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Er  Diamantrøvere  fra  Danmark?  
Dansk Politi har modtaget Oplysninger, der peger paa, at de spektakulære Diamantrøverier, der for nylig fandt Sted 
paa Manhattan, USA, er planlagt af danske Statsborgere. Dansk Efterretningstjeneste har intensiveret Jagten paa 
Gangsterkongen Kaj Olsen og hans Bande af organiserede Kriminelle efter nye og helt konkrete Spor af disse 
modtaget fra Politiets Kollegaer i USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diamantrøverier 
   Efterforskere i USA er stadig i Vildrede 
om, hvad der præcist er sket under den 
seneste Tids mange mystiske Diamant- 
røverier paa Manhattan, USA. I alle 
Tilfælde rapporterer Juvelerer og Kunder 
om, hvordan der i Butikken pludselig var 
et ualmindeligt kraftigt, blaat Lysglimt, 
hvorefter de intet kan huske. Vidnerne har 
alle været som fastfrosset i Tid og Sted 
gennem adskillige Minutter og fundet 
Butikken røvet, da de atter kom til fuld 
Bevidsthed. Helt galt gik det paa 36th 
Avenue,   hvor  Forbipasserende  stormede  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En af de formodede Røvere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plyndringen af Juveleren på 36th Ave. 
 
Butikken og tømte, hvad Røverne havde 
efterladt, da de saa, at Personalet var som 
Forstenede. 
 
Det danske Spor 
   Efter det seneste Røveri kom Gangsterne 
galt af sted, da en hurtigtkørendee Ford T 
væltede i et Sving. Røverne maatte i hast 
efterlade dele af Udbyttet foruden nogle 
personlige Ejendele, da Flugten fortsatte til 
Fods. I Vognen fandt Politiet et Brev paa 
dansk fra den berygtede danske 
Gangsterboss Kaj Olsen, med Tilnavnet 
„Skallesmækker“, samt Dele af en gammel 
Færgebillet fra Congo i Afrika. 
   Amerikanske Agenter har i Tiden 
herefter anvendt mange Ressourcer paa at 
opspore Skallesmækkerbanden. Dette har 
ført Agenterne til baade Danmark og 
Østafrika.   
 
Quatermains Dagbog 
   Efter Maaneders Søgen meldes der nu 
endelig om konkrete Spor efter 
Gangsterne. De amerikanske Agenter har 
fundet en forladt Klippehule 40 Sømil fra 
Etiopiens Kyst. Hulen indeholder yderst 
spændende Spor, bl.a. et Kort over 
Etiopiens Højland, Skitser med flere 
forskellige Ruteforslag gennem Savanne 
og Jungle, tolv Kasser med 
Ekspeditionsudstyr samt adskillige Notater 
og Tegninger. Det mest interessante er en 

Original Rejsedagbog med Titlen ”Den 
Blaa Leguan”, haandskrevet af den kendte 
Ekspeditionsleder A. Quatermain. 
 
Den blaa Kæmpeleguans Æg 
   Bogen beretter om en fantastisk og hidtil 
ukendt Ekspedition mod et Tempel i et 
udtørret Flodleje paa Grænsen mellem 
Jungle og Bjergland i det nuværende 
Etiopien. Efter den i Bogen genfortalte 
Legende er Templets store Hemmelighed 
en samling yderst sjældne Æg fra den nu 
uddøde blaa Kæmpeleguan. Disse Æg 
indeholder en Urkraft, der giver uanede 
Kræfter og uendelig Magt til den, der er i 
besiddelse af dem. 
  Dagbogen beretter, at Ekspeditionen 
aldrig naaede frem til Templet, idet 
deltagerne under mystiske Omstændig-
heder forsvandt én efter én.  
 
Dagbognes sidste Notat 
Det sidste Notat i Dagbogen lyder: 
  Jeg er naaet frem til Kanten af en stor 
Slugt. Foran mig er en lang, smal 
Hængebro hævet fire Meter over Jorden. 
Hængebroen er udsmykket med Kranier 
ophængt paa røde Pæle. Paa den anden 
Side skimter jeg Konturerne af en Indgang, 
der bevogtes af to store Stenfigurer. 
   Pludselig tændes der ild i de Skaale, 
Statuerne bærer paa Hovedet. En mørk 
skikkelse med tildækket ansigt giver tegn 
til mig fra Tempelportalen, saa jeg 
begynder Overgangen. Han løfter noget 
frem for sig. Det er et stort, blaat Æg. 
Pludselig eksploderer Ægget i et gigantisk, 
blaat Lysglimt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatermains Dagbogsnotat 
 
Æggets Lysglimt har mystisk Effekt 
   Leguanægget ser ud til at have en 
mystisk Effekt. Saaledes beretter 
Dagbogen videre: 
  Jeg vaagnede drivende i en Kano paa en 
Flod.  I  sidste  Øjeblik  inden  et  fossende 
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Vandfald naaede jeg Bredden. Her tog 
lokale Indfødte sig venligt af mig og førte 
mig til nærmeste Missionsstation. 
   Til min Undren erfarer jeg, at jeg nu er i 
Congo, og at det nu er Fredag den 28. 
Februar. Jeg har ingen Erindring om, hvad 
der er sket, fra jeg saa det mægtige 
Lysglimt paa Hængebroen i Etiopiens 
Højland og til nu hos Missionærerne her i 
Congo to Maanedre senere. 
  Underskrevet A. Quatermain. 
 
Pengeskab i Klippegrotte 
   Indhugget og skjult i en af Grottens 
Klippesider fandt Amerikanerne et 
Pengeskab. Heri laa der tre Mapper 
indeholdende Korrespondance mellem en 
Professor i afrikanske Legender, Professor 
Nicolaj G. Sunesen, Kjøbenhavns 
Universitet, og et Syndikat i Schweiz, 
”Kartel Luzern”. Agenterne fandt desuden 
en kodet Meddelelse, som det endnu ikke 
er lykkedes Amerikanerne at tyde. I 
Dagbogen henvises der netop til en Al 
Capone-Kode. Det menes at være den 
nedenfor viste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra Afhøringen af Professoren 
   Til vor Korrespondent beretter 
Efterforskningsleder Kaj Vilstrup, at 
omtalte Professor nu er afhørt af 
Efterretningstjenesten. Professoren 
vedkender Ægtheden af den beslaglagte 
Korrespondance og tilføjede til 
Politirapporten, at Kontakten var etableret 
efter henvendelse fra en af ham ukendt Hr. 
Olsen. 
   Denne Hr. Olsen havde efter Foredraget 
„I Quatermains Fodspor“ i National-
museets Festsal præsenteret sig som 
Repræsentant for en Koncern i Luzern med 
Interesse for at støtte Eksotiske afrikanske 
Ekspeditioner. 
  Professoren berettede videre, at Hr. Olsen 
var ledsaget af en nydelig Dame, som han 
præsenterede som Frøken Bell. 
  Efter en del Korrespondance gennem tre 
Maaneder mellem Universitetet og Kartel 
Luzern, blev Kontakten pludselig afbrudt 
uden yderligere Begrundelse. Universitetet 
modtog imidlertid en Check lydende paa 
10.000 kr. Herefter har hverken 
Universitetet eller Professoren hørt fra Hr. 
Olsen, og alle Planer om Ekspeditionen er 
derfor skrinlagte. 

Leguanæg til Københavns Universitet 
  PET5 har opsporet og afhørt Kaj Olsens 
kvindelige Ledsager. ”Lullu Bell” kunne 
berette om endnu et utroligt Kapitel i 
denne mystiske Affære. Efter Mødet paa 
Universitetet var Kaj Olsen meget opsat 
paa at gennemføre en Ekspedition. Han 
rejste fra Danmark i Foraaret ´36 og gav 
først Lyd fra sig 9 Maaneder senere. Her 
modtog „Lullu Bell“ et Telegram, hvori 
hun blev bedt om at rejse til Casablanca 
for personligt at fragte en Kasse til Europa. 
Kassen, der var adresseret til Kjøbenhavns 
Universitet, maatte under ingen 
Omstændigheder aabnes – idet den 
indeholdt selve Livets Hemmelighed, 
berettede Kaj. 
   Ved Ankomsten til Amsterdam, blev  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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- 
retningstjenestes 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 
flere store Aktioner er det lykkedes  
Agenterne at fange de fleste Bande-
Medlemmer, men aldrig selveste „Skalle-  
smækker“. Ved en Aktion undslap han i 
sidste Sekund i en ventende Flyvemaskine.  

 
 
 
 
 
 
 
Arkiv Foto af Kurt Raa-Hauge (f..sp) og 
„Lille-Bjørn“. 
 
Kassen  afhentet  af  to  af  Kajs  betroede 
Folk. Fra Politiarkivet udpegede Lullu Bell 
dem som Kurt Raa-Hauge og „Lille-
Bjørn“. 
 
PET5 indkalder hemmelige Agenter 
   Efterforskningsleder Kaj Vilstrup 
oplyser, at Politiet har indkaldt et Net af 
hemmelige Agenter i Jagten paa de to, der 
betegnes som landets mest hærdede 
Kriminelle. Raa-Hauge er en mand uden 
hjerte. Han lod sig tidligere fotografere 
smilende, selv om han var Hovedmistænkt 
i en Mordsag. Lille-Bjørn betegnes af 
Politiet som en Mand uden Nerver og en 
skaanselsløs Likvideringsekspert. 
 
 
 

 
Ved en anden Aktion undslap han i en U-
baad for Næsen af Spejderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj Olsen forsvinder i Flyvemaskine 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Kaj Olsen forsvinder i U-Baad 

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

(H.A) 
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Wagadugo løbet 2012 
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 og Den Blaa Leguan” 

Dato:  Fredag den 27. april – Søndag den 29. april 2011 
Sted:  Afvikles et sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev. 
Pris:  225,- 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 31. marts 2012 

Tilmelding helst på e-mail: ole.lumholt@email.dk eller telefonisk på tlf. 2298 5247 
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 2011: Hjorte, Grib Skov Trop  Wagadugotrofæet 

mailto:ole.lumholt@email.dk
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