
Olsen Bandens overmænd? 
Kreative, innovative, ihærdige og udspekulerede forbrydere fra 

18- og 1900-tallets Danmark 

I skal bl.a. høre om Danmarks svar på Bonnie og Clyde, som i 1968 ved hjælp af en 

bambuskæp, en ballon, et stykke pap, en grøn flaske og lidt postevand fik truet 

Handelsbankens filial på Frederikssundsvej i Brønshøj til at udlevere 192.432 kroner.  

Tre år senere kidnappede parret Tuborgs direktør, som måtte af med en løsesum på 

1,8 millioner kroner. Den mandlige forbryder havde iført sig falsk overskæg og sagde 

at han tilhørte Al Fatah. For at illudere tilknytningen til den palæstinensiske 

terrororganisation brugte parret remedier som en injektionssprøjte, to aspiriner og 

en walkie-talkie lavet af dele fra en legetøjsbil og antennen fra en transistorradio.  

Carl August Lorentzen var 

om nogen en flugtkonge – 

hele ni gange flygtede han 

fra et fængsel. En gang 

klædte han sig ud som en 

kvinde, der besøgte en 

indsat, en anden gang 

forcerede han 

fængselsmuren ved hjælp 

af en hank fra en spand og 

et lagen. Niende og sidste 

gang gravede han på 10 

måneder en tunnel under 

Horsens Tugthus for 

lillejuleaften 1949 at forsvinde. Julehilsenen til fængselspersonalet lød: ”Hvor der er 

en Vilje, der er der også en Vej”, signeret Carl Aage Lorentzen. 

Julius Framlev - ”Det borende x” - var en eminent dygtig pengeskabstyv, som fra 

1916 og 15 år frem begik 57 indbrud uden at blive opdaget. Men så forsøgte han sig 

endnu engang og fælden klappede. I samtiden troede mange, at ”Det borende x” var 

en gentleman-tyv, som levede i sus og dus alternativt tilhørte kongehuset. I 

virkeligheden var han blot en falleret grønthandler.  



Postkuppet i 1969, hvor 473.000 kroner forsvandt fra en dirkefri boks i Lyngby. 

Tyveriet kunne have gået over i historien, som den fuldendte forbrydelse, hvis ikke 

forbryderen havde fået dårlig samvittighed.  

De standhaftige juveltyve 1915-16, som holdt tæt, hånede politiet, men til sidst 

måtte bøje sig for list og løgn.  

 

Foredraget varer ca. halvanden time eksklusiv eventuel pause. 

Honorar: 2500 kroner plus transport.  

Arrangøren skal stille projektor, lærred og håndfri mikrofon til rådighed.   

 


