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En Krig om Hævn og Whisky

Landet er i Undtagelsestilstand, efter at der er udbrudt Whisky-Krig mellem to af den
kriminelle Underverdens mest haardkogte gangstere. Politiet ser magtesløst til fra Sidelinien, mens Kappestriden om at være Landets ledende Gangster tager til i Styrke.
Kronet som Konge
Da den berygtede Gangsterleder Kaj
Olsen for omtrent et Aar siden introducerede sit Eget Whiskymærke, Lullu
Whisky, var det en udbredt Opfattelse,
at han nu var urørligt placeret i Toppen
af den kriminelle Underverden. Han
arrangerede endog sin Egen Kroningsceremoni, da han aabnede det første, og
dybt ulovlige, Kasino paa dansk Grund.
Paa trods af en intensiv Politijagt, lykkedes det Kaj Olsen, der ogsaa gaar under
forbrydernavwnet ”Skallesmækkeren”,
at gøre Kasinoet til en kæmpemæssig
Succes. Hans Selvsikkerhed naaede
endda nye Højder, da han præsenterede
fremskredne Planer om ogsaa at aabne et
Kasino i Las Vegas – ledet af hans mangeaarige Muse Lullu Bell. Selv Gangsterrigets Arvefølge faldt paa Plads, da det
viste sig, at han er Far til Lullus yndige
Datter, Lussi Bell. Kaj Olsen undslap
Politijagten med stor Behhændighed,
mens hans forretningspartner gennem
en aarrække, den Hollandske Storvildtsjæger Van Krüger, blev anholdt og nu
sidder bag Laas og Slaa i Vestre Fængsel.
Et nyt Aar, en ny Whisky
Siden Lanceringen sidste Aar har Lullu Whisky indtaget en altdominerende
Førsteplads som den foretrukne Drik
i det Københavnske Restaurations- og
Natteliv. Endda paa Trods af, at det er
et dybt ulovligt Produkt produceret stik
imod de Danske Monopolregler.
I forrige Maaned var det Tiid for Præ-

sentationen af dette Aars Udgave af
Lullu Whisky. I sædvanlig storladen Stil
havde Kaj Olsen indkaldt den samlede
danske Pressestand til Gallafest paa en
større Sjællandsk Herregaard. Alle sad
behageligt i de blødeste Plyssofaer, og
der herskede en andægtig og forventningsfuld Stemning, da en særdeles
kraftig Trompetfanfare gjaldede gennem
Rummet. Ind Traadte Kaj Olsen med en
saa selvsikker og dynamisk udstraaling,
at Napoleon i sammenligning havde
lignet en forkølet Skoledreng. Efter
Kaj fulgte en lang række af marcherende, hvidklædte tjenere, der alle bar paa
Krystalkarafler fyldt med den nye og
gyldent skindende Whisky. Der blev
skænket i smukke Krystalglas til alle de
fremmødte Journalister, men inden vi
fik Lejlighed til smage paa Glasssenes
Indhold, holdt Skallesmækkeren en af
sine berømte og yderst rørstrømske Taler.
I sin Tale fremhævede han, at han som
privilegeret Forretningsmand ser det
som sin Pligt at hjælpe til med at forsøde Tilværelsen for Danskerne, og at han
med Lullu Whisky har fundet en sand
Mirakelkur, der har gjort hele Landet til
et bedre og smukkkere Sted at bo.

En rædselsfuld Bismag
Endelig var Tiden kommet til, at vi fik
Lov til at smage paa den efterhaanden
højt besungne gyldne Drik. Kaj Olsen
udraabte en Skaal, og vi løftede alle vore
Glas og tog den længe ventede Slurk.

Da ramte Chokket: Drikken i Glasset
smagte forfærdeligt og var meget langt
fra at være Whisky Hele Rummet udsendte et kollektivt Gisp, og derefter
raabte Skallesmækkeren højere end
nogensinde: ”Rævepis!!!” For en Gangs
Skyyld var det vist ikke en Overdrivelse,
men kunne meget vel være en korrekt
Beskrivelse af, hvad vi lige havde smagt
paa.
Kaj Olsen var den første, der kom sig
over Forskrækkelsen. Til gengæld indtraf et nærmest overmenneskeligt Raseri. Han raabte, saa det rungede i den
gamle Herregaard: ”Det er den forbandede Van Krüger, der har lavet Numre
med mig.” Og saa fortsatte han i et lavere og nærmest profetisk Tonefald: ”Jeg
skal nok sørge for, at han komme til at
fortryde dette her!”
En noget bedre Whisky kommer paa
Banen
Alle Journalister forlod fortumlede Herregaarden. Overraskelserne var imidlertid endnu ikke helt forbi: Udenfor stod
en Række sortklædte Tjenere omgivet
af store Skilte med Paaskriften ”Lions
Whisky” og Tegninger af brølende Løver. Tjenerne stod endda klar til at uddele smagsprøver paa den omtalte Whisky. Da alle Journalister stadig havde en
rædsom Smag i Munden, tøvede Ingen
af os med at tage imod de fremrakte Glas
og drikke begærligt af Indholdet. Jeg
skal ikke kunne sige, om det kun skyldtes Kontrasten til den forfærdelige
Drik, der var blevet serveret for os
for lidt siden, men Lions Whisky
smagte ganske vidunderligt!
Der var ingen tvivl om, at Nogen
havde saboteret Præsentationen af
Kaj Olsens nye Whisky, og at denne
Person samtidigt havde haft Held
til at reklamere for sin egen Whisky – og så endda for Øjnene af det
samlede Danske Pressekorps.
I Ugerne derefter dukkede der Reklamer op for Lions Whisky allevegne, og jeg kunne simpelthen ikke
stoppe med at tænke paa, hvem der
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Han fortsatte med en længere Række
af Ukvemsord, der ikke taaler gengivelse i en morgenavis, og begyndte saa at
prale af, hvordan han via udvalgte, men
beklageligvis hemmelige, Hjælpere kan
styre baade Whiskybrygning og Sabotage fra Fængslet.

mon stod bag. Selvom Skallesmækkeren raabte op om, at hans gamle Ven og
Forretningspartner, Storvildtsjægeren
Van Krüger, skulle staa bag det Hele,
var det jo ikke muligt. Han sad jo i sikker Forvaring bag Vestre Fængsels tykke
Mure?
Paa Tur i Fængsel
Da min journalistiske Nysgerrighed var
vakt, besluttede jeg at undersøge Sagen
nærmere. Jeg maatte simpelthen vide,
hvem der havde erklæret Krig mod
selveste Kaj Olsen. Jeg tog derfor til
Vestre Fængsel for at finde ud af, hvad
der foregik mellem Skallesmækkeren og
Storvildtsjægeren.
Efter at have passeret utallige Porte og Døre, fandt jeg Van Krüger i en
Celle, der paa ingen Maade levede op
til de barske og kummerlige Forhold,
som Vestre Fængsel ellers er kendt for.
Cellen mindede mest af alt om en Hotelsuite med ægte Tæpper paa Gulvene
og fyldt med nydelige, og utvivlsomt
yderst kostbare, Møbler.
Van Krüger selv laa henslængt i en blød
Sofa, mens en Række Fængselsbetjente
paa det nærmeste stod i Kø for at servicere ham. Han saa dovent paa mig,
da jeg fremførte mit Spørgsmaal om,
hvorvidt han stod bag Lion Whisky,
og saa flækkede hans Ansigt i et kæmpemæssigt løvelignende Grin. Først
forstod jeg ikke, hvorfor Spørgsmaalet
var saa morsomt, men saa opdagede
jeg, at der paa Bordet lige foran os stod
mindst 12 Flasker med Lions Whisky.
Der var altsaa ikke længere Tvivl om, at
det var Van Krüger, der stod bag. Han
sagde saa med en pludselig og indædt
Vrede i Stemmen: ”Det Svin til Kaj Olsen sørgede for at faa mig hængt op paa
hele Affæren omkring hans nye Kasino.
Derfor vil jeg gøre alt for at smadre hans
Forretning.”

Da jeg spurgte, om jeg maatte besøge
hans nye Whiskyfabrik, blev han mere
henholdende. Jeg maate love, at jeg ikke
ville skrive om, hvor Fabrikken ligger,
da han frygtede Hævnangreb fra Skallesmækkerens Side. For at understrege
Konsekvenserne, hvis jeg overtraadte
mit Løfte, viste han mig et billede af
en mand kaldet Knud Knæknuser, der
efter sigende skulle være Ekspert i at
knuse Knæskaller paa Folk. Jeg kommer
saaledes ikke til at skrive om Placeringen af hans Fabrik!
Dramatisk Besøg paa Van Krügers
Fabrik
Nogle Dage senere besøgte jeg det afsides beliggende Sted, som Van Krüger
havde beskrevet for mig. Bag utallige
Advarselskilte og tunge Jernporte fandt
jeg en meget moderne Fabrik, hvorfra
der tydeligvis kunne fremstilles store
Mængder af Whisky.
Jeg naaede imidlertid ikke at være der
ret længe, før Stedets effektive Stemning med et blev brudt. Pludselig kom
en kæmpemæssig Lastbil med en slags
Rambuk placeret forrest, kørende tværs
gennem Fabriksporten og dens mange Laase. En Række svært bevæbnede
Mænd hoppede ud og skød vildt omkring sig. Derefter kørte de maalrettet
mod en stor Lagerbygning fyldt med
færdige Whiskyflasker, som de hurtigt læssede paa
Lastbilen. Saa
kørte de væk
igen. Bag paa
bilen Flagrede
et stort Banner,
der viste Logoet
for Lullus Whisky.
Jeg
rystede
stadig af Forskrækkelse, da
jeg nogle Timer
senere naaede
tilbage til min
Avisredaktion.
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Det var alligevel lykkedes for Kaj Olsen
at finde Storvildtjægerens Fabrik. Krigen var for Alvor brudt ud – hvad ville
blive det næste?
Tager Politiet mon endelig Affære?
Nogle uger senere opsøgte jeg Politiets Efterretningstjenestes Afdeling 5,
PET5. Jeg spurgte Efterforskningsleder
Kaj Vilstrup, om han selv mente, at
Politiets Indsats har været tilstrækkelig:
Aaret startede med ét ulovligt Whiskybryggeri. Nu er der to, og begge er ledet
af forhærdede Gangstere, der aabenlyst
bekriger hinanden, så værgeløse Borgere udsættes for Fare.
Dette kom tydeligvis bag paa Efterforskningslederen, der antagelig endnu
ikke var orienteret om den herskende
Whiskykrig. I et mislykket Forsøg paa
at beherske sig, raabte han sit Svar,
mens Spyttet sprøjtede ud af Munden
paa ham:
”Denne Udvikling er fuldstændigt uacceptabel! Jeg skal personligt sørge for, at
vi kommer helt til Bunds i denne Sag,
og jeg kan garantere, at der ikke vil blive
solgt saa meget som en Draabe illegal
Whisky paa det Danske Marked. Jeg
indkalder en Gruppe af særligt dygtige
Folk, og saa skal vi nok faa sat en Stopper for denne Uorden!”
Om Kaj Vilstrup og hans Folk endelig vaagner op, og om det vil lykkes at
dæmme op for den buldrende Whiskykrig, er vist særdeles tvivlsomt. Det
Eneste, De som Læser kan regne med,
er, at Deres udsendte Reporter ogsaa i
Fremtiden vil rapportere samvittighedsfuldt om udviklingen i Krigszonen.		
		(A.R.N.)

Wagadugo-løbet 2020

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
”Lussi Bell - Magtkampen”
Dato:
Sted:
Pris:
Krav:
Foropgave:
Præmier:
Tilmelding:

Fredag den 24. april – søndag den 26. april 2020
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 2020
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 2019: Flagermus, 1. Næstved

