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Der er noget paa spil…
Den berømte Gangsterkonge satser stort paa den lyssky Spillebranche og er tilsy-
neladende i Færd med at aabne en hel Kæde af Danske Kasinoer. Politiet lader til 
gengæld til at være sat helt ud af Spillet.

Hvor er Kaj Olsen?
Det er efterhaanden længe siden, at 
Offentligheden sidst hørte noget til 
den notorisk kriminelle Gangsterleder 
Kaj Olsen, der i sine egne haardkogte 
Kredse gaar under navnet Skallesmæk-
keren. For omtrent et Aar siden var 
han centrum for en intensiv Politijagt, 
efter at hans omfattende Diamants-
mugleri mellem Sovjetunionen og 
Danmark var blevet afsløret. Dengang 
lykkedes det ham at stikke af lige for 
Næsen af den samlede danske Politi-
styrke - staaende i en Kano og i øv-
rigt storskrydende med alle tænkelige 
nedladende Udraab. Siden har han 
formaaet at holde usædvanlig lav Pro-
fil. Der har endog verseret Rygter om, 
at han skulde være flyttet til Amerikas 
Forenede Stater for at leve i Fred for 
det danske politi.

Besøg hos en Storvildtjæger
Deres udsendte reporter er imidler-
tid ikke til Fals for den slags Rygter. 
Derfor besluttede jeg mig for at un-
dersøge, hvad der egentlig er blevet 
af Kaj Olsen. I et første Forsøg paa at 
blive klogere opsøgte jeg Skallesmæk-
kerens gamle Forretningspartner, den 
Hollandskfødte Storvildtjæger og 
Mineejer van Krüger i hans saakaldte 
Jagthytte. Hytten viste sig at være et 
mindre Slot med baade Taarne og Spir. 
Midt mellem udstoppede Isbjørne og 
frygtindgydende Løver i Angrebspo-
sition, fandt jeg van Krüger tronende 
ved et kolossalt Egetræsbord. 

Han var yderst venlig og talte længe 
om sine gamle eventyr med Kaj Ol-
sen. En Række fælles Jagtrejser for Aar 
tilbage blev gengivet med stor Indle-
velse, og ikke mindst historien om, at 
Kaj Olsen en Gang skulde have ned-
lagt et Næsehorn med de bare Næver 
blev fortalt med alle blodige Detaljer. 
Imidlertid var han noget mere kryp-
tisk, da jeg spurgte til Skallesmække-
rens nyere Meritter. Han nævnte, at 
Kaj Olsen da vist nok har været en 

Tur i Amerika, men hvad han lavede 
derovre, og om han er kommet Hjem 
igen, vilde van Krüger ikke afsløre. 
Herefter fulgte en længere Lovprisning 
af Kaj Olsens Muse, den underskønne 
Natklubsangerinde Lullu Bell. Der var 
ingen tvivl om, at van Krüger i mange 
Aar har været dybt betaget af hende 
og nok ogsaa jaloux paa sin Ven og 
Forretningspartner. Der var nærmest 
Vemod i Stemmen, da han sagde: ”Jeg 
vil savne hende saa frygteligt, hvis hun 
ender med at Rejse”. Herefter sad han 
bare og stirrede tomt ud ad Vinduet. 
Jeg maatte derfor gaa derfra uden at 
være blevet ret meget klogere. 

Besøg hos en Professor
I mit næste Forsøg paa at opspore Kaj 
Olsen opsøgte jeg hans mangeaarige 
tekniske Samarbejdspartner, Profes-
sor Sunesen, paa et mørkt og kaotisk 
Kontor paa Københavns Universitet. 
Bag enorme vakkelvorne Stakke af 
Notater fandt jeg en entusiastisk Pro-
fessor, som straks kastede sig ud i en 
meget teoretisk Gennemgang af sit 
nyeste Forskningsfelt. Jeg skal ærligt 
indrømme, at jeg ikke forstod meget 
af den gennemgang, der i voldsomme 
Kridttaager materialiserede sig paa 
Tavlen foran mig, men tilsyneladende 
har Professoren kastet sig over mate-
matisk Spilteori. Han var særligt inte-
resseret i at udvikle Spil, hvor den ene 
Part altid vil tabe i det lange Løb, men 
hvor spilleren undervejs vil opleve saa 
store Succeser, at han vil satse meget 
stort. 

Jeg forsøgte at spørge ham om, hvor-
vidt han havde haft nogen Forbindelse 
til Kaj Olsen for nylig, men det førte 
kun til en længere Redegørelse for op-
timale Strategier for at vinde i Ludo. 
Netop som mine Øjne var ved at falde 
i, lagde jeg mærke til et Brev, der hang 
paa en overfyldt Opslagstavle. Det 
var tilsyneladende en Invitation til 
en Form for Arrangement, der skulde 
holdes senere samme Dag. Jeg kunne 
ikke læse det Hele, idet Brevet hang 
halvt skjult bag en Seddel med mærke-
lige Formler, men jeg kunne lige ane, 
at det sluttede med: ”De bedste Hilse-
ner, Kaj Olsen”. 

Da var min Nysgerrighed pludselig 
vakt, og al Søvnighed forduftet. Da 
Professoren endelig havde vrøvlet fær-
dig, skyndte jeg mig udenfor: Her sat-
te jeg mig paa en Bænk, saa jeg kunde 
holde Øje med Bygningens Udgang. 

Hvad Fabrikslokalet gemte
Et par Timer senere kom Professoren 
ud af Døren, og jeg sneg mig forsig-
tigt efter ham. I Starten holdt jeg god 
Afstand, men jeg opdagede hurtigt, 
at han var saa distræt, at det var helt 
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Billedtekst: Spillebrættet til et af Professorens nyudviklede Spil.  

 

Andre billeder, som kan indsættes efter behov: 

 

Billedtekst: En Spillemaskine affotograferet i Smug i Kaj Olsens Spillehal. 
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i Kaj Olsens Spillehal.
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unødvendigt: Han faldt over en hun-
desnor, gik ind i to Lygtepæle og for-
maaede desuden at fare Vild, da han 
undervejs gik gennem Kongens Have. 
Langsomt, men trods alt nogenlunde 
sikkert, ledte han mig til et af Byens 
mere fordækte Kvarterer. Til sidst for-
svandt han ind gennem en stor Port 
til en nedlagt og temmelig forfalden 
Fabriksbygning. 

Jeg listede hen til et aabent Vindue i 
Bygningen og kiggede ind. Der ven-
tede mig et meget overaskende Syn. 
Rummet, som var fyldt med Fest-
klædte Mennesker, var tydeligvis ind-
rettet som et kæmpemæssigt Kasino 
efter Amerikansk Forbillede med 
utallige Spilleborde, en stor, velasor-
teret Bar og massevis af kulørte Lam-
per i Loftet. Blandt de hundredevis af 
Gæster fik jeg Øje paa mange kendte 
Personer fra den kriminelle Verden og 
en hel Række af Kaj Olsens tidligere 
Samarbejdspartnere.

Pludselig blev der helt stille, og For-
samlingen af Mennesker delte sig 
umærkeligt i to. Ind i Salen traadte nu 
selveste Kaj Olsen. Mere ophøjet og 
selvsikker end nogensinde. Nærmest 
majestætisk.
Saa gjaldede hans dybe Basstemme ud 
i hele Rummet:

”Jeg er netop hjemkommet fra mit 
Livs Dannelsesrejse. Jeg har rejst 
rundt i store dele af verden, men den 
største Inspiration fandt jeg i Ameri-
ka. Jeg er nu klar til at dele Udbyttet 
af denne nye Visdom med jer”

Her holdt han en teatralsk Kunstpau-
se med det formaal – og med stort 
Held - at faa Forsamlingen til at bryde 
ud i jublende Klapsalver. Saa fortsatte 
han:

”Det, I ser her, er den første Smags-
prøve paa den Kæde af Spillekasinoer, 
jeg har tænkt mig at starte. Her vil 
jeg tilbyde de bedste og nyeste Spil, 
de fineste Forhold og uden Tvivl den 
største Fest, som det danske Under-
holdningsmarked nogensinde har set”

Saadan fortsatte han i adskillige Mi-
nutter, inden der sluttelig blev skaalet 
i store Mængder af dyr Champagne. 
Efterfølgende holdt flere af Festens 
Deltagere lange og rosende Taler for 
ham – hvad der tydeligvis bekom ham 
godt, som han sad der som Festens 
Midtpunkt – straalende som en Kon-
ge. Da talerne langt om længe ebbede 
ud, startede Kasinoet for Alvor. Der 
blev spillet og festet efter alle Kun-
stens Regler.

Fortumlet sneg jeg mig væk fra min 
Vinduesplads. Endelig stod det klart: 
Kaj Olsens nyeste Plan er at aabne en 
hel Kæde af ulovlige Kasinoer i Dan-
mark og sikkert ogsaa rundt 
om i Verden for paa den 
maade at faa del i det lyssky, 
men ogsaa kolossalt lukrati-
ve, Spillemarked.

Politi har spillet Fallit
Hos politiets Efterretnings-
tjenestes Afdeling 5, PET5, 
har man tilsyneladende ikke 
kendt til Kaj Olsens nye-

ste Planer. Efterforskningsleder Kaj 
Vilstrup blev i første Omgang overra-
sket og dernæst rødglødende af Rase-
ri, da jeg senere opsøgte ham paa Po-
litigaarden for at faa en Kommentar. 
Han paa det nærmeste raabte:

”Kaj Olsen ved udmærket godt, at 
Kasinodrift er strengt forbudt i Dan-
mark. Jeg skal personligt sørge for, at 
der ikke kastes saa meget som en en-
kelt Terning paa Dansk Jord, uden at 
der bliver foretaget Anholdelser!”

Da jeg forsigtigt gjorde Efterforsk-
ningslederen opmærksom paa, at der 
vist allerede var blevet kastet med ad-
skillige Terninger – og mere end det - 
ude i de forsømte Fabrikslokaler, blev 
han ildrød i Hovedet, drejede om paa 
Hælen og forlod saa Interviewet med 
arrige Skridt.

Hvorvidt Politiet formaar at standse 
Kaj Olsens nyeste Udspil staar hen i 
det uvisse, men De kan som læser af 
nærværende Avis være ganske sikker 
paa, at deres udsendte Reporter sam-
vittighedsfuldt vil følge Sagens Udvik-
ling paa nærmeste Hold.
(A.R.N.)

Til vore nye Læsere
Kaj Olsen kaldet ”SkalleSmækker” er Mafiaboss for en 
Gruppe Danske Gangstere, der her i 1930´erne har sta-
aet bag bl.a. SpritsMugling, Kunst-Tyverier og Fremstil-
ling af falske Penge.

Kajs Darling er Sangerinden ”Lullu Bell“. Selvom hUn 
er i Kløerne paa Kaj, har hun flere gange forsøgt at hjæl-
pe Politiet med at fange Kaj. Jagten paa ”Skallesmæk-
ker“ 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 indsmug-
ling 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 2019 
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 i Las Vegas” 

Dato:  Fredag den 26. april – søndag den 28. april 2019 
Sted:  Afvikles et sted omkring Sjælland. Mødested vil fremgå af deltagerbrev. 
Pris:  285,- kr. pr deltagende spejder. 
Krav: Patruljerne skal bestå af spejdere i alderen fra 12-17 år. 
Foropgave: Kan findes på www.wagadugo.dk. 
Præmier: Vindende patrulje hjemtager det eftertragtede Wagadugotrofæ for 1 år. 
  Der er sølvplade til den bedst placerede patruljes stander. 
Tilmelding: Patruljevis tilmelding skal være løbsteamet i hænde senest den 5. april 2019 

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 

 
 
 
  

Vinder i 2018: Flagermus, 1. Næstved 
 

Wagadugotrofæet 


