


Karavane af Gangstere paa Vej mod DK 
Dansk Politi har modtaget Oplysninger, der peger paa, at Gangstere fra fjerne Lande bevæger sig mod Danmark. 
Fra Gravtyverier i Ægypten og Røverier i Frankrig trækkes Traade til den Danske Gangsterkonge Kaj Olsen og 
hans Bande af organiserede Kriminelle. Politiet har intensiveret Jagten paa disse Gangstere og beder Befolkningen 
om Hjælp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det Arabiske Spor 
   Dansk Politi har modtaget bekymrende 
Oplysninger, der tyder paa, at en gammel 
Kending, Gangsterkongen Kaj Olsen, er 
ved at forberede nye Aktiviteter i 
Danmark. 
  De første spæde oplysninger fik Politiet 
fra en tidligere Samarbejdspartner paa Den 
Arabiske Halvø, Omar del Humus, der er 
Leder af Det Sorte Broderskab. 
Broderskabet er en ældgammel hemmelig 
Ægyptisk Orden, der vogter over de 
Aartusinder gamle Gravskatte fra 
Faraoernes Tid. 
  Som Avisens trofaste Læsere kan erindre, 
saa bistod Omar del Humus Politiets 
Efterretnings Tjenestes Afdeling 5, PET-5, 
i eftersøgning af Kaj Olsen for seks Aar 
siden. Broderskabet optrævlede en 
Smuglerring, hvor Kaj Olsen forsøgte at 
afsætte stjaalne Ægyptiske Gravskatte i 
Europa. Under Aktionen lykkedes det 
mirakuløst Kaj Olsen at flygte fra det store 
opbrud af Politiagenter. 
 
Et cirkelrundt Tempel  
   Det er imidlertid en helt utrolig og meget 
urovækkende Historie, som Omar del 
Humus nu kan berette. Det Sorte 
Broderskab har længe haft Folk infiltreret 
blandt de lokale Beduinstammer, hvoraf 
flere mistænkes for at vilde forstyrre 
Gravfreden med Gravrøverier for Øje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Broderskabet har opdaget, at Sheik 
Abdul el Hassan, der er kendt for 
forbrydelser i det meste af Ægypten, har 
faaet kontakt til Europas Gangsterkonge 
Kaj Olsen med henblik paa at forene deres 
kriminelle Netværk. 
   Men det er ikke gemene Gravrøverier, 
som Sheik Abdul el Hassan har i Tankerne 
denne gang. Han er desværre kommet i 
besiddelse af ældgamle Papyrusruller med 
Optegnelser fra det hemmelige, 
cirkelrunde Gravkompleks, hvori selveste 
Cleopratras Sarkofag er opstillet. 
   Det er lykkedes for Sheiken at finde frem 
til dette Tempel i en dal tæt paa Siwa 
Oasen, 230 km fra Grænsen til den 
Italienske Koloni Libyen. Det Sorte 
Broderskab har overfor PET-5 bekræftet 
rigtigheden af Templets Eksistens, da 
Broderskabet har bevogtet Templets 
Hemmeligheder i Aarhundreder. 
    
En vanvittig Plan 
   Gangstersheiken Abdul el Hassan her 
meddelt Kaj Olsen, at de gamle 
Papyrusskrifter beretter om muligheden 
for at vække de gamle, mumificerede 
Faraoer til live ved brug af det røde Lys fra 
nogle mystiske livsgivende Energikilder. 
Sheiken har den Opfattelse, at den 
Energikilde, som Kaj Olsen sidste Aar fik 
udviklet netop efter oldægyptiske Skrifter, 
er den Kilde, der kan vække de gamle 

 

Faraoer til live igen. Sheiken foreslaar, at 
de forsøger at genoplive Cleopatra. 
 
Professor Sunesen 
   Fra anden side har PET-5 faaet denne 
Plan bekræftet. Professor Sunesen, 
Kjøbenhavn, en af Kaj Olsens gamle 
bekendte, men samtidig hemmelig 
Meddeler for PET-5. Han beretter, at Kaj 
Olsen har bedt ham genfremstille den 
livgivende Energikilde. 
   PET-5 har valgt at give grønt Lys for en 
Aktion, der skal lokke Kaj Olsen frem fra 
sit Skjul og i en Fælde, saa han kan 
arresteres her i Danmark. PET-5´s Plan 
gaar ud paa, at Professor Sunesen skal 
meddele Kaj Olsen, at Energikilden kun 
kan fremstilles i Danmark. Derfor maa 
Templets Helligdomme flyttes til 
Danmark, saa Genoplivningsforsøget kan 
foretages her. Dette har Kaj Olsen 
accepteret. 
   Det Sorte Broderskab er med i Planen og 
holdt sig derfor paa passende Afstand, da 
Sheik Abdul el Hassan indledte 
Nedpakningen og Flytningen af Templets 
Helligdomme. De registrerede, at  
Gudestatuer, Cleopatras Skarofag med 
hendes balsamerede Lig samt Kisten med 
hendes Indvolde blev pakket i Trækasser 
og transporteret med Karavane gennem 
Ørkenen. Broderskabet fulgte i Skjul efter 
Karavanen for at holde dette hele under 
Opsyn. Broderskabet medbragte yderligere 
fire Sakrofaer, som i Hemmelighed blev 
placeret blandt Karavanens øvrige Kasser. 
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Den Franske Forbindelse 
   Fransk Politi har kontaktet PET-5 efter 
det storstilede og spektakulære Røveri 
mod Hotel & Casino Royal i Cannes 
Nytaarsnat. Her forsvandt den Maske af 
Guld og Ædelstene, som havde tilhørt 
Cleopatra, og som var hjemtaget af 
Napoleon efter hans togt til Egypten. 
   Masken var Hovedattraktionen ved den 
store Udstilling om Ægypten, der netop 
stod for at skulle aabne. Flere Træk ved 
dette Røveri, udover den umaadelige 
Frækhed, minder til Forveksling om et 
lignede Røveri begaaet af Kaj Olsen paa 
Museum Louvre i Paris for en Aarrække 
siden. 

 
Det var denne Dødsmaakee, der forsvandt 
fra Hotellet i Cannes.  
 
Mod ukendt destination 
   Broderskabet observerede, at Karavenen 
naaede Havnebyen Al Salloun, hvortil det 
gode Skib M/S Martha anløb 16 Dage 
senere. En Omlastning indledtes 
umiddelbart. Efter yderligere 2 Dage 
ankom Sheik Abdul el Hassan til 
Havnebyen med et større Følge af 
Haremsdamer, Slaver, Telte og Geder. 
   Ni dage senere ankom endnu en 
Karavane med 52 Kameler læsset med 
kæmpestore, gedeskinds Beholdere fyldt 
med Vand fra Nielen. Skibet afgik efter 
lastning mod ukendt Destignation. Sheik 
Abdul el Hassan er om Bord.   
 
Mystik i Gardaroben 
   Fru Lulle Bell blev i Efteraaret kontaket 
af Kaj Olsen, der bad hende leje et stort 
Farbrikskompleks i 3 Etager, beliggende 
under Jorden. Det gjorde hun, men hørte 
ikke nyt fra Kaj Olsen før sidste Lørdag 
Aften. 
   Efter en Optræden paa Betty Nansen 
Teatret, Frederiksberg, blev hun i sin 
Gardarobe kontaktet af en Sømand, der 
paastod at have nyt fra Kaj Olsen. Den 
ukendte Mand følte sig forfulgt og efterlod 
derfor skyndsomst en Attachemappe med 
nogle Nodeark, inden han uden yderligere 
Forklaring forsvandt igen. 

   Lullu Bell lod straks sin Pianist afspille 
Melodien fra Nodearket, men det er ikke 
ligefrem det, man populært kalder en 
Ørehænger, meddelte Lullu Bell. Hun har 
nu bedt Politiet om Hjælp til at finde en 
Mening med dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

De afleverede Nodeark 
 
PET5 indkalder hemmelige Agenter 
   Efterforskningsleder Kaj Vilstrup , PET-
5, oplyser,  at  Politiet  har  indkaldt  et Net  

 
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- 
retnings Tjenestes Afdeling 5, PET-5. 
Chefen for denne Afdeling er Kaj Vilstrup. 
   PET-5 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-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
af hemmelige Agenter i Jagten paa de 
forskellige Gangsterbander. 

                                  (O.L) 
 
  
smækker“. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj Olsen forsvinder i Flyvemaskine 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Kaj Olsen forsvinder i Undervandsbaad 

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

(H.A) 
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Wagadugo løbet 2014 
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 jagten efter ”Lullu Bell & Broderskabet” 

Dato:  Fredag den 25. april – Søndag den 27. april 2014 
Sted:  Afvikles et sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev. 
Pris:  250,- 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 28. marts 2014 

Tilmelding helst på e-mail: ole.lumholt@email.dk eller telefonisk på tlf. 22 98 52 47 
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 2013: Hjorte, Grib Skov Trop  Wagadugotrofæet 


