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Indland

Det mest bemærkelsesværdige er i virkeligheden, at
frigivelsen er gået så dejligt hurtig. Det er hurtigere,
end jeg havde forventet.
Lars Bangert Struwe, forsker ved Dansk Institut for Militære Studier

Nyhedsredaktør: Tea Krogh Sørensen – indland@jp.dk

Mareridtet er
slut for
sejlerfamilie
Gidsler: I mere end et halvt år har familien Quist Johansen
og deres to gaster siddet som gidsler i somaliske piraters
fangenskab. Nu er de på vej hjem til Danmark bag en
mur af tavshed.
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R

o. Beskyttelse. Eftertanke og tid til at blive genforenet med familien.
Det er, hvad sejlerfamilien
Quist Johansen og deres to
gaster ønsker efter at være
sluppet fri af somaliske piraters fangenskab. Præcis kl. 13
i går sendte Udenrigsministeriet den lykkelige meddelelse om gidslernes frigivelse
ud, hvorved et mere end seks
måneder langt mareridt sluttede for de danske sejlergidsler.
»Det er en god nyhed, at de
er blevet frigivet og efter omstændighederne har det
godt. Nu er de på vej mod
Danmark med fly, og her vil
de blive tilset af en læge. Efter
omstændighederne har de
det fysisk fint. De pårørende
har bedt om, at vi ikke giver
yderligere oplysninger om
deres hjemrejse,« siger Charlotte Slente, som er afgående
chef for Udenrigsministeriets Borgerservice.

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten oplysninger er
forhandlingerne mellem piraterne og de pårørende blevet ført af Jan Quist Johansens bror i Danmark. Han
har fået hjælp af forhandlere
fra PET, et civilt sikkerhedsfirma med speciale i gidselforhandlinger og en såkaldt
kommunikator. Oplysninger, som PET imidlertid ikke
ønsker at kommentere.

Gasterne kom om bord
I sommeren 2009 sejlede Jan
Quist Johansen og hans kone, Birgit Marie Johansen, fra
Kalundborg sammen med
deres tre børn, Naja, Hjalte
og Rune, på henholdsvis 13,
15 og 17 år ud på det, der
skulle være deres livs eventyr.
Senere påmønstrede gasterne Rane Lund og Viktor Greir
på henholdsvis 29 og 23 år
for at sejle med over Det Indiske Ocean gennem Suezkanalen til Middelhavet.
Den 20. februar skrev den
52-årige Jan Quist Johansen
på familiens sejlerblog, mens
båden loggede otte knob på
kurs 320 grader:
»I morges kom der pludseligt et larmende brunt fly ind
over mastetoppen. Over

VHF-en meddelte de, at det
var et fly fra koalitions styrken, og vi skulle identificere
os. Betryggende at de passer
godt på os.«
Fire dage senere var tilværelsen som frie fugle på verdenshavene slut.

På vej mod Djibouti
Selv om hverken Udenrigsministeriet eller politiet ønsker at oplyse detaljer om frigivelsen, er der sluppet en del
ud til offentligheden. Tirsdag
aften kunne den normalt troværdige internetavis Somalia
Report.com rapportere, at
der var blevet udbetalt en løsesum på 3 mio. amerikanske
dollars svarende til små 16
mio. kr., og at de danske gidsler kl. 8 tirsdag morgen i en
lille gummibåd var blevet
overført fra det kaprede tankskib ”M/V Dover” til et af
krigsskibene i området.
Ifølge SomaliaReport.com
skulle det græske rederi bag
M/V Dover angiveligt have
udbetalt en løsesum på 3,5
mio. amerikanske dollars svarende til 18,5 mio. kr. for flere
uger siden, og de danske gidslers frigivelse var derfor forventet at skulle ske sammen
med frigivelsen af M/V Dover

og besætningen på 20 gidsler.
Journalisterne
Camilla
Stampe og Laura Marie Sørensen opholdt sig i marts 2011
en uge i Somalia, hvor de
blandt andet talte med flere
pirater i researchen til deres
bog ”Piratjagt”, som udkommer den 26. september. De talte onsdag med kilder i Soma-

lia, som havde kendskab til sagen med de danske gidsler.
»Vi får at vide, at der er blevet betalt 3 mio. dollars i løsesum for familien og 3 mio.
dollars i løsesum for ”M/V
Dover”. Så ved vi, at familien
kom om bord på et krigsskib
og sejlede mod Djibouti,«
fortæller Camilla Stampe.

Ifølge Ekstra Bladet har de
danske sejlergidsler oplevet
en umenneskelig og stresset
tilværelse i Somalia. De blev
efter få dages fangenskab
overført til land, fordi piraterne frygtede en befrielsesaktion gennemført af de internationale
flådestyrker,
som på daværende tidspunkt

Somalisk pirat: Ingen særlig medfølelse for børn
N To danske journalister mødte i marts en pirat i Somalia
fra samme klan som danskernes gidseltagere.
PETER ERNSTVED RASMUSSEN
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Somaliske pirater behandler
som regel børne-gidsler godt.
Men de får ingen særbehandling.
»Det bedste for os er, at
gidslerne slipper godt fra det.
Vi vil ikke have et dårligt rygte som dem, der dræber børn,

men vi har ikke nogen speciel medfølelse for dem.«
Sådan sagde piraten Mohammed Farah i foråret til
Camilla Stampe og Laura Marie Sørensen fra Syddansk
Universitet. De to journalister på henholdsvis 26 og 27
år rejste i marts en uge til Somalia for at researche til
bogen ”Piratjagt”, som udkommer på forlaget Pressto
den 26. september. Dagen før
afrejsen fra Danmark brød
nyheden om, at en dansk
sejlerfamilie var taget som
gidsler.

Danskernes
fangenskab
kom til at præge en del af opholdet i Somalia. De to kvinder fik flere gange tilbud om
at mødes med de pirater, som
holdt danskerne som gidsler.
Men det afslog de af etiske
grunde.

15 pirater deltog i kapring
Til gengæld mødte de flere
pirater under et markant sikkerhedsopbud af private vagter. I byen Galkayo i Somalias
nordøstlige region Puntland
fik de arrangeret et møde
med Mohammed Farah, som

Den somaliske pirat Mohamed
Farah. Foto: Laura Marie Sørensen

har arbejdet ud fra det samme område som gidseltagerne og kommer fra den samme klan.
Mohammed Farah viste sig
at kende flere af danskernes
gidseltagere.
»Jeg kender dem fra skibene, og så låner vi penge af
hinanden. En af dem har en
restaurant, en anden har et
hotel, og en tredje har et
diskotek,« siger han og fortæller, at 15 pirater var med
til kapringen af den danske
sejlbåd ”ING”.
Efter kapringen blev båden

trukket ind til kysten af det
tyske handelsskib ”River”,
fordi ”ING” ifølge Mohammed Farah var løbet tør for
brændstof.
»Man har ikke gjort gidslerne noget ondt, men endda
skaffet dem en tolk, og man
har fortalt dem, at piraterne
er nogle stakler, der bare skal
have penge, fordi de sulter,«
svarer han, da de danske
journalister spørger, om han
ved, hvordan de syv gidsler
har det.
»De bliver ikke tortureret,«
sagde han.

