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Halvandet års intens efterforskning gav bonus Diverse forfattere Hent PDF ‘‘Hela-sagen‘‘ er
Danmarkshistoriens største hashsag, hvor efterforskningen strakte sig over halvandet år og resulterede i, at 5,5
tons hash til en anslået markedsværdi på 250 millioner kr., coasteren Hela, lystyachten Mary og flere kostbare
gummibåde blev beslaglagt og 17 personer, alle danske statsborgere omkring 40-års alderen, blev anholdt og

fængslet i et helt enestående tæt samarbejde mellem Narkotikaafdelingen i København, Politiets
Aktionsstyrke, Toldvæsenet, Forsvarets Jæger- og Frømandskorps, samt ikke mindst de udsendte nordiske

forbindelsesofficerer og narkopolitiet i Holland, Spanien og Portugal.

Efterforskningen afdækkede, at denne gruppe personer i årevis havde stået bag store årlige indsmuglinger af
flere tons hash med skib fra Marokko til Danmark, hvor landsætningen og fordelingen til de købedygtige

mellemhandlere skete.

Sammenlagt blev gruppens inderkreds tiltalt og dømt for gennemførte indsmuglinger på 9,5 tons hash og
forsøg på indsmugling af 5.7 tons.
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Holland, Spanien og Portugal.

Efterforskningen afdækkede, at denne gruppe personer i årevis havde
stået bag store årlige indsmuglinger af flere tons hash med skib fra
Marokko til Danmark, hvor landsætningen og fordelingen til de

købedygtige mellemhandlere skete.

Sammenlagt blev gruppens inderkreds tiltalt og dømt for
gennemførte indsmuglinger på 9,5 tons hash og forsøg på
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