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Hvert år sejler mere end 28.000 skibe gennem Adenbugten og Det Indi-
ske Ocean. For de fattige mænd langs Somalias kyst er hvert skib som en 
adgangsbillet til astronomiske løsesummer. De skal blot skaffe et par AK47-
maskingeværer, en lang stige og en motorjolle – så er de godt på vej mod 
millionerne.

Piraterne bliver mere og mere hårdhændede og løsesummerne stadig højere. 
I februar 2011 blev også en dansk sejlerfamilie med tre børn kapret. Hvorfor 
går det så galt? Er piraterne lykkejægere, frihedskæmpere eller organiserede 
kriminelle? Er de i ledtog med islamiske terrorgrupper? Hvor ender løsesum-
merne? Og hvorfor er det så svært at bekæmpe piraterne og få dem dømt?

Beskyttet af bevæbnede livvagter har journalisterne Laura Marie Sørensen 
og Camilla Stampe mødt og interviewet piraterne, de prostituerede, khat-
sælgerne, bagmændene og piratenkerne i Somalia. De har været på piratjagt 
med det danske krigsskib Esbern Snare og fulgt de danske marinesoldater 
på tæt hold. De har mødt tidligere gidsler, politikere, forskere, skibsredere, 
militærfolk og mange andre for at trænge helt ind bag myterne om piraterne.

PIRATJAGT tager læserne med på en unik, medrivende og veldokumenteret 
rejse ind i piraternes verden. 

PIRATJAGT er skrevet af de to danske journalister 
Laura Marie Sørensen og Camilla Stampe.

»Efter et kvarter træder en mand ind 
på kontoret. Med dyb stemme hilser 
han med et højt ”salam aleikum”. Han 
virker dragende på øjnene. Måske er det 
fordi, han er næsten to hoveder højere 
end sit følge af fangevogtere, der ligner 
teenagere. Måske er det fordi, de kigger 
så betaget op på ham. Eller måske er 
det fordi, han indtager rummet, som 
en arrogant rockstjerne indtager en rød 
løber før en prisuddeling. Uden en snært 
af ydmyghed og uden at se folk i øjnene. 
Selvom det er 30 grader, er manden 
trukket i en tyk jakke, der får ham til at se 
bredskuldret ud. Han går rank gennem 
lokalet og fyrer en joke af, der får samt-
lige mænd til at grine. Vi er ikke i tvivl. 
Piratkongen Boyah har gjort sin entré.«

Camilla Stampe              laura marie SørenSen

Kampen om menneSKeliv 
oG millioner
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Arbejdet med denne bog har bragt dem til Somalia, 
Kenya, New York, London og om bord på det danske 
krigsskib Esbern Snare ved Afrikas Horn. »Piratjagt afslører – fascinerende og ekstremt indsigtsfuldt – 

de mange sider af piratproblemet. Spændende og velskrevet, 
spækket med research og fakta«

Charlotte Aagaard, udenrigspolitisk  journalist og Cavlingprisvinder.
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FORORD

Med udstyr så simpelt som stiger, motorjoller og maskingeværer har 
Somalias pirater forvandlet en af verdens vigtigste handelsveje til en ri-
sikozone. De har taget over 3.000 sømænd og lystsejlere som gidsler, 
tvunget handelsflåden til at sejle med bevæbnede vagter og fået udbe-
talt millioner af dollars i løsesummer. Piraterne tjente tilsammen næ-
sten 240 millioner dollars i 2010. Samme år brugte verdenssamfundet 
mellem syv og tolv milliarder dollars på at bekæmpe dem. Både EU, 
NATO og en lang række lande har sendt krigsskibe på piratjagt, og FN 
og andre internationale organer arbejder på at få piraterne retsforfulgt 
og sat bag tremmer. Alligevel sejler somaliske mænd stadig ud på havet 
og angriber handelsskibe og lystbåde.

Piratjagt går bag om Somalias pirateri, kampen imod det og konsekven-
serne af det. Ikke kun ved at formidle analyser, statistikker og rapporter, 
men hovedsageligt ved at fortælle om de mennesker, der er berørt af 
pirateriet. Det gælder piraterne selv – både de garvede piratkonger og 
de nye lykkeriddere – men i lige så høj grad folk omkring dem. Der er 
skibsrederne, der taber millioner. Gidslerne, der bliver mærket for livet. 
Advokater, der forsvarer piraterne i retten i Kenya, og danske frømænd, 
der forsøger at bekæmpe dem. Der er prostituerede og forretningsdri-
vende, der jagter piraternes penge i Somalia, og koner, der forgæves 
venter på, at deres mænd kommer hjem fra havet.
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For at komme helt tæt på nogle af de mennesker, vi gerne ville for-
tælle om, tog vi til Somalia i marts 2011 sammen med filminstruktør 
og konsulent Nasib Farah. Han er født i Somalia, kom til Danmark 
som 13-årig og fungerede som guide, mellemmand og tolk under re-
portageturen. Nasib Farah lagde en sikker rejseplan i Somalias region 
Puntland, skaffede en invitation fra den lokale regering og sikrede sig, 
at hans klan, Majerteen, ville beskytte os. Så længe vi var beskyttet af 
den, var der mindre risiko for, at vi ville blive angrebet af en anden klan, 
fordi et angreb på os var et angreb på Majerteen, der er magtfuld i de 
områder, vi rejste i. 

Det var også Nasib Farah, der sørgede for, at vi fik et følge af livvag-
ter, der mandsopdækkede os konstant, mens vi var i Somalia. Det var 
en blakket skare. En af dem havde kapret et fly i Puntlands hovedstad, 
Garoowe, fordi han var vred over, at benzinpriserne var steget. To af 
dem havde været pirater, og vagterne Aabi Bashir og Abdulahi Farah 
havde forsøgt at kidnappe en tysk nødhjælpsarbejder tre år tidligere, da 
de var to knægte på 17 år. Den tyske kvinde var på vej i en FN-bil mod 
organisationens område i Garoowe, da et lille køretøj med tre unge be-
væbnede mænd gav chaufføren i FN-bilen ordrer om at stoppe. Da 
bilen ikke standsede, begyndte Aabi Bashir, Abdulahi Farah og deres 
ven at skyde mod den. Mens kuglerne fløj af sted, sad en livvagt i FN-
bilen og forsvarede den tyske kvinde. Livvagten hedder Hassan Farah 
og var en af to FN-uddannede vagter i vores følge. Det tog os nogle 
dage at forstå, at det ikke var en trussel mod os, men en sikkerheds-
foranstaltning, at tre af vores vagter havde været i indbyrdes ildkamp, 
og at hovedparten af vagterne var tidligere kriminelle. Fordelene var, at 
vagterne ikke ville rotte sig sammen mod os, og at de havde kontakter 
i de kriminelle miljøer, så de vidste, hvis der var noget i gære, vi skulle 
være opmærksomme på. 

Ud over Nasib Farah og de syv livvagter havde vi selskab af en tolk, 
en chauffør og Nasib Farahs tyve år ældre storebror, Abdiqani Maham-
ud, som bor i Somalia. Det viste sig, at han var uvurderlig at have med 
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rundt i landet, fordi han er blandt de tre øverste ledere i Majerteen-
klanen og har en lige linje ind til Puntlands efterretningstjeneste og de 
lokale politikere.

Da to hvide journalister med et følge på tolv bevæbnede mænd vækker 
lidt opsigt, var det umuligt for os at være fluer på væggen og diskret 
følge piraterne og lokalbefolkningen i deres dagligdag.

I øvrigt var det vigtigt for flere af kilderne, at interviewet foregik i det 
skjulte, fordi det kunne sætte deres sikkerhed i fare, hvis andre fandt 
ud af, at de havde talt med journalister. Derfor er de fleste interviews 
i Somalia gennemført ved, at kilderne er kommet til os. Under inter-
viewene var vi til stede med en tolk, mens vagterne aldrig opholdt sig i 
samme rum. 

Somalierne er vant til at blive betalt for at give interviews til vestlige 
journalister, og de færreste vil bruge tid på et interview i oplysningens 
navn. Efter 20 års konflikt og tilbagevendende hungersnød er der langt 
mellem dem, der tror på, at det i det lange løb vil give dem mere mad på 
bordet, hvis de fortæller deres side af sagen. Derfor tog vi en beslutning 
om at gå på kompromis med vores etik og betale nogle af kilderne for at 
tage sig tid til at snakke med os og bringe deres egen sikkerhed i fare. Der 
blev aldrig aftalt et fast beløb før interviewet, og beløbene oversteg aldrig 
100 dollars. Uanset hvilken måde man betaler på, er der dog stadig en 
risiko for, at kilderne giver sig ud for at være en anden i håbet om at tjene 
nogle penge. Vi har gjort, hvad vi kunne for at sikre os, at de medvirkende 
i denne bog er, hvem de giver sig ud for at være ved at gennemføre dyb-
degående interviews. Langt de fleste interviews har varet i flere timer, og 
nogle er blevet interviewet flere gange. På intet tidspunkt har vi taget en 
kilde i at modsige sig selv, tale usammenhængende eller andet, der kunne 
indikere, at han eller hun stak os en løgnehistorie. Ligesom resten af de 
interviewpersoner, vi citerer i bogen, har vi så vidt muligt dobbelttjekket 
deres oplysninger med andre mundtlige eller skriftlige kilder. 



12 piratjagt

Piratjagt er en dokumentarisk beretning. Indholdet er baseret på in-
terviews med flere end 70 mundtlige kilder og information fra fagbø-
ger, videnskabelige rapporter, avisartikler, pressemeddelelser, sagsakter, 
skriftlige kilder og aktindsigt i dokumenter fra Forsvarskommandoen, 
Søværnet, Forsvarsministeriet og Statsadvokaten for Særlige Internatio-
nale Straffesager. Ellers bygger bogen på de observationer, vi har gjort 
os i Somalia, på krigsskibet Esbern Snare, under en retssag i Kenya, på 
besøg hos A.P. Møller-Mærsk og en række andre steder. Hvis kilderne 
ikke optræder direkte i teksten, kan de findes bagerst i bogen. 

Det har ikke haft nogen betydning for vores arbejde, at vi blev in-
viteret af Puntlands regering og blev beskyttet af Majerteen-klanen. 
Hverken regeringen eller klanen har stillet krav til vores journalistik, 
og de er blevet behandlet lige så kritisk som resten af de politikere 
og klaner, vi omtaler. Forsvarets Oplysningstjeneste har støttet denne 
bog økonomisk sammen med Den Fynske Bladfond, Politikens Fond, 
3F’s Medie- og Kulturfond og Maskinmestrenes Forening, men ingen 
af donorerne har haft indflydelse på, hvilket indhold der er blevet ind-
draget eller udeladt. 

Vi afslutter Piratjagt velvidende, at pirateriet og kampen imod det fort-
sat vil forandre sig. Alene i de ti måneder, vi har arbejdet med bogen, 
er der sket en dramatisk udvikling. Piraterne angriber flere skibe end 
nogensinde før. De opererer i et større område, er blevet mere aggressive 
og holder deres gidsler fanget i længere tid. 

Vi sender også bogen i trykken, selvom der er beretninger, vi ikke har 
kunnet afslutte. Det gælder retssagen mod Francis Kadimas klienter og 
de 24 pirater, det danske krigsskib Esbern Snare overgav til Kenya i juni 
2011. Det gælder også sagen om familien Quist Johansen og deres to 
gaster fra sejlbåden ING og de to sømænd fra handelsskibet Leopard. 
De ni danskere var blevet holdt som gidsler i henholdsvis seks og syv 



måneder, da vi satte sidste punktum. Af hensyn til de ni gidsler og deres 
pårørende har vi valgt kun at omtale de to sager i et begrænset omfang, 
indtil gidslerne er sluppet fri af deres fangenskab. 

Laura Marie Sørensen & Camilla Stampe, august 2011
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1. LYKKERIDDEREN

 
Tankskibet Marida Marguerite var egentlig godt på vej gennem Det 
Indiske Ocean. Den tyske kemitanker kom fra Indien, havde kurs mod 
Belgien og var nået til farvandet ud for Oman i Mellemøsten, da det 
fik selskab. En lille, hurtiggående motorjolle kom susende hen over bøl-
gerne. Om bord var seks somaliske mænd med maskingeværer, panser-
værnsraketter og tre høje stiger med kroge i enderne. Da jollen var helt 
tæt på det 130 meter lange skib, affyrede de skudsalver og forsøgte at 
hægte en af deres stiger fast på tankskibets ræling. Det lykkedes at få den 
til gribe fat i første forsøg, og én for én begyndte de at klatre op langs det 
rustrøde skrog. Den forreste hed Mohamed Farah. Da han satte foden 
på stigens nederste trin, tænkte han: ’Hvis ikke det her lykkes, risikerer 
jeg at dø.’

Angrebet fandt sted en morgenstund i maj 2010, og knap et år se-
nere møder vi Mohamed Farah i byen Galkayo, der ligger i Somalias 
nordøstlige region, Puntland. Galkayo betyder ’Hvor den hvide mand 
flygter’, og det var her, at Mohamed Farah i sin tid købte panserværns-
raketter til angrebet på Marida Marguerite. Mohamed Farah har sagt ja 
til et interview, fordi vores guide og tolk, Nasib Farah, og ham kender 
hinanden fra Nasib Farahs tidligere besøg i Somalia. De tilhører samme 
klan, men er ikke i familie. Farah er Somalias svar på Svendsen, så deres 
identiske efternavne skal man ikke lægge noget i. Den 29-årige pirat har 
ikke sagt ja uden betingelser. Han vil have en god aften og har krævet, 
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at vi skal diske op med mad og sprut, og at vi skal mødes et sted, hvor 
han er i sikkerhed for det lokale politi, der jagter ham. Det ender med, 
at han kommer hen til den villa i udkanten af Galkayo, hvor vi bor.

Da Mohamed Farah ankommer, sætter han sig på gulvet i et af vil-
laens værelser. I rummet er der et tæppe, en nøgen sparepære i loftet og 
så Mohamed Farahs khat-kit: en halvanden liters vandflaske og to sorte 
plastikposer. Den ene rummer det bundt af euforiserende khatplanter, 
Mohamed Farah er gået i gang med at tygge. Den anden bliver brugt 
som skraldespand til khatresterne.

Mohamed Farah smiler ikke, da vi hilser på ham, men knapper sin 
sorte, kortærmede satinskjorte, så den dækker hans hvide undertrøje og 
skjuler maven, som buler lidt ned over hans grå habitbukser. På hovedet 
har han en mørkeblå kasket med forkortelsen for USA’s største basketball-
liga, NBA. Den er trukket godt ned i panden over hans små og tæt-
siddende øjne. Før interviewet går i gang, sludrer han lidt med Nasib 
Farah, mens han med utålmodige bevægelser piller blade af en håndfuld 
khatstængler, bider den gode del af og tygger det til en masse, som han 
med tungen placerer i den ene mundhule. Hvert femte minut spytter 
han højlydt massen ud i skraldeposen, skyller munden med vand fra 
flasken og spytter også det ud i posen, mens han hoster og rømmer sig. 
Folk på Afrikas Horn og den arabiske halvø har tygget khat i mange år-
hundreder, og i dag tygger tre ud af fire af Somalias mænd jævnligt khat, 
så Mohamed Farah skiller sig ikke ud. I gamle dage kaldte araberne 
khat for paradisets blomst, mens nutidens somaliere omtaler det som 
King Khat. De euforiserende planter giver velvære og højere selvtillid. 
Man får mindre behov for at sove, og følelsen af sult forsvinder. For at 
få den bedste virkning skal man tygge den friske del af khatstænglen og 
de nyeste skud af blade, og så skal man ligesom Mohamed Farah gerne 
tygge sig gennem et helt kilo på et døgn.

Han roder i posen for at finde nogle gode stængler, mens han fortæl-
ler om den majmorgen i 2010, hvor han kravlede om bord på Marida 
Marguerite. Det var tredje gang, han var med til at kapre et skib, og han 
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havde arbejdet sig op til at blive leder af angrebsholdet. De fem andre 
pirater adlød bare ikke hans ordre, så det endte med, at han kravlede 
op ad stigen som den første. Mohamed Farah griber fat i plastikflasken, 
da han fortæller, hvordan han gik om bord med en panserværnsraket. 
Han fører bunden af flasken op til øjet, så proppen peger hen mod os. 
Så lader han, som om han skyder: Armen ryger lidt tilbage i bevægel-
sen, og hans ellers lavmælte stemme hæver sig, da han siger: ’booooom, 
boooooom.’

Da Mohamed Farah var kommet om bord, gik han op mod kom-
mandobroen. Med det lille engelske ordforråd, han havde, gav han 
tankskibets kaptajn ordre om at kalde resten af de 22 besætningsmed-
lemmer sammen. Der var to mænd fra Bangladesh, en ukrainer og 18 
indere foruden kaptajnen.

– De var bange, for de troede, at vi ville skyde dem, men jeg sagde 
’no problem, no problem’ og prøvede at forklare dem, at vi ville have 
penge fra rederiet, og at der ikke var nogen problemer med dem, så 
længe de ikke gjorde modstand. Hvis de gjorde det, ville vi halshugge 
dem, siger Mohamed Farah.

Han fortæller videre, at han sammen med de andre pirater lagde ud 
med at forlange 20 millioner dollars i løsesum for Marida Marguerite. 
Efter syv måneders forhandlinger blev kemitankeren og de 22 besæt-
ningsmedlemmer dog frigivet mod en løsesum på 5,5 millioner dollars. 
Af dem gik 400.000 til Mohamed Farah.

En lille del af millionerne gik til forskellige somaliske klaner. Lige-
som resten af Somalias befolkning er piraterne nødt til at indordne sig 
klanerne. De har været somaliernes fundament, siden de første noma-
defamilier i landet kæmpede om retten til bestemte vandhuller til deres 
kameler for flere tusind år siden. Den dag i dag bliver somalierne auto-
matisk født ind i en klan, og når de kommer til verden, føjer de et skud 
til et gigantisk, forgrenet stamtræ, der har rod i en mytisk fortælling om 
en fælles stamfader. Klanen hjælper med mad og penge, hvis et medlem 
er i nød, og beskytter mod fjender udefra, så godt den kan. På den måde 
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er klanen somaliernes sikkerhedsnet, og de bedømmer hinandens status 
i samfundet ud fra, om de kommer fra en svag eller en magtfuld klan. 
Klanerne bliver ledet af ældre mænd, og der bliver ikke ført politik eller 
taget beslutninger, uden at de bliver taget med på råd.

De klaner, der samarbejder med piraterne, giver dem brugsret til et 
klankontrolleret kystområde. På stranden får piraterne lov til at opbyg-
ge en lejr til deres udstyr, og fra samme sted kan de sejle ud og komme 
tilbage og kaste anker, hvis de har haft held med en kapring. Piraterne 
kommer typisk fra klanen i det område, hvor de holder til, og klanen 
giver dem beskyttelse mod politi og andre fjender. De fleste piratgrup-
per består af den grund kun af mænd fra klaner, der står hinanden nært.

 
. . .

Mohamed Farah er født ind i en af de klaner, der er mest involveret i 
Somalias pirateri. Klanen er dominerende i kystbyen Eyl, hvor Moha-
med Farah voksede op i 1980’erne. Dengang var Eyl en lille fiskerby, 
som ingen havde forudset skulle blive kendt som piraternes hovedstad 
25 år senere.  

Han var den ældste i en søskendeflok på 13, der alle havde samme 
far, men tre forskellige mødre, fordi faren havde giftet sig med tre for-
skellige kvinder. Konerne var hjemmegående, og faren tjente penge 
gennem sit arbejde i militæret. Lønnen var ikke høj, så familien levede 
under trænge kår.

Mohamed Farah drømte om at blive en rig forretningsmand med 
eget kontor, men det var svært at drive det til noget stort, da han som 
10-årig stoppede i skole. Det eneste, han var rigtig god til, var at svøm-
me rundt i det næsten gennemsigtige saltvand langs kysten. Som de 
fleste andre i kystbyen blev han fisker. Det gav ikke mange penge, og det 
blev ikke nemmere, da han giftede sig og fik koner og børn, han skulle 
forsørge. Gælden voksede, og det hele brast, da tsunamien skyllede ind 
over Somalias østkyst i december 2004. Omkring 150 mennesker døde, 
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5.000 mistede deres hjem og yderligere 40.000 blev berørt, fordi veje 
blev ødelagt, fødevarer skyllet væk og brønde oversvømmet af forure-
net vand. Mohamed Farah var desperat. Han havde fulgt nogle andre 
mænd i Eyl, siden de begyndte som pirater i 1990’erne, og havde set, 
hvordan de kom hjem fra togter og pludselig havde penge. Det lokkede, 
og han kan stadig huske, hvad han drømte om dengang.

– Jeg ville gerne starte en virksomhed, hvor jeg kunne ansætte mine 
venner. Jeg ville bygge et hus, investere i andre firmaer og blive et af de 
store overhoveder. Jeg ville også gerne se bedre ud, have dyrere tøj og 
egentlig bare gøre mig selv glad og lykkelig, siger han og fortæller videre 
om sit første togt, mens han højlydt gumler videre på khatstænglerne.

 
Solen var ved at gå ned, da Mohamed Farah drog ud på sin jomfrurejse. 
Det var en aften i 2006, og han tog af sted med tolv andre mænd fra 
Eyl i en mindre motorjolle. Han var nervøs. Som fisker plejede han ikke 
at sejle mere end 60 sømil væk fra kysten. Nu skulle de 200 sømil ud.

– Jeg var bange og tænkte ‘Allah, hvor er vi mon på vej hen?’.
Efter fire dage i båden under åben himmel med udsigt til intet andet 

end hav var stemningen i båden anspændt, men mændene prøvede at 
bakke hinanden op.

– Somaliske mænd er for stolte og stædige til at græde, så vi holdt ud 
og prøvede bare at tænke på pengene, og hvad vi ville bruge dem på. Vi 
bad til Allah om hjælp, og Allah kunne se, at vi var nogle stakler.

På femtedagen måtte de give op og sejle tomhændede hjem.
– Det var forfærdeligt.
Egentlig var der god grund til at være lettet. De kom hjem i live, 

hvad mange somaliske mænd ikke gør. De er så hungrende efter penge, 
at de ikke vil vende tilbage fra Det Indiske Ocean uden et kapret skib. 
Men jagten er et kapløb med den mængde benzin, de har taget med. 
Formår de ikke at kapre et skib, inden de er løbet tør for brændstof, er 
de overladt til bølgerne. Der findes ikke præcise tal over, hvor mange 
somaliske pirater der er omkommet, for ingen står klar med en tælle-
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maskine, når de tager af sted, eller tjekker op på, om de kommer hjem. 
Alligevel vurderer FN, at kun en ud af tre pirater, der drager af sted, 
kommer hjem som en succeshistorie. En anden tredjedel bliver taget til 
fange, mens den sidste tredjedel dør.

Mohamed Farah kan huske, at hans daværende kone var glad for, at 
han ikke døde eller blev taget til fange under hans første jagt, men selv 
var han fokuseret på at få tjent nogle penge. Folk hjalp ham, og han 
skaffede lidt ved at hjælpe fiskerne på stranden. Men det gav ikke nok. 
Så selvom første tur havde været en fiasko, besluttede han sig for at tage 
af sted igen. Siden har han kapret tre skibe og forsøgt at kapre flere, end 
han har tal på.

 
De gange, Mohamed Farah har kapret skibe, har han brugt den samme 
angrebstaktik, som de første somaliske pirater benyttede i 1990’erne, 
og som alle piratgrupper fortsat følger. Opskriften lyder såre simpel. 
Man skal bruge minimum seks pirater med forskellige kvalifikationer 
og helst to joller, som hver har to påhængsmotorer med minimum 85 
hestekræfter. Derudover skal man have fat i en specialbygget, høj let-
vægtsstige gerne i aluminium med kroge i toppen og et godt udvalg 
af maskingeværer, panserværnsraketter og en bazooka, hvis det skal gå 
vildt for sig.

Man skal gå efter skibe, hvor der ikke er mere end seks meter fra 
havoverfladen op til rælingen. Hvis afstanden er større, kan stigen ikke 
nå. Når man har udset sig et skib, sejler de to joller op på skibets lang-
side. Mens pirater fra den ene jolle forsøger at få krogene på deres lange 
stige til at gribe fat i handelsskibets ræling, giver pirater fra den anden 
jolle dække og holder øje med, om der er fare på færde. Hvis skibet 
sejler for stærkt, fyrer piraterne skudsalver op i luften for at få det til at 
sænke farten. Har piraterne held med at hægte krogene på rælingen, 
kravler nogle af dem tungt bevæbnede op ad stigen og tager kontrol 
over skibet. Efter kapringen får piraterne typisk skibets kaptajn til at 
sejle skibet i sikkerhed ved Somalias kyst.
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Det kan være ubegribeligt at forstå, at pirater i lette joller forholdsvis 
let kan kapre tonstunge handelsskibe, der ofte er flere hundrede meter 
lange. Men det lykkes, især fordi besætningsmedlemmerne for det me-
ste overgiver sig med det samme for at redde deres liv.

 
Mens handelsflåden og krigsskibene i de piratfyldte farvande har kun-
net fortælle detaljeret om angrebstaktikken, findes der kun lidt mate-
riale om piraternes organisering. Det billede, man får af organiseringen 
i pressen og de fleste fagbøger, er ofte stykket sammen af telefoninter-
views med pirater og oplysninger, som efterretningstjenester og sikker-
hedsfirmaer har valgt at lække. En af de få, der har været i Somalia for 
at undersøge piraternes netværk, er den norske piratforsker Stig Jarle 
Hansen. Han var i Somalia og Kenya i 2008 og 2009, hvor han sam-
men med en kollega interviewede 25 nuværende og tidligere pirater. Ud 
fra sin research inddeler han piraterne i tre forskellige grupper. 

Én type er bygget op omkring en leder, der står for hele finansieringen. 
Han ejer bådene, våbnene og resten af det udstyr, piraterne skal bruge for 
at gennemføre en kapring, og han betaler for den mad, gruppens pirater 
skal have, mens de er ude på havet. Til gengæld tager han også det meste 
af løsesummen og har på forhånd aftalt med de mænd, der udfører kap-
ringen for ham, hvor stor en del af løsesummen, de skal have. 

En anden type opstår mere spontant og er mindre organiseret. Pira-
terne sørger selv for våben og mad, og en af dem stiller en båd til rådig-
hed. De splitter de udgifter, der opstår undervejs, og deler løsesummen, 
når den bliver udbetalt. Den sidste type er kendetegnet ved, at lederen 
får folk uden for gruppen til at investere i piratvirksomheden. Investo-
rerne får så et afkast, hvis gruppen kaprer et skib, men de risikerer sam-
tidig at miste deres penge, hvis det ikke lykkes. Det samme gælder for 
piraterne. Hvis de ikke kaprer noget, skal de ikke forvente at få betaling. 
Grupperne varierer i størrelse. Den typiske gruppe består af 12 til 35 
pirater, men i nogle af grupperne er der flere hundrede, mens andre er 
så små, at gruppen blot tæller en far og hans søn.
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Nasib Farah kan sagtens genkende flere af de kendetegn, Stig Jarle 
Hansen lister op, men for ham er det en vestlig tankegang, at alting skal 
puttes i kasser. Gennem sine ophold i Somalia er han kommet tæt på 
piraterne i både Puntland og byerne Hobyo og Harardhere i den cen-
trale del af Somalia. Han har interviewet nogle få af dem, men største-
delen af tiden har han opholdt sig i piratmiljøet og har derigennem fået 
et indgående kendskab til, hvordan piraterne er organiseret, og hvad 
der foregår, før et gigantisk skib som Marida Marguerite pludselig bliver 
angrebet af somaliske mænd i en hurtiggående jolle. Hans indtryk er, at 
der kun findes få fasttømrede grupper. De fleste pirater er i stedet deres 
egne herrer, der for en kortere tid mere eller mindre tilfældigt bliver en 
del af en piratgruppe. Gruppen består af et hold pirater og en leder, og 
bagved står en lille håndfuld investorer.

Ud fra Nasib Farahs erfaringer bliver kimen til et piratangreb lagt, 
når en flok mænd sidder sammen og tygger khat. En eller flere af dem 
har typisk erfaring med pirateri. På et tidspunkt begynder en mand i 
gruppen at snakke om, at de burde gå sammen og kapre et skib for at 
få nogle flere penge. Han peger på en af de erfarne pirater og spørger, 
om han ikke vil være leder, fordi han ved, hvad der skal til. Den udråbte 
leder takker, men siger, at de i første omgang har brug for at få nogle 
til at investere i deres pirattogt, da de får brug for joller, mange liter 
benzin, våben, navigationsudstyr, vand, mad og khat. Udstyret løber 
op i mellem 30.000 og 40.000 dollars, som lederen skal samle ind fra 
investorer. Mens de tygger videre, finder de ud af, om de selv vil med 
på pirattogtet, eller om de måske har så mange penge, at de blot kan 
investere og blive på land. For det meste bliver lederen nødt til at skaffe 
flere investorer og kontakter derfor somaliere med penge. Det kan være 
tidligere pirater, der gerne vil investere deres formue i nye angreb. Det 
kan være velhavende forretningsmænd, der er blevet endnu rigere, fordi 
de har investeret i pirateriet og gennem årene har fået et godt afkast. Og 
det kan være almindelige forretningsdrivende, både mænd og kvinder, 
der investerer i piratgruppen på samme måde, som hvis de spillede på 
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en væddeløbshest. Der er en chance for, at den vinder og hiver en masse 
penge hjem, men der er en endnu større risiko for, at den bliver en fia-
sko, og at indsatsen går tabt.

Ifølge Nasib Farah er det ikke de finansielle bagmænd, der ringer til 
lederen og beder ham om at sammensætte et pirathold. Det er lederen, 
der tager fat i investorerne, med mindre investeringerne er systematise-
ret som i byen Harardhere i det centrale Somalia. Her er det blevet så 
populært at investere, at der efter sigende er oprettet en børs, hvor folk 
kan købe andele i de forskellige piratgrupper. 

For det meste er det kun lederen, der har kontakt med investorerne. 
Alt det praktiske bliver overladt til ham, og investorerne dukker sjæl-
dent op ved afgang eller på havet, når skibet er kapret. Mens lederen er 
erfaren, er resten af holdet, en blanding af erfarne og uerfarne pirater. 
De fleste er i 20’erne eller begyndelsen af 30’erne, men i nogle grup-
per er der drenge helt ned til 15 år. Til sin gruppe skal lederen bruge 
minimum to, der er gode til at skyde, to, der er gode til at sejle, og 
nogle, der er gode til at fikse motorerne, hvis der sker noget med dem 
undervejs. Det er et krav, at piraterne skal have deres eget maskingevær 
med, mens lederen gennem penge fra investorerne skaffer de tungere 
våben. Erfarne pirater bliver hyret, eller også tager de selv kontakt til 
lederen og hører, om han har brug for dem. Det kræver lidt mere for 
de uerfarne pirater at blive optaget. Det vigtigste krav er: Du må ikke 
være bange for at dø. Hårde ledere kræver, at de uerfarne pirater først 
sejler ud på havet og beviser, at de kan kapre en mindre fiskerbåd, før 
de bliver en del af en gruppe, der skal på jagt efter de store tankere og 
containerskibe. Andre ledere træner derimod selv de nye pirater op, så 
de lærer at bruge navigationsudstyr og betjene våbnene ordentligt.

Når lederen har samlet sit hold, og pengene og udstyret er skaffet, 
sejler piraterne ud i Det Indiske Ocean ved Somalias østkyst eller mod 
Adenbugten mellem Yemen og Somalias nordkyst. Lykkes det ikke pi-
raterne at kapre et skib, kommer de efter noget tid tomhændede tilbage 
til land. De får ingen løn, men de skal heller ikke betale for udgifterne. 




