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skulle først tages i brug, når situationen for
gidslerne var livstruende. Og det var den
nu.

Barack Obama blev orienteret om Jessica
Buchanans svigtende helbred og gav ordre
til, at Seal Team Six skulle gå i aktion.

Sidst, de legendariske elitesoldater var i
aktion i Somalia, var i 1993, da de led et læ-
sterligt nederlag over for lokale krigsherrer.
Da liget af en navy seal blev trukket gennem
Mogadishus støvede gader til folks jubel og
amerikanske tv-seeres forfærdelse, beslutte-
de Bill Clinton, som var nytiltrådt præsi-
dent, at trække de amerikanske tropper
hjem.

Det var den 23. januar, at ordren blev gi-
vet. Men aktionen gik først i gang, da det
var blevet nymåne og derfor så mørkt som
muligt.

Et Hercules-fly steg op fra en luftbase i na-
bolandet Djibouti, og fra stor højde sprang
24 soldater ud i nattemørket og styrede de-
res faldskærme til et aftalt sted, der lå i sik-
ker afstand fra lejren. Det var et såkaldt HA-
HO-spring – High Altitude, High Opening –
hvor faldskærmen åbnes straks efter ud-
springet for ikke at lave støj.

Soldaterne landede lydløst iført 30 kg ud-
styr, deriblandt ørkenkamuflage og skudsik-
re veste samt hjelme med infrarødt lys, så de
kunne se, hvad ingen andre kunne.

Ged på menuen
Heldet var med aktionsgruppen. Der var in-
gen hunde i lejren, som kunne have advaret
kidnapperne. Det var desuden bælgmørkt.
Og netop denne aften havde der været ged
på menuen, hvilket var et særsyn. Den mæt-
tende mad havde fået alle vagter til at falde i
søvn.

Jessica Buchanan vågnede med et spjæt af
en serie skudsalver. Hun var overbevist om,
at det var al-Shabaab, som ville erobre dem,
og det ville betyde, at et nyt mareridt skulle
begynde. Og det havde hun ikke kræfter til.

Hun så flere af vagterne blive skudt, da de
opdagede, at en flok rumvæsener – sådan så

soldaterne ud med ansigtsmasker og special-
briller – var i gang med at tage magten over
lejren.

Hun hørte sit navn blive sagt med ameri-
kansk accent. Hun så på »den magiske helt«,
som hun senere kaldte ham.

»Er du amerikaner?« spurgte hun.
»Ja, vi er fra det amerikanske militær for

at redde dig,« lød svaret. Dette havde hun
end ikke turde drømme om.

Ni måneder efter ...
Der lød nogle lyde i det fjerne, og soldaterne
lagde sig som et menneskeligt skjold i en
ring om Jessica Buchanan og en ovenpå, så
deres befriede landsmand var i sikkerhed.

Men der var ingen fare. Tværtimod. Tre
helikoptere landede og løftede dem alle væk
fra lejren, inklusive verdens heldigste gidsel
– Poul Hagen Thisted. Tilbage lå ni lig af
fangevogterne.

På militærbasen i Djibouti fik de to frigiv-
ne mad og bad og lægetilsyn, før de blev af-
hørt af FBI i otte timer om kidnappernes
navne, udseende og karaktertræk.

Derpå blev de fløjet til en base i Italien,
hvor de fik psykologisk krisebehandling og
ført sammen med deres familier.

Siden har Jessica Buchanan og hendes
mand brugt tid på at skrive og bearbejde op-
levelserne. Bitterheden har været voldsom
over for Dansk Flygtningehjælp, og de har
overvejet at lægge sag an. Men modargu-
menterne har holdt dem fra det.

For det første »vil jeg ikke lægge hele skyl-
den på Dansk Flygtningehjælp, for denne
organisation er ligesom mange andre under
pres fra donorerne for at vise resultater«, har
hun sagt i et radiointerview.

For det andet:
»Vi vil ikke sagsøge Dansk Flygtninge-

hjælp, for vi skal videre i tilværelsen. Og det
var jo trods alt ikke Dansk Flygtningehjælp,
men onde mennesker, der kidnappede os.«

Jessica Buchanan og hendes mand har få-
et en helt ny tilværelse med nok at se til.
Præcis ni måneder efter befrielsen fødte hun
en dreng.

Den amerikanske præsident Barack Obama sammen med Michelle
Obama, da præsidenten den 24. januar 2012 ringer til John Bucha-
nan for at fortælle, at hans datter, Jessica Buchanan, er blevet befriet
af amerikanske specialstyrker. Foto: Peter Souza/Det Hvide Hus

FAKTA

Kidnapningen
på bog

Den dengang 32-årige Jessica
Buchanan og 60-årige Poul
Hagen Thisted blev kidnappet
den 25. oktober 2011 i byen
Galkayo i Somalia, og de blev
befriet 25. januar 2012 af
specialtropperne ”Seal Team
Six”.

I dag arbejder Poul Hagen Thi-
sted i Uganda for Dansk Flygt-
ningehjælp, mens Jessica Bu-
chanan har bosat sig i USA.

Bogen, som netop er udgivet
på forlaget Atria Books i USA,
hedder ”Impossible Odds: The
Kidnapping of Jessica Bucha-
nan and Her Dramatic Rescue
by SEAL Team Six”.

Fortsat E

Dronninglund Hotel
2 overnatninger
2 x morgenbuffet
2 x 3 retters menu/buffet*
Kaffe m/ kage og før middag drink
Pool og sauna

Det perfekte udgangspunkt 
til alle Nordjyllands spændende oplevelser

499,-
Kun

Spar op til 55%

Miljøtillæg kr. 35 / døgn

Populære Nordjylland

Ankomst: Indtil 17.12.13. Weekendtillæg på 50 kr. per pers./døgn

Nordjylland

Bestseller!

Notre-Dame de Bonne Fontaine
2 overnatninger
2 x morgenbuffet
1 x velkomstdrink
1 x flaske vin
Gratis parkering

Besøg Strasbourg og kør ad den smukke vinrute  
Bo på familiedrevet hotel i et hyggeligt skovområde

749,-
Kun

Spar op til 129,-

Betagende Alsace

Ankomst: Indtil 29.12.13

Alsace-Lorraine

Pool og sauna

Hotel des Nordens
2 overnatninger m. morgenbuffet
2 x 3-retters menu/buffet*
1 x drikke + kaffe i baren
Entré til Aquapoint
Gratis brug af keglebane

Godt hotel med inden- og udendørs pool samt spa-bad
Mulighed for spændende udflugter i Slesvig-Holsten

899,-
Kun

Spar op til 294,-

Wellness ved grænsen

Ankomst: Alle dage indtil 31.07.13. Resten af året ankomst mod tillæg

Nordtyskland

Mellem

grænsen og Flensborg

Hotel Theresianna
3 overnatninger
3 x morgenbuffet
2 x 3-retters menu/buffet*
1 x Grillaften m. musik* + 1 Tyrolerschnaps
Inkl. kurskat

De majestætiske Alper omkranser området
Omgivet af dybgrønne græsgange og spejlblanke søer

949,-
Fra kun

Spar op til 172,-

Hyggelige Westendorf

Sæsontillæg fra kr. 50 / døgn  |  Ankomst: 27.05 - 10.10.13

Østrig/Tyrol

Nyd tyroler-

stemningen
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Læsertilbud 
oplys/tast

bestillingskoden:
JP

Rejs med Risskov 
Bilferie og få lidt ekstra
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Tlf. 70 22 77 17 
Risskov-Bilferie.dk

 Risskov Bilferie - Europa på tilbud


