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Mod syd 
ligger forbjerget 
Ras Siyan med De 

Syv Brødre.

Ifølge legenden blev de syv 
brødre forvandlet til spredte

klippeskær
som straf for
deres ondskab.

De små holme derude 
må være De Syv Brødre 

ved Ras Siyan.

Undervejs til Harar på etiopisk 
territorium for at sætte mig i 
forbindelse med de kejsertro 
etiopiske patrioter. Den bedste 
måde at komme dertil er med 
jernbanen fra Djibouti til  
Addis Abeba via Dire Dawa.
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Det 
er lige 
før…
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Det må være 
Ras Siyan. Det må 

være en af 
italienerne 

under major 
Fanfulla… 
Ham den 

spedalske.

Det er muligt… 
Men han har ikke 
noget at gøre så 

langt mod 
syd. 
dette 

er
Vichy 
terri-
torie.

Stop! 
Det her 

er fransk 
område.

Hvilket 
Frankrig? De 
Frie Franske 

eller 
Vichy-styret?

Her er det os, der 
stiller spørgsmålene!
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   De kommer 
nordfra, altså 
fra major 
Fanfullas fort… 
De er kommet 
alt for langt 
   mod syd!

Præcis. Major  
Fanfulla er død,  
og italienerne 
trækker sig 

tilbage mod vest. 
Og I ville gøre 

klogt i at 
indstille 
jer på…

Skulle det 
gøre indtryk 
på os? Vi er 
indokinesiske 

artillerister, 
og vi 

frygter 
ingen 

modstander.

Jeg vil gerne 
tale med jeres 
overordnede! Vores nærmest 

overordnede 
befinder sig i 

Obock. Det min 
kammerat 
og mig, 

der har 
komman-
doen her 
lige nu.

Så I to skal 
ene mand 

holde stand mod 
de allierede 
styrker i 
Østafrika.

Det bilder 
vi os ikke 

Ind… 
Men en 

ordre er 
en ordre!

17. februar 1941.
Jeg har mødt to medlemmer af de franske 
kolonitroppers indokinesiske artilleri, 
der bevogtede et gammelt egyptisk fort 
på grænsen mellem Dankalia og Eritrea. 
De har ikke gjort op med sig selv, om de 
skal slutte sig til De Frie Franske eller 
forblive loyale over for Vichy-styret.
Vi får se.
Kaptajn Koinsky, Nile Army 

…Vichy-styret 
indfører en 

lov, der gør det 
muligt at tage 
statsborger- 
skabet fra 

franskmænd, 
der har kæmpet  

mod Pétains 
regering, og 
konfiskere 

deres ejendom…

…at I når 
som helst kan 
stå ansigt til 
ansigt med De 
Frie Franskes 

13. demi-brigade. 
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HAllo…
Stilling nr. 14,
Goulen-fortet

her…

…Vi har fået besøg af 
en officer fra den 
britiske hær. Han 
kom nordfra…
Italienerne har 
trukket sig 
tilbage mod 
Dessié…

Hvad vil I stille 
op med en britisk 
officer…? 
Vi ved jo ikke 
engang, hvad 
vi skal gøre 
af vores egne 
officerer…

Jamen?

…Lad 
ham gå. 

Englænderne 
nærmer sig. 

I to kan 
melde 
jer i 

Obock!

I Obock? 
Det er langt 

herfra. 
Vi har 

ikke noget 
transportmiddel.

Find på 
noget!

De kan gå. 
Men pas på, 

der er vilde dyr 
i området.

Hvad vil 
I gøre? I er 
langt væk 
hjemmefra.

Vi forsøger at nå tilbage 
til Djibouti. Med lidt held 
får vi skibslejlighed 
til Indien  I 
første 
omgang 
tager vi 
begge to 
til Obock.
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Obock? 
Det vil tage jer 
fire-fem dage… 

Med 
mindre 
vi kan 

overtale 
menig 

æggeskal…

Menig 
Æggeskal?

Ja... Det er en italiensk 
soldat, der er 
blevet ladt 
alene tilbage 
med en 
panservogn 
ved et ikke- 
eksisterende 
brændstof-
depot.

Det skulle 
være en smal 
sag at over-
mande denne 
”menig ægge-

skal”.

Ja. 
Men vi har 
ikke fået 

ordre 
til det.

De er nødt til at vælge 
side, korporal. Enten 
De Frie Franske eller 
Vichy-styret. Lige 
nu er vi bedst 
tjent med at tage  
”menig æggeskals” 
panservogn.

Men hvor er denne 
italienske soldat 
egentlig henne? 

Og hvorfor hedder 
han ”menig æggeskal”? 

Jeg ved 
det ikke… 
Det er de 

indfødte, der 
kalder ham 

sådan.

Lad os 
aflægge den 
italienske 
soldat et 
besøg!


