
Falske penge 
Efter Hillerslev herreds tingbog 1681, 12. juli 

VED TORSTEN BALLE 
 
 
Borgmester Jørgen Hansen af Horsens har på sin 
fæstebonde Anders’s vegne i Hjardemål ladet stævne 
Christen Pedersen Munkholm, søn af Peder Christensen 
Munkholm i Munkholm i Resen Sogn i Harsyssel. Der er 
også stævnet vidner. 

Anders Nielsens kone, Johanne Christensensdatter, 
vidnede at Christen Munkholm kom ind i deres hus og 
havde en rytter med sig. Han ville købe to grå hesteplage, 
men hendes mand lå i sengen, ganske udmattet efter 
langvarig svaghed, og han sagde, at han ikke kunne sælge 
dem før dagen efter. Så kunne han tilkalde en nabo, som 
kunne tage mod pengene, for hans kone kunne ikke på 
grund af alderdom og den mørke nat kende pengene. 

Christen Munkholm svarede, at han ikke ville gå ud af 
huset, før han havde købt plagene, som han bød 36 daler 
for. Konen måtte give dem brændevin og øl og havre til 
hestene. Så sendte de bud til en nabo, Just Hansen, som 
boede tæt ved, og bad om han ville komme og se på 
pengene, men han svarede, at det var nat, og han var 
færdig til at gå i sin seng. Så gik Christen Munkholm og 
rytteren selv om til Just Hansen og bad ham følge med, 
hvor sent det så var, og det gjorde han. Da lyset blev 
tændt, talte Christen Munkholm 36 daler op på bordet. De  
36 daler var i grov mønt, en-daler-stykker. Men selv om 
lyset var tændt, kunne Just Hansen ikke ret skønne på 
samme penge, men bar nogen tvivl om dem. Derfor bar  

han dem hen til Anders Nielsen i sengen og spurgte om 
pengene var onde, eller om der ikke var en ond skilling 
imellem. 

Det kunne den gamle mand ikke afgøre, og derfor bar 
Just Hansen dem til bordet igen og spurgte Christen 
Munkholm, om der ikke var noget galt ved de penge. Han 
svor, at pengene var gode nok, og Anders Nielsen tog dem 
så til sig og gemte dem, men da de siden ville give dem ud, 
måtte de rage dem tilbage som falsk mønt. Pengene blev 
vist frem for retten, og vidnerne svarede, at de 36 daler var 
de samme, som Christen Munkholm havde givet Anders 
Nielsen. En seddel fra præsten i Hjardemål, hr. Peder 
Nielsen, blev nu lagt frem i retten. I den skrev præsten, at 
Christen Munkholm var kommet til ham og ville købe 
heste og stude, men da han ikke havde nogen at sælge, var 
Christen Munkholm og rytteren redet om til Anders 
Nielsens. Da præsten nogle dage efter besøgte den syge 
Anders Munkholm, viste hans kone ham de penge, de 
havde fået, og da var der 36 daler i falsk mønt. 

Niels Christensen i Arup kom nu frem i retten og viste 
nogle penge frem, som Christen Munkholm havde givet 
ham for nogle høveder. Også disse penge havde vist sig at 
være falske. 

Parterne begærede, at retten ville tage de falske penge 
under forsegling, hvad der også skete. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1979, side 

112-113). 


