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Normalt bruger Skat labrador-hunde til at snuse sig frem til stoffer - men Chili er langt mere adræt
og kan til forskel fra de større hunde 'klatre'. (Foto: Jakob Jørgensen)
Cockeren Chili er smuglernes skræk

Tolderne har skruet bissen på ved indgangene til Danmark. Et af deres skarpeste våben mod
illegale varer er en lille cockerspaniel
Morgensolen byder velkommen til København, da M/F Pomerania fra Swinoujscie i Polen ligger til
kaj, og striben af biler og lastbiler langsomt begynder at bevæge sig ud af bådens gab.
Inde på land står ni toldere og narkohunden Chili klar til også at byde velkommen til den danske
hovedstad.
Sekunderne efter går det stærkt. Tolderne stopper alle biler og taler kort med hver enkelt chauffør.
Hvis de har nogen mistanke om, at ikke alt er, som det skal være, vinker de bilen til side og
undersøger den grundigt.
Denne morgen er en scanner kørt i stilling til at gennemlyse bagage, kasser og reservehjul for
smuglervarer. Men også den lille cockerspaniel Chili snuser sig gennem adskillige biler.
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De er en del af den særlige våben-indsats, som blev sat i gang i sidste uge. SKAT har sat ekstra 50
medarbejdere ind for at lede efter våben ved grænseovergange, færgelejer, rastepladser og
toglinjer.
Flakken med øjnene
Der er megen psykologi i at være tolder. Under en kort samtale skal kontrollørerne være i stand til
at vurdere, om der er rent mel i posen.
– Hvis én for eksempel flakker med øjnene, når vi taler med ham, bliver vores opmærksomhed
vakt. Eller hvis der ikke er sammenhæng mellem det, de siger, og det, vi ser. Vi spørger dem, hvor
de er på vej hen, og hvor længe de skal være her. Hvis nogen fortæller, at de skal være i Danmark i
en uge, og vi kan se, at de ikke har noget bagage med, kan det for eksempel være en grund til at
undersøge dem nærmere, siger viceskattedirektør Jørgen B. Madsen fra SKAT København. Han er
leder af den særlige våben-indsats.
Denne morgen i Københavns Frihavn bliver der dog hverken fundet narko eller våben. Til gengæld
bliver to danske statsborgere stoppet i en polsk indregistreret Mercedes. Bilen bliver tilbageholdt,
og en tolder fortæller venligt, men bestemt de to mænd, hvor de kan finde den nærmeste
S-togsstation.
Masser af mad
Inde i scanner-hallen er to polske biler ved at blive undersøgt. Mændene i bilerne er formentlig
polske håndværkere, der er på vej til Danmark for at arbejde. Deres biler proppet til randen med
billige madvarer fra hjemlandet.
Her er brød i posevis, pølser, sodavand, sylteagurker, ost og mælkeprodukter. Alle varerne bliver
pakket ud og scannet i maskinen. På en skærm kan det specialuddannede personale se, hvad der er
organisk materiale, og hvad der er lavet af for eksempel metal. Sådan ville våben hurtigt blive
afsløret midt i al maden.
To polske mænd i en grøn firehjulstrækker har tiltrukket sig toldernes opmærksomhed. De kan ikke
rigtig svare på, hvor de er på vej hen, og mens den ene svarer, at de skal arbejde som malere i
Danmark, ved den anden ikke helt, hvad der har bragt ham til landet.
Benzintanken undersøgt
Chili gennemsnuser bilen, men forgæves. Så bliver et teleskop hentet frem – et lille kamera på en
lang line – og det hejses ned i benzintanken for at undersøge, om den er opdelt og eventuelt skjuler
andet end brændstof. Heller ikke her finder tolderne noget, så de må lade de to mænd køre.
Aktionen har på sine første otte dage ikke kastet nogen skydevåben af sig. Til gengæld har SKAT
beslaglagt mange stik- og slagvåben, peberspray og store mængder narko.

26-03-2009 07:52

