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Tyveri af ure fra Den Gamle By i Århus Diverse forfattere Hent PDF En noget usædvanlig sag – set fra
politiets side – tog sin opstart i marts måned 2004, idet vi efter nogen tids efterforskning fik tilvejebragt

nogle særdeles værdifulde lommeure tilhørende Den Gamle By i Århus. Urene havde en anslået værdi af ikke
under to millioner kroner og havde foruden den egentlige værdi også megen stor affektionsværdi for Den
Gamle By, for urene var samlet gennem mange år. Specielt det ene lommeur – fremstillet i guld og med et
unikt urværk – repræsenterede alene en værdi af 1,4 millioner kroner og fandtes kun i ganske få udgaver i
verden. Det var Den Gamle Bys opfattelse, at urene var forsvundet til udlandet og formentlig aldrig ville se
dagens lys igen, men en noget usædvanlig henvendelse i marts måned 2004 til museumsinspektøren i Den

Gamle By skulle vise sig at åbne sagen igen.
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