Axel Grønkjær er tolder i smuglerikontrollen i Københavns Lufthavne, og narkohunden Chili
er hans vigtigste arbejdsredskab

Axel Grønkjær ude ved bagagebåndet i Københavns lufthavne sammen med narkohunden
Chili.Foto: Kaj Bonne
Af Louise S. Thomsen
Skriv en mail
Narkohunden Chili og smugleritolderen Axel Grønkjær er det perfekte makkerpar både i privaten
og på arbejdspladsen. Udover at være Grønkjærs vigtigste redskab på arbejdet i Københavns
Lufthavne, er hun også er familiens kæledægge.
I en alder af kun to og et halvt år har Chili allerede opsporet pæne mængder narko og andre illegale
ting i lufthavnen. Men også i fritiden har Chili bevist, at hun har snude for stoffer.
»Jeg har tit været ude for, at jeg har luftet hende privat, hvor hun har fået færten af en person, som
helt sikkert har været i kontakt med stoffer, for hun opfører sig på en bestemt måde.«
Chili er en field trial cockerspaniel og den første af sin race til at udføre det arbejde, som skal hindre
en masse ulovligt gods i at komme til Danmark.
»Mine tidligere narkohunde har altid været labradorer, men Chili har en fordel med sin lille
størrelse. Hun går let oven på bagage og post og snuser efter stoffer. Og så er det lettere at løfte
hende op for at at snuse til en kuffert end en labrador på 35 kilo,« smiler 48-årige Axel Grønkjær,
der har været narkohundefører og smugleritolder i 20 år. At blive narkohundefører var en funktion,
han skulle kæmpe sig til.
»Jeg tror, at jeg har skrevet 17 ansøgninger til at blive narkohundefører, og til sidst lykkedes det,«
siger Axel Grønkjær, der også underviser på kurser om narkobekæmpelse.
Og fangsterne har været mange igennem årenes løb. Mange af de smuglerisager, der ender i
medierne, er fundet af tolderne og deres hunde. Den største af dem, som Axel Grønkjær har været
med til at finde, var med hans gamle narkohund, som opsnuste 15,5 kilo kokain i en kuffert.
»I kufferten lå der en masse tøj, og så havde gerningsmændene hældt en masse peber og skrappe
krydderier ned for at forvirre narkohunden, men det er de altså ligeglade med.«

Når Axel Grønkjær og Chili møder ude i smuglerikontrollen, tjekker de bagagen i flyene fra
Thailand, der har to faste landinger hver morgen inden klokken syv.
»Vi har også et meget tæt samarbejde med Grønland, og der tjekker vi både bagage og personer,«
siger Axel Grønkjær.
I forbindelse med en søgning hos flyrejsende til Grønland havde Chili sin første fangst, bare 10
måneder gammel.
»Hun kradsede på en kvindes sæde i loungen lige inden afgang. Jeg kunne ikke nå at stoppe hende.
Så ringede jeg bare til lufthavnen i Sønder Strømfjord, og der blev hun standset med 50 gram hash
stoppet op i sin endetarm,« siger Axel Grønkjær og pointerer, hvor stærk en lugtesans hunde har.
»Den skrøne, med at kaffe kan forvirre hundens sporen, er helt hen i vejret. Den er opstået på grund
af 80'er-filmen 'Frækkere end politiet tillader'. Der er et lager, hvor der er strøget kaffe rundt, fordi
der bliver gemt kokain. Derefter fandt vi utrolig mange pakker, hvor der var lagt kaffe oveni, men
det er hundene fløjtende ligeglade med,« griner Axel Grønkjær.
»Faktisk er der intet, som kan forvirre hundene. Det er lige før, vi oplever problemer den anden vej,
for så snart der er nogen, som har kaffe med, synes hundene, det er rigtigt interessant, for narkoen
plejer jo at ligge med kaffen.«

Smugleritolder
Skat har netop ansat 75 elever til en toårig kontormæsssig erhvervsuddannelse. Heraf blev 20 ansat
direkte til toldområdet.
Som smuglerikontrolmedarbejder er din primære opgave rettet mod illegal vareførsel. Du skal have
en uddannelse og arbejdserfaring fra Told, Skat eller anden relevant ekstern uddannelse - gerne af
praktisk karakter.
Du har fysikken i orden og er indstillet på at arbejdet til tider kan være 'tilsmudsende' og fysisk
krævende.
Du er indstillet på at arbejde i skifteholdstjeneste og at du ikke altid kan gå hjem til planlagt tid.
Du kan optræde professionelt i forbindelse med kontrol.

En tur i lufthavnen
Søndagsavisen har mødt tre forskellige
medarbejdere i Københavns Lufthavne. Læs med
i næste uge, hvor vi besøger en stewardesse.
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