Illustreret Familie Journal

Februar 1938

Dansk Politi jagter Egyptisk Grav Skat
Dansk Politis Efterretningstjeneste følger nu helt konkrete Spor i Danmark i forbindelse med en Sag om Egyptiske
Gravrøvere. En Tempeludgravning ved Cairo, en Gravforbandelse, en Gylden Skarabæ og et ældgammelt
hemmeligt Egyptisk Broderskab kan alle have forbindelse til Julens uhyggelige Fængselscelle Drab paa Sjælland.
Den Egyptiske forbindelse
Schweiz Politi er kommet paa Sporet af
den saakaldte ”Egyptiske Gangster
Forbindelse” efter anholdelsen, sidste
Efteraar i Luzern, af den berygtede
Mafiaboss Kaj Olsen, ogsaa kaldet
”Skallesmækker”. Ved Ransagning af
Gangsterkongens Tilholdssted og tillige
den Motorbaad han var ved at stige
ombord i ved Anholdelsen, har Politiet
faaet en hel Række nye spændende Spor i
Arbejdet med at optrævle en større
international Forbryderorganisation med
Afgreninger til Danmark.
Schweizisk Politi oplyser, at man i Kajs
Bagage fandt et stort Pengebeløb i
Egyptiske Pund samt et Kort over Egypten
med angivelse af nogle Koordinater. Da
man tillige fandt en Reservation paa
”Hotel Cleopatra” fra 1. Oktober og et
Notat i hans Kalender ”2. Okt.. Kl.13:00 /
Smith”, besluttede man at følge det
”varme” Spor.
Hurtigt kontaktede man Kollegaer i det
Egyptiske Gendarmeri, der straks lagde en
Fælde for denne ”Egyptiske Forbindelse”.
Kl. 13:00 den paagældende Dag henvendte
en Herre sig til Bartenderen paa Hotellet
og spurgte efter Kaj Olsen. Bartenderen,
der var en forklædt Politimand, anholdt
straks Manden. I hans besiddelse fandt
Politiet et Tysk Pas lydende paa Navnet
Hans Helmut Smith med adressen
Barnhofstrasse 212, Hannover.
Over for Politiet berettede han, at han er
Ingeniør og arbejder for Arkæologen Lord
Gyldenske – der er i gang med en
udgravning i Kongernes Dal. Han oplyser
sin Adresse i Cairo. Han er indlogeret paa
et Værelse over den berygtede Natklub
”Det sidste Slør”.

Politiets foto af Hr. Smith

Lord Gyldenskes udgravning i Cairo
Lord Gyldenskes udgravninger
Udgravningslederen,
den
engelske
Arkæolog ”Lord Gyldenske” kendte ikke
noget til en Hans Helmut Smith – men
genkendte Anholdte paa Politiets Foto.
Arrestanten er ved flere lejligheder
observeret af arbejderne ved udgravningerne, hvor han har stillet
spørgsmaal, fotograferet og foretaget egne
opmaalinger.
Ved Ransagningen af hans Værelse fandt
Egyptiske Gendarmer flere Kort og Skitser
over omraadet i Kongerne Dal. I en Skuffe
laa et Bundt Telegrammer paalydende Kaj
Olsen, Luzern. Blanketterne vidner om en
Korrespondance mellem K.O. og Smith.
Indholdet drejer sig om en Grav og om en
Sten, der kan føre til ”Det gyldne Skrin”.
Ifølge lokale legender indeholder dette
Skrin Hemmeligheden om ”Den Gyldne
Skarabæ”.
Tysk Politi i Aktion
Paa anmodning af de Egyptiske
Gendarmer, foretog Tysk Rigspoliti en
Ransagning af Adressen i Barnhofstrasse.
Her fandt Politiet en mængde stjaalne
Effekter fra Europæiske Museer. Tillige en
Kuffert med falske danske 100 Kr Sedler
og i Foret paa Kufferten et dansk Pas med
Navnet Kurt Svendsen.
Hr. Smit og Hr. Svendsen er saaledes én
og samme Person og en af dansk Politis
gamle Kendinge. Han gaar under Navnet
”Grønthandleren” og har i mange Aar
været Haandlanger for K.O. beretter Efter-

Forskningsleder Kaj Vilstrup.
I al hemmelighed er Kaj Olsen og
”Grønthandleren” overført til et Fængsel et
hemmeligt Sted paa Sjælland.
Den Gyldne Skarabæs Broderskab
I December Maaned modtog PET
uddybende information fra det Egyptiske
Politi vedr. Lord Gyldenskes Udgravning.
Han fandt i August Maaned et Gravkompleks og begyndte straks paa
udforskning af Graven. Han mener, at have
fundet Resterne af det Gravkompleks,
hvori Prinsesse Amenophonete, ifølge et
gammelt Vægudsnit fra en af de store
Pyramider, bærer Hemmeligheden om den
Gyldne Skarabæ.

Historien om ”Den Gyldne Skarabæ” er
blevet genfortalt gennem 3000 Aar og
Egyptiske Gendarmer har i Aartier været
overbevist om, at der findes et hemmeligt
Broderskab der bevogter Prinsessens og
hendes Sakrofas Hemmelighed..
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I September naaede Lord Gyldenske frem
til en Hal med et imponerende 100m2 stort
Bassin, hvori der laa en Baad. I en Niche
stod en mandshøj Gylden Statue som
Arkæologerne anser for at være
Prinsessen. I Haanden holdt hun en Stav
med en stor Diamant indfattet i Nefatetes
Symbol. Bag et Vandfald kunne man ane
endnu en Diamant.
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staar desuden en stor gylden Kiste, hvorfra
der kommer et gigantisk Lysglimt. Af fare
for uopdagede Grav-Fælder er disse endnu
ikke undersøgt.
Lord Gyldenske meddelte de Lokale
Myndigheder om Diamantens forsvinden.
Gravrøvere er ikke et ukendt Fænomen.
De Egyptiske Gendarmer har nu kontaktet
dansk Politi, da man mener, at
Korrespondancen mellem Kaj Olsen og
Hr.. Smith drejede sig om den stjaalne
Diamant og den Stav den sad i.

Mystik i Fængsels Cellen

Da Lord Gyldenske efter yderligere to
Ugers Arbejde naaede frem til Vandfaldet,
var Diamanten forsvundet. I et stort Rum
fyldt med Vægmalerier bag Vandfaldet
fandtes imidlertid en forgyldt Hest. Der

Skriften paa Vægen.
fører direkte til Friheden. Kaj Olsen er
Sporløst forsvundet, men Smith findes
liggende død paa Gulvet.
Han har et uhyggeligt snitsaar paa brystet. Retsmedicinere erklærer senere, at
Gerningsmænd
har
bortfjernet
Arrestantens Hjerte. Paa Cellevægen er der
med Blod skrevet Hieroglyffer. Muligvis
en Besked eller en Besværgelse antager
Efterforskningsleder Kaj Vilstrup.
(O.L.)

En mystisk Hændelse Juleaften ryster og
undrer stadig Politiet. Da Morgenvagten
ankommer paa sin Runde kl. 06:30 finder
han Fangevogteren bagbundet og Kneblet i
Vagtstuens Kosteskab. I Fængslet er alle
Døre opbrudt, et stort Hul i Endevæggen

Til vore nye Læsere

Hieroglyffernes Gaade

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

De Ægyptiske Hieroglyffer blev udviklet
for 6000 Aar siden.
I Aarhundreder
forvirrede de Ægyptiske Hieroglyffer
Historikerne. De forekom overalt paa
Væggene i de majestætiske Templer og
Monumenter, men kendskabet til deres
betydning uddøde for 1500 Aar siden.
Det lykkedes først at bryde Koden og
læse Hieroglyfferne igen, da én af
Napoleons Officerer i 1828 fandt en Sten
med et Budskab skrevet baade med
Hieroglyffer og paa Græsk.
At Læseretningen kan være baade mod
højre og mod venstre var naturligvis med
til at forvirre forskerne. Et Tegn der
forestiller en Fod med Tæerne pegende
mod højre, læses mod højre og vender
Foden mod venstre, læses mod venstre.
Til et Eksempel er min Kollega her paa
Redaktionen en: ”Smilende gæv typograf”.
Dette skrives saaledes med Hieroglyffer:

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 2008

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 den gyldne Skarabæ”
Dato:
Sted:
Pris:
Krav:
Foropgave:
Præmier:
Tilmelding:

Fredag den 25. april – Søndag den 27. april 2008
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.
Der skal fremstilles en tempel-stav med roset af en skarabæ.
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: www.wagadugo.dk

Wagadugotrofæet

Vinder i 2007: ”Ræven”

