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Dansk Politi jagter Falskmønter Bande 
Politiets Efterretnings Tjeneste følger nu helt konkrete Spor i Jagten paa Ophavsmændene til de falske Pengesedler, 
der er fundet i Kjøbenhavn gennem det sidste halve Aars Tid. Flere Spor leder til Udlandet, saavel til Europa som 
til Sydamerika. Politiet frygter, at den berygtede Mafiaboss og Flugtkonge ”Skallesmækker” er indblandet. 

Peruviansk Tog Overfald 
   Den Danske Repræsentation i Perus 
Hovedstad Lima har videregivet 
Information fra de Peruvianske Soldater-
Gendamer om en Gruppe Banditter, der 
anføres af den lokale Pimpernel Antonio 
José Alfaro. 
   Dansk Politis Interesse for denne 
Oplysning skyldes naturligvis, at selv 
samme Alfaro tidligere har opereret med 
den Danske Mafiaboss Kaj Olsen, ogsaa 
kaldet ”Skallesmækker”.
   Ifølge forlydender fra Peru har Antonio 
José Alfaro atter organiseret sig med en 
Gruppe lokale Banditter. Fra deres Skjul i 
Junglen har de paa det seneste optrappet 
Antallet af Røverier og Overfald paa 
Banker og Værditransporter i de 
Sydamerikanske Lande. 
   I Oktober Maaned udførte Røverne et 
spektakulært Overfald paa et Posttog fra 
Minebyen Ayacucho mod Centralbanken i 
Perus Hovedstad Lima. Toget medbragte 
en af Centralbankens Penge Seddel 
Trykkere.  
   Vognen med Trykkeriet blev omviklet 
med svære Jernkæder, saa Bankfolk og 
Vagter var indespærrede. Røverne truede 
Lokomotivfører og Fyrbøder til at køre fra 
Hovedsporet, hvorefter Toget med Gidsler 
og Røvere forsvandt ad det vidtforgrenede 
Mine-Bane System gennem Junglen. 
Peruvianske Soldater-Gendamer optog 
forfølgelsen i en Skinneomnibus af HO- 
Typen. Tre Dage senere blev det gamle 
Saddeltanks Lokomotiv af LG-Typen med 
en Godsvogn og en interimistisk 
Personvogn – en tidligere Hestesporvogn 
af ER-Typen fra Bolivia – observeret i en 
fjern afkrog af Landet. 
   Det   solide   Lokomotiv   fra Ottensener  

Eisenwerk  Dampfkessel Fabrik und Kunst 
Schweisserei formaaede at overkomme to 
Bjergkæder ad rustne Mineskinner, indtil 
Kedlen viste sig for svag til Damptrykket 
paa 10 atm. og det daarlige Fødevand 
under disse Forhold. 
  Hele    Centralbankens     Trykkeri     var 
imidlertid forsvundet fra Togstammen. 

Billede Øverst: De forfølgende Politi 
Agenter foran Skinneomnibussen. Nederst: 
Alfaro banden i det kabrede Tog. 

Efter Kampen med Tog-Røvenre i Polen. 

Trods intens eftersøgning i Omraadet, er 
der ingen Spor af Trykkeriet, saa Soldater-
Gendamerne antager, at det er ført ud af 
Landet. Andre Efterretninger fra São Paulo 
i Brasilien faar Dansk Politi til at frygte, at 
Trykkeriet med Skib er paa Vej mod 
Europa.    

Falske sedler i Polen
   Fra vore Nabolande mod Sydøst er der 
flere Meldinger om Bander af 
Falskmøntnere. Et Tog overfald nær Byen 
Szczecinek mislykkedes for Røverne, da 
Politiet hurtigt kom til stede. Det kom til 
en Voldsom Ildkamp mellem Gangstere og 
Politi, der maatte anvende Granatkastere 
for at nedkæmpe Modstanden. Dette gik 
haardt ud over det trekoblede 
Tenderlokomotiv af DA-Typen, som 
sammen med otte Gangstere maatte bide i 
Græsset. To andre Gangstere lykkedes at 
flygte fra Stedet. 
   Sporene fra Røverne ledte imidlertid 
Politiet til Gangsternes Tilholdssted, hvor 
flere interessante Effekter dukkede op. 
Mest interessant var en større Samling 
Falske Pengesedler. De bedste 
Efterligninger er sedler fra ”Mönthäuser 
Öesterreich”, ”Deuchbankdirektorium 
Essen”, ”Stadtsparekasse Thûringen”  og 
”Ekrajowa Depolskich” fra Polen. 
Desuden fandt Politiet flere dygtigt udførte 
Trykkeri Matriser i Bronze til de 
paagældende Pengesedler. 
   I Det Nordlige Tyskland har Politi 
Agenter konstateret, at Forbryder 
Organisationen  “Cartelle  Lucerne”     for- 
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søger at hyre Grafikere. Det er ikke svært 
at gætte paa, hvilke Tryksager disse 
Grafikere skal fremstille, tilføjer 
Efterforskningsleder Kaj Vilstrup. 

Livstegn fra ”Skallesmækker”
   Politiets Agenter har længe jagtet 
Mafiabossen Kaj Olsen, ogsaa kaldet 
”Skallesmækker”. Sidste Aar undslap han 
spektakulært Politiets forfølgende Agenter 
under en Smugleraktion paa Sydsjælland. 
Hans Flugt blev senere sporet til 
Warszawa i Polen, hvor Sporet imidlertid 
blev koldt. Endelig i December Maaned 
kom der nye Spor i Jagten, da 
Skallesmækkers Veninde, Sangerinden 
Lullu Bell, henvendte sig til Efterretnings 
Tjenestens Afdeling 5  med en Pakke, hun 
pr. Kurrer havde modtaget. Forsendelsen 
indeholdt et Beløb svarende til 100.000 
danske Kroner i udenlandske Sedler. 
Politiet mener, at der er tale om Falske 
Pengesedler og har derfor kontaktet de 
paagældende Landes Politi Myndigheder. 

De til Politiet indleverede Pengesedler 

Med Pengesedlerne fulgte et Brev fra Kaj 
Olsen. I Brevet beder han indtrængende 
Lullu Bell om at glemme alt gammelt Nag 
og Splid. Han anmoder hende om Hjælp til 
at investere Pengene i et Spillekasino. 
Dette Kasino, understreger han, skal ligge 
tæt paa en Jernbane Forgrening. Han 
oplyser, at dette Spillested skal erhverves, 
inden han til Februar vender Hjem. 
  Lullu Bell lever under Politi Beskyttelse 
paa en ellers Hemmelig Adresse, saa 
Banditterne maa have fulgt hende et 
Stykke Tid, mener Politiet. De er nu 
sammen med Lullu Bell ved at lave en 
Fælde for ”Skallesmækker”, naar han 
vender Hjem.

Politiet sammenkalder igen sit 
Agent Netværk. 
Politiets Efterforskningsleder Kaj Vilstrup 
ønsker igen at mønstre det effektive Net af 
Agenter, som tidligere er hvervet. “Helt 
friske Spor fra vore Nabolande, faar os til 
at tro, at Kaj Olsen og Cartelle Lucerne 
igen er paa Vej mod dansk National 
Territorium”. Hvilke konkrete Spor 
Politiet har, vil Kaj Vilstrup ikke komme 
nærmere ind paa. “Vi maa holde Kortene 
tæt til Kroppen”, tilføjer han, 

“Skallesmækker har mange med 
sammensvorne i Danmark, saa det 
fortrolige Materiale kan vi kun dele med 
vore betroede Agenter. Kaj Vilstrup 
anmoder Avisen om at bringe en 
Opfordring til Agenterne om snarest at 
tage Kontakt til Agent D. Christensen paa 
Hvervekontoret. “Saa ved de rette, hvad 
det drejer sig om”, slutter han. 

                                         (O.L.) 
__________________________________

Til vore nye Læsere 
   Kaj Olsen, kaldet ”Skallesmækker” er 
Mafiaboss for en Gruppe danske 
Gangstere, der her i 1930´erne, har staaet 
bag Spritsmugling og Kunst Tyverier. Kajs 
Darling er Sangerinden ”Lullu Bell”. Hun 
er i Kløerne paa Kaj, men har flere gange 
forsøgt at hjælpe Politiet med at fange Kaj.   
Jagten paa ”Skallesmækker” ledes af 
Politiets Efterretnings Tjenestes Afdeling 
5, ”PET5”. Chefen for denne Afdeling er 
Kaj Vilstrup. 
   PET5 anvender et Net af Hemmelige 
Agenter. Disse opsporede Kaj i forbindelse  

Bandemedlemmer fanget af Agenter 

Ny Linieføring over Bakken
Politikernes seneste  Bud  paa en   ny   
Linieføring til Gentofte  gaar  lige  gennem 

med Bandens indsmugling af Sprit. Ved en 
stor Aktion lykkedes det Agenterne at 
fange hele Banden, hvorimod 
”Skallesmækker” i sidste Sekund undslap i 
et ventende Fly af NS-typen. 

   Han flygtede til Peru og traf den lokale 
Gangster Alfaro. Sammen med forbryder 
syndikatet ”Cartelle Lucerne” stod de bag 
Kunsttyverier i Sydamerika og Europa. 
Atter blev Nettet af Hemmelige Agenter 
aktiveret. Men endnu engang lykkedes det 
i sidste Sekund ”Skallesmækker” at 
undslippe. Denne gang paa et ældre 
Motorkøretøj af KE-Typen. 

(H.A)

Forlystelseshaven ”Bakken”. Til dette har 
Avisens Tegner den viste Kommentar. 



Wagadugo løbet 2007 
Wagadugoløbet er en dyst for rigtige spejderpatruljer på spejder færdigheder i en 
spændende handling. Løbet arrangeres af et løbsteam under De Gule Spejdere i 
Danmark, men løbet er åbent for spejderpatruljer fra andre korps. 

Deltag i  ”Toget kører i natten” 
Dato:  Fredag den 27. april – Søndag den 29. april 2007 
Sted:  Afvikles et sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev. 
Pris:  200,- kr. pr deltagende spejder. 
Krav: Patruljerne skal bestå af minimum 5 spejdere i alderen fra 12-17 år. Gennemsnits 

alderen for patruljen må ikke være over 15 år på tilmeldingstidspunktet. 
Foropgave: Der skal fremstilles en håndholdt tog-signalerings lygte med rødt og grønt lys. 

Nærmere beskrivelse følger med deltagerbrev straks efter tilmelding. 
Præmier: Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år. 
  Der er sølvplade til den bedst placerede patruljes stander. 
Tilmelding: Skal være løbsteamet i hænde senest den 19. marts 2007 

Tilmelding helst på e-mail: ole.lumholt@email.dk eller telefonisk til Dennis 
Christensen på tlf. 26 20 09 23 
Der er deltagerbegrænsning på 96 deltagere. Tidligere deltagende patruljer har 
fortrinsret, øvrige tildeles plads efter ”først til mølle” princippet. 

Øvrig information fremsendes i et deltagerbrev i starten af april til tilmeldte 
patruljer. Se også Wagadugo-løbets hjemmeside: www.wagadugo.dk 

Wagadugotrofæet Vinder i 2006: ”Ræve” 


