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Skildpadde eller Skalkeskjul?

Skal den berømte Gangsterkonge Kaj Olsen nu til at eksportere Forloren Skildpadde til
Sovjetunionen? Det Spørgsmaal sidder en maabende dansk Presse tilbage med efter et
højst ejendommeligt Pressemøde. Politiet er ikke overbevist, men har endnu ingen Beviser for, at der skulde være Skumle Bagtanker.
Pressemøde om eksport
Der har været næsten uhyggeligt stille
omkring den karismatiske og haardkogte Gangsterleder Kaj Olsen, ogsaa kaldet ”Skallesmækkeren”, siden
sidste Aar, hvor han kun med Nød og
Næppe undslap fra en højt profileret
Kriminalsag i Helsingør, der baade
involverede Drabet paa en ung Skuespiller og Tyveriet af en yderst kostbar
Skat skjult i et uhyggeligt, forhistorisk
Kranium.
I løbet af efteråret har Kaj Olsens tilsyneladende Forsvinden fra Forretningslivet optaget adskillige Avisledere.
Nærværende Avis bragte tilbage i Oktober en Artikel med Overskriften ”Er
Kaj Olsen endelig faldet til Ro?”, hvor
der spekuleredes i, hvorvidt Gangsterbossen skulde have slaaet sig ned paa
sit Landsted i Sydfrankrig med sin store og aarelange Kærlighed, Natklubsangerinden Lullu Bell.
Onsdag i sidste Uge blev alle Efteraarets Spekulationer imidlertid
gjort til Skamme. Hele den samlede
Presse var indkaldt til et Møde, der
ifølge Invitationen skulde handle om
den danske Eksport. Ingen vidste,
hvem der stod bag Mødet, som foregik på det kendte Hotel D’Angleterre
i Midten af København. Pressen blev
vist ind i en smuk Spisesal, hvor der var

dækket et imponerende Bord med
Krystalglas og Suppetallerkner af Kongeligt Porcelæn. Da Alle havde sat sig,
lød en øredøvende Fanfare, og saa gik
der et Sus gennem Salen, idet en storsmilende Kaj Olsen traadte ind sammen med Sovjetunionens Ambassadør
og med Armen omkring Livet paa den
underskønne Lullu Bell.
Skildpaddesuppe for Fred
Kaj Olsen gik straks i gang med en
stærkt medrivende Præsentation af
sit kommende Handelseventyr: Han
vil eksportere Forloren Skildpadde
paa Daase til Sovjetunionen. Et efter
sigende helt nyudviklet Kvalitetsprodukt, fremstillet af de fineste raavarer og efter en særlig Teknik, der gør
daaserne meget haaldbare. Hans gamle Jagtkammerat, den hollandske Storvildtsjæger van Krüger, som i øvrigt i
egen pelsklædte Person var til stede i
Salen, skal levere Kødet til Produktionen.
På Spørgsmaalet fra Pressen om, hvorfor han nu vil til at handle med et
Land, der paa mange Maader – ikke
mindst politisk - adskiller sig meget
fra Danmark, svarede Kaj Olsen:
I en Tid, hvor internationale Alliancer
har en stadigt voksende Betydning, er
det særlig vigtigt, at Samhandlen ogsaa følger med. Faktisk føler jeg, at det
er min moralske Borgerpligt som en
fremtrædende Forretningsmand paa
denne maade at bidrage til Danmarks
Sikkerhed og Stabilitet i en ellers usikker Verden.
Aserbajdsjan ……………. 7 tusinde Daaser
Rusland …………………. 2 tusinde Daaser
Moldova ………………… 6 tusinde Daaser
Georgien ……… ..……… 2 tusinde Daaser
Letland ………….....…….. 1 tusind Daaser
Usbekistan ……………… 4 tusinde Daaser
Ukraine …………………. 3 tusinde Daaser

Forventede antal solgte Daaser til forskellige
Sovjetrepublikker

Mad paa Tallerkenen
Det sidste blev sagt i et højtideligt Tonefald, der havde været en kongelig
Kroningsceremoni værdigt. Hvad der
herefter fulgte, vil blive husket længe i
den samlede Danske Pressestand. Endnu en Fanfare blev spillet, og herefter
marcherede 5 Kokke paa Række ind i
Salen, hver slæbende paa en kæmpemæssig Gryde fyldt med rygende varm
Forloren Skildpadde. Alle fik hældt en
stort portion op paa deres Tallerken,
og der blev desuden skænket godt op i
Snapseglassene.

Gadesalg i Moskva

Kaj Olsen udraabte en Skaal og opfordrede derefter Alle til at tage for sig af
den varme Mad. Han selv sad for Bordenden med Lullu Bell ved sin Side.
Der skulde tilsyneladende ikke herske
Tvivl om, at han selv nød Suppen i
fulde Drag: Han spiste hurtigt med
store skvulpende Skefulde og smaskede samtidigt højlydt, hvilket resulterede i adskillige misbilligende Blikke fra
hans smukke Borddame.
Deres Udsendte maa erkende, at Suppen tog sig ganske appetitlig ud, som
den blev serveret skoldhed i Kongeligt Porcelæn, og Smagen var heller
ikke daarlig sammenlignet med andre
Madprodukter fra Daase.
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blot er et Skalkeskjul for kriminelle
Handlinger”, siger Efterforskningslederen. Han tilføjer: ”Tusindvis af
Daaser, der tilsyneladende indeholder
helt uskyldig Suppe, er jo ideelle til at
smugle langt mere kostbare Sager”.
Kaj Vilstrup kan desuden oplyse, at
baade NKVD og PET5 har haft Kaj
Olsen under skarp Overvaagning siden Begyndelsen af November.

Oliesheikens Transportskib

Skaal udraabt af gammel Ven
Ved Arrangementets Afslutning, rejste den ægyptiske Beduin og Oliesheik Abdul Al-Hassan, som tidligere
har været kendt som en af Kaj Olsens
nærmeste sammensvorne, sig og udraabte en Skaal for Kaj Olsen introduceret af Ordene: ”Endnu en Gang er
det blevet vist at min Ven Kaj er intet
mindre end genial! Denne delikate
Spise er i en Klasse for sig, og jeg agter
personligt at bestille 2000 Daaser allerede i Morgen”.

Kaj Vilstrup har tidligere udtalt sig
særdeles kritisk om Kaj Olsens Virke,
og kan da ogsaa oplyse, at PET5 er
meget opmærksomme paa, hvad den
kendte Gangsterboss nu foretager sig.
”Vi er ikke særlig overbeviste om, at
dette handler om at sælge Daasesuppe til Sovjetunionen. Hvorfor skulle
Russerne pludselig være interesserede
i danskproduceret Forloren Skildpadde? Det Russiske Køkken er jo kendt
for baade Gullashsuppe og Borsjtj. Vi
er i meget tæt Kontakt med den Sovjetiske Efterretningstjeneste NKVD
og har kraftige Mistanker om, at dette

At der trods dette intensive Politiarbejde endnu ikke er blevet paavist
nogle Ulovligheder er maaske et Tegn
paa, at Kaj Olsen langt om længe er
blevet en hæderlig Samfundsborger?
Hvad enten der er tale forlorne Bagtanker eller blot om forloren Skildpadde, kan De være forvisset om, at Deres
Udsendte vil følge denne uigennemskuelige Sag meget nøje i de kommende Uger.
					
(A.R.N.)

Om Oliesheikens Glæde ved Daasesuppen er helt saa ægte, som paastaaet, maa staa hen i det Uvisse. I hvert
Fald har Grundige undersøgelser udført af denne Avis siden paavist, at det
er Sheikens egne Skibe, der skal staa
for Fragten af Daaserne til de Sovjetiske Byer. Saaledes har Al-Hassan
stor Interesse i at rose Produktet for at
fremme Salget.
Kriminelle Bagtanker?
Hos Politiets Efterretningstjeneste
Afdeling 5 er Beundringen for Kaj
Olsens nyeste Forretningsplaner relativt afdæmpet. Efterforskningsleder

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 med Bandens indsmugling af Sprit. Ved flere store Aktioner er det lykkedes
AGenterne at fange de fleste Bande-Medlemmer, men
aldrig selveste SkaLlesmækker. 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 vides at have lavet Partnerskab med en
sydamerikansk gangster Alfaro og Forbrydersyndikatet
”Cartelle Lucerne”.
						
(H.A.)

Wagadugo-løbet 2018

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 & Den Russiske Forbindelse”
Dato:
Sted:
Pris:
Krav:
Foropgave:
Præmier:
Tilmelding:

Fredag den 4. maj – søndag den 6. maj 2018
Afvikles et sted omkring Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev.
285,- 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 patruljes stander.
Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 1. april 2018
Tilmelding helst på e-mail: pmunkwolf@gmail.com eller telefonisk på tlf. 28 18 17 25
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 2017: Vildsvin, Grib Skov Trop

