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Narko i nord – Diverse Hent PDF Det hele begyndte med, at politiet fik oplysninger om, at en af byens
narkomaner havde betalt en flybillet Amsterdam tur-retur for en pige fra Tromsø. Dette udviklede sig til en af

datidens største narkotikasager i Nordnorge med ulovlig indførsel af i alt tyve kilo hash og 4,8 kilo
amfetamin. Hovedmændene blev idømt ti og elleve års fængsel, den længste straf der på det tidspunkt var

dømt for narkotikaforbrydelser i Norge.

Den mest centrale person i denne sag var Frode Neeb. Han skulle have afsonet en narkotikadom i Norge, men
stak af og var efterlyst via Interpol. Han levede på falske pas forskellige steder i verden, finansieret af penge
han fik for salg af narkotika. Han opholdt sig mest på Bali og i Amsterdam, hvor han havde en lejlighed.

Fra Amsterdam sendte han med forskellige kurerer narkotika til Arve Guttormsen i Harstad, som solgte
stofferne såvel i hjembyen og i Tromsø.
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