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Af SVEN JOHANNESEN OG LASSE WAMSLER

N
ØRRE ALSLEV – Fra det inderste af 
knoglemarven til sit ansigts ydre er Søren 
Larsen tolder. Han arbejder i Skats scan-
nerafdeling, og i en mørkeblå uniform 
påsyet Skats guldlogo sidder han koncen-
treret i kontrolrummet i Hugin – en af 

Skats to mobile containerscannere, opkaldt efter Odins 
skarpsynede ravne.

»Mange af os er drevet af, at vi skal ud at finde noget af det 
forbudte. Både narkotika og våben. Men vi kigger også på 
folks papirer og sørger for, at de betaler deres skatter og afgif-
ter, så pengene kommer ind i statskassen,« siger han. 

I dag slår scanneren til på en rasteplads i Nørre Alslev på 
Falster. Her stikprøvekontrollerer Søren Larsen og hans kol-
leger containere, der kommer ind i Danmark på lastbil via 
havnene i Rødby og Gedser. Søren Larsen løfter øjnene fra 
skærmen:

»At være tolder er ikke et otte til fire-arbejde. Vi er til rådig-
hed døgnets 24 timer – det er lørdag og søndag, helligdage – 
hele tiden,« siger han. 
Hugin og Munin er konstant på farten i hele landet, hvor de 
indsættes ved grænseovergange og i containerhavne. Lige nu er 
Hugin i færd med at scanne en lastbil med en container udski-
bet fra Hongkong. Ifølge papirerne skal den gerne indeholde 
pusleborde, der – ligesom scanneren selv – er produceret på en 
fabrik i Kina.

Kigger man længe nok på en stabel containere, minder de 
til sidst om en stak byggeklodser. Man glemmer let, at der 
bag containernes ståloverflade gemmer sig alle slags varer, fra 
den mest sofistikerede hardware til metalskrot, appelsiner, 
fisk, fyrværkeri, rødvin og havemøbler. Eller halvfabrikata på 
vej fra en producent til efterfølgende bearbejdning i en anden 
verdensdel.

Ansatte i det globale containernetværk tænker dog på alt an-
det end stålkassernes indhold. Spørger man søfolk på skibene 
eller arbejdere på containerhavne om den kasse, der skaffer 
dem deres levebrød, giver de samme svar: Containeren er en 
klods, der skal fra A til B så hurtigt som muligt og helst uden 
at blive væk eller gå i stykker. Kassens indhold interesserer de 
færreste. Containerens ensartede udtryk og store antal giver 
den en aura af anonymitet. Den bliver udnyttet af kriminelle, 
der har opdaget kassens kvalitet som et billigt og effektivt 
værktøj til transport af illegale varer.

Smugleri i containere er »globaliseringens lille, beskidte 
hemmelighed«, siger Hugh Griffiths, der er afdelingsleder i det 
anerkendte svenske fredsforskningsinstitut SIPRI. Inden han 
svarer på, hvad der smugles i containere, må han tage en dyb 
indånding: 

»Der smugles alt fra kopivarer såsom falske Gucci-
håndtasker til centrifuger som dem, der for et par år siden 
blev konfiskeret på vej til Gaddafis masseøde-æggelses-
våbenprogram. Skruppelløse mexicanske narkokarteller 
bruger containere til at smugle kokain, methamfetamin 
og kemikalier til at fremstille disse stoffer. Og så smugles 
der selvfølgelig også konventionelle, lette våben, som dræber 

en frygtelig masse mennesker,« opremser Hugh Griffiths.
Smuglere tænker som helt almindelige forretningsfolk, 
når de skal vælge transportform. Her tilbyder containeren 
maksimal fleksibilitet i forhold til at pakke, transportere 
og opbevare alle typer gods.

»Bagsiden er selvfølgelig, at du har en masse forseglede 
metalkasser, som ingen kan kigge ind i, hvoraf mange er 
pakket dybt nede i et skib under rejsen, og som er svære for 
toldere at kontrollere.«

Myndigheder verden over er ikke kun opmærksomme 
på containeren som smuglerredskab. Et skrækscenario er, 
at terrorister afskiber en container med en bombe, som 
detoneres eksempelvis i en af de store containerhavne i USA. 
Et sådant angreb vil kunne koste menneskeliv, men vil også få 
ødelæggende økonomiske konsekvenser. 

I dagene efter 11. september øgede amerikanske toldere 
deres indsats i landets containerhavne. Konsekvensen var, at 
mange fabrikker måtte lukke produktionen ned, fordi de løb 
tør for nødvendige, importerede reservedele. Derfor kan beho-
vet for sikkerhed stride imod ønsket om ureguleret frihandel. 
Skal alle containere tjekkes, vil det sætte verdenshandlen i 
koma, og de økonomiske konsekvenser risikerer at blive endnu 
større end følgerne af et terrorangreb på en containerhavn. 

Stikprøver
På Lolland skal Søren Larsen og hans kollegaer til at scanne 
puslebords-containeren. Lastbilchaufføren er en betuttet, 
ældre tyrkisk mand, der har hentet containeren i Hamborg 
Havn, hvorfra den nu er på vej mod Københavns butikker. 
Umiddelbart skiller denne container sig ikke ud fra de 4.000 

andre af slagsen, der dagligt krydser den danske grænse på 
lastbiler sydfra, og den er da også udvalgt i en stikprøve. 
Chaufføren parkerer sin truck med containeren ved siden af 
Hugin. Mens den udstøder skingre biplyde, føres scannerens 
mørkeblå metalarm hen over det udvalgte køretøj og røntgen-
scanner indholdet.

I vognens kontrolrum analyserer Søren Larsen det scannede 
billede, efterhånden som det toner frem på skærmene. Billedet 
viser et tværsnit af en container pakket fra bund til top med 
møbler i papkasser. Til gengæld viser det ingen unormale 

genstande eller hulrum i containeren, hvilket ellers kunne være 
tegn på smuglergods. Sidste jul afslørede en scanning en kasse 
gemt i en ladning tyrkiske appelsiner. 
»Det gav et gib i kroppen, for den skulle ikke være der. Det 
er sådan noget, der driver os, for så skal vi ud og se, hvad det 
er. Men det viste sig, at det bare var en æske chokolade, som 
afsenderen havde lagt med appelsinerne som en julegave til 
lageret,« siger Søren Larsen.

En tolders tilværelse er fyldt med sådanne falske alarmer, og 
langt de fleste gange finder Søren Larsen ingen ulovlige varer. 
Ifølge rapporter indsmugles hovedparten af Europas kokain i 
containere via Spanien. Selv om tallene er usikre, vurderer eks-
perter, at helt op til 80 procent af den indsmuglede narkotika 
forbigår toldernes skarpe blik. 

Som en del af indsatsen mod den globale narkosmugling 
i containere grundlagde FN i 2006 et Container Control 
Programme, CCP. Det skal uddanne toldmyndighederne i en 
række tredjeverdenslande, så de bliver dygtigere til at konfiske-
re narkotika, inden den eksporteres. I spidsen for CCP står en 
lattermild nordmand ved navn Ketil Ottersen. Han har 30 års 
erfaring som tolder og har gennem tiden set smuglerne blive 
stadig mere kreative. Siden programmets start har CCP været 
til stede i lande som Panama, Nigeria, Guatemala og Pakistan. 
Nogle af verdens fattigste lande, hvor uddannelsesniveauet er 
lavt og korruptionen stor. 

»Der er mange udfordringer ved jobbet, men den største 
udfordring er faktisk antallet af containere og den hastig-
hed, de håndteres med. Lige nu vurderer man, at containere 
krydser en landegrænse mellem 500 og 520 millioner gange 
årligt,« siger Ketil Ottersen. Et tal, der er mere end tredoblet 
siden 1996, hvor cirka 150 millioner containere krydsede en 
landegrænse.

Verdenshandlens kolossale og stigende containerflow gør de 
nationale toldmyndigheder såvel som CCPs arbejde til noget 
af en Sisyfos-opgave. Kun i to procent af tilfældene undersøger 
tolderne en container, når den krydser en grænse. Trods sine 
mange års erfaring kan Ketil Ottersen stadig blive forbløffet.

»Vores største fangst var 5,5 ton kokain i Ecuador. Så store 
mængder finder du aldrig i de nordiske lande. Men de store 
mængder narko, vi finder, bliver ved med at overraske mig,« 
siger Ketil Ottersen. 

Han er ikke bange for at blive arbejdsløs, for så længe 
smugleri i containere vedbliver at være en forretningsform med 
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Her var der gevinst. Tolderne i Hamborg havn har fundet 9,5 millioner smuglercigaretter i en container med håndklæder 
fra De Forenede Arabiske Emirater. Containerne bruges flittigt af smuglere verden over, og de kan indholde alt 
lige fra falske Gucci-håndtasker til centrifuger som dem, der for et par år siden blev konfiskeret på vej til Gaddafis 
masseødelæggelsesvåbenprogram. FOTO: SCANPIX
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