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Lig i Lasten paa Coaster i Skibsforlis

Dansk Politis Efterretningstjeneste følger nu helt konkrete Spor i Danmark i forbindelse med det tragiske
Skibsforlis i Nordsøen. Politiet har konkrete spor der kæder forliset sammen med vaabensmugling og til én af
Politiets kendinge, den berygtede gangsterchef Kai Olsen, ogsaa kaldet ”Skallesmækker”.
International Vaaben Handel

Efter næsten et aars Efterforskning med
assistance fra Europæiske kollegaer, er det
endelig
lykkedes
Politiets
Efterretningstjenestes afdeling fem, PET5, at
fremskaffe sikkert Bevis for, at den
berygtede
Kai
Olsen,
med
sit
Forbrydersyndikat staar bag International
Vaaben Kriminalitet.
PET5 har længe haft Kai Olsens
Forbrydersyndikatet ”Cartelle Luzern” i
Kikkerten, som Bagmænd til ulovlig
fremstilling og salg af Vaaben og Ammunition. Men først efter et Skibsforlis i
Nordsøen Mandag 10. November faar PET
det endelige bevis.
Et Skibs forligs
Søndag d. 9. afgaar Fragtskibet Hermod
fra, Aalborg Havn med Kurs mod Casablanka. Mandag rundes Skagen hvorfra et
Telegram melder: ”Alt vel, roligt vejr”
samt ”Alt gaar planmæssigt”. Herefter er
der ingen Livstegn før Torsdag d. 13.,
hvor en Redningsflaade driver i Land ved
Thyborøn. Baaden der bærer Navnet
Hermod paa Toften, er halvt fyldt med
Vand, hvori der ligger en udmattet og forkommen Sømand, der klynger en Lærreds-

pose tæt ind til Kroppen. I Vandet flyder
en Kasse med Mærket ”Nebaav Elagelli”,
Finland, malet paa Siden. Politiet fra
Thisted staar for Afhøringen af Sømanden.
Politirapporten
Sømanden er Maskinmester Jacob
Martin Jacobsen. Han beretter meget
usammenhængende om Hermods Forlis.
Kl. 23 efter endt Vagt, sidder han og
skriver dagbog i sin Kahyt paa øverste
Dæk. Pludselig lyder et Brag fra Lastrum 2
og en Ildsøjle stiger op af Lastlugen.
Maskinmesteren naar kun at gribe
Dagbogen samt en Kasse, han har gemt
unger sin Køje og løbe ud paa Dækket.
Her følger endnu en Eksplosion, denne
gang fra Lastrum 3. Eksplosionen er saa
kraftig at hele Skibet rejser sig op af Søen
og lægger sig med Slagside. Jacob
Jacobsen faar frigjort en Flaade og ser at
bunden af Skibet er flænset op. Hermod
tager vand ind og synker paa faa Minutter.
Jakobsen er eneste overlevende paa det
stille hav.
Maskinmesteren overføres til Hospitalet
i Brovst. Paa vej ind i Ambulancen tilføjer
han, at der lige fra starten i Havanna har
været noget lyssky over Turen, hvorfor

han udførligt har ført Dagbog. Politiet
beslaglægger Dagbogen og Kassen. Ved
Eftersyn konstateres indholdet at være 4
Maskinpistoler af mærket Thompson.
Dagbogs læsning viser, at Forliset ikke er
et almindeligt Uheld men skyldes
smugling af Vaaben og Ammunition,
hvorfor PET5 kobles paa Sagen.
Dagbogens Hemmelighed
Onsdag 13. August. Maskindele losset i
Havanna. Tobak til C.W. Opel lastet, klar
til Afgang. Tirsdag 19. August. Telegram
fra Rederiet udsætter Afgangen, da en
Passager skal med til Aalborg. Onsdag,
Passager paamønstrer medbringende 2
smaa Kufferter. Han, præsenteres som
Carlos, en handels rejsende. Han
installeres i min Nabokahyt.
Natten til Fredag. Vaagner ved højlydt
tale. Jeg genkender
Hovmesterens stemme: ”Der skal
20.000
paa
bordet,
ellers
bliver det kun et
Skud i Taagen”.
Carlos
svarer:
”Kai haar styr paa
det. Alt er betalt.
Gør du dit, ellers
kommer du til at
svømme
til
Aalborg
Tirsdag d. 24.
Sen
Nat paa
Atlanterhavet.
Overhører endnu
en
diskussion

Politi i færd med
en ransagning paa
Rederiets kontor
paa Algade i
Aalborg.
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fra Nabokahytten. Carlos: ”Søg overalt og
du finder Kai”. Hovmesteren: ”De har
lovet Storm i Morgen, saa sker det.”
Tirsdag Morgen. Ved Morgenskafning
meddeler Kaptajnen at Førstestyrmanden
ikke var paa Broen ved Vagtskiftet.
Rorgængeren beretter at 1. Styrmand gik
til Lastrum 2, da Last havde forskubbet
sig. 1. Styrmand Niels Carlsen er
imidlertid ingen steder at finde. Kaptajen
konkluderer, at han er faldet over Bord.
Det Virker usandsynligt for en erfaren
Matros.
Lig i lasten
Jeg indleder selv en Eftersøgning. Lugen
til Lastrum 2 er aflaast med en stor
Hængelaas som jeg brækker op. I
Riggerrummet finder jeg en Klud der er
indsmurt i Blod. Der er Blodspor blandt de
store Balller med Tobaksblade. Jeg finder
Styrmand Carlsen stuet ned i en Sæk med
Tobaklade. Han har to Skudhuller i brystet.
Efter samtale med Kaptajen enes vi om
at holde dette hemmeligt for de øvrige,
men underretter Rederi og Politi, der vil
staa klar, naar Aalborg anløbes.
Mandag 8. September. Anløber Aalborg.
Baadsmanden, Hovmesteren og Carlos er
forsvundet. En Redningsflaade mangler.
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Firmanavnet ”Nebaav elagelli” paa en
Kasse. Afgaar kl 21:00. Efter fem Kvarter
standses Maskinen, og en Kutter ligger til
ved Lejderne. Fem Mand kravler ombord
og forsvinder ned i Latrummet.
Hemmelig Mission
Fredag d. 23. Kaptajnen fortæller, at
Skibet sejler paa en hemmelig Mission, saa
alle faar dobbelt Hyre. 1. Styrmanden præsenterer en af de, om natten, ankomne
Passagerer, Baron von MünchHazel, som
ligesom 1. Styrmanden bærer pistol i
Bæltet.
Lørdag d. 24 anløbers Staalvalseværket i
Frederiksværk. Her lastess Cylinder og
andet Jerngods samt store Kasser der
indeholder
Kanon
løb
til
smaa
Feltkanoner.
En
Mandsperson
medbringende to Kufferter modtages af
Kaptajnen. Manden virker bekendt. Det er
Gangsterkongen Kaj Olsen, som jeg har
set paa en Efterlysningsplakat. Kaj
fortsætter med Skibet til Aalborg, hvor 3
lastbiler fra Vaabenfabrikken Wega læsser
Varer i Lastrum 3 under stor forsigtighed.
Lørdag 8. November. Aften. 2 Automomobiler afhenter Kaj Olsen og Baron von

MünchHazel ved lejden. Kl. 24:35 melder
Kaptajnen ”klart Skib – klar til Afgang”.
PET5 har ransaget Rederiets Kontorer og
har Spor efter Bagmændende. Man
sammenkalder nu et Agentnet, der skal
hjælpe med den videre Efterforskning.

Til vore nye Læsere

Paa Værft i Leningsgrad.
Tirsdag. Lasten er losset og vi har
klargjort til læsning af Maskindele. Ved
Morgenskafningen
Onsdag
meddeler
Rederiet, at Kaptajn Hansen har faaet ny
Hyre, saa vi faar ny Kaptajn og ny 1.
Styrmand. Skibet skal paa Værft for
ombygning af Lastrum 2 og 3 til speciel
Last. Hermod afgaar fra Aalborg. Lørdag
anløbes Leninggrad.
Onsdag d. 24. Afgaar fra Værft efter
Ombygning. Om Natten sniger jeg mig
gennem Brandskottet fra Maskinrummet
ind i det gamle Riggerum ved Lastrum 3.
Jer konstaterer at Lastrummet er ombygget
til tre separate Rum. Et Laboratorium, et
Køjerum til 4 Personer og et rum med
Reoler langs Skibssiden. I Dørk og Loft er
der opsat Kroge, Taljer og Hejs.
Tirsdag d. 30. Anløbes Gjdijna i Polen.
Besætning beordres til at blive i Kahytterne mens Kasser og Tromler lastes. Ser

Kaj Olsen, kaldet ”Skallesmækker” er
Mafiaboss for en Gruppe danske
Gangstere, der her i 1930´erne, har staaet
bag Spritsmugling, Kunst Tyverier og
Penge fremstilling.
Kajs Darling er Sangerinden ”Lullu
Bell”. Selvom hun er i Kløerne paa Kaj,
men hun 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
med Bandens indsmugling af Sprit. Ved en
stor Aktion lykkedes det Agenterne at
fange
hele
banden,
undtagen
”Skallesmækker” der i sidste sekund
undslap i et ventende Fly.

Han vides siden at have lavet
partnerskab med en Sydamerikansk
Gangster Alfaro og Forbryder syndikatet
”Cartelle Lucerne”. Nettet af Agenter har
flere gange været tæt paa ”Skallesmækker”
men hver gang er det lykkedes ham at
flygte.
(H.A)

Wagadugo løbet 2009

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 spejderpatruljerr fra andre korps.

Deltag i jagten på ”Lullu Bell & Vaaben Kartellet”

Dato:
Sted:
Pris:
Krav:
Foropgave:
Præmier:
Tilmelding:

Fredag den 24. april – Søndag den 26. april 2009
Afvikles et sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
200,- kr. pr deltagende spejder.
Patruljerne skal bestå af spejdere i alderen fra 12-17 år.
Til brug på løbet fremstilles en foropgave.
Nærmere beskrivelse følger med deltagerbrev straks efter tilmelding.
Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år.
Der er sølvplade til den bedst placerede patruljers stander.
Skal være løbsteamet i hænde senest den 8. marts 2008
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 på: www.gulspejder.dk

Wagadugotrofæet

Vinder i 2008: ”Egern”

