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Det här är kapten Jack Sparrow 
från fi lmerna Pirates of the 
Caribbean. Han spelas av 
skådespelaren Johnny Depp.

Vad tänker du på när du hör ordet 

pirat? Ett träben? En svart hatt? 

En lapp för ögat?

På de här två sidorna fi nns 

bilder på berömda pirater 

från fi lmer och böcker. 

Vilka av dem känner du igen?
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Vad är en pirat?
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Det här är Kapten Krok som fi nns med i historien 
om Peter Pan som är skriven av J M Barrie.

Det är populärt att skriva om pirater – de blir härliga 

filmskurkar. Men visste du att det har funnits pirater 

på riktigt – och att de fortfarande finns? 

Long John Silver är piraten i 
berättelsen Skattkammarön.
 Historien skrevs av Robert Louis 
Stevenson för över 100 år sedan.
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Det har funnits riktiga pirater i 

tusentals år. De är havens tjuvar. 

Vissa pirater, vikingarna till exempel, 

anföll både till lands och till sjöss.
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Vikingarna var en sorts pirater.

Riktiga pirater
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Men det finns pirater även i dag. Den här tabellen 

visar antalet piratattacker som skedde på Atlanten, på 

Indiska Oceanen och på Stilla Havet mellan januari 

och maj 2007.

Vilket hav råkar ut för fl est piratattacker?

 Månad Atlanten Indiska Oceanen Stilla Havet 

 januari 2007 3 7 1

 februari 2007 4 7 0

 mars 2007 3 11 0

 april 2007 4 22 0

 maj 2007 10 27 3

Antal piratattacker

Dagens pirater anfaller ”lätta” mål, som till exempel 
den här lilla lastbåten på bilden. Många pirater 
attackerar båtar för att stjäla besättningens pengar. 
Andra är ute efter lasten.
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Både påhittade och riktiga pirater har ett 

gemensamt intresse: ATT STJÄLA SKATTER!

Skatter var något som var värt mycket pengar. 

Men skatterna var inte alltid av silver eller guld.

salt

guld och juveler

kakao

kryddor

Piratskatter
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Berättelsen Skattkammarön handlar 
om en pirat som grävde ner sin skatt. 
Han ritade sedan en karta för att 
kunna hitta tillbaka till skatten. Var tror 
du att skatten fi nns på den här kartan?

Handelsfartygen fraktade till exempel 

salt, kakao, linnetyger och kryddor. Dessa 

saker var också värda att stjäla. Piraterna 

plundrade handelsfartygen och sålde 

lasten för dyra pengar.

Det fanns en regel ombord på 

piratskeppen. Allt som stals skulle delas 

mellan piraterna, men kaptenen fi ck 

alltid mest.

tyger
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För 300 år sedan fanns det många pirater. Vissa av 

dem blev mycket ökända.

Har du hört talas om någon av de här piraterna?
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EFTERLYST
Henry EveryHenry EveryHenry Every

FÖRSVUNNEN

Har anfallit ett arabiskt skepp 

och stulit den värdefulla skatt 

som fanns ombord.

Smeknamn: John Avery, Long Ben 

och Benjamin Bridgeman

DÖDAD I STRID

Har stulit många skatter och dödat eller övergett sina offer. Smeknamn: Svartskägg

Ökända pirater

EFTERLYSTEdward Teach

Har stulit många skatter 

Edward Teach

Har stulit många skatter 
Har stulit många skatter 
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