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GRIMSTAD: Det begynte mandag 
å brenne i en bil i Bergemoveien. 

Agder-politiet meldte om bran-
nen like før klokken 12. Nødeta-
tene rykket ut. – Ikke meldt om 
at noen er kommet fysisk til ska-
de, skriver operasjonsleder i poli-
tiet på Twitter. 

Brannen i bilen skal ha blitt 
slukket med et brannslukningsap-
parat. Det tok fyr, angivelig i mot-
orrommet, mens den stod parkert 
inntil bygget som huser blant an-
net Elon på Bergemoen. Husveg-
gen skal ikke ha fått nevneverdige 
skader.   Foto: Stein Larsen

Rykket ut til bilbrann
GRIMSTAD: Mandagens trafik-
kontroll i Fevikveien ble skjebne-
svanger for én bilist. 

Agder-politiet meldte om ut-
fallet av trafikkontrollen: 

Seks førere fikk forenklede 
forelegg for fartsovertredelser i 
50-sonen. 

I tillegg fikk en bilist prikkene 
som som skulle til for å få fører-
kortet beslaglagt. Vedkommende 
ble målt til 64 km/t, opplyser 
operasjonsleder.

64 km/t var nok: Bilist mistet lappen

Narkotiltalte Alf 
Henrik Christensen 
plasserte selv de 122 
kiloene med hasj i 
båten før turen gikk 
tilbake til Norge. 
For smuglerturen, 
som kan koste ham 
ti års fengsel, skulle 
han få 90.000 kroner.

Arne Ingmar Eggen 
aie@agderposten.no

Etter at den første turen over til 
Danmark endte i fiasko – fordi 
motoren stoppet, var det ons-
dag 7. august i fjor duket for en 
ny tur. 

Denne gangen kom han seg 
over til Danmark, men også den-
ne gangen endte turen i fiasko. 

I hvert fall for Alf Henrik 
Christensen som nå risikerer 
inntil ti års fengsel etter smu-
glerturen av de 122 kiloene med 
hasj fra Danmark.

Suksess for tollerne
Om turen ble en fiasko for stor-
smugleren fra Arendal, endte 
den i full suksess for politi og 
tollvesen. 

På brygga i Hirtshals ble Alf 
Henrik Christensen og mannen 
han hadde med seg om bord i 
båten – en 53 år gammel mann 
fra Oslo – observert av danske 
tollere. 

Detaljene rundt denne delen 
av tollvesenets spaning, er ikke 
kjent. 

Alf Henrik Christensen har i 
et intervju med Agderposten 
selv fortalt at han ble filmet av 
noen folk på en fiskebåt da han 
og Oslo-mannen la ut med kurs 
for Norge. 

Hvem disse folkene var, er 
ikke kjent. Etter alt å dømme 
hadde politi og tollvesen på 
dansk side allerede hatt smu-
glerne i kikkerten en stund da 
båten klappet til kai i Hirts-
hals. 

Hvordan politi og tollere på 
norsk side fant båten – som 
kom inn til Gjeving i ly av mør-
ket, er heller ikke kjent. 

Ifølge Alf Henrik Christensen 
fulgte han godt med under 
overfarten til Norge og sjekket 
nøye alle båter de observerte på 
sin vei. 

På utsiden av Lyngør la de 
seg i skjul. I en enslig bukt. 

Så gikk de opp på fjellet for å 

sjekke om det var noe politi el-
ler tollere i nærheten.

I ly av mørket seilte de så inn 
til Gjeving som ligger på innsi-
den av Lyngør. 

Der ville Oslo-mannen reise 
hjem og Alf Henrik Christensen 
la seg til å sove i båten. Kort tid 
senere ble han vekket av politi 
og tollere.

Skulle få 90.000 kroner
I det hele tatt var statsadvokat 
Leif Aleksandersen svært spar-
som med både spørsmål og 
eventuelle svar i sin eksamina-
sjon av Alf Henrik Christensen. 

Da rettssaken startet mandag 
morgen klokken ni, gjorde 
Christensen det klart at han 
var for syk til å la seg avhøre. 

Han kom seg imidlertid litt 
utover dagen og ved 15-tiden 
følte han seg klar til å stille i 
vitneboksen. Ifølge hans egen 
forklaring, skulle han og Oslo-
mannen som var med ham i 
båten skulle få 1.500 kroner for 
hver kilo med hasj de klarte å 
smugle inn til landet. 

Det ville i så fall ha gitt dem 
drøye 180.000 kroner.

Disse pengene skulle Alf 
Henrik Christensen og Oslo-
mannen dele seg imellom. For-
tjenesten fra smuglerturen – 
som kan koste ham inntil ti års 
fengsel – kan derfor ha ligger 
på 90.000 kroner.

På brygga i Gjeving ventet 
altså politi og tollere. Båten 
fant de 122 kilo med hasj. Der-
med var smuglerturen over for 
Alf Henrik Christensen sin del.

Men ikke helt.
I båten lå det også noen ek-

stra flasker med vin han hadde 
kjøpt med seg fra Danmark. 
Disse ble ikke beslaglagt av tol-
lerne som stormet båten.

– Så noe fikk jeg i hvert fall ut 
av smuglerturen, spøkte han 
fra vitneboksen i Aust-Agder 
tingrett.

Dette oppriktige hjertesukket 
fikk dommerne til å dra på smi-
lebåndet …

Straffesaken mot Alf Henrik 
Christensen og tre medtiltalte 
fortsetter tirsdag og onsdag.

Skulle få 90.000 kron er for smuglerturen

SMUGLERSAK: Advokat Sigurd Klomsæt, statsadvokat Leif Aleksandersen og politietterforsker Carl Erik Lund.   Foto: Arne IngmAr eggen
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Skulle få 90.000 kron er for smuglerturen

SMUGLERSAK: Advokat Sigurd Klomsæt, statsadvokat Leif Aleksandersen og politietterforsker Carl Erik Lund.   Foto: Arne IngmAr eggen

NARKotILtALt: Alf Henrik Christensen forteller han og kameraten 
skulle få 1.500 kroner for hver kilo med hasj de klarte å smugle inn til 
landet. Det ville gitt ham 90.000 kroner i fortjeneste.    
 Foto: Arne IngmAr eggen

PåGREPEt: I en Cobra med flere hundre hestekrefter, ble Alf Henrik 
Christensen pågrepet av politiet natt til 9. august.

Utenriksdepartementet er kjent med saken.
Overfor Arendals Tidende, som først omtalte saken 2. 

januar, bekrefter Utenriksdepartementet, familie og ven-
ner at en arendalsmann har vært utsatt for en ulykke på 
Jamaica. Tilstanden hans er kritisk.

Agderposten har fått følgende svar fra Utenriksdepar-
tementet ved pressetalsperson Mari Bangstad. Bangstad 
sier det samme som hun uttalte til Arendals Tidende tid-

ligere i januar: 
– Utenriksdepartementet er gjort kjent med at en 

norsk borger skal ha vært utsatt for en ulykke på Jamai-
ca. Utenrikstjenesten yter konsulær bistand i samsvar 
med fast praksis og gjeldende rammer for slik bistand. 
Av hensyn til lovpålagt taushetsplikt i konsulærsaker kan 
vi ikke kommentere saken ytterligere.

Bangstad legger til at hun vil undersøke om departe-

mentet har ytterligere kommentarer til saken. 
Arendals Tidende har vært i kontakt med familien til 

den skadde mannen, som er i 40-årene. De ønsker ikke å 
si noe om hendelsen som skal ha skjedd i romjula. De 
ønsker å vente på nye meldinger om hvordan det går 
med familiemedlemmet.

Det er ikke kjent hva slags ulykke det dreier seg om.

Mann fra Arendal kritisk skadd etter ulykke på Jamaica


