


Nye Spor af eftersøgt Gangster 
Dansk Politi har gennem det seneste halve Aar modtaget flere Oplysninger, der peger paa, at den eftersøgte 
Gangsterkonge Kaj Olsen og hans Bande af organiserede Kriminelle er ved at lægge nye, store Planer for Aktiviteter 
i Danmark. Meldingerne kommer fra fjerne Lande, hvor Kaj Olsen er set i forbindelse med gemene russiske 
Jernbanegangstere, afrikanske Storvildtjægere og skumle ægyptiske Beduiner. Politiet har intensiveret Jagten paa 
disse Gangstere og beder Befolkningen om Hjælp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye Spor 
   Pengene flyver igen i de dunkle 
kriminelle Miljøer. Det er en bekymrende 
udvikling, melder Politiet, der nu har 
kortlagt den berygtede Gangsterchef Kaj 
Olsens ogsaa kaldet „Skallesmækker“s 
Færden siden hans Flugt sidste Aar. Her var 
han kun Haandsbredder fra at blive fanget 
af en række civile Politiagenter. 
   Allerede faa Maaneder efter Flugten, 
lykkedes det ham ved et stort Togrøveri at 
skaffe Kapital til nye Planer. Dette 
meddelte russiske Myndigheder til Politiets 
Efterretningsvæsens Afd. 5, PET5, efter 
Kaj Olsen og den russiske Jernbanegangster 
Sergej Putinski blev sat i Forbindelse med 
det grove Røveri paa den Transsibiriske 
Jernbane. 
 
Det store Togrøveri  
   Ekspressen, der medbragte store Værdier 
i Kontanter, havde uden problemer fulgt 
Ruten over Sakhalin,  Khabarovsk, Amur til 
Folgograd. Derfra videre over Ekazan,   
Lijursk,   Folga  Elans,   Novosibirsk,   
Bajkalsøen og   Erlyan til Novgorod. Den 
befandt sig nu paa Strækningens sidste Ben, 
knap 100 km fra Endestationen. 
   Toget bestod af Lokomotiv med Tender, 
en Pakvogn med Banksække og fem 
Passagervogne. Lokomotivføreren opda-
gede pludselig, at Sporet længere fremme 
var Saboteret, men  kunne ikke naa at 
stoppe  i  tide. Baade  han  og  Fyrbøderen 

   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubelscener da Kaj Olsen smed Penge om 
sig under et Gangsterkonvent i Cannes. 
 
reddede Livet ved at springe ud fra 
Lokomotivet, der kort efter væltede ned ad 
en Skraaning og fik følgeskab af den første 
efterfølgende Vogn. Dette knækkede 
Forbindelsen til de bageste Personvogne, 
der som de eneste blev staaende uskadte paa 
Sporet. 
   I samme øjeblik dukkede en Gruppe 
Mænd op, alle overlæssede med Skyde- 
vaaben. Personalet blev tvunget ud af 
Toget, og bagbundet. Herpaa blev 
Passagererne, hvoraf flere var kommet 
lettere til Skade pga. omkringflyvende 
Bagage, skubbet sammen i Togkorridoren 
og frarøvet alt af Værdi. 
 

 
Bagage samles efter Togrøveriet 

  Som en anden Verdensmand returnerede 
en Bowlerhatbærende Gangster galant de 
stjaalne Vielsesringe og andre Genstande 
med særlig Affektionsværdi til 
Passagererne. Banditterne forsvandt med en 
Formue. Ingen af Tyvekosterne er endnu 
tilvejebragt, men Sergej Putinski blev 
genkendt af Vidner. 
 
Kinesisk Livseliksir 
   Næste Observation af Kaj Olsens Færden 
kom fra den Transmanchuriske Jernbanes 
Endestation i Peking. Her opsøgte Kaj 
Olsen Alkymisten Danjing Fu. Denne 
Kineser med Adgang til aarhundreder 
gamle Bøger i Den forbudte Bys Bibliotek 
kender til ældgamle kinesiske Opskrifter 
paa alt mellem Himmel og Jord. 
   Politiets Oplysninger tyder paa, at Kaj 
Olsen i særdeleshed var interesseret i et 
„Sandhedsserum“, som Danjing Fu kan 
fremstille. Med dette Serum kan man faa 
fuld Kontrol over den Person, der drikker 
det. 
   Kaj Olsen forsøgte at købe sig til 
Opskriften for store mængder medbragte 
Opaler, Guldsten samt Grønjader, Uankit, 
Lavasten og Diatomit. Men Danjing Fu var 
ubøjelig. Han krævede enorme Mængder 
Elfenben for at udlevere Opskriften. 
Elfenben betragtes som en særlig potent 
Bestandel af den Livseliksir, som Danjing 
Fu vil udbrede i hele Østen. 
 
Hemmeligt møde med Beduiner 
   Endnu engang har Dansk Politis PET5 
nydt godt af gode Kontakter til „Det Sorte 
Broderskab“ i Ægypten. Disse bidrog med 
endnu en Brik i den videre Efterforskning. 
  Kaj Olsen ankom i September med Toget 
Orientekspressen til Cairo, hvor han straks 
opsøgte Abdul Al-Hassan, der er en 
gammel kending af PET5. Denne Abdul var 
Sammensvoren med Kaj Olsen i det meget 
omtalte og mislykkede Forsøg paa at finde 
Cleopatras store Skat for et par Aar siden. 
  Kaj Olsen drøftede Abdul Al-Hassans 
Kendskab til Smuglerruter fra Afrika. Kaj 
Olsen søgte kontakt til Storvildtjægere og 
udviste stor Interesse for de nylige Fund af 
Guld i Transvaal. Kaj Olsen forhørte sig i 
Cairo om beskaffenheden af en 
Jernbaneforbindelse mellem Transvaal og 
Cairo.   For et meget stort Beløb i russiske 
Pengesedler anskaffede Kaj Olsen sig i 
Cairo en større mængde Sprængstof og 
Nitroglycerin.  Disse  blev fordelt paa flere 
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flere Skibe sendt mod Europa. Franske 
Gendarmer Opbragte det ene Skib, da det 
gik til Kaj i Cannes. De øvrige Skibe er 
endnu ikke identificeret. 
   Kaj Olsen derimod havde andre Planer. 
„Det Sorte Broderskab“ berettede, at han 
den 24. September afrejste med Kapstaden 
som Destination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franske Gendarmer bevogter Lageret af 
beslaglagt Sprængstof.  
 
Storvildtsjæger i Kapstaden                
   En dansk Handelsrejsende fra firmaet 
„Compagnie Madsen A/S“ genkendte i 
Kapstaden, Afrika, Kaj Olsen og har via 
Selskabets Hovedsæde i Kjøbenhavn 
kontaktet PET5. De oplyste, at Kaj Olsen 
fra Kapstaden rejste paa en Ugelang 
Ekspedition med den hollandske 
Storvildtjæger og Mineejer Jan van Krüger. 
   Efter endnu et kort Ophold i Kapstaden 
rejste Kaj Olsen og Jan van Krüger videre 
til Mineomraadet i Transvaal, hvor der paa 
det seneste er gjort endog meget store 
Guldfund. 
   En Minearbejder oplyste til Politiet, at 
Kaj Olsen og Jan van Krüger drøftede 
Planer om et sammenhængende Jernbane-
net mellem Cairo og Kapstaden for lettere 
Fragt af Malm fra Minerne. Dette er dog 
ikke uden Problemer, da den franske del af 
Nordafrika har normalsporet Banenet, 
hvorimod Kapsporet er et smalsporet 1067 
mm Net.  

 
Kaj Olsen ledsatet af Boere i Kapstaden 
 
 Med Udgangspunkt i Tanta, Ismailia eller 
Luxor vil en sammenkobling af 
Jernbaneforbindelserne Bahir-Awassa, 
Nairobi-Dessie, Harare-Orton og 
Livingstone-Mahiking give Adgang direkte 
til Afrikas Sydspids. 
 
Paa Sporet 

  Først i December modtog PET5 Nyt om 
Kaj Olsen. Det skete, da hans Darling, 
Frøken „Lullu Bell“, modtog et Telegram 
afsendt fra en By ved Middelhavet, hvori 
han oplyste, at han er ved at udarbejde store 
Planer og bad Lullu Bell skaffe Sporplaner 
over et Par udvalgte, afsiddesliggende 
Danske Havnebyer. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PET5 indkalder hemmelige Agenter 
   Efterforskningsleder Kaj Vilstrup , PET-
5, oplyser,  at  Politiet  har  indkaldt  et 
specielt  Opdagerkorps af hemmelige    
    .   

 
Til vore nye Læsere 
 
   Kaj Olsen kaldet „Skallesmækker“ er 
Mafiaboss for en Gruppe Danske 
Gangstere, der her i 1930´erne har staaet 
bag bl.a. Spritsmugling, Kunst-Tyverier og 
Fremstilling af falske Penge. 
   Kajs Darling er Sangerinden „Lullu Bell“. 
Selvom hun er i Kløerne paa Kaj, har hun 
flere gange forsøgt at hjælpe Politiet med at 
fange Kaj. Jagten paa „Skallesmækker“ 
ledes af Politiets Efter- retnings Tjenestes 
Afdeling 5, PET-5. Chefen for denne 
Afdeling er Kaj Vilstrup. 
   PET-5 anvender et Net af Hemmelige 
Agenter.  Disse  opsporede  Kaj i  Forbind- 
.  
 

 
Bandemedlemmer fanget af Agenter 

 
else med Bandens indsmugling af Sprit. 
Ved flere store Aktioner er det lykkedes  
Agenterne at fange de fleste Bande-
Medlemmer,  men aldrig selveste  „Skalle-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenter i Jagten paa de forskellige 
Gangsterbander. „Vi maa undersøge, hvad 
der planlægges“, udtaler Efterforsknings-
Lederen. 

                                 (O.L) 
 
  
smækker“. Ved en Aktion undslap han 
i sidste Sekund i en ventende 
Flyvemaskine. Ved en anden Aktion 
undslap han i en Undervandsbaad for 
Næsen af Spejderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj Olsen forsvinder i Flyvemaskine 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Kaj Olsen forsvinder i Undervandsbaad 

 
  Kaj Olsen vides at have lavet Partnerskab 
med en sydamerikansk Gangster Alfaro og 
Forbrydersyndikatet „Cartelle Lucerne”.  

(H.A) 
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Wagadugo-løbet 2016 
Wagadugoløbet   er   en   dyst   for   rigtige   spejderpatruljer   på   spejderfærdigheder   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 jagten efter 
 ”Lullu-Bell & Det sidste Stik” 

Dato:      Fredag  den  29.  april  –  Søndag  den  1.  maj  2016  
Sted:      Afvikles  et  sted  omkring  Sjælland.  Mødested  vil  fremgå  af  deltagerbrev.  
Pris:      285,-  kr.  pr  deltagende  spejder.  
Krav:   Patruljerne  skal  bestå  af  spejdere  i  alderen  fra  12-17  år.  
Foropgave:   Udleveres  straks  efter  tilmeldingen.  
Præmier:   Vindende  patrulje  hjemtager  det  eftertragtede  Wagadugotrofæ  for  1  år.  
      Der  er  sølvplade  til  den  bedst  placerede  patruljers  stander.  
Tilmelding:   Patruljevis  tilmelding  skal  være  løbsteamet  i  hænde  senest  den  1.  april  2016  

Tilmelding  helst  på  e-mail:  pmunkwolf@gmail  eller  telefonisk  på  tlf.  22  98  52  47  
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  

 
Vinder i 2015: Vildsvin, Grib Skov Trop  Wagadugotrofæet 


