
Han sigtede med sin kalashnikov på dan-
skeren og tilføjede:

»Vi dræber dig. Hvis de store penge ikke
kommer, dræber vi dig.«

Jessica Buchanan hørte også, at Poul Ha-
gen Thisted spurgte den ophidsede chef om,
hvorfor han truede ham al den stund, at
han aldrig selv havde gjort sin gidseltager
noget.

Denne bemærkning bragte chefen op i
diskanten. Han råbte:

»Jeg sælger dig nu! Jeg kan få fem million-
er for dig af al-Shabaab.«

Dette var det værste, de to gidsler kunne
forestille sig. At blive solgt til den somaliske
version af al-Qaeda. De to var de mest op-
lagte hadeobjekter; en amerikaner og en
mand fra landet, der håner Profeten med
vittighedstegninger.

Obama kendte hendes navn
Jessica Buchanan følte sig glemt og døden
nær. Hvem ville bekymre sig om en ung
hjælpearbejder?

Hun vidste ikke, at USA's præsident kend-
te hendes navn og jævnligt blev opdateret
om, hvordan hendes situation så ud. Takket
være droner og satellitter vidste amerikaner-
ne nøjagtigt, hvor hun og Poul Hagen Thi-
sted blev holdt fanget.

Erik Landemalm blev af FBI-agenten Matt
Espenshade i Nairobi holdt underrettet om,
at situationen blev overvåget fra »højeste
sted«, og at en ordre om en befrielsesaktion

skulle komme fra »Det Ovale Kontor«.
Både Erik Landemalm og hans svigerfor-

ældre i USA blev bedt om ikke at blande sig i
forhandlingerne med gidseltagerne. Dem
skulle en krisegruppe i Nairobi nok stå for i
samarbejde med FBI.

Jessica Buchanan vidste heller ikke, at
hendes mand skældte hendes arbejdsgiver,
Dansk Flygtningehjælp, ud for at have sat
stabsmedlemmers liv i fare ved ikke at have
frarådet rejsen over ”Den grønne linje” i
Galkayo.

Hun anede desuden ikke, at kun stærke
henstillinger fra FBI holdt hendes mand fra
selv at indlede en befrielsesaktion for at få
sin elskede fri. Erik Landemalm, der i flere år
havde arbejdet i Somalia, led af dårlig sam-
vittighed over, at han havde ladet hende ta-
ge af sted på rejsen.

»Den magiske helt«
I ørkenen svandt Jessica Buchanans håb.
Hun troede, at hun snart skulle dø af infek-
tionen, som havde spredt sig til nyrerne,
fordi gidseltagerne ikke gav hende medicin.
De brugte hendes lidelser til at presse løse-
summen op. Det sidste tilbud havde været
på 9 mio. dollars. Alt for lidt, syntes kidnap-
perne.

I Nairobi vidste man på FBI-kontoret, at
Jessica Buchanans liv var i fare. Ifølge læger
kunne en ubehandlet nyreinfektion i løbet
af to uger koste hende livet. På den anden
side var befrielsesaktioner uhyre risikable og
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Læs også Poul Hagen Thisteds
dramatiske beretning om gidselbe-
frielsen i Somalia: jp.dk/premium

Jeg får 18 milli-
oner i løbet af
syv dage, Jess –
eller jeg hugger
dit hoved af.
Somalisk kidnapper til
Jessica Buchanen
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Områder, hvor 
piraterne holdt 
de to gidsler  
skjult.

Poul Hagen Thisted og amerikanske Jessica 
Buchanan, der begge arbejder for Danish 
Demining Group under Dansk Flygtninge-
hjælp, bliver kidnappet.
Kidnapningen sker i byen Galkayo. 

   30. oktober 2011
Dansk Flygtningehjælp oplyser, at der er 
livstegn fra det danske gidsel, der efter 
omstændighederne har det godt.

   1. november 2011
Det oplyses, at piraterne har flyttet de to 
gidsler til et område i Mudug-regionen, 
kontrolleret af organisationen al-Shabaab.

   13. december 2011
Der demonstreres i den somaliske 
by Adado for at få de to nødhjælps-
arbejdere løsladt.

   25. januar 2012
De to gidsler bliver befriet af amerikanske 
elitesoldater ca. kl. 2.30 i en natlig helikop-
teraktion. Gidslernes ni vagter bliver dræbt.

   3. november 2011
Præsidenten for regionen Galmudug i 
Somalia lover at bruge alle tænkelige 
midler for at få gidslerne befriet.

Jessica Buchanan og Poul Hagen 
Thisted sad som gidsel hos somaliske 
pirater i 92  døgn.
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Den amerikan-
ske nød-
hjælpsarbejder
Jessica Bucha-
nan arbejdede
for Dansk
Flygtninge-
hjælp, da hun
blev kidnappet
sammen med
danske Poul
Hagen Thisted.
De blev sam-
men befriet i
en dramatisk
aktion. Foto: AP


