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Europa i Chok efter grove Kunsttyverier
Europas kulturelle Kredse er i Chok efter en Række frække og vellykkede Kunsttyverier fra kendte Museer Natten til
Søndag. Fra saavel Paris som Firenze, Madrid, Berlin og Amsterdam er nogle af Europas største Kunstskatte faldet i
Gangsternes Hænder.
Ildkamp med Gangsterne
Under Indbruddet paa Louvre i Paris
blev et moderne automatisk elektrisk
Alarmapparat imidlertid aktiveret, saa
Fransk Politi hurtigt kom til stede. Det
førte i Morgentimerne til en hektisk Biljagt
gennem Byen, hvorunder Banditterne
forulykkede, da Bilen i et Sammenstød
væltede. En Gangster omkom i den
efterfølgende Skudduel, men de øvrige tre
Banditter undslap i et Kaos af Spektakel
og Ødelæggelse. Endnu i Morgentrafikken
laa den forulykkede Bil til Gene for Byens
Trafikanter. I den dræbte Gangsters
Lomme fandt Politiet de sparsomme
Optegnelser over det, man antager er
Bandens Mødested: “Quai du Port” og
“M/S Maren”. “M/S Maren” er en Dansk
Coaster, som Politiet nu eftersøger.
Danske Politidetektiver er paa Vej til
Frankrig.
Andre Steder var Røverierne imidlertid
vellykkede. Galleria degli Uffizi i Firenze
mistede Maleri Arbejder af Leonardo da

Vinci og Michelangelo. Die Alte
Nationalgalerie Berlin mistede blandt
andet det kendte Værk “Palma Vecchios
Flucht nach Ägypten”. Galleria Metta,
Madrid mistede Værker af José Ramón
Gallardo og Antonio Murado. Det er
Uvurderlige Tab, lyder det samstemmende.
Ogsaa herhjemme var der ubudt Natligt
Museumsbesøg. Gangstere laaste sig
simpelthen ind til Frederiksborg Museets

store Maleriudstilling. For et par Maaneder
siden forsvandt Museets Nøgler ved et
tidligere omtalt Indbrud. Med en
Præcisionsboring af to 22 mm Huller
omkring Laasen i det gamle Pengeskab
kunne Riglerne dirkes til side og Skabet
tømmes for Nøglesamlingen til samtlige af
Museets Døre. Museums Inspektør Torben
Petersen har derfor i den seneste Tid
overnattet blandt Samlingerne i selveste
Christian IVs udstillede Himmelseng. Han
kunne derfor hurtigt Anraabe de ubudne
Gæster.
Det kom til et kort Haandgemæng,
hvorunder Inspektøren fik nogle Knubs og
maatte værge for sig med Grev
Dannenskiold
Løvendals
udstillede
Vaabenskjold, indtil han fik et par
Bøssepiber i Ryggen. Tumulten fik
imidlertid Gangsterne til at fortrække kun
medbringende omtalte Vaabenskjold.
Politiet Søgelys er nu rettet mod
Mafiabossen Kaj Olsen og hans kriminelle
Bande.

Røverne tabte noget af deres Værktøj
under Haandgemæng med Inspektøren.

Skallesmækker i Peru
Politiets Agenter har jagtet Mafiabossen
Kaj Olsen, ogsaa kaldet Skallesmækker,
siden han med et Fly, spektakulært undslap
Politiets forfølgende Agenter under en
Smugleraktion paa Midtsjælland sidste
Aar. Hans Flugt blev senere sporet til
Havnebyen Le Havre i Frankrig, hvor
Sporet imidlertid blev koldt. Endelig i
Oktober kom der Nyt i Jagten, da
Skallesmækkers Veninde, Sangerinden
Lullu Bell, henvendte sig med Oplysninger
på den Danske Ambassade i Lucerne,
Schweiz. Hun berettede til Agenter fra
dansk Politi, at Kaj Olsen har opholdt sig i
Peru, hvor han har organiseret sig med en
Gruppe Banditter, der anføres af den
Lokale Pimpernel Antonio José Alfaro. Fra
deres Skjul i Junglen har de gennemført
adskillige Røverier og Overfald paa
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Banker og Værditransporter i flere
Sydamerikanske Lande. “Kaj er ved at
samle Penge til sin store Drøm om at blive
Mafiaboss
over
Europas
samlede
Forbryder Verden”, skal “Lullu Bell” have
udtalt til Politiet.
Skallesmækker er ifølge Politiets
Efterretninger nu tilbage i Europa og har i
Alliance med 12 Mafiabosser samlet
Kræfterne i Forbryder Organisationen
“Cartelle Lucerne”. Dansk politi mener at
vide, at netop “Cartelle Lucerne” havde
Planer om Koordinerede Røverier af
Kunstgenstande i flere Lande og antager
derfor, at netop de staar bag Ugens mange
Museumsindbrud. ”At de var saa dristige
at Røve de mest kendte Museer, kommer
imidlertid
bag
paa
os”,
udtaler
Efterforskningslederen Kaj Vilstrup.

Saadan saa en bombet Postvogn ud efter
Mødet med Alfaro Banden. Erfarne
Gangstere ville aldrig have givet den saa
meget Dynamit, at indholdet blev Ødelagt

Politiet sammenkalder
Agent Netværk.

igen

sit

Politiets Efterforskningsleder Kaj Vilstrup
ønsker igen at mønstre det effektive Net af
Agenter, som blev hvervet sidste aar. “Helt

friske spor fra rækken af museums indbrud
faar os til at tro, at enten Kunstgenstande
eller dele af Cartelle Lucerne er paa Vej
mod dansk Nationalterritorium”. 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
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.)

Billed øverst: Skallesmækker og Lulle Bell
modtages af Alfaro i Peru.
Billed nederst: Alfaros Livvagter i Lima.

Wagadugo løbet 2006
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 ”Lullu Bell – Opgørets Time”
Dato:
Sted:
Pris:
Krav:
Foropgave:
Præmier:
Tilmelding:

Fredag den 28. april – Søndag den 30. april 2006
Afvikles et sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
185,- kr. pr deltagende spejder.
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.
Der skal fremstilles to stk. trillefløjter. Der lægges vægt på funktionalitet og
håndværk. Foropgaven medbringes til løbsstart.
Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år.
Der er sølvplader til de to bedst placerede patruljers stander.
Skal være løbsteamet i hænde senest den 7. april 2006
Kontakt Dennis Christensen på e-mail: dennischr@myinternet.dk eller tlf. 2620 0923
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 2005: ”Bæver”

