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Der er et yndigt Land
…. men er det stort nok til at rumme baade en regerende Gangsterkonge og hans 
lige saa kriminelle Udfordrer? Landet risikerer at staa over for et kriminelt 
Opgør af hidtil usete Dimensioner.

Tulipaner og Had

Alt blev forandret, da der for omtrent et 
Aar siden udbrød en aaben og dybt 
personlig Krig i den kriminelle 
Underverden. En Krig, der har 
foraarsaget voldsomme Rystelser langt 
omkring i det Danske Samfund. 

Det hele startede i et ellers blidt og 
blomsterduftende Foraar, da den 
Hollandske Storvildtsjæger Van Krüger 
slap ud af Fængslet længe før Tid og 
begyndte systematisk at undergrave 
Forretningerne for den regerende 
KriMinalitetskonge Kaj Olsen – ogsaa 
kendt som Skallesmækkeren. Derfra 
eskalerede Situationen omkring dem i 
en uhyggelig Spiral af Ondskab, Vold 
og udspekuleret Nederdrægtighed. Alle 
omkring dem har været tvunget til at 
vælge Side, og Ingen har kundet føle sig 
sikre.  Det hele blev endda mærkbart 
for-værret, da der opstod en Romance 
mellem Van Krüger og Kaj Olsens 
Datter, den underskønne Lussi Bell. 
Hvis man ikke havde oplevet den 
gensidige dybfølte Hengivenhed 
mellem van Krüger og Lussi Bell, vilde 
man have trOet, at det var en Del af 
Storvildtsjægerens Plan for at presse 
Skallesmækkeren ud over Kanten; 
økoNomisk saavel som personligt. 

Trods den tilsyneladende ægte Kær-
lighed, udviste Skallesmækkeren alt 
andet end kærlige Følelser for sin muligt 
kommende Svigersøn: Han blev ildrød i 
Hovedet og spruttende af Raseri, hver 

 gang nogen saa meget som nævnte Van 
Krügers Navn. En enkelt Gang er han 
endog blevet set neDlægge en 
Buket Tulipaner med sin Jagtkniv, 
blot fordi Tulipaner er National-
blomstEn i Van Krügers Hjemland.

Siden har der været mærkværdigt stille 
omkring begge Kamphaner. 
Spørgsmaalet er, om det er fordi, der nu 
er blevet Plads til dem begge i de 
højkrimiNelle Kredse, og de derfor har 
sluttet Fred, eller om der blot er tale om 
Stilhed før en kommende Orkan.

Omgivelser. Men da jeg spurgte til, 
om han havde hørt fra Kaj for nylig, 
startede en endeløs Ordstrøm om en 
ny Type Flymotorer, som Professoren 
tilsyne-ladende udvikler med 
økonomisk Støtte fra Kaj Olsen. 
Resten forsvandt i de Kridttaager, der 
bredte sig fra den lille Tavle, som 
Professoren energisk overmalede, 
imens han talte. Om Kaj selv sagde 
han nærmest ingenting, men han 
nævnte til gengæld den Ægyptiske 
Beduin og Oliesheik Abdul Al-Hassan, 
som tidligere har været en af 

Indsættes i afsnittet om Sunesen:

Billedtekst: Spillebrættet til et af Professorens nyudviklede Spil.

Andre billeder, som kan indsættes efter behov:

Billedtekst: En Spillemaskine affotograferet i Smug i Kaj Olsens Spillehal.

Kaj Olsens nærmeste Handels-
partnere. Muligvis drømte jeg under 
den Del af det timelange FOredrag, 
men det lød som om, at Professoren 
foretrækker Vand fra Sheikens 
Ægyptiske OaseR til de nye 
Flymotorer. Kombinationen af 
Ørkensand og Vand skulde være 
særlig effektfuld.

Udsovet men med Hold i Ryggen 
gik Jeg direkte fra Professorens 
Kontor til den SuitE paa Hotel 
d’Angleterre midt i København, 
hvor Sheiken er kendt for at holde 
Hof. Mit Haab var, at Sheiken 
maaske kunde fortælle mere om, 
hvad Skallesmækkeren pønser paa, 
naar de nu arbejder sammen paa 
nye Projekter.

Fremskredent forsøg på omdannelse af 
vand til Flybrændstof

Hollandsk Tulipanmark

DereS trofaste udsendte Reporter har 
sat sig for at undersøge, hvad det 
Danske Folk bør forvente, og har 
været i forbindelse med en Række 
Personer tæt paa de to Herrer.

I Kaj Olsens Hæle

Det har heddet sig, at Kaj Olsen hen 
over Sommeren slikkede Saarene i 
Amerika hos sin gamle Flamme, 
Kasinoejeren Lullu Belle, der i øvrigt 
er Mor til førnævnte Lussi Bell. Men 
Ingen har talt om, hvad han i øvrigt 
pønser paa. 

For at blive klogere, opsøgte jeg først 
Kaj Olsens mangeaarige tekniske Sam-
arbejdspartner Professor Sunesen paa 
et kaotisk Kontor i et hengemt Hjørne 
af Københavns UniversiteT.

Professoren interesserede sig ikke 
nævneværdigt for mig eller sine øvrige 
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Ægypten i København

Overgangen fra de vintermørke 
Københavnske Gader til Sheikens 
HotelgeMAkker var overvældende. Jeg 
blev mødt af endeløse Rækker af Tjenere, 
der viftede med Palmeblade og bød paa 
kølige Drikke og mange Varianter af sød 
Te. Midt i det Hele tronede Sheiken, 
omkranset af endnu flere 
palmebladsvifteNDe Tjenere. Ærbødigt 
bukkende traadte Jeg frem og stillede 
mine Spørgsmaal om, hvad Kaj Olsen 
arbejder paa for Tiden. Svaret kom 
prompte og med stor Begejstring:

”Min kære Ven Kaj er som altid en 
meget travl Mand. Han og Jeg er i gang 
med et spændende Projekt med at 
udvikle et nyt og meget potent 
BrændstoF, men Jeg ved ogsaa, at Kaj er 
i gang med mange andre Forretninger. 
BLandt andet arbejder han paa at udvikle 
langtidsholdbart Brød paa Daase, lavet af 
Rest-produkter fra hans mange 
WhiskYdestillerier.” 

Paa mit spørgsmaal om, hvorvidt 
Skallesmækkeren føler sig truet af Van 
Krügers aggressiVE Forretningsmetoder, 
svarede Sheiken: ”Kaj og Jeg har faktisk 
tit talt om, at en saa stor 
Forretningsmand som ham ikke bør 
nedlade sig til deltage i smaa lokale 
KævlerieR i et lille Land som Danmark. 
Han er født til at lave 
verdensomSpændende ForretnInger i 
den helt store Skala.  Jeg forNemmer 
dog, at Kaj har et lidt nostalgisk Forhold 
til Danmark, hvor det hele startede. 
Derfor irriterer det ham grænseløst, naar 
den Opkomling til Van Krüger kører 
frem med sine barnagtige Provokationer. 
Det er vist nærmest blevet en Principsag 
at faa den forbaskede Jæger ned med 
Nakken!”

Jagten paa en Storvildtsjægers Planer

Når det kommer til Offentlighedens 
Viden om Van Krügers Hensigter, har 
der hidtil hersket en Forvirring helt som 
i Tilfældet med Skallesmækkeren. For at 
blive klogere, drog Jeg til hans 
nyerhvervede Landsted uden for Byen. 
Landstedet, som vel nærmest kan 
beskriVEs som et Slot, var en bizar 
Blanding af alle tænkelige og utænkelige 
stilarter. I Parken omkring Slottet gik 
vilde Dyr fra hele Verden tilsyneladende 
frit omkring. Storvildtsjægeren selv var 
ikke hjemme, men var efter sigende paa 
JagtreJse i det sydlige Afrika.

begge Grup-peringer tilsyneladende er 
begyndt at bære særlige Signetringe, 
der viser Tilhørsforholdet. Derfor bør 
man være særdeles Forsigtig, hvis man 
støder paa lyssky Personager med en 
markant Signetring.” berettede han.

At Politiet allerede nu er i kraftigt 
forhøjet Beredskab blev klart forleden 
Dag, da en tulipansælgende Gade-
handler intetanende havde taget 
Opstilling foran Københavns Politi-
gaard. Han havde ikke staaet der i 
mere end to Minutter, da Betjente 
fra alle Dele af Bygningen strømmede 
ud, overmandede ham, og trak ham 
med sig ind paa Politigaarden. Han 
blev først sluppet fri igen, da han 
havde overbevist Politiet om, at han 
bare solgte Blomster, han selv havde 
dyrket i sin Have paa Amager.

Om det saa bliver et Foraar, hvor 
smukke Blomster vil betyde Fred eller 
Krig, da kan De være forvisset om, 
at Deres Udsendte fortsat følger 
Kampen om Gangstertronen paa 
nærmeste Hold.

(A.R.N)

Til vore nye Læsere

Kaj Olsen kaldet ”Skallesmækker” er 
Mafiaboss for en Gruppe Danske 
Gangstere, der her i 1930´erne har sta-aet 
bag bl.a. Spritsmugling, Kunsttyverier og 
Fremstil-ing af falske Penge. Jagten paa 
”Skallesmækker“ ledes af Politiets Efter- 
retnings Tjenestes Afdeling 5, PET-5, 
men har i senere år også involveret jagten 
på hans udfordrer til Tronen i den danske 
kriminelle Underverden, Ernst "Stor-
vildtsjæger" van Krüger. Ved flere store 
Aktioner er det lykkedes Agenterne at 
fange de fleste Bande-Medlemmer, men 
aldrig selveste Skallesmækker. 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. 

van Krügers Landssted

Man henviste mig i stedet til en 
Portnerbolig, hvor hans personlige 
Assistent skulde bo. I Portnerboligen blev 
Jeg mødt af det mest uhyggelige 
Menneske, Jeg nogensinde har set. 
Manden præsenterede sig som Knud 
Knæknuser og saa ærlig talt ud til, at Knæ 
vilde være ren Barnemad for ham at 
knuse. Hr Knæknuser var dog 
overraskende imødekommende, da jeg 
spurgte, hvorvidt Van Krüger har opgivet 
Kampen mod Kaj Olsen. ”Jeg kan forsikre 
om, at min Herre først lige er startet paa 
at nedbryde Livsgnisten hos den latterlige 
og bedagede Smaasvindler til 
Skallesmækkeren. For hvert Tiltag, som 
Kaj Olsen maatte fremkomme med, vil 
Van Krüger komme med et Modsvar. 
Desuden underholder vi os med at sende 
en Buket Tulipaner til Gammelfar hver 
eneste Dag som en kærlig Hilsen.”

Hos Kvinden i Midten

Efter mine Besøg hos Folk i begge Lejre, 
besluttede jeg, at opsøge Lussi Bell. Man 
kunde jo haabe, at der trods alt var 
Mulighed for For-soning, naar de nu 
begge nærer saa stor Hengivenhed for den 
skønne Lussi. Det lykkedes mig at aftale 
et Møde med Frk. Bell paa en Frokost-
restaurant i det centrale København. Hun 
var dybt ulykkelig over Situationen. 
"Jeg ved slet ikke, hvad Jeg skal gøre 
for at stoppe dette Vanvid. Det er 
som om, deres indbyrdes Kamp bare 
bliver mere og mere indædt for hver 
eneste Dag. Jeg holder jo uendelig 
meget af dem begge, saa Jeg vilde give 
alt for, at de kunde slutte Fred, men jeg 
frygter, at de bliver ved, indtil den ene 
maa flygte ud af Landet."

Politiet maner til Forsigtighed

Dybt oprevet over situationen, opsøgte 
Jeg Kaj Vilstrup, der er 
Efterforskningsleder  i PET5:  "Vi er klar 
til at sætte mange og meget erfarne Folk 
paa Sagen, i det Øjeblik, det maatte være 
nødvendigt. Man skal dog være 
opmærksom paa, at de Kriminelle fra



Wagadugo-løbet 2023 
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 i
 ”Lussi Bell - Kom bare an"

Dato: 
Sted: 
Pris: 
Krav: 

Fredag den 21. april – søndag den 23. april 2023
Afvikles et sted omkring Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev. 
300,- kr. pr deltagende spejder. 
Patruljerne skal bestå af min. 4 spejdere i alderen fra 12-17 år. 

Foropgave: 
Præmier: 

Udleveres straks efter tilmelding 
Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år. 
Der er sølvplade til den bedst placerede patruljes stander. 

Tilmelding: Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 1. april 2023 
Tilmelding helst på e-mail: rasmusmbech@gmail.com eller telefonisk på tlf. 22 90 
14 02 Der er deltagerbegrænsning på 16 patruljer. 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 

Deltagere 2022 Wagadugotrofæet 


