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Dette bind indeholder tre korte eventyr med 
Kurt, Bill og aben Attila: 

Kald mig IshmaDunder! 
Den månesyge mumie 
Kurt Dunder & nazi-guldet 

I det første eventyr er vore venner sejlet ud 
på fisketur ved Nova Scotia på Canadas øst-
kyst, da de mødes af en stime laks i panisk 
flugt fra hvalen Moby Dick.

I det andet eventyr bliver Kurt ringet op midt 
om natten af inspektør Ibsen fra Etnografisk 
Museum: Kong Seti II’s mumie har igen 
forsøgt at stikke af fra museet og også denne 
gang ved fuldmåne! 

Det tredje eventyr foregår i Goslar, Harzen. 
Kurt fortæller om nazisternes guldskat, som 
Heinrich Himmlers organisation Ahnenerbe  
skulle have skjult på egnen i 2. verdenskrigs 
sidste dage. Kurt og Bill følger sporet, der 
ender på toppen af Bloksbjerg.
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Kurt, Bill og Attila

er på en afslapp
ende

fisketur lidt udfor 

Nova Scotias kyst
, 

som et lille afbræk i 

en større udgravning 

af en gammel

indiansk boplads ...

Og du MENER,
der kan komme en
god laksemiddag ud

af det her?

Så afgjort!
Vi sidder lige udfor

LaHave flodens
munding, hvor

fiskene går opad
for at gyde ...

SVUP!
SVUP!

SVUP!

Rolig, Attila!
Du skal nok få også!

Der er masser
af fisk, og tro mig,
de er velsmagende!

"KALD MIG

ISHMADUNDER!"

TEKST: Peter BECHER
TEGNINGER: FRANK MADSEN



Hr. Dunder! De må 
straks møde mig på 
Etnografisk Museum! 

Jeg holder det ikke ud 
længere!

MUMIEN! Den er
brudt ud IGEN! 

Jeg er ved at blive
SKØR!

Slå koldt vand i
blodet, hr. Ibsen.
Jeg er der om
fem minutter!

Hvad
er der
sket?

KNIIIRR...

AAAAAA...

RIINNG!
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af FRANK MADSEN

Bill! Din sauer-
kraut bliver kold
og din øl varm!

Øh ... har du
ikke bestilt endnu?

Mmmm!

Kokken anbefaler
pølser med grøn-
langkål garneret
med hvedeøl! 

Undskyld, Kurt! Jeg
skulle lige købe et

                  postkort.



Mmm ... ngawa ...
smask ... mmmsalt?

Selvfølgelig!

Det er alt sammen meget
interessant, det du dér

fortæller, men jeg spurgte
faktisk, om du kunne
bede tjeneren om at

komme med noget mere
salt ..?

Det blev
restaureret af
selveste Otto

 von Bismarck i
slutningen af
1800-tallet

  for at glori-
ficere det ny
kejserrige ...

                       Det er pudsigt, 
                        du nævner det.
                        Byen Goslar har 

faktisk en lang og fascinerende
historie: I 1000-tallet var den tysk 

kejserby og en af det hellige
tysk-romerske kejserriges allervigtigste 

byer. Kejserpaladse t er stadigvæk
et imponerende bygningsværk!

Under nazisternes styre i 1930’erne
udviklede Heinrich Himmlers

clairvoyante rådgiver i mytologiske spørgsmål,
Karl Maria Wiligut, en germansk historie,

der gik 230.000 år tilbage til en tid,
   hvor germanerne skabte
    orden i kaos og
      grundlagde
        Goslar!



Bitte!
Er du

allerede
færdig?

Er det
virkelig

sandt, Kurt?

Nej, nej! Jeg mente
din historie om

nazisterne og Goslar!

Jo, altså: Ifølge Wiligut blev byen grundlagt i
år 78.000 af adler-wiligoterne, der kaldte byen

Arual-Jöruvallas. Her dyrkede man ifølge
Wiligut Irminismen, der snart kom i strid med den

nye kult af Odin-dyrkere. Irministernes hellige
profet, Baldur-Chrestos, blev til sidst korsfæstet af

Odin-tilhængerne og i 1.200 f.Kr. ødelagde
                 de profetens tempel

                      i Goslar ...

       Hahaha! Nej, det var selvfølgelig noget
værre vrøvl og ammestuesnak, men Wiliguts religiøse

rablerier blev brugt af nazisterne til at hævde, at der siden
tidernes morgen havde eksisteret et racerent Stor-Germanien.
Der går endda rygter om, at Himmlers pseudo-videnskabelige

   organisation DEUTSCHE AHNENERBE
     skulle have fundet Baldur-Chrestos ’ 
                           tempel i 1944 ...

Ja. Det smagte  
             skønt!


