
Ariel, før de slo seg ned i Itamar.
Der har det ikke vært terrorang-
rep siden år 2002.

–Satanisk mord
Israels president Shimon Peres
fordømte ifølge radio Kol Israel
angrepet og sa at dette er et av de
mest avskyelige mordene som
noen gang har vært i Israel. Han
sa videre at dette er en handling
som viser et totalt fravær av men-
neskelighet. 

–Dette er et foraktelig mord på

en hel uskyldig familie, foreldre,
barn og en baby mens de sov i sitt
hjem på en sabbatskveld, sa
statsminister Benjamin
Netanyahu som både ringte og
besøkte familien som satt shiva,
eller sørget i sju dager.

Israels utenriksminister
Avigdor Lieberman sa at han for-
venter en verdensvid fordøm-
melse av «det sataniske mordet
på en hel familie».

Knesset-medlem Danny
Danon sa at kanskje det interna-
sjonale samfunnet som hele tiden
fordømmer Israel, nå vil forstå
hvem Israel står overfor.

Rami Levi som eier en av
Israels største supermarkedkje-
der, kom til familien og fylte opp
deres kjøleskap med mat.

–Dere vil bli vant til å se mitt
ansikt. Jeg har forpliktet meg til
at jeg hver uke vil levere mat og
fylle opp hjemmet til den yngste
foreldreløse er blitt 18 år, sa
Rami Levi.

Israel bygger mer
–Terrorister skyter og vi bygger,
sa Benjamin Netanyahu.

Regjeringens bosetningskomi-
té bestemte seg for å godkjenne
400-500 nye enheter i de største
bosetningsblokkene. Av dette er
rundt 200 enheter i Modi’in Illit
og Kiryat Sefer, mens det skal
bygges rundt hundre hus for
jøder som ble tvangsevakuert fra
Gaza til Ariel. Videre er det pla-
ner om 60 i Ma’ale Adumim,
samt 48 i Gush Etzion.

Kilder i Det hvite hus var ikke
overrasket over avgjørelsen. FNs
utsending Robert Serry fordømte
avgjørelsen, meldte pressen.

Innenriksminister Eli Yishai
fra Shas-partiet sa at noen hundre
hus ikke er nok.

–Man burde bygge minst tusen
hus for hvert myrdet offer, sa
Yishai med referanse til Fogel-
familien.

Fest i Gaza
Lørdag natt protesterte jødiske
nybyggere ved Tapuah-krysset
mot at forsvarsminister Ehud
Barak har fjernet flere sjekkpos-
ter og redusert antallet sikker-
hetskontroller for å lette
situasjonen for palestina-araber-
ne. 

USA er blant landene som har
presset Israel til å lette på sikker-
hetskontrollen. USA fordømte
angrepet og kondolerte de over-
levende. 

I Rafah i Gaza feiret palestina-
araberne massakren, og mange
delte ut godterier til barn og
andre i anledningen, slik de gjor-
de etter terrorangrepet mot USA
den 11. september 2001. 


