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Smuglerbande paa Vej mod Danmark
Dansk Politi har modtaget Oplysninger, der peger paa, at Gangstere fra fjerne Lande bevæger sig mod Danmark.
Gangsterkongen Kaj Olsens seneste Kontakter til den græske Oliemafia, gemene Smuglere, skumle Beduiner og
den russiske Jernindustri tyder paa, at den danske Bande af organiserede Kriminelle har de helt store Planer i
Støbeskeen. Politiet har intensiveret Jagten paa disse Gangstere og beder Befolkningen om Hjælp.
Tjalovsk, hvor Kaj Olsen var set i Selskab
med Oliekongen Vladimir Putinrov.
Hvilket emne disse drøftede vides ikke,
men at Emnet var Olie, er en Mulighed,
for Vladimir Putinrov ejer mange
Olieselskaber i Mellemøsten.

Paa togt med „SS Delphine“

Kaj Olsen fortsatte sin Færd som Gæst paa
Vladimir Putinrovs imponerende Yacht
„SS
Delphine”
med
firedobbelte
Ekspansionsmotorer og et luksuriøst
Interiør med Cigarsalon fra Tiffany & Co.
Yachten anløb den vigtige Olieterminal
Odessa i Ukraine 21. oktober. Efter blot to
Dages Ophold i denne „Sortehavets Perle”,
sejlede Kaj Olsen videre med den danske
Fragtdamper Marta og dermed stoppede de
russiske Agenters interesse for Sagen.

Hemmeligt møde med Beduiner

Borte med Blæsten

Det vakte naturligvis stor Omtale, da den
berygtede Gangsterchef Kaj Olsen, ogsaa
kaldet „Skaldesmækker“ sidste Aar
undslap Politiet og en række civile
Agenter ved, for Næsen af dem alle, at
flyve bort i en Luftballon.
Politiet
har
med
et
større
Opklaringsarbejde efterfølgende forsøgt at
stykke et klart Billede af Flugtruten
sammen, og dette ser nu endelig ud til at
være lykkedes. Det er dog Politiets
internationale Kollegaer, der har bidraget
med de afgørende Brikker.

Flugtruten

Allerede 16. August sidste Aar
kontaktede svensk Politi det danske Politis
Efterretnings Tjeneste, PET5, efter fundet
af det, som i den svenske Politirapport
omtales som: „Et ikke-mekanisk Luftfartøj
uden
Styreeller
Fremdrivningsanordninger af dansk Oprindelse“. Det var
lokale Tørvegravere fra Simrishamn i
Skaane Län, der fandt den nedgravede
Ballonkurv og Varmluftsballon med
Reklamepaaskrift
fra
Hellerup
Virksomheden Tuborgs Fabrikker.
PET5
anmodede
deres
svenske
Kollegaer om at eftersøge Kaj Olsen og et
hold danske Efterforskere blev sendt til
Sverige. Disse fandt hurtigt frem til den
lokale Fisker Carl-Johan Jönsson, der
kunde genkende Kaj Olsen fra et
Fotografi. Fiskeren berettede, at Kaj Olsen
tilbød ham 450 Danske Kroner for at sejle

ham ud til den ventende Coaster ”VolgoBalt“ i Østersøen.

Det russiske Spor

Russiske
Myndigheder
assisterede
dernæst PET5 med Kontakt til det russiske
Rederi, hvis Ejer, Petro Slavyanka, er en
særdeles god Kending af PET5. Han er
efterlyst i hele Skandinavien for
omfattende Smugleri af Vaaben, Spiritus
og Røgtobak. Rederiet kunde oplyse, at
„Volgo-Balt“ med en last Malt anløb
Havnebyen Ainazi i Letland for lodsning
paa den af PET5 oplyste Dato.
Russiske Efterforskere kunde følge
Sporet efter Kaj Olsen fra Ainazi gennem
Estland til den russiske Grænseby
Novorzhev, hvor det vides, at han havde
en række Møder med Igor Peletrojka, der
er ejer af Ruslands største Staalværk
„Stalinovsky”. Møderækken forløb over 2
Uger og Kaj Olsen underskrev en Kontrakt
paa Køb af 10 specialhærdede Staalplader.
Sporet af Kaj Olsen ledte dernæst de
russiske Agenter til den russiske Havneby

Den imponerende „SS Delphine“

Dansk Politis PET5 maatte trække paa
helt andre Kræfter i den videre
Efterforskning. Gode gamle forbindelser
til „Det Sorte Broderskab“ i Ægypten gav
viden om Kaj Olsens videre Rejse.
Broderskabet beretter, at Damperen
„Marta“ anløb den tyrkiske Havneby Rize,
hvor Kaj Olsen mødtes med Abdul AlHassan ’Ali ibn ’Faris. Denne Abdul AlHassan er en gammel kending af PET5.
Han var Sammensvoren med Kaj Olsen i
det mislykkede Forsøg paa at finde
Cleopatras store Skat.

Abdul Al-Hassan. Arkivfoto
Det Sorte Broderskab kan berette, at Kaj
Olsen og Abdul Al-Hassan paa Kamelryg
rejste videre til Byen Iskenderun. Begge
rejste med Baad videre til den græske By
Naxos ved det Ægæiske Hav. Her mødtes
de med den græske Skibsredder Yannis
Psofimis. Med hans private Lystyacht
afrejste de mod et ukendt Maal i det
græske Øhav. Her mistede PET5 Sporet af
Kaj Olsen, Abdul Al-Hassan og Yannis
Psofimis.
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Kaj Olsen Konserves & Olie

Først i December modtog PET5 Nyt om
Kaj Olsen. Det skete, da hans Darling,
Frøken „Lullu Bell“, 4. December modtog
et Telegram fra Kaj Olsen. Telegrammet
var afsendt fra en By ved Middelhavet.
Kaj oplyste, at han opholdt sig paa
Skibsreder Yannis Hovedkvarter paa en Ø
i Middel-havet for at udarbejde store
Planer. Han bad Lullu Bell kontakte AktieSelskabsregistret og faa Oprettet tre nye
Selskaber.
Selskabet
„K.O.
Olie“,
Selskabet „K.O. Konserves“ samt Rederiet
„K.O. Dampfragt“.

Politiet har under Efterforskningen fundet
denne Daaseetiket for K.O. Konserves.

„Det borende X”

PET5 indledte straks en Telefonaflytning
af Kaj Olsens nærmeste Kontakter i
Danmark for at finde ud af, hvad der
foregaar. Aflytningen afslørede bl.a., at
Kaj Olsen har bedt Professor Sunesen om
hjælp til at bygge en helt speciel
Boremaskine. Denne skal kunde bore
Gange dybt under Jorden, i høj Varme og
uden at lave Støj. Kaj Olsen har selv
tegninger til selve Borehovedet, men søger
Sunesens hjælp til den Lydsvage Motor.

„Det borende X“, Politiets Arkivfoto
Ydermere afslørede Telefonaflytning, at
Thorvald Baglev, ogsaa kendt som „Det
borende X“, er blevet kontaktet for Hjælp
med betjeningen af den specielle
Boremaskine. Thorvald Baglev har
Erfaring fra konstruktionen af den 1065 m
lange underjordiske „Kildeskovsrende“ fra
Eivindsvej i Charlottenlund og ikke mindst
fra en række efterføglende Boringer til
underjordiske Bankbokse rundt om i
Landet.

Kaj Olsens Rejserute

PET5 indkalder hemmelige Agenter

Agenter i Jagten paa de forskellige
Gangsterbander. „Vi maa undersøge, hvad
der planlægges“, udtaler EfterforskningsLederen.
(O.L)

Til vore nye Læsere

smækker“. Ved en Aktion undslap han
i sidste Sekund i en ventende
Flyvemaskine. Ved en anden Aktion

Efterforskningsleder Kaj Vilstrup , PET5, oplyser, at Politiet har indkaldt et
specielt
Opdagerkorps af hemmelige
.

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 Efterretnings Tjenestes Afdeling 5, PET-5.
Chefen for denne Afdeling er Kaj Vilstrup.
PET-5 anvender et Net af Hemmelige
Agenter. Disse opsporede Kaj i Forbind.

Bandemedlemmer fanget af Agenter
else med Bandens indsmugling af Sprit.
Ved flere store Aktioner er det lykkedes
Agenterne at fange de fleste BandeMedlemmer, men aldrig selveste „Skalle-

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)

Wagadugo-løbet 2015

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 efter
”Lullu-Bell & Pakhusets Hemmelighed”
Dato:
Sted:
Pris:
Krav:
Foropgave:
Præmier:
Tilmelding:

Fredag den 24. april – Søndag den 26. april 2015
Afvikles et sted på Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
275,- kr. pr deltagende spejder.
Patruljerne skal bestå af spejdere i alderen fra 12-17 år.
Udleveres straks efter tilmeldingen.
Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år.
Der er sølvplade til den bedst placerede patruljers stander.
Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 29. 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

Wagadugotrofæet

Vinder i 2014: Odder, Frederiksborg Trop

