
Tyven
De fleste har hørt historien om tyveriet og omsmeltning af guldhor-
nene i 1802. Men hvem var den mand, der så kynisk destruerede de 
enestående oldtidslevn blot for at berige sig?

I foredraget tegner Ulrik Langen et portræt af degnesønnen, der 
endte som falskmønter og tyv, og sætter forbrydelsen ind i en større 
national sammenhæng.

Den afmægtige
Christian 7. var endnu ikke fyldt 17 år, da han besteg tronen i 1766. Bag 
ham lå en opvækst præget af mishandling og kulde. Foran ham lå et 
liv som enevældig konge. En række dramatiske begivenheder foran-
drede i løbet af få år den unge konges liv. Affæren mellem dronning 
Caroline Mathilde og livlægen Struensee var blot én af dem. Christian 
er for det meste blevet fremstillet som en pudsig bifigur i Danmarks-
historien. Men hvor meget kender vi egentlig til kongens skæbne? I 
dette foredrag kommer vi tæt på den højt begavede og slagfærdige 
konge, hvis liv gik fra blændende fremtrædender og store forventnin-
ger til ensomhed og angst.
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Ulrik Langen (f. 1966) er professor i historie og har skrevet 
en række populære og prisbelønnede bøger om især 
1700-tallets liv og mennesker, bl.a. Den afmægtige – en 
biografi om Christian 7. (2008), Hundemordet i Vimmel-
skaftet – og andre fortællinger om 1700-tallets København 
(2010), Det sorteste hjerte. Historien om et dybt fald i ene-
vældens København (2012) og Tyven. Den utrolige historie 
om manden, der stjal guldhornene (2015). Ulrik Langen 
har desuden medvirket i en del radio- og tv-udsendelser, 
bl.a. som vært i DR’s Historiequizzen.
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Manden hed Niels Heidenreich og 
var søn af en fordrukken degn i Jyl-
land. Da forældrene bliver skilt, går 
det helt galt for familien. Moren stif-
ter stor gæld og må sammen med 
børnene flygte fra hjemegnen. For 

at redde familien begynder Niels 
at trykke falske pengesedler, men 
bliver afsløret og havner i tugthuset 
på Christianshavn. Her lærer han 
sig selv at arbejde med guld, og 
efter løsladelsen nedsætter han sig 
som guldsmed i København. Men 
så begynder det igen at gå galt for 
Heidenreich. 

Ulrik Langens Tyven er en medri-
vende beretning om guld, pantelå-

nere, fængsler, falskmøntnere, op-
findere, ære, selviscenesættelse og 
meget andet, der er med til at tegne 
billedet af danmarkshistoriens mest 
berømte tyv. 

Samtidig er det en skildring af en 
enestående skæbne i Guldalde-
rens København, skrevet af en af 
Danmarks mest kendte, anerkendte 
og læste nutidige historikere.
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