
Gravrøvere, rovmordere  
og forbryderbander 
Det kriminelle Danmark 1800-1950.  

Appetitvækkere:  Anders Sjællænder er den sidste danske forbryder, som mistede 
sin hals ved en offentlig henrettelse. En henrettelse, hvor næsten alt gik galt, således 
fik bødlen først i tredje forsøg skilt hovedet fra kroppen. En rigtig grum historie. Det 
samme gælder den om Handskemagerbanden fra Lolland, for slet ikke at tale om 
Røverne fra Rold.  

Ikke nær så slem var Karen Spidsmus, Skrupskideren, ”Spiritus”, Delle Frederik, Aage 
Svoger og de andre Lersøbøller, som huserede i København omkring år 1900.  

40-50 år senere var det Edderkoppen, Svend Aage Hasselstrøm, som trak i trådene i 
den københavnske underverden (og bestak politiet)  – en både barsk og kulørt 
historie, som siden har inspireret forfattere og filmmagere.  

Udbryderkongen Carl August Lorentzen kom på alles læber, da han i 1949 gravede 
en tunnel under Horsens Tugthus – og for niende gang undveg fra et fængsel – for – 
også for niende gang – at blive genindsat.  

Det Borende X blev i samtiden fuld fortjent en, kald det mediedarling, kald det 
sagnomspunden person, for i årene 1909-1931 begik han hele 57 pengeskabskup 
uden at blive opdaget, men han kendte ikke begrænsningens kunst… 

Selv om politiets muligheder for at opklare forbrydelser i 1800-tallet var stærkt 
begrænsede, hjalp det dog ikke ågerkarlen Snorre John, for nok åd han 
bevismaterialet, men lige godt røg han i spjældet. 

I får også historien om morderen Balle Lars, som præsten spildte guds ord på, og om 
skidtknægten Ole Kollerød, der, som en af få forbrydere, skrev sine erindringer.  

Gravrøverne på Assistens Kirkegård på Nørrebro, som nær var blevet lynchet, skal I 
også høre om. 

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. 

 


