
Forbrydelse og straf 
En fynsk falskmøntnerbande 

Af Peter Ramskov Andersen 

Tiden efter Napoleonskrigene var i mange henseender en trang tid for 
Danmark. Flåden var væk, Norge afstået til Sverige, og inflationen 
hærgede. I »det gale pengeår« efter statsbankerotten i 1813 udstedte den 
nyoprettede Rigsbank nye pengesedler med pålydender på l rigsbank
daler og opefter. Befolkningens tillid til disse sedler var begrænset, og 
kursen på dem varierede stærkt. 

Sammen med seddelkursen vaklede moralen. En række toldere blev 
afsløret som grove syndere, og heller ikke embedsmænd i de højere 
rangklasser var hævede over at bedrage statskassen for endog meget store 
beløb. Også mere jævne folk forsøgte at skaffe sig penge på uretmæssig 
vis, i nogle tilfælde ved at forfalske Rigsbankens sedler. 

Disse former for privat foretagsomhed kendes flere steder i landet, 
således også på Fyn, hvor der i et par år før 1819 havde cirkuleret falske 
pengesedler, uden at myndighederne havde held til at finde gernings
mændene. Adskillige gode borgere kom i besiddelse af et eller flere af 
falsknerierne, selv om nogle gjorde, hvad de kunne for at gardere sig. En 
skipperenke i Assens, madam Madsen Pagh, skulle i efteråret 1818 
indkræve en gæld hos sin bror, der var købmand, men hun nægtede at 
modtage sine 250 rigsbankdaler, før broderens navn var skrevet på 
sedlerne. Dermed havde hun sikret sig, at hun vidste, hvor en eventuel 
falsk seddel kom fra. Da det viste sig, at en af sedlerne virkelig var falsk, 
nægtede broderen, købmand Dreyer, at erstatte den med en ny. Madam 
Pagh gik til myndighederne, der studerede sedlen med nogen undren, 
idet man ikke forstod, at nogen, der var vant til at omgås penge, kunne 
tage den for gode varer. Sedlen var nemlig påskrevet ordet »falsk«. 1 

En anden Assens-købmand søgte at gardere sig på samme måde, da 
han- ligeledes i efteråret 1818- skulle indkræve nogle penge hos Hans 
Jørgensen på Mørkenborg Kro. Købmand Clemmensen sendte sin fuld
mægtig for at hæve pengene, og denne var så forsigtig, at han lod Hans 
Jørgensen skrive MB (= MørkenBorg) på dem. 2 

Andre, der kom i besiddelse af mistænkelige pengesedler, søgte at 
slippe af med dem hurtigst muligt. Odenses byfoged måtte bruge en del 
tid på at undersøge sager, hvor folk i mere eller mindre god tro havde 
videregivet falske sedler. I et tilfælde var den tiltalte anklaget for at have 
forsøgt at bruge en falsk 50-rigsbankdalerseddel, selv om den ligesom i 
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På Mønlergården i Odensefindes en 1-ligsbankdalerseddelmed ordet "Falsk" påskrevet. Størrelse: 18,5 
X 10,8 on. Sedlen er blevel tilskrevet den .f)nske falskmøntnerbandes virksomhed, mm dette kan næppe 
være rigtigt, idel den er af en type, de~ først kom i cirkulation i eftersommeren 1819, og på dette tidspunkt 
sad bat"len bag lås og .rlå. (Foto: Møntergården). 

sagen med købmand Dreyer havde haft påskriften »falsk«, mens et andet 
eksempel drejede sig om et mislykket forsøg på at betal e skat med uægte 
sedler. 3 

M yndighedernes forsøg på a t finde frem til falskneriernes ophavsmænd 
førte længe ikke til noget, og det blev tilfældigheder , der satte gang i 
opklaringen. En betjent fra Odenses lille politistyrke blev en februaraften 
i 1819 antastet på gaden af en bryggerkar!, der fremviste en formodet 
falsk 5-rigsbankdalerseddel, som han havde fået af en arbejdskammerat. 
Denne kammerat skulle have købt den af en vis H ans H ansen fra Kod
bj erg i Vissenbjerg sogn for 3 rbdlr. Betjent Fabritius tog bryggerkarlen 
med til politimesteren, der gav ordre til, at arbejdskammeraten skulle 
forhøres, og denne indrømmede at have købt sedlen af H ans Hansen og 
solgt den videre for 4 rbdlr. '1 

Politibetjent Fabritius og en kollega forsøgte derefter uden held at finde 
Hans Hansen på dennes logi i Nørregade. Umiddelba rt efter traf de ham 
på gaden og tog ham med til vægtervagten, hvor politimesteren lod ham 
visitere. Denne undersøgelse afslørede ikke noget mistænkeligt, men 
H ans Hansen blev alligevel indsat i arresten i Odenses rådhus for at blive 
forhørt senere. Dels havde han været i besiddelse af en falsk seddel, og 
dels hævdede bryggerka rlen, at Hans Hansen havde sagt, at han kunne 
skaffe flere falske sedler, idet han i kancelliet i København havde en 
bekendt, der kunne levere ham den type papir, der skulle bruges ved 
seddelfremstillingen. 
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Murcnnester Kingo i Odense 
lod en falsk seddel gå videre 
til en ven, og da poliliel 
begyndte al interessere sig for 
sedlms vandring, forsøgle 

Kingo al få sedlen igen, som 
ovenstående brev viser: "Gode 
Vm . Del gjør mig ond/ al 

erfare, du er stædt i 
Foriegmhed formedelst dm 
omtalte Rbdrs. Seddel. Hjelpe 
dig ud af denne Forlegenhed 
ved at tilveiebringe Sedlen 
kanjeg ei; thi den er borl(e). 
finidierlid forsikkrer jeg dig, 

al jeg ei har udgivet Sedlen 
Iil nogen Nytte. Vær 
venskabeligen hilse/ fra mig. 
N. IJ·o/lea. - IJ·ol/e var 
forpagter på Nislevgård. 

(La7ldsarkivel. - Foto: Frank 
Hansen). 

Banden optrævles 

Hans Hansen blev forhørt første gang den 8. februar. Der var næppe 
nogen, der forventede, at den 17-årige dreng ville tilstå, at han var en af 
de hovedansvarlige for falsknerierne. Ganske vist var bryggerkarlens 
forklaring belastende, men det kunne være tvivlsomt, om anklagen mod 
Hans Hansen for at være i stand til at levere flere falske sedler var 
sandfærdig, idet bryggerkarl Hans Rasmussen selv var i knibe efter at 
have købt en falsk seddel. 

I forhøret blev den falske seddel fremlagt. Den var dårligt efterlavet, og 
et afrevet hjørne var syet på igen, hvad Hans Hansen indrømmede at 
have gjort med noget hvid tråd, som han fået af sin logiværts kone. I 
øvrigt fortalte han om sin baggrund, at han var søn af en skomager i 
Vissenbjerg sogn, hvor han også havde gået i skole. Sognets kirkebog 
viser, at han var blevet konfirmeret med karakteren »meget godt«. I et 
senere forhør fortalte Hans Hansen, at præsten havde kaldt ham sm 
næstbedste konfirmand. Han havde tidligere været i tjeneste på Ny 
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Afslutningen af den politirapport, der indledte rifsløringen rif falsknerbande. Rapporten er udfærdiget rif 
beljentene Fabritius og Schiær, og den slutler med at nævne, at en af sagens hovedmænd, Hans Hansen, blev 
indsal i arresten. (Landsarkivet.- Foto: Frank Hansen). 

Grøftebjerg i hjemsognet, men ernærede sig nu ved at handle på landet 
med sukker, sæbe og kaffe. Angående den falske pengeseddel afviste han 
at have forstand på at se, om den var falsk eller ægte. 

I de følgende dage fortsatte forhørene over Hans Hansen, der stadig 
nægtede alt. Hans omgangskreds blev også trukket i retten, og en skoma
germester forklarede, at Hans Hansen havde bestilt et par støvler til 10 
rbdlr., som han tilbød at betale, før støvlerne var færdige. Skomageren 
havde dog ikke set ham med nogle pengesedler, men derimod sammen 
med Jørgen Jørgensen fra Skovs by i Vissenbjerg sogn. 5 

Det er ikke til at sige, om vidneudsagnene mod Hans Hansen havde 
været stærke nok til at la ham dømt, hvis der ikke omkring den 17. 
februar var kommet et brev til Fyns Stiftamt fra politimesteren i Flens
borg, hvor fire mænd var blevet anholdt for at have udgivet falske sedler. 
Oplysningerne gik videre til byfogeden, der således fik at vide, at tre af de 
fængslede var fynboer, deriblandt rokkedrejer Anders Rasmussen fra 
Ubberud. Den første meddelelse lød blot på, at forhørene i Flensborg 
ikke talte til fordel for Hans Hansen, og amtet anmodede om, at han blev 
udspurgt om sin mulige forbindelse med Anders Rasmussen. 6 

Ved det påfølgende forhør fastholdt Hans Hansen sin tidligere for
klaring, men han måtte indrømme, at han kendte Anders Rasmussen, og 
at han året før havde hørt et rygte om, at denne var under mistanke for at 
lave falske sedler. Tre dage senere kom der igen brev fra Flensborg. 
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Denne gang blev det udtrykkeligt sagt, at Hans Hansen var medskyldig i 
fremstilling af de falske sedler. Retten undersøgte igen Hans Hansens 
tegnebog, specielt en lap papir med påskriften »Paa«. Det blev derved 
fastslået, at disse bogstaver fuldstændig lignede begyndelsesordet på den 
beslaglagte 5-rigsbankdalerseddel. Ydermere fandtes et stykke perga
ment med stavelsen »Rig«, og for at gøre ondt værre var der også en 
tegning af en blomst, der i udseende og størrelse lignede den øverste 
blomst i løvværket på pengesedlen. Hans Hansen indrømmede nu at 
have skrevet ordene, men nægtede, at de havde forbindelse med falsk
neriet. 

Efter endnu en nat i arresten fortsattes afhøringen. Hans Hansen 
havde åbenbart indset det håbløse i videre benægtelser, og han indledte 
med at tilstå, at han havde lavet den falske 5-dalerseddel. Derefter 
strømmede oplysningerne ud af ham. Teknikken med seddelfremstilling 
havde han lært afførnævnteJørgenJørgensen, der igen havde lært den af 
Anders Rasmussen. Hans Hansen tilstod at have lavet 7-8 sedler, altså 
med et pålydende på i alt 40 rbdlr., og han gav derefter en detaljeret 
fremstilling af fremgangsmåden. På en jagttur havde han skudt et par 
ravne, hvis fjer blev brugt til penne; papiret var købt i Odense, ligeså 
noget kønrøg (sod) og linolie. Blæk fandtes hjemme hos moderen, idet 
hans lille søsterdatter lige var begyndt at lære at skrive. 

Jørgen Jørgensen havde forklaret, hvordan man kunne holde en ægte 
seddel op mod en rude, lægge et stykke hvidt papir ovenpå og tegne af 
med en blyant. Lidt linolie blev kogt på et potteskår, kønrøgen blandet i 
og det blyantskrevne tegnet over ved hjælp af en ravnefjer, der var dyppet 
i blandingen. Hans Hansen kunne ikke læse de underskrifter, der stod på 
en ægte seddel, og måtte derfor afskrive dem efter bedste evne. Hele 
processen var langsommelig. Hans Hansen kunne kun arbejde hjemme, 
når moderen var ude at koge til gilde, og hver seddel tog 3-4 dage at lave. 
Vandmærkerne blev eftergjort ved at ridse bag på papiret med en kniv, 
og en afsluttende behandling med kaffe fik sedlerne til at gulnes. 7 

Ud over at fortælle om sin teknik- og demonstrere den i retten- kom 
Hans Hansen med andre oplysninger om sine medskyldige, selv om han 
nægtede at have forbindelse med dem, der var blevet arresteret i Flens
borg. Han kunne dog fortælle, at Anders Rasmussen skulle være i stand 
til at fabrikere tre sedler om dagen, hvilket han havde gjort hos sognefo
ged Mads Madsen i Koelbjerg. Dette havde Jørgen Jørgensen fortalt 
ham, men da denne blev fremstillet i retten, nægtede han alt. Hans 
standhaftighed varede dog kun kort, idet han samme aften (27. februar) 
indrømmede, at Hans Hansen i det væsentligste havde talt sandt. 

Efterhånden som de anholdte kom med indrømmelser og angav hinan
den, blev flere og flere mennesker sat fast. I arrestens protokol kan det 
følges, hvem der blev indsat, og hvornår det skete. Anders Rasmussen 
blev sendt fra Flensborg og kom til arresten i Odense den 13. marts. Han 
var nr. 14, der blev taget i forvaring i Odense som mistænkt for at have 
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fremstillet eller brugt falske sedler. I alt blev der i falskmøntnersagen 
frem til slutningen af maj 1819 indsat 38 personer i Odenses lille arrest, 
deriblandt en uheldig husmand fra Sasserod, der ved en fejltagelse var 
blevet taget med i stedet for en anden.8 

De mange fanger skabte snart pladsmangel, og Hempels A\·is (for
gængeren for Fyens Stiftstidende) kunne da også meddele, at sprøjtehu
set på hjørnet af rådstuen skulle indrettes til arrester for at huse banko
seddelmagerne. Bladet haYde kun nævnt sagen en gang tidligere og da 
kun for at meddele, at man efter henstilling fra myndighederne ikke 
havde skrevet noget. Tavsheden blev nu brudt, fordi andre blade ikke 
udviste samme tilbageholdenhed, og avisen ironiserede over forbrydernes 
manglende dannelse. Det havde nemlig \·ist sig, at der på nogle af de 
falske sedler var stavefej l, som journalisten anså for at være typiske for 
menigmands sproglige bommerter. Som eksempel nævntes >>Halvtreds
fndstyve« og >>Kjøb!!nhavn«. Samtidig foreslog avisen, at der på penge
sedlerne skulle stå trykt, hvad straffen for forfalskning var, idet almuefolk 
ellers kunne tro, at der ingen risiko var. 9 

Hvem var forbryderne? 

Det var rigtigt, at de anholdte tilhørte almuen, og at der ikke var nogle 
fra de højere sociale lag. Men på den anden side kom de sigtede ikke fra 
samfundets allerlaveste grupper. Deres erhverv fremgår dels af f m· hørene 
og dels af fængselsprotokollerne, hvori der i mange tilfælde blev gjort 
omhyggelige notater om de indsatte. Ni af de senere dømte var gård
mænd, syv var husmænd og ti tjenestekarle, mens der var otte hånd
værkere. Endvidere var der mindst tre handelsmænd, otte uden erhvervs
angivelse, samt fire kvinder. Blandt håndværkerne er Nathan Cantor 
medregnet. Han havde i 1804 fået borgerskab i Odense som signetstik
ker, men rejste til København, hvor han fik to års forbedringshus for at 
have lavet et falsk stempel. Efter løsladelsen tog han i 1818 tilbage til 
Odense og fortsatte sit gamle erhverv på sin bopæl i Overgade. Han 
reklamerede i Hempcls Avis med, at han arbejdede i stål, messing, guld 
og sølv. Ud over den nye anklage for falskmøntneri havde han også en 
sag om bigami hængende over hovedet. 10 

Nathan Caulor nåede inden sin aniwideise al gore opmærksom på sinefærdigheder i Hernpels Avis den 11. 
j ebm01 1819. (Fnlo: Frank Hansen}. 
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Der krævedes pasfo>' al rejse mellem de forskellige landsdele. På Anders RasmussefiS pas til dw rejse, der 

endte med aniwideise i Flensborg, ses beskrivelsen af ham: "··· 23 A ar gammel, lille af Væxt, lyst Haar, 
blaae af Øine, klein af Væxl«. Passet er udstedt i OdefiSe den 7. februar 1819 kl. 9., og allerede samme 
dag var Anders Rasmussen nået til Strib. Påtegninger på bagsiden viser, at ruten gik over Kolding og 
Haderslev for al slutte i Flensborg den 13. februar 18/9. {Landsarkivet. - Foto: Frank Hansen). 

Det er vanskeligt at finde tilsvarende fyldige oplysninger om de fleste 
andre tiltaltes liv før fængslingen. Ganske vist opgiver fængselsprotokol
lerne i mange tilfælde deres fødested, men dels er dette ofte blot angivet 
som Fyn, og dels er mange af navnene så almindelige, a t de fortaber sig i 
mængden. Det står dog klart, at de fleste af de senere dømte hørte 
hjemme i sognene Vissenbjerg, Vigerslev eller Veflinge. Der var ikke tale 
om en fast sammentømret bande, hvor alle kendte hinanden, og den 
indbyrdes solidaritet var til at overskue, idet de bevarede forhør viser, at 
de tiltalte ikke havde skrupler over at give oplysninger om deres med
skyldige. 

En lille gruppe af de tiltalte var jøder, bl.a. Nathan Cantor. Hans 
trosfæller levede hovedsageligt af handel, og det var gennem denne, de 
var kommet i besiddelse af et antal falske sedler, som de havde ladet gå 
videre. To af jøderne kom fra Altona ved Hamborg, mens de andre va r 
fra Fåborg og Odense. 

Hovedmanden var rokkedrejer Anders Rasmussen fra Ubberud, hvor 
han dog kun havde boet i kort tid. Han var født i Vissenbjerg so&n i 1795, 
og i 1814 kom han i lære hos en rokkedrejer i Vigerslev sogn. Aret efter 
blev han gift i Paarup sogn med en datter af gårdmand Niels Peder 
Hansen. Det første barn kom to måneder efter brylluppet, og det unge 
par flyttede kort efter til Ubberud, hvor endnu to børn blev døbt. Det 
vides ikke, hvornår Anders Rasmussen begyndte at skaffe sig ekstra 
indtægter ved seddelforfalskning, men det lykkedes ham at la både 
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svigerfaderen og sin svoger inddraget i virksomheden. Rokkedrejeren 
kendte den tidligere omtalte Jørgen Jørgensen fra skoletiden, og Jørgen 
Jørgensen kendte sognefoged Mads Madsen i Koelbjerg. En del af sed
lerne blev lavet i sognefogedgården, hvor Anders Rasmussen lånte et 
værelse. Jørgen Jørgensen havde følt sig tvunget til at tie med forholdet, 
idet han nødigt ville miste en større sum penge, han havde til gode hos 
sognefogeden. 11 Det drejede sig om en arv, og Mads Madsen var værge 
for den umyndige Jørgen Jørgensen. Forholdene blev yderligere an
spændt af, at Mads Madsens kone var flygtet hjemmefra som følge af 
mandens voldelige opførsel mod hende og de fælles børn. Også Jørgen 
Jørgensen havde været udsat for vold fra sognefogedens side, og alt i alt 
havde han ingen grund til at dække over ham under forhørene. 12 

Retssagen og dommen 

En pakke i Odense amts arkiv bærer den lovende titel »Sagen mod 
rokkedrejer Anders Rasmussen m.fl. for forfalskede pengesedler 
1819-32«. Påskriften er desværre i nogen grad falsk reklame, idet pa
pirerne i pakken vedrører tiden efter domsafsigelsen og ikke selve retssa
gen. 

Regeringen anså problemet med de falske pengesedler for så vigtigt, at 
sagen ikke skulle behandles ved en ordinær domstol. Så snart med
delelsen om den begyndende opklaring nåede København, blev det ved
taget at nedsætte en særlig kommissionsdomstol. Det er muligvis dette, 
der er forklaringen på, at det ikke har været muligt at finde arkivalier, der 
behandler selve retssagen. Som den ene dommer blev udpeget Odenses 
byfoged, Hendrich Christian Hansen, der havde indsigt i sagen fra de 
foreløbige forhør, mens det andet dommersæde blev beklædt med den 
kun 31-årige københavnske assessor i Landsover-, samt Hof- og Stads
retten Michael Lange, der stod ved begyndelsen af en lovende juridisk 
karriere. 

Assessor Lange havde vist sin brugbarhed ved en tidligere lejlighed. I 
1817 udbrød der oprør i Tugt, Rasp- og Forbedringshuset i København, 
og da oprøret var nedkæmpet, fulgte en retssag, der havde karakter af en 
standret, idet der meget hurtigt blev afsagt og fuldbyrdet en række 
dødsdomme over de formodede hovedmænd. 13 Michael Langes udnæv
nelse kan ses som et tegn på, at myndighederne agtede at slå hårdt ned 
på de skyldige. 

Den 12. april bragte Rempels Avis den sædvanlige fortegnelse over 
rejsende, der den foregående uge havde passeret Storebælt. På listen stod 
Michael Lange, tre politibetjente og fire arrestanter. Det kan dog ikke 
ses, om alle otte rejste sammen, og om arrestanterne var de køben
havnere, der var under tiltale i falskmøntnersagen. 

I betragtning af de mange tiltalte og de mange forhør, der var nødven
dige, arbejdede kommissionen hurtigt. Dommene blev afsagt fredag den 
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Højes/elels dom e1 tiiS)•neladende ikke bevaret, men i re/lens arkiv findes en ajsk1iji af den kendelse, de~ 

b/w ajsagt i Odense. Det gengivne udsnit viser donmzen over I l af hovedmændene. de~ ifølge de lo sidste 
linier !nu de »hvil j01 sil Vedkommende have Jo>bwdt Ære, Liv og Gods~< . (Ri.gsarkivel , Hojeslere/s 
domssa,l!,el) . 

l. oktober på rådhuset i Odense, og de blev hårde. Christian den Femtes 
Danske Lov havde klare bestemmelser om de straffe, der skulle tages i 
anvend else. l. artikel i 6. bogs 18. kapitel siger, at den, der bevidst 
handler med falske penge, skal miste sin hånd. Den efterfølgende 2. 
artikel bestemmer, at den, der laver falsk mønt, skal miste ære, liv og 
gods, hvad der skulle forstås helt bogstaveligt. 

Elleve af de tiltalte blev dømt efter 2. artikel, deriblandt Anders 
Rasmussen, Hans Hansen, Nathan C a ntor, samt sognefoged Mads Mad
sen. Jørgen Jørgensen og Anders Rasmussens svigerfa r, Niels Peder 
H a nsen, og en lang række andre blev dømt til at miste en hånd . De 
resterende anklagede fik fængsels straffe afkortere varighed, og billigst af 
all e slap en gruppe, der fik domme på vand og brød. Set i forhold til 
hovedmændenes straffe var 6X 5 dage på vand og brød næs ten for en 
frifind else a t regne, og de pågældende modtog da også dommene. Blandt 
dem , der skulle nyde en måned på va nd og brød, var Anders Rasmussens 
19-årige svoger, Peder Christian Nielsen. Den magre diæt skulle dog ikke 
indtages i et stræk, men fordeles på perioder af fem dages længde med 
pauser imellem. Fire af de tiltalte blev frifundet. 

Muligvis mente man i Danske Kancelli i København, at kommissio
nens domme i sig selv havde afskrækkende virkning, og at de t derfor ikke 
var nødvendigt at skride til det blodbad , der ville blive resulta te t af at 
følge lovens bogstav. Måske følt e man også, at de barbariske stra ffe ikke 
helt var i overensstemmelse med tiden. I hvert fald blev strafudmålingen 
betydelig t mildere, da sagen blev endeligt afsluttet i H øj estere t den 24. 
j anua r 1820. 

Alle de dødsdømte fik lov at beholde livet, men ikke æren og godset, 
mens de 23 , der var dømt efter D anske Lov 5--18-1, redd ede hænderne. 
Dødsdommene blev forvandlet til fængsel på livstid, mens de 23 dels fik 
fængsel på livstid og dels fængsel ))på Kongens nåde«, hvad der be tød en 
ubes temt, men kortere årrække. 1

"
1 
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Det var tilsyneladende ikke alle falsknerne, der turde afvente Høje
sterets kendelse. I den lange ventetid mellem de to domafsigelser var der 
nogle af fangerne i Odense Tugthus, der forberedte flugt, idet inspektør 
Faber nytårsaftensdag 1819 meddelte amtmanden, at et par planker i en 
dør var skåret over. En dør, der skilte falsknerne og de andre tugthus
fanger, kunne åbnes uden nøgle, og Faber mente, at planen var at flygte, 
når Lillebælt frøs til, eller når den endelige dom faldt. Inspektøren mente 
tilmed, at tugthusets portner kendte til planerne, men at han havde 
fortiet dem. Flugten blev således ikke til noget i denne omgang. t.> 

Kommissionsdommen pålagde også de dømte at betale erstatning til 
de mennesker og firmaer, der havde modtaget falske sedler. Det er 
tvivlsomt, om erstatningerne nogensinde blev betalt, men erstatningsbe
løbene kan give en ide om, hvor stor produktionen af falske sedler havde 
været. Det ser nemlig ud til, at erstatningerne svarede til den sum, 
modtagerne af falsknerierne havde mistet, uden at der blev givet dækning 
for eventuelle omkostninger. Endvidere var næsten alle erstatningsbe
løbene på 50 rbdlr., hvad der tyder på, at produktionen overvejende 
havde omfattet sedler med dette pålydende. Set fra fabrikanternes syns
punkt ville dette unægteligt også være mere udbytterigt end at lave 
sedler, der lød på l rbdlr. 

Erstatningerne udgjorde sammenlagt ca. 5850 rigsbankdaler, hvad der 
altså giver en forestilling om omfanget af falsknerierne. Disse havde 
strakt sig over mindst et år, og da 15 mænd blev dømt for at have deltaget 
i seddelfremstillingen, er det let at se, at denne ikke kan have foregået 
uafbrudt. 

De dømte skulle også betale ikke blot deres forsvarere, men også 
anklageren og dommerne. De to sidstnævnte fik hver tildelt 800 rigsbank
daler. Det blev endvidere omhyggeligt regnet ud, hvor meget af sagens 
omkostninger hver skulle betale. Hovedmændene med Anders Rasmus
sen i spidsen skulle hver udrede 10/212 af det samlede beløb, mens de 
mindst belastede slap med 1/212. 16 

Få dage efter dommen i Odense fik biskop Plum et brev fra amt
manden med underretning om, hvem der var dødsdømt. Årsagen til 
brevet var, at de dømte ifølge en kongelig forordning af 13. marts 1761 
regelmæssigt skulle have besøg af en præst, der skulle give undervisning i 
religion i fængslet. Herved fik fangerne mulighed for at vise anger og 
forbedring, inden de mistede hovedet. 17 Blandt disse fanger var der to 
jøder, og biskop Plum henvendte sig derfor til kateket Cohen fra den 
jødiske menighed. Han erklærede sig villig til at undervise de »for
brydere, som bekende sig til mosaiske religion«. 18 

Hvad fik offentligheden at vide om sagen? 

Ud over den allerede nævnte Hempels Avis udkom i 1819 i Odense også 
Fyens Avis, der i daglig tale efter ejeren kaldtes Iversens Avis. Begge 
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blade var på kun fire sider, der til gengæld var tæt trykte. En stor del af 
indholdet blev taget fra andre aviser, og nyheder fra udlandet fyldte mere 
end det hjemlige stof. Falskmøntnersagen, der i en nutidig avis ville have 
iaet en plads under store overskrifter på forsiden, blev kun omtalt i 
begrænset omfang. Iversens Avis meddelte 2. marts, at der var »opdaget 
en hel fabrik af falske bankosedler«, og at 15-16 af personalet var 
arresteret. Resten af notitsen blev brugt til at beklage, at den mere 
udbredte skolegang havde ført til, at bønderkarlene brugte deres færdig
heder til at eftergøre bankosedler. 

I det følgende halve år var der i de to Odense-aviser kun spredte 
notitser om sagen. Fra en københavnsk avis lånte Iversens Avis en nyttig 
vejledning i at skelne falske 50-rigsbankdalersedler fra de ægte, mens 
konkurrenten måtte nøjes med at viderebringe en efterlysning fra Fåborg 
Politikammer. Her ville man gerne have fat i lsach Lewin Wagner, der 
var blevet angivet af de andre tiltalte. Wagners udseende og påklædning 
blev beskrevet, og det er muligt, at det var det udførlige signalement, der 
førte til, at han blev indsat i arresten i Odense en måned senere. 

Først ved domsafsigelsen den l. oktober skrev aviserne lidt mere 
udførligt. Hempels Avis berettede om stor tilstrømning til dommens 
forkyndelse på råds tuen, hvor forbryderne var under militær bevogtning, 
mens Iversens Avis omtalte, hvilke straffe der var blevet tildelt de dømte. 
Resten af notitsen blev brugt til at moralisere over dommenes afskræk
kende virkning og over, hvor dårligt de dømte havde forvaltet deres 
pund. 

Også Hempels Avis var inde på, at nogle af falsknerne havde talenter, 
der var en bedre sag værdig, idet bladet fortalte om Niels Nielsen Møller, 
der i Ubberud vejrmølle havde installeret en opfindelse, der gjorde brug 
af kasserede møllesten fra andre møller. Denne fremgangsmåde var 
meget besparende, og redaktøren beklagede, at opfinderen i sin nu
værende stilling var ude af stand til at bruge sine evner. 

Niels Nielsen var utvivlsomt af samme mening. Med udsigt til kag
strygning og et ophold på livstid i Rasphuset havde han ikke meget at 
tabe ved et flugtforsøg. Sammen med Peder Nielsen, der var i samme 
situation, flygtede han den 7. maj 1820 fra arresten ved hjælp af en falsk 
nøgle. På flugttidspunktet havde Peder Nielsen siddet fængslet i 14 
måneder, hvad der bidrager til at forstå hans signalement: noget mager, 
lang i ansigtet, med skummelt udseende og temmelig bleg. Hempels Avis 
tilføjede endvidere, at han talte dansk med fynsk accent. 

Dette sidste ville have været et handicap, hvis han nåede væk fra Fyn. 
Det vides ikke, om det lykkedes for Peder Nielsen; men den 30. maj 
bragte H em pels Avis et forlydende om, at en af de bortrømte var fundet 
druknet i en strandkant på Vestfyn. Den dødes navn kendtes tilsynela
dende ikke. 

Begge aviser rapporterede den 19. maj 1820 om kagstrygningen af de 
dømte »Rigsbankkarle«, som almuen i følge Iversens Avis kaldte ofrene. 
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O b e n f t.. oQtlab b er gjclber om ID?a~tebeqte paa bctle~t 
@5tcber, lan og fig~ø om t1ott faatalbte flort ~a~em~tfeb, 
fom bet jammtdigc lleir i ~irsbag~ rnbnu ~jalp til4tgjere 
fot· 2Uuor f( aut. ~rjlc e~ næflen bet Q:nc-fle, fom føg~s og 
t>rtafr~ got. - ~roj{en ~ae if~r be fil>fle m~ttct~ærcttem: 
mdig fla:crng• --. li... --

~lere ~tabe omtale aUttcbc bet o.,bagebe ·.i stom~fot ttf 
~anfofel:ltlt'lmagetr. ~t berom enbnu tntct finbeg i bcm:c 
letii6, r r fol· bi tlcbfotnmcnl:le l!utotitet tffe f)ac futlbet faaban! . 
tifL·aat>rHgt. 

Denfors/e - og lidet opl)•sende omtale ~f wgen i Hetnpels Avis den 5. mmts 1819. {Folo: Frank H ansen). 

Afstraffelsen blev overværet af en hundredtallig tilskuerskare, og Hern
pels Avis udtrykte håbet om, at scenen måtte tjene til afskrækkelse for 
andre, der kunne tænkes at begå en lignende udåd. Samme blad med
delte samme dag, at en af de få kvinder i sagen var blevet benådet for sin 
straf på 4X5 dages fængsel på vand og brød. 

En halv snes dage senere blev de sidste af falsknerne under militær 
bevogtning sendt til Nyborg og videre til Sjælland med en færge. Hern
pels Avis mente, at flere af dem egentlig var ordentlige mennesker, der 
var blevet ledt på afveje af hovedmændene, og at deres skæbne var at 
beklage. Med denne afskedshilsen sluttede de odenseanske aviser deres 
sparsomme dækning af en af Fyns mest omfattende kriminalsager. 19 

Straffen 

En del af hovedmændenes straf bestod i, at de skulle miste deres ejen
dom. Mens de afventede Højesterets afgørelse, begyndte skifteretterne at 
udarbejde delingsforretninger. I de fleste tilfælde var der ikke meget at 
hente for det offentlige. Gårdmand Niels Peder Hansens boopgørelse gav 
et overskud på 136 daler, hvoraf staten tog halvdelen, mens hustruen 
beholdt resten. Oven i Niels Peder Hansens dom kom der på denne måde 
en ekstra straf til familien, der måtte forlade gården. En anden familie, 
hvor manden havde fået en livstidsdom for at udgive nogle af de falske 
sedler, måtte lade hus og indbo gå på en auktion, der ikke indbragte nok 
til at give kreditorerne dækning. 20 Også Anders Rasmussen mistede sin 
ejendom og kort efter sin kone, der fik skilsmisse og giftede sig igen. 

Dommens ord om tab af æren hang sammen med, at de elleve døds
dømte skulle kagstryges, hvad der betød, at de automatisk blev regnet for 
æreløse. Benådningen for dødsstraffen omfattede ikke piskningen, der 
blev eksekveret på Odense Hede den 19. maj 1820. Af de oprindelige 
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elleve var to på flugt, mens en tredje havde faet fremskaffet en lægeer
læring, der viste, at hans helbred ikke kunne klare mishandlingen. Ende
lig var en fjerde og en femte allerede ført til København, hvor de havde 
hjemme. 

En uges tid senere begyndte transporten af fanger fra Odense til deres 
kommende fængsler. De fleste af dem, der havde faet korte straffe, og en 
række af dem, der skulle sidde inde på ubestemt tid, blev ført til afsoning i 
Odense Tugthus, og det voldte heller ikke de store praktiske problemer at 
sende nogen til Nyborg Fæstning. Derimod krævede det et større apparat 
at få bragt de resterende fanger til Sjælland, hvor nogle skulle til Møns 
Tugthus, mens resten skulle til København. Den 27. maj blev atten 
fanger lukket ud af arresten for under stærk militær bevogtning at be
gynde på den første etape til Storebælt. Fynske Infanteriregiment sendte 
senere amtet en regning for transport af forbryderne fra Nyborg til 
Slagelse, hvad der havde krævet l underofficer og IO mand. 21 Senere 
overtog andre hærafdelinger transporten, og fangerne ankom til be
stemmelsesstederne i København og på Møn, hvor de blev indskrevet i 
fangeprotokollerne som ankomne henholdsvis den l. juni og 9. juni. 

Fordelingen af fangerne viser, at de formodet værste forbrydere kom til 
afsoning i hovedstaden, mens fængslerne på Møn, i Nyborg og i Odense 
var for de mildest dømte. Der er ingen grund til at tro, at forholdene i 
Møns Tugthus, i Nyborg Fæstning eller i Odense Tugthus var gode, men 
i sammenligning med forholdene i Tugt, Rasp- og Forbedringshuset og 
Stokhuset i København synes de at have været tålelige. De falsknere, der 
sad i provinsfængslerne, vidste, hvornår de blev frigivet eller havde i 
hvert fald håb om en benådning inden for en kortere årrække. 

Fængselsprotokollerne fra Nyborg Fæstning er ikke bevaret fra tiden 
omkring 1820, men det må formodes, at de fire mænd, der sad der, alle 
afsonede deres dom på et år. 

I Odense Tugthus lader fangerne ikke til at have givet anledning til 
problemer. De, der havde faet en tidsbestemt straf, blev løsladt uden 
afkortning i denne, mens de andre blev benådet efter 4--5 år. I følge særlig 
ordre var falsknerne under nøje tilsyn, men de fik det skudsmål, at de 
»har alle som skikkelige bønderfolk opført sig vel og bønfalde hans 
højvelbårenhed guvernøren og direktionen om en nådig anbefaling«. Tre 
af fangerne blev specielt fremhævet for at »udmærke sig ved den mest 
godmodige tænkemåde i deres lidende stilling«.22 

Af den gruppe på seks, der kom til Tugt- og Manufakturhuset i Stege 
på Møn, slap de fem også ud efter 4--5 år, selv om de alle var dømt for 
fremstilling og ikke kun for udgivelse af falske sedler. Den sjette døde i 
tugthuset i 1823, 33 år gammel. Dødsårsagen blev ikke opgivet. 

Resten af fangerne endte i hovedstaden, hvor tre af dem skulle i 
slaveriet på livstid. Straffen skulle afsones i Stokhuset, men også disse 
mænd slap ud efter ia års forløb. Dels havde de kun gjort sig skyldige i 
brug af falske sedler, og dels må de have opført sig godt i Stokhuset, idet 
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En gruppe af de mildest dømte blev indsat i Odense Tugthus den 16. maj 1820. Hverfangefik tildelt et 
nummer, der fulgte ham under afsoningen. De seks fanger med numrene 2091-2096 havde ikke fået en 
tidsbestemt straf, men sadfængslet "På Kongens nåde". (Landsarkivet.- Foto: Frank Hansen). 

de af fængselschefen blev indstillet til benådning. De to kom på fri fod i 
1825, den tredje blev indstillet til benådning i anledning af kongens 
fødselsdag i 1826. Han kom dog ikke ud i denne omgang, men måtte 
vente til majestætens bryllupsdag året efter. 

De egentlige hovedmænd i sagen blev ført til Tugt, Rasp- og Forbed
ringshuset på Christianshavn. Som navnet antyder, var dette fængsel, 
der var landets hovedfængsel, delt i tre afdelinger. De forbrydere, der 
ansås for særligt farlige, blev anbragt i Rasphuset, hvor de ved hjælp af 
en fil arbejdede med at raspe farvet træ til et pulver, der brugtes til 
farvning af tøj. Farven satte sig fast i tøj og hud, støvet angreb lungerne, 
maden var elendig og utilstrækkelig, og fangerne var udsat for brutale 
straffe. 

I denne afdeling blev rokkedrejer Anders Rasmussen og to af hans 
fæller indsat. Ved ankomsten blev deres signalement indført i en pro
tokol, hvad der tjente det formål at gøre det lettere at efterlyse flygtede 
fanger. Beskrivelsen viser, at rokkedrejeren var en lille mand på kun 163 
cm, og at han var undersætsig med blå øjne og lyst hår. Endvidere blev 
det noteret, at han var rask, og at han kunne læse og skrive. Anders 
Rasmussens svigerfar var mellem dem, der blev anbragt i Tugthuset 
sammen med bl.a. David Levin Wagner. Det var Wagner, der havde 
undgået kagstrygningen på grund af svagt helbred. I følge fangelisten led 
han af slagtilfælde, hvad der dog næppe medførte en speciel skånsom 
behandling. Wagner overlevede i Tugthuset i næsten elleve år og blev i 
1831 overflyttet til det lidt mildere Forbedringshus, hvor han døde et 
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fjorhold til del beskedne lugllms i Odense log Tugt- , Rasp- og Forbedri11gshusel i København sig storslået 
ud. J\1/enjO>ho/dene var uhyggelige: Der var beregnet plads til300Janger, men belægningen var rifte langt 
større, og 1813 døde 140 af de indsatte. 

halvt år senere. Dødsårsagen var betændelse i brystet. Y deriigere tre 
fanger overlevede ikke fængselsopholdet. Blandt dem var den unge Hans 
Hansen, der døde allerede i 1822. 

Den første af hovedmændene, der blev løsladt, var Anders Rasmussens 
svigerfar, Niels Peder Hansen. Hans dom på livstid blev i praksis til seks 
år, hvilket måske fik de tilbageblevne til at håbe på en lignende mildhed. 
I så fald fik de brug for tålmodighed. Systemet var, at fangerne gradvist 
blev forfremmet, hvad der kan illustreres med Anders Rasmussen. Som 
de andre kagstrøgne var han at regne for uærlig, og første trin var, at han 
i 1838 blev flyttet over blandt de ærlige fanger i Rasphuset. Også de 
andre fanger fik efterhånden æresoprejsning for derefter at fortsætte 
afsoningen blandt andre ærlige fanger. Efter yderligere to år blev rokke
drejeren flyttet til Tugthuset, hvor han sad i endnu to år, inden han 
sluttede sin fængselstilværelse med fem år i Forbedringshuset. Anders 
Rasmussen blev løsladt som den sidste af seddelforfalsknerne. Det skete 
efter 21 års fængsel den 7. august 1841. Ved løsladelsen blev det noteret, 
at han var ren, hvad der betød, at han i modsætning til mange andre 
fanger ikke var befængt med fnat . 23 
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Efter løsladelsen 

Det har kun været muligt at følge nogle få af de forhenværende fanger 
efter løsladelsen. Sandsynligvis var det ikke alle, der tog tilbage til deres 
hjemsogne, idet det kun er få, der har kunnet opspores ved hjælp af 
kirkebøgernes til- og afgangslister. Blandt undtagelserne var Niels Peder 
Hansen, der vendte hjem til Paarup sogn, hvor han slog sig ned hos sin 
søn. Sønnen var Peder Christian Nielsen, der i sin tid havde siddet 6X5 
dage på vand og brød som indblandet i falsknerisagen, hvad der dog ikke 
forhindrede, at han senere blev medlem af sognets første sognefors tander
skab, og at han ved sin død i 1873 var sognefoged. 

Anders Rasmussen kom også tilbage til Fyn. Han giftede sig igen i 
Odense i 1844 og fik arbejde på Allerups jernstøberi, hvor han skal have 
været en dygtig arbejder.24 Ved hans død i 1876 undlod de to børn af 
første ægteskab at gøre krav på en andel af arven, der var på under 200 
kr.25 

Den tidligere rokkedrejer havde således held til at skabe sig en normal 
tilværelse efter løsladelsen. Det er ikke til at vide, hvor meget han og hans 
kammerater under indespærringen kunne følge med i, hvad der skete 
uden for fængselsmurene. Hvis de hørte nyheder om nogle af de svindel
affærer, som mænd fra samfundets top i de samme år gjorde sig skyldige 
i, må de uundgåeligt have spekuleret over, om de levede i et land, hvor 
der gjaldt samme lov for alle. En etatsråd, der tillige havde en høj stilling 
i finansadministrationen, bedrog staten for ca. 500.000 rbdl., som han 
formøblede ved at spille i lotteriet. Han forsvarede sig bl.a. med, at staten 
i sidste ende ikke led noget tab, da den jo fik pengene retur via lotteriet. 
Anders Rasmussen skal have brugt en lignende argumentation ved at 
sige, at han og hans hjælpere blot sparede staten for besværet med at 
fremstille nogle sedler. Etatsråden fik livsvarigt fængsel. En stiftamtmand 
på Sjælland blev i 1821 dømt til fængsel for bedrageri, men nåede at 
flygte. En fuldmægtig i klasselotteriet tilegnede sig mindst 400.000 rbdl., 
men slap med fem år i slaveriet.26 

At en stor dreng som Hans Hansen ved første retsinstans kunne blive 
dødsdømt for at have forfalsket sedler svarende til værdien af 3-4 par 
støvler, mens bedrageri for langt større beløb blev bedømt langt mildere, 
viser, hvor alvorligt statsmagten så på sagen. Endnu i dag giver straffelo
ven mulighed for langvarige fængselsstraffe for falskmøntneri, selv om 
Danske Lovs drastiske b_estemmelser forlængst er gået af brug. 

Noter 
l. LAF (= Landsarkivet for Fyn). Assens byfogeds arkiv; tingbog 1810-22, 26-3-1819, 

samt dokumenter til justitsprotokollen, 11-5-1819. 
2. LAF. Assens byfogedsarkiv; tingbog 1810-22,9-6-1819. 
3. LAF. Odense byfogeds arkiv; dokumenter til præliminærforhørsprotokollen 1819-20, 

sagsnumrene 34, 42 og 48. 

98 

Fynske Årbøger 1991



4. LAF. Odense byfogeds arkiv; dokumenter til præliminærforhørsprotokollen 1819-20, 
sag nr. 25, 7-2-1819. 

5. LAF. Odense byfogeds arkiv; præliminær forhørsprotokol 1818--21, 8-2-1819, 10-2-
1819. 

6. LAF. Odense byfogeds arkiv; dokumenter til præliminærforhørsprotokollen, 21-2-
1819. 

7, LAF. Odense byfogeds arkiv; præliminær forhørsprotokol 1818-21, 26--2-1819, 27-2-
1819. 

8. LAF. Odense byfogeds arkiv; arrestantprotokol 1817-31. 
9. Heropels Avis, 5--3-1819 og 19-3-1819. 

IO. Oplysningerne om Nathan Cantor er fra: LAF. Odense magistrats arkiv; rådstueproto
kol 15, s. 341. - Hernpels Avis 11-2-1819. - LAF. Odense byfogeds arkiv; præliminær 
forhørsprotokol 1818--21, 12-2-1819. 

11. LAF. Odense byfogeds arkiv; præliminær forhørsprotokol 1818--21, 27-2-1819. 
12. LAF. Odense herreds arkiv; dokurnenter til politi- og forhørsprotokollen 1816--20, 

2-1-1819. 
13. Om oprøret, sejens Engberg, Dansk Guldalder eller oprøret i Tugt, Rasp- og Forbed

ringshuset, Kbh. 1973. 
14. Sagen og dommene er kort refereret i Collegialtidende nr. 27, den 13-5-1820. 
15. LAF. Odense byfogeds arkiv; dokumenter til præliminærforhørsprotokollen 1819-20, 

sag nr. 8, 31-12-1819. 
16. En udskrift afkommissionsdommen findes i Rigsarkivet: Højesteret; domssager, dorn af 

24-1-1820, sag nr. 257. 
17. LAF. Odense amts arkiv; kopibog 1819-20,4-10-1819. 
18. LAF. Odense amts arkiv; Sagen mod rokkedrejer Anders Rasmussen m.fl., 14-10-1819. 
19. De brugte oplysninger fra aviserne er fra følgende datoer: Heropels Avis den 27-4--

1819, 1-10-1819, 8--2-1820, 8--5--1820, 19-5--1820, 30-5-1820. Iversens Avis den 2-3-
1819, 12-3-1819, 1-10-1819 og 19-5--1820. 

20. LAF. Odense herreds arkiv; skifteprotokol 2, 3-2-1821 og 24-3-1821. 
21. LAF. Odense amts arkiv; Sagen mod rokkedrejer Anders Rasmussen, 16--1-1821. 
22. LAF. Odense Tugthus' arkiv; examinationsprotokol 1798--1851. 
23. Oplysningerne om de fanger, der sad fængslet i København eller på Møn, er taget fra 

de respektive fængselsarkiver, der befinder sig i Landsarkivet for Sjælland. Følgende 
protokoller er brugt (numrene henviser til den foreløbige registratur fra LAS, Ældre 
fængselsarkiver fra København og Møn.): Tugt, Rasp- og Forbedringshuset: nr. 403, 
404, 405, 406, 419, 463, 533, 591. Stokhuset: nr. 35, 43, 44, 45, 98. Møns Tugthus: nr. 
116. 

24. Anders Rasmussen og sagen mod ham er omtalt i »Fynske forbrydere og forbryderban
der<<, der korn som et særtryk af Fyns Tidende i 1917. 

25. LAF. Odense byfogeds arkiv; skifteprotokol 1874-77, fol. 293 og 301. 
26. De offentlige embedsmænds bedragerier er omtalt i Marcus Rubin, Frederik VI' tid, s. 

254 ff. 1895. 
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