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KONTANT 
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VED KØB AF 
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ASNÆS: I gårsdagens ope-
rakoncert »Hvorfor er der 
altid ballade i opera?« i Sav-
klingens hal i Asnæs var 
der skruet godt op for følel-
ses-blusset - jalousien, ha-
det, begæret, fortvivlelsen, 
hævnlysten rullede i blodet.

Der var masser af balla-
de, da Opera i Provinsens 
Kor og fire operasangere 
- mezzosopran Ingeborg 
Børch (foto), sopran Randi 
Gislason, baryton Rasmus 
Ruge og tenor Jonathan von 
Schwanenflügel - sang arier 
og partier fra de fire operaer 
»Carmen«, »Cavalleria Ru-
sticana«, »Eugen Enegin« og 
»Tosca«. 
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Opera- ballade 
på Savklingen

Foto: Peter Andersen

Foto: Per Christensen

Opholdssted 
i Undløse 
satser på  
det hjemlige
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Fødevare- 
projekt har 
tabt pusten  
i Odsherred
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Handicap- 
kritik af 
kommunal 
vejledning
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Alvorligt 
slam-uheld 
i Svinninge 
Renseanlæg
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13 lister vil 
på stemme- 
sedlen til 
byrådsvalg
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Kom til AFGIFTSFEST!
glæder os virkelig til at 

vise dig, hvor meget Ford, du får for pengene.

Den flotte Auris Prestige fås som benzin eller Hybrid.  
Hatchback fra 265.990 kr. eller Stationcar fra 275.990 kr.
Priser er inkl. metallaktillæg. Fås også med metallak Tokyo Red (3T3) og 
Pearl White (070) mod et tillæg på 2.500 kr. Ekskl. leveringsomk. 3.880 
kr. Brændstofforbrug bl. kørsel 18,2-25,0 km/l. CO2-udslip 91-126 g/km. 
Halvårlig grøn ejerafgift 310-1.460 kr. Se mere på toyota.dk.

AURIS PRESTIGE

Toyota Holbæk
Niels H. Ebdrup A/S
Tåstruphøj 1 · tlf. 59 43 63 30
www.toyota-holbaek.dk

CANNABIS: Claus 
»Moffe« Nielsen og 
fire andre personer 
er tiltalt for deres 
forskellige roller 
i fremstilling og 
salg af medicinsk 
 cannabis. Retssagen 
begynder senere på 
måneden.

Af Morten D. Christensen

HOLBÆK: Ét år efter, at 
46-årige Claus »Moffe« Niel-
sen fra Holbæk, hans 47-åri-
ge hustru Louise Dams-
gaard Nielsen og 28-årige 
Rasmus Due Michaelsen, 

Kastrup, blev anholdt og va-
retægtsfænglset, sigtet for 
fremstilling og salg af me-
dicinsk cannabis, får offent-
ligheden nu et mere præcist 
indblik i anklagerne i »Mof-
fe-sagen«.

Ifølge anklageskriftet, 
som Nordvestnyt har fået 
adgang til, er der foruden de 
tre nævnte personer - med 
Claus »Moffe« Nielsen som 
den centrale figur - også 
rejst tiltale mod en 38-årig 
mand fra Lystrup ved Aar-
hus samt en 43-årig kvinde 
fra Aalborg.

De fem er tiltalt for i fæl-
lesskab at have bidraget til 
fremstillingen af mindst 
6,7 liter råolie og godt 51.000  
chokoladeknapper med det 
euforiserende stof THC (te-
trahydrocannabinol). Det er  

ifølge anklageskriftet sket 
fra den 28. august 2014 og 
frem til den 3. oktober sidste 
år, hvor Midt- og Vestsjæl-
lands Politi altså slog til og 
anholdt Claus Nielsen og fle-
re af hans familiemedlem-
mer og bekendte.

Anklagemyndigheden ved  
Midt- og Vestsjællands Politi 
mener, at de fem har udvun-
det cannabisolien af mindst 
124,2 kg marihuana, som er 
et ulovligt stof i Danmark.

Bestillinger for 2,7 mio. kr.
De fem er desuden tiltalt 
for at have overdraget can-
nabisolie-produkterne til 
»et større antal personer« 
- blandt andet via hjemmesi-
den www.moffes.com. 

Ifølge anklagemyndighe-
den blev der i perioden fra 

august 2014 til oktober 2016 
på hjemmesiden bestilt pro-
dukter for i alt næsten 2,75 
millioner kroner.

Anklager ved Midt- og 
Vestsjællands Politi Lise 
Frandsen vil forud for rets-
sagen, der begynder ved Ret-
ten i Holbæk mandag den 23. 
oktober, ikke kommentere 
detaljer i anklageskriftet.

- Men anklagemyndighe-
den mener, at det er en al-
vorlig sag. Det er forholdsvis 
store mængder marihuana, 
der er tale om, siger Lise 
Frandsen.

Brud på lægemiddelloven
Claus »Moffe« Nielsen si-
ger til Nordvestnyt, at han 
ikke bestrider de mængder 
og beløb, der er rejst tiltale 
for. Men han mener ikke, at 

hverken han eller de øvrige 
fire har overtrådt narkoti-
kalovgivningen.

- Intet af det her er blevet 
solgt til rekreativt brug. Det 
er alene solgt som medicinsk 
cannabis til mennesker, 
der har brug for det, siger 
Claus Nielsen, som derfor 
gerne vil erkende, at han har 
brudt lægemiddelloven ved 
at sælge cannabisolie-pro-
dukter uden tilladelse. Men 
han mener ikke, at han skal 
dømmes efter straffelovens 
bestemmelse om narkotika.

De øvrige fire er også til-
talt for overtrædelse af læ-
gemiddelloven. Nordvestnyt 
har i dag ikke kunnet få af-
klaret, hvordan de fire stil-
ler sig til tiltalen.
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Fem tiltalt i Moffe-sagen


