
 
 

Odense H.C. Andersen 

Referat af møde uge 2  

 

Dato: 11. januar 2023 

Ansvarligt udvalg: Internationalt udvalg 

3 min. v/…… Claus Bay 

Fortalte om: Oplæg om Tietgen, inspireret af en dokumentar på DR1. 
 En fortælling om Tietgens liv og virke som handelsmand/bankdirektør/ 

skibsredder og mange andre erhvervsmål. 

Tema: 21 ÅRIGE ANNA SØBY POULSEN STOD TIL 15 ÅRS FÆNGSEL I 
PANAMA 

Oplægsholder: Bor i Faaborg, student i 2021. 
 
Fra marts til maj 2022 rejste Anna sammen med en efterskole-veninde til 
Sydamerika, Peru og Costa Rica. Det startede som en drømmerejse og 
endte som et rejse-mareridt.  
Peru og Costa Rica er to vidt forskellige lande, hvor pigerne fik mange natur- 
og kulturoplevelser. Alt fra bjergbestigning til dykning. De to måneder gik 
efter planen og de rejste hjem som planlagt, fulde af en masse oplevelser. 
 
På hjemrejsen skulle de være i transit i Panama i 8 timer, hvor de opholdt 
sig i lufthavnen. Pludseligt blev de kaldt ud over højttalerne i lufthavnen.  
 
I Annas rygsæk fandt myndighederne en lille pose på 54g med Koka-blade, 
som hun havde købt i Peru på anbefaling for at undgå højdesyge, da de 
skulle på 4 dages bjergbestigning. Kokablade drikkes som te i Pery og er 
tilgængelige alle steder. Fundet af koka-blade førte til anholdelse for 
international narkosmugling. Anna og hendes veninde vidste ikke, at der 
kunne udvindes kokain af kokabladene og var derfor meget chokerede over 
anklagen. Veninden måtte rejse hjem alene, men Anna blev tilbageholdt.  
  
Meget indlevende fortæller Anna om at være indsat, først i en celle i en 
lokal arrest, senere husarrest hos den danske konsul og derefter fængsel 
samt om retsmøderne. Anklagen kunne resultere i 10-15 års fængsel. 
Anklageskriftet lød på kokain, og ikke kokablade.  
 

https://www.rotary.dk/calendar/meeting/loadForm/4/386170
https://www.rotary.dk/calendar/meeting/loadForm/4/386170


 
Anna tager os med i hele forløbet, hvor hun bliver placeret forskellige 
steder, inden hun endte i kvindefængsel med ca. 1000 indsatte. I fænglset 
mødte hun barske historier om de øvrige indsatte. 
 
Undervejs i forløbet fik hun besøg af sine forældre. Faren endte med at 
blive i Panama til de kunne rejse hjem sammen.  
 
Anna måtte skifte advokat et par gange undervejs for at få den rigtige 
hjælp. Til trods for, at advokat nr. 2 efter sigende skulle være en af landets 
bedste, viste han sig at være utroværdig i sin måde at håndtere sagen på. 
Han forsøgte at trække sagen i langdrag for egen vinding. Vha. det danske 
sikerhedsfirma, Guardian, fandt de endnu en ny advokat, som arbejdede 
positivt for Anna.  
 
I fængslet blev hun hjulpet af nogle af de andre kvinder, både med praktiske 
ting men de lærte hende også om hieraki, bander, uskrevne regler etc. Bl.a. 
lånte hun telefon af nogle af de de øvrige indsatte – telefoner, som var 
smuglet ind, enten af vagterne, via drone-leverancer eller på anden vis. På 
den måde havde hun kontakte til familie og venner hjemme i Danmark.  
I fængslet brugte hun tiden på at tegne, hækle, læse, dyrke fitness, spille 
basket. 
I alt sad i fængslet i 2,5 måneder.  
 
Via en aftale ml. anklagemyndigheden og advokaten endte sagen med en 
dom på 4 års fængsel. Dommen kunne konverteres til dagsbøder og hun 
blev løsladt d. 28/7. Hele sagen skulle dog først afsluttes, så først midt i 
september, kunne hun og faren rejse hjem. I Danmark mødte hende en 
mediestorm, som også førte til en shitstorm på de sociale medier. Nu 
ønsker hun at fortælle sin historie til andre unge.  
 
De samlede omkostninger beløb sig til 1,3 mio kr., hvoraf langt den største 
del var advokatomkostninger. Familie og venner har startet en indsamling 
til Anna og hendes familie. Vi kan støtte indsamlingen via MobilPay 869030 
eller reg.nr. 7739 kontonr. 1776497. 
 
Der kan læses mere på www.projektanna.dk 
 
Oplevelsen til trods er Anna stadig klar til at opleve verden. I dag har hun 
forskellige jobs og fremtiden er uvis. I første omgang handler til om at tjene 
penge til at kunne afdrage på den store gæld.  
 

Generel 
orientering: 

Vi kvitterer for aftenens foredrag med et bidrag til indsamlingen for Anna.  

http://www.projektanna.dk/


 
 
 

Kaj informerer om, at kirkekoncerten har givet et overskud på 30-32.000 
som er doneret til børn på balletskolen, som har behov for en økonomisk 
håndrækning.  

Referent: Karin Damsgaard 

 


