
Banditter i habitter  

Store og små svindlere samt bondefangere og bedragere, der sendte 
chokbølger gennem landet eller fik folk til at slå sig på lårene af grin. 

Alberti – landets netop afgåede justitsminister – meldte sig i 8.september 1908 som 
bedrager for (i nutidskroner) en milliard. I 1929 skød gullaschbaronen Harald Plum 
sig en kugle for panden. Han havde to gange gået ned med Transatlantisk Kompagni, 
som havde været medvirkende til at få Landmandsbanken til at kollapse i 1922/23. 

Det var sager, som fik Danmark til at ryste i sin grundvold og udløste en rigsretssag 
mod både stats- og indenrigsministeren. 

Foredraget handler også om de små fisk, som Champagneskrædderen og hans 
falskmøntnervenner. Og om Jens Asger Bech, en charmerende ung mand, der i 1891 
tog fusen på de københavnske ågerkarle og kom fem år i tugthus.  

Andre banditter er smuglerkongerne Bent Ricardo, Lille Jørgen Danmark og Leon 
Owild: Tre ærkeslyngler, som kendte den kriminelle underverden ud og ind, og som 
levede hårde liv med masser af sprut og hurtige damer (og muligvis også langsomme 
heste).  Interessant nok fik især Bent Ricardo status af folkehelt.  

Sidst men ikke mindst får de mange falske grever og en enkelt falsk markis fyldig 
omtale, for om nogen har disse personer snydt og bedraget sig til millioner og atter 
millioner – ind i mellem til stor morskab for omverden. Og mange af dem er blevet 
ved kun afbrudt af ufrivillige ophold i små enkeltværelser på statens regning.   

Foredraget vil desuden blive krydret med korte omtaler af:   

Politiets historie: Opklaringsmuligheder som efterlysning, dusør, opmåling af 
legemsdele, fingeraftryk m.v.  Afstraffelse gennem tiderne, bl.a. rotting og ris; 
halshugning og hængning, gabestokken og træhesten; bøder og landsforvisning. 

Fængselsvæsenets historie: varetægtsfængsling, gældsfængsel, tugt-, rasp- og 
forbedringshuse.  

 

Foredraget varer 6-7 kvarter eksklusiv eventuel pause.  

Arrangøren skal stille projektor til rådighed (og have styr på teknikken). Eventuel 
mikrofon skal være håndfri.  

Honorar 3.500 kroner plus transport.  


