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– da smuglere blev folkehelte ved 
at hente billige smøger og sprut til 
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Storsmuglerne der blev folkeeje

Cigaretter, whisky, penge og piger fortæller historien om de dan-
ske smuglere fra 1960’erne, der blev kendt i formiddagsaviserne 
som ‘smuglerkongerne’, og hvor de blev fulgt tæt med dramatiske 
beretninger fra deres togter og farverige privatliv. Et stykke dansk 
kriminalhistorie fra ‘en anden tid’.

‘Det var en anden tid’ – den sætning har været brugt i flere sammenhænge, når der 
er blevet spolet tilbage til 1960’erne og 70’erne. bl.a. i dokumentaren om rejsekongen 
Simon Spies’ forbrug af unge kvinder. Også når det gjaldt befolkningens forhold til 
‘livets goder’ var 1960’erne ‘en anden tid’. Danmark var i efterkrigstiden præget af en 
mere overbærende holdning til tuskhandel og svindel, end i dag – man huskede stadig, 
hvordan mange havde klaret sig med fusk med rationeringsmærker. 

I 1960’erne var forbrugssamfundet i vækst, men høje toldafgifter og en generel mangel 
på ‘luksusvarer’ gav en stor efterspørgsel på billige nydelsesmidler – og helst i rigelige 
mængder. Det sørgede smuglerne for!

Cigaretter, whisky, penge og piger fortæller historien om en flok driftige unge mænd 
med et afslappet forhold til landets love, der ombord på hurtige speedbåde sejlede på 
tværs af Østersøen til Østtyskland og Polen for at hente forsyninger til danskerne. De 
organiserede et netværk, så varer uden banderole blev distribueret bredt i samfundet 
og bl.a. solgt på større arbejdspladser.

Navne som Bent Ricardo Madsen og Alexander Blask blev kendt i offentligheden. Deres 
meritter var forbundet med fest, farver og piger. Mange syntes, det var lidt sjovt, at 
smuglerbådene kunne sejle fra Toldvæsenets fartøjer.

Selv var de på jagt efter den velstand og de goder, de aldrig havde oplevet i opvæksten. 
Det kom til at koste dem og deres familier dyrt.

Kirsten Stubbe-Teglbjærg er journalist og medforfatter til flere true crime-bøger.


