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Filmen Gomorra har et litterært forlæg af samme navn. Den danske oversættelse har dog 
erstattet titlen Gomorra med det lidt mindre skarpe ”Mafiaen i Napoli”. Lad os holde os til 
Gomorra. 
 
Men hvordan er det nu med Gomorra? 
 
Første gang man støder på bynavnene Sodoma og Gomorra er i Første Mosebog1

Da englenes undersøgelseskommission kommer til Sodoma ved aftenstid, træffer de straks 
Lot, som byder dem indenfor og bespiser dem i sit hus. Men inden de lægger sig for at sove, 
stimler alle byens folk sammen om huset og råber til Lot: ”Hvor er de mænd - engle er som 
bekendt af hankøn - som kom til dig i nat? Kom herud med dem, for at vi kan stille vor lyst på 
dem”. Lot afslår og tilbyder at stille sine to døtre til rådighed i stedet, men folkemængden 
bliver rasende og overfalder i stedet Lot for at ville spille dommer. Englekommissionen trækker 

. Abraham – 
som endnu kun hedder Abram – er på vandring med sin slægt, som de beduiner de er, i 
Kana’aens Land. Med sig har han sin brorsøn Lot og dennes slægtninge. På et tidspunkt 
kommer Lots og Abrahams hyrder op at toppes og Lot og Abraham beslutter at drage af sted 
hver for sig. Lot vandrer til højre, østpå mod Jordandalen og slår sig ned i Sodoma. Men, står 
der i Mosebogen, ”mændene i Sodoma var ugudelige og store syndere mod Herren”. Abraham 
går lige ud og havner i Mamres Lund i Hebron, hvor han bygger et alter til Herren. 
 
Der går mange år og Abraham får besøg af Herren og et par engle. Herren vil indgå en pagt 
med Abraham og gøre ham og hans slægt udvalgte og mangfoldige som himlens stjerner, mod 
at Abrahams efterkommere skal vogte på Herrens vej. Man vogter vej ved at øve retfærdighed 
og ret. Der er bare det problem, at Abraham og Sara er barnløse og selv om Abraham har et 
barn med trælkvinden Hagar – Ismail – er det er ikke helt efter stambogen. Abraham tvivler 
og Sara ler over Herrens prognose: ”Hvordan skal hun med sine 90 år kunne få et barn?” 
 
Da Herren og englene skal til at forlade Abrahams telt, fortæller de, at de er på vej til Sodoma 
og Gomorra. Det begynder at gå op for Abraham, at der bag Herrens forslag ligger en større 
masterplan. Mens Abrahams slægt skal fremtidssikres, ser det slemt ud for andre. Herren er 
ved at miste tålmodigheden med indbyggerne i Sodoma, Gomorra og andre byer og fortæller 
Abraham ”at deres synd er såre svar. Derfor vil jeg stige ned og se, om de virkelig har handlet 
så galt som det lyder til efter skriget over dem der har nået mig – derom vil jeg have vished”. 
 
Ups! tænker Abraham, hvad med Lot? Han forsøger at vinde tid og måske redde situationen 
ved at ”lege” Hjallerup Marked med Herren og slå en handel af med ham. Tilsidst er der 
håndslag på en aftale om, at hvis der findes ti retfærdige, vil Herren undlade at jævne byerne 
med jorden. 
 
Men hvad er det byernes indbyggere har gjort og som skal straffes med udslettelse. Hvilken 
synd kan være så stor? 
 

                                                 
1 Første Mosebog 12.-19. kapitel 
 



Lot ind i huset og slår folkemængden med blindhed. Kort efter regner Herrens svovl og ild ned 
over byerne. Lot, Lots hustru og de to døtre undslipper men for Lots hustru er frelsen kun en 
stakket frist. Hun kan ikke modstå fristelsen om at vende sig om og betragte ødelæggelserne; 
hun stivner og bliver til en saltstøtte. 
 
Året efter føder Sara, Abrahams hustru, en søn som får navnet Isak. 
 
Indbyggere i Sodoma og Gomorra er alle til hobe, gamle som unge, formodentlig multisyndere 
og i hvert fald homoseksuelle og sodomitter målt med Herrens målestok og sikkert også 
almindelige heteroseksuelle. 
 
Når bogen og filmen har fået titlen ”Gomorra”, er det for at lede tanken hen på rabalder, på 
synd og sammenbrud og på dommedag, og naturligvis også på ordspillet mellem Gomorra og 
Camorra. Syndernes by, forbrydelsernes by. 
 
Camorra er navnet på mafiaen i Campanien, den campanske region. Det er den region der 
ligger lige neden under Rom og Lazio. De mennesker som er aktive i camorraen kaldes 
camorrister, og deres lokale organisation kaldes en klan. Hvis flere klaner har 
samarbejdsaftaler, kalder man det et kartel eller en alliance. Camorrister kalder ikke Camorra 
for Camorra; de kalder den Systemet. Camorristernes synd målt med Herrens målestok består 
i hensynsløshed, vold og mord, tyveri, afstumpethed, løgn og uciviliseret adfærd. De sætter 
deres ganske særlige præg på det håbløse helvede, som Campanien også er. 
 
Forfatteren til bogen Gomorra hedder Roberto Saviano. Han er født i 1979, kommer fra 
Napoliområdet, er vokset op der og har en filosofiuddannelse fra Napolis universitet, Federico 
2. universitetet. Han ernærer sig som journalist og forfatter. Gomorra er hans første og indtil 
videre eneste bog. Den udkom i 2006 og er blevet en rigtig bestseller, oversat til mindst en 
halv snes sprog, herunder alle de skandinaviske. 
 
Savianos skriveform er bredt malende, impressionistisk og kommenterende, undertiden noget 
moraliserende. Man kan ikke fortænke ham i at ville skælde ud, alligevel savner jeg undertiden 
det nøgternt iagttagende, det strukturerede. 
 
Bogen er tematiseret i 5-6 temaer og temaerne kommer endnu tydeligere frem i filmens 
fortællinger: 1) der er en fortælling om don Ciro, som er en slags personificeret camorristisk 
socialkontor med den opgave at udbetale understøttelse til de fængslede camorristers 
familier/slægtninge, 2) der er fortællingen om den 13 årige Salvatore, kaldet Totò, som for 
lommepenge gør camorristerne tjenester og skjuler camorristvåben, 3) der er fortællingen om 
den ligeledes unge Roberto der arbejder i den camorrakontrollerede skrald-, affalds- og 
renholdningsbranche, 4) der er fortællingen om skrædderen Pasquale som assisterer den 
kinesiske tøjindustri i Napoliområdet og har problemer med branchens camorrastyrede 
virksomheder, 5) og endelig er der den forfærdelige historie om de to totalt ukontrollable unge 
fyre, Marco og Ciro. De lever på kanten af camorra og savner hjerne, respekt og fantasi til at 
forestille sig, hvad de er oppe imod. 
 
Perspektiv og øjenhøjde i fortællingerne er hovedsageligt hos de små fisk. Savianos meddelere 
og netværk er i gadeplan, som de fleste af de skæbner han beskriver. Det er førstehånds 
beretning, når han fortæller om camorraens stikirenddrenge, gadepushere, piger der vil 
kærestes med camorradrengene, andre drenge og unge som lever på kanten og som forsøger 
at finde en overlevelsesstrategi i denne sociale og økonomiske jungle. Derimod er det 
andenhåndsberetninger, når Saviano fortæller om camorrister højere oppe i systemet og om 
de virksomhedsejere, folkevalgte og repræsentanter for myndighederne som samarbejder med 
camorristerne. Saviano samler på historier og vidnesbyrd om Napolis Gomorra, og afslører de 
formildende myter, der klæber til mafiamiljøer. 
 



Bogen beskriver Camorra som den opleves nedefra eller fra kanterne. Den beskriver livet i de 
camorratætte territorier i Napolis havn og nordlige udkant med dens tekstilvirksomheder. Og 
den tager en afstikker til småbyerne i Casertaprovinsen, som i den lokale dialekt kaldes ”u 
terzu mundo”. Det er junglenews om alles kamp mod alle, i og udenfor camorraklanerne. Det 
økonomiske scenetæppe forestiller en tidslomme, en efterladt rest af industrisamfundet. En for 
længst passeret epoke i industrialismen i andre dele af Europa, men ikke i Napoli. Her er 
udviklingsstadier fra industrialismens begyndelse og ungdom med hjemmeproduktion af 
mange slags, hvor familier og udvidede familier knokler uden nogen form for 
myndighedskontrol. 
 
Bogens genre kaldes for non-fiction, måske nærmere faction, altså en dokumentarisk skildring, 
tilsat indtryk, indskydelser og overvejelser. Metoden er journalistisk, nærmest 
krigsjournalistisk. Saviano benytter sig af sine venner og bekendte i hele området og opsøger 
på sin lille motorcykel de steder hvor han har fået nys om, at det er gået hedt til. Herfra 
skriver han sine frontberetninger om camorra-klanernes sammenstød, om elendigheden i de 
mange pusher-streets, fra havnens ulovlige lodsninger. Om dagligdags begivenheder i Napoli 
by og havneområde, fra Napolis nordlige bykvarterer og fra byerne i den tilstødende 
Casertaprovins. 
 
Casertaprovinsen ligger nord for Napoliprovinsen. I Casertaprovinsen bor der 900.000 
indbyggere. En af de 104 kommuner er Casal di Principe med sine 20.000 indbyggere, kendt 
for produktion af mozzarella, bøffelost, og for at være stamby for camorraklanen ”i casalesi”, 
som er en sammenslutning af alle camorrafamilier i Casertaprovinsen. Sammenslutningen er 
en slags federation, eller kartel, under ledelse af Casal di Principe-klanens Francesco 
”Sandokan” Schiavone. Han blev fængslet i 1998, hvorefter federationen splittedes op med 
rivaliserende grupper og mange likvideringer. I dag er en af de vigtigeste indtægtskilder for 
camorristvirksomhederne i Casal di Principe bortskaffelse af affald fra hele Italien og især 
giftigt industriaffald. En del af affaldet er bearbejdet og bliver spredt ud over landbrugsarealer, 
andet bliver dumpet i gruber af enhver art. Ifølge rapporter disponerer klanerne over 5000 
illegale lossepladser. 15.000 ha er forurenet med dioxin fra affald og affaldsforbrænding. 
 
I Casertaprovinsens legale sektorer er klanerne aktive i bygge- og anlæg (en klassiker), 
stenbrud, cement, supermarkeder, restauranter, diskoteker, hoteller. Klanerne kan eje disse 
virksomheder, eller kan være partnere med ikke camorrister; der findes mange eksempler på 
samarbejde mellem camorristvirksomheder og almindelige virksomheder. 
 
Europæisk og kinesisk tekstilindustri er massivt tilstede i Napoliområdet i form af hundredvis af 
små virksomheder. I Secondigliano-kvarteret i Napolis nordlige ligger småvirksomhederne tæt: 
her er fortvivlende sociale vilkår, indbyggerne er dårligt uddannede, der er stor arbejdsløshed, 
elendige boligforhold og kodyle problemer med stofmisbrug. I 2004 var Secondiglianokvarteret 
skueplads for den store camorra-krig, hvor hundreder blev myrdet. Her fabrikerer man 
kopivarer af høj kvalitet men også originalt tøj. Den kriminelle og den legale virksomhed 
mixes. Det giver store fordele at kunne være aktiv i begge sektorer – finansiering, 
konkurrence og renvaskning af penge. Mærkevareproducenter er tilbageholdende med at gå til 
myndighederne, fordi de har behov for adgang til de samme fabrikker og systuer som 
producerer kopivarerne. De udskibes fra Napolis havn, en af Europas største, hvad angår 
transitgods med cirka 2.5 mio. tons, ud og ind i ekstremt hurtigt tempo, ind fra Kina og ud til 
andre europæiske destinationer, herunder til Danmark. Det er anslået, at mere end halvdelen 
går uden om toldmyndighederne. 
 
Hvad er det så for gennemgående synderegister man finder i Gomorras fortællinger? Først og 
fremmest er det brud på bud nr 5 ”du skal ikke slå ihjel”. 
 
Bandevæsen i Napoliområdet er på 25 år – 1980-2005 – registreret for at stå bag 3.500 mord. 
Det er helt afgjort i underkanten af det faktiske antal mord. Uopdagede mord, f.eks. dødsfald 



kamuflerede som trafikulykker eller forsvundne personer, optages ikke eller først med 
forsinkelse i denne statistik. 
 
I Napoli kommune bor der 1 mio. og i Napoliregionen 5.8. I Danmark, hvor vi er knap 5.5 
mio., blev der i samme periode begået omkring 1.600 mord, altså under halvdelen. Hvor 
mange af dem der var ”banderelaterede”, ved jeg ikke. Hvis man skal sige noget positivt om 
mordstatistikken fra Napoli, må det være at raten var højest i 80’erne og begyndelsen af 
90’erne; det gælder for øvrigt også for Danmark. I 2008 blev 50 personer i Danmark myrdet. 
 
Saviano anklager de italienske myndigheder og landsdækkende medier, og med god grund, for 
ligegyldighed og for at overlade Napolis og Campaniens befolkning til sin egen skæbne, til at 
sejle i sin egen sø. Han mener, at selv om man kan fastslå, at den nationale ligegyldighed 
gælder for Syditalien som helhed, gælder den i ganske særlig grad for Napoliområdet. Og han 
trækker mafiabekæmpelsen frem som eksempel og peger på at bekæmpelsen af den 
sicilianske mafia har fået størst opmærksomhed. 
Mafiafænomenet findes i 4 hovedtyper i Syditalien. Mafiaerne har udviklet forskellige 
karakteristika og eksistensbetingelser og deres udspring kan dateres til midten af 1800-tallet 
til bourbonerregimets – De to Sicilier – sidste tid. Da bourbonerne endeligt i 1860 blev sat fra 
magten og Italiens samling blev erklæret, gled mafiafænomenet med over i den ny politiske 
tilstand. Mafiaerne fik nye opgaver for den ny elite og for de nye politikere. I det fortrinsvise 
agrare Syditalien sikrede de lokale mafiosi den ny herskende klasse ved at beskytte deres 
ejendom og sørgede i det hele taget for ro på bagsmækken, når eliten plejede sine interesser 
uden for regionen. Der var og er Camorra i Campania, der er ’ndranghetaen i Calabrien, der er 
Cosa nostra på Sicilien og der er en mindre udbredt form i Puglia, kaldet Santa Corona Unità. 
 
I sin godt 150årige historie har mafiafænomenet haft sine ups and downs. Under fascismen 
var der en downperiode men i efterkrigstiden og senere i 60’erne og 70’erne var det meget 
ups. Saviano mener at myndighedernes indsats især har været fokuseret på at stække Cosa 
Nostra og til dels ’ndranghetaen, mens camorraen har kunnet forfølge sine interesser uden 
mange forhindringer. Savianos kritik er bitter, og han ser bort fra at myndighederne kunne 
have gode grunde til at prioritere bekæmpelsesindsatsen ved i første omgang at gå hårdt til 
Cosa nostra og derefter tage fat på de andre bander. De sidste par års anholdelser i byerne 
omkring Napoli tyder på dette. 
 
Camorra er en horisontal organisation af konkurrerende eller allierede familier. Der har været 
forsøg på at opbygge styrende organer ovenpå familieniveauet, men pt. er der ingen sådan 
styring. Camorrafamilierne bliver ikke så gamle og traditionsrige som i Calabrien og på Sicilien 
og familiemedlemmerne er generelt yngre. Kvinderne i camorra er langt mere aktive og 
involverede i forretningerne end i de andre regioners mafiaer. Der er ingen faste regler for 
optagelse i familieklanerne i camorra. Der er 200 familier, 8.000 cammorister og 100.000 
supportere. Saviano sætter dog tallene højere. Familierne er i nogen udstrækning mobile og 
kan drive deres forretninger i andre regioner eller fra udlandet. Camorra er for tiden den 
største bandeorganisation i Europa. 
 
Cosa Nostra er en vertikal organisation af allierede familier. Der er 3-4 niveauer afhængigt af 
hvilken periode man betragter. Det regionale niveau, provinsniveau, kredsniveau og 
familieniveau. Der er 150 familier, 5000 mafiosi og 50.000 supportere. Cosa nostra er 
regelstyret og der er invielsesceremonier ved optagelse af ny medlemmer. Familierne er 
knyttet til territorierne og findes på det meste af Sicilien. Der er tendens til at familierne har 
medlemmer i alle aldre. Kvinder spiller kun i sjældne tilfælde nogen aktiv rolle i Cosa nostra. 
Cosa nostra har i perioder haft direkte indflydelse på beslutninger i det nationale parlament 
med sine tætte forbindelser til Det kristelige demokratiske Parti. (2008-filmen Il Divo) 
 
Cosa Nostra er ud fra et videnskabeligt synspunkt den mest interessante og mest undersøgte 
af mafiagrupperne. Den anses for at være alle mafiaers moder, også for den amerikanske 



mafia. Cosa nostra er på nede til tælling i disse år. Myndighedernes kontraangreb på Cosa 
nostra startede i begyndelsen af 80’erne efter en helt uhørt serie likvideringer på 
myndighedspersoner: Regionalparlamentets præsident, statsadvokaten, lederen af det største 
oppositionsparti, politikommissærer, menige anklagere, den udsendte præfekt, borgmester i 
Palermo, undersøgelsesdommere. Likvideringerne blev iværksat af Cosa nostras top. Men i 
1984 kom den afhoppede Buscetta de sicilianske undersøgelsesdommere til hjælp og med ham 
fulgte en syndflod af afhoppere. I 1986 begyndte undersøgelsesdommer Falcone og Co’s store 
mafiaproces i Palermo med 500 anklagede og det var vendepunktet. 
 
Det afgørende er om myndighederne kan fastholde initiativet og ikke som tidligere lade en 
aktiv periode glide umærkeligt over i passivitet. Noget tyder på at det ikke vil ske denne gang. 
Antimafialovgivningen raffineres til stadighed, edb og udvikling af kriminaltekniske metoder og 
udstyr er af uvurderlig betydning. Efterforskerne er godt organiserede og ekstraordinært 
erfarne. Og også det politiske klima er i færd med at ændre sig og viljen til at bekæmpe mafia 
er stigende. Siden 1990 har 70 kommuner Campania og 50 kommuner på Sicilien været under 
central administration og byrådet opløst på grund af korruption og samarbejde med mafia. 
 

 


	Mafia i Syditalien
	Indledning ved visning af filmen Gomorra i Biffen i Aalborg, søndag den 25. januar 2009

