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ABSTRACT
The purpose of this paper is to study what the press in Sweden wrote about counterfeiting
from 1944 to 1950. By studying how the newspapers wrote about the crime of counterfeiting,
the paper aims to give a glimpse of how counterfeiters worked and got their notes in
circulation. The analysis is based on a theoretical perspective of a "we" and "they" in which
Sweden is compared to the opposite abroad. The paper examines how the security of Swedish
banknotes is discussed in Swedish news articles and how they describe counterfeiters and
passers. The paper examines forty one newspaper clippings from the period 1944-1950 from
twenty five different newspapers from different parts of the country. The study is
implemented with previous research of media and counterfeiting.

The paper describes nine individual cases of counterfeiting, as well as a longer sequence of
events with a criminal gang that is behind the counterfeit notes, where several similar notes
are spread in different cities in Sweden. The conclusion is that counterfeiting is a small
problem in Sweden during this time and the notes that come out in circulation are relatively
poor copies. But the counterfeit notes are not always directly detected and that makes them
spread in the country. Counterfeit banknotes are most likely to be detected in public
environments such as cafes, shops and bakeries. And also outdoor by different merchants,
according to the view of the press. The notes are mostly put in circulation during the evening
or night, or when it's rush hour. Swedish banknote quality and safety is often compared to
other countries where a "we" and "they" are constructed in the media. The press gives a
comprehensive picture of counterfeiters as criminals, mysterious cheaters, fraudsters, artists
but also as a dissenting profession.
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INLEDNING
Så länge det har funnits sedlar har det även funnits sedelförfalskare.”När den vise uppstod,
uppstod även banditen”1 sa den kinesiska filosofen Chuan Tzu. För några år sedan lyssnade
jag på en föreläsning av en av Sveriges sedelformgivare, där hon beskrev hur sedlarna förses
med avancerade säkerhetsdetaljer. Sedelformgivaren betonade även vikten av att ligga steget
före förfalskarna. Då museet för Bank of England gav ut en historisk skrift om
sedelförfalskningar kallade de brottet för ”the artfull crime”.2 Att förfalska sedlar och att
obemärkt få ut dessa falska sedlar i samhället var nog en konst. Bilden av sedelförfalskaren i
pressen är ambivalent och mångfacetterad på fyrtiotalet, allt från konstnär till mystisk
främling. I föreliggande uppsats undersöks pressens redogörelser om sedelförfalskning under
1944-1950. Tidigare forskning om förfalskning av svenska sedlar på nittonhundratalet finns
knappt. Förhoppningen är att denna uppsats utgör ett litet bidrag till att belysa
omständigheterna kring falska svenska sedlar i Sverige.

BAKGRUND
Riksbankens sedlar

Sveriges första bank ”Stockholm Banco” grundades år 1658 av Johan Palmstruch. Banken tog
emot kopparplåtsmynt som var betalningsmedel i Sverige. Myntets vikt motsvarade värdet i
guld eller silver. Ett kopparplåtsmynt blev också världens största mynt med sin vikt på 19,7
kg. Palmstruch skrev ut papperskvitton som bevis på mottagande och folket började sedan
handla med dessa papperspengar som kallades kreditivsedlar. Palmstruch gav även ut
transportsedlar, skillnaden låg i att de inte var anonyma, då de undertecknas i samband med
handel. Banken gick i konkurs 1664 då banken gett ut för många sedlar i förhållande till de
reserver som fanns. Fyra år senare grundades Rikets Ständers Bank, idag Riksbanken.
Grundandet 1668 gör Riksbanken till världens äldsta centralbank.3 Inledningsvis ville inte
Riksbanken ge ut några sedlar av rädsla att skapa en ny inflation, men behovet gjorde att man
på 1700-talet började ge ut transportsedlar. 4 Under den här tiden importerades all sedelpapper
från Holland, men det var kostsamt och Sverige hade problem med förfalskningar. Därför
beslutades att Sverige skulle tillverka eget sedelpapper och Tumba Bruk grundades 1755. En
minister lockade hit pappersmakare från Holland, som med fara för sina liv reste hit. 5 Det
1

Nathorst-Böös (1973) Hela världens tjuv, En studie i straffen för mynt- och sedelförfalskningsbrotten före cirka
1850 Norstedts, s 157
2
Keyworth John (2001) Forgery The Artful Crime Bank of England Museum Greenaways
3
Riksbanken http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Historia/Viktiga-artal/1590-1668/ Hämtad 2013-05-14
4
Riksbanken http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Historia/Viktiga-artal/1700-talet-/ Hämtad 2013-05-14
5
Tumba Bruksmuseum http://www.tumbabruksmuseum.se/skola/1700.htm Hämtad 2013-05-14
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fanns flera anledningen till att pappersbruket hamnade i Tumba. En anledning var att
Riksbanken ville hålla pappersbruket skyddat från allmän beskådan. Tumba låg en bit utanför
den allmänna vägen samt en bra bit utanför Stockholm. Utländska medborgare fick ej besöka
bruket. 6 Vid sidan om Riksbankverksamhet började det 1831 bildas privata banker i Sverige,
som fick tillåtelse att ge ut egna sedlar. Totalt fanns det år 1831 31 olika privatbanker runt om
i landet. Det skapades flertalet olika sedlar, vilket i sin tur ledde till en större mängd
förfalskningar. Banker mottog falska sedlar, då de inte ville skada förtroendet för systemet
eller mista kunder.7 Samtidigt gav Riksbanken ut egna sedlar, vid sidan om privatbankernas
sedlar. Först år 1904 återtog Riksbanken ensamrätten till sedelutgivning.8
Verksamheten i Tumba växte och den första pappersmaskinen kom år 1939 till Tumba, över
hundra år senare än den första pappersmaskinen, som kom till Klippan i Skåne 1832.
Pappersmaskinen inhandlas från Tyskland och det dröjde ytterligare några år innan Bruket
helt övergick till maskintillverkat sedelpapper. Först år 1971 flyttades sedeltryckeriet från
Stockholm till Tumba, där sedlarna än i dag tillverkas i regi av det amerikanska företaget
Crane, som även är dollarpapperstillverkare i USA.9
Sedelförfalskningar

Sverige befann sig i en känslig tid år 1944. Läget i Sverige var mycket osäkert och synen på
nationen och det nationella låg på sin spets. Kartorna ritades om i Europa och alla Sveriges
grannländer befann sig i ett världskrig. Sedelförfalskning förekom inte enbart i händerna på
privatpersoner, utan tillverkades även under statlig styrning. Ekonomisk krigsföring var ett
faktum i Europa, där andra länders valutor förfalskades i syfte att försöka omkullkasta
ekonomier, betala av statliga skulder eller nyttjas för betalningar i utlandet. Tiden efter första
världskriget hade exempelvis Storbritannien, Ryssland och Tyskland ägnat sig åt
förfalskningar. Storbritannien förfalskade tyska mark under första världskriget. Tyskland
tillverkade franska och belgiska valutor för att kunna betala av krigsskulden mitt under
hyperinflationen i landet på tjugotalet. Stalin förfalskade amerikanska dollar för att betala
spioner utomlands. 10 Mitt under andra världskriget tillverkade tyskarna bland annat brittiska
Sterling pund, vilket är det allvarligaste försöket att rubba en ekonomi som någonsin gjorts.11
I hela Europa rådde en stor osäkerhet och utvecklingar kring sedelförfalskningar följdes noga
6

Tumba Bruksmuseum http://www.tumbabruksmuseum.se/skola/tumbabruk.htm Hämtad 2013-05-14
Riksbanken http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Historia/Viktiga-artal/1800-talet-/Hämtad 2013-05-14
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Riksbanken http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Historia/Viktiga-artal/1900-talet/Hämtad 2013-05-14
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Tumba Bruksmuseum, Utställning Röda Magasinet 2013-05-31
10
Cooley John K (2008) Currency wars, Forging money to break economies Constable & Robinson London, s xv ff
11
Cooley (2008) s xi
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i Europa och i världen. Två säkerhetspoliser i världen tillkom i syfte att övervaka och kämpa
emot sedelförfalskningar. Interpol grundas i Wien 1923 och växte fram ur idén att Europa
gemensamt skulle kämpa emot sedelförfalskningar.12 Secret Service i USA grundades 1865
för att få ett slut på den enorma mängd sedelförfalskningar, som gjordes där under
artonhundratalet fram till slutet av det amerikanska inbördeskriget 1865. Landet saknade
länge en centralbank och en nationell valuta. Privata företag, järnvägar och banker gav ut
egna sedlar. 13
Sedlar var ett essentiellt betalningsmedel under fyrtiotalet i Sverige och en viktig ekonomisk
säkerhet för landet. Sverige knöt kronan till den amerikanska dollarn, istället för det brittiska
pundet 1939 på grund av den höga inflationen där.14 Sedelförfalskning var inte ett stort
problem i Sverige vid tiden för undersökningen och hade inte heller varit det, de sista femtio
åren innan. Den största sedelförfalskare som Sverige hade innan, var den man som fick
smeknamnet X-man. Johan Alfred Skog beskrevs som förfalskarnas ”Kung”. Han föddes
1864 och hade sin glansperiod som det beskrivs i tidningen på 1890-talet.15 Skog dömdes till
stränga straff i både USA och i Sverige och skapade mycket dramatik omkring sig, bland
annat på grund av många rymningar. Johan Alfred Skog, som bytte namn till John Albert, var
verksam som fotograf i USA och brukade ta tillfället i akt att utnyttja situationen med
immigration.16 Med en bunt av tryckta svenska hundralappar klädde han ut sig till smålänning
och beblandade sig med svenska amerikafarare i hamnen, där han såg till att möta en växlare.
Så småningom hamnade de svenska pengarna i Riksbankens ägo i Sverige, där
förfalskningarna uppdagades. Förutom kronor förfalskade han även amerikanska dollar. 17
Skog var en pionjär inom sedelförfalskning med att använda materialet glas i samband med
sedelframställning.18 Han gjorde snyggare förfalskningar än äkta sedlar. Det påståendet
härstammar från att X-man med förstoringsglas granskade hundrakronorssedlar och fann fel
på sedlarna, som han sedan rättade till i sina egna förfalskningar. Riksbanken som
dokumenterat alla fel, kunde genom att göra jämförelser konstatera att det rörde sig om
förfalskningar. Johan Alfred Skog dömdes 1914 och 1927 till sammanlagt 27 års

12

Cooley (2008), s 246
Mihm, Stephen (2007) A Nation of counterfeiters: Capitalists, Con Men, and the Making of United States
Cambridge, s 3
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Dwight Smith Laurence (1944) Counterfeiting, crime against people New York W W Norton &Company, s 89
17
Ibid, s 89
18
Ibid
13

5

straffängelse.19 Slutligen sköt han sig själv i Chicago, när poliserna åter jagade efter honom
efter en rymning.20
Andra sedelförfalskare, som blev mer kända i Sverige var tyskarna Friedrich Adolph och Kurt
Linzman. Adolph föddes 1899 och Linzman 1908. De har sin verkstad i Kungsholmen,
Stockholm. Adolph och Linzmans sedlar beskrevs som mycket välgjorda och för en lekman
var det mycket svårt att skilja på deras falska sedlar med äkta Riksbankssedel. Endast med
hjälp av förstoring kunde man på Riksbanken genomskåda förfalskningarna genom att de inte
riktigt lyckats med de finstilta detaljerna på sedlarna.21
De sedlar som fanns i Sverige under tiden 1944-1950, utgjordes av en serie bestående av
Moder Svea på framsidan och Gustav Vasa på baksidan med undantag de två högsta valörerna
som var blanka på baksidan. Valörerna som fanns var fem, tio, femtio, hundra, tusen och
tiotusenkronor. Tillsammans med dessa Moder Svea sedlar fanns även en ny tiokronorssedel
med Gustav Vasa på framsidan, som Riksbanken började tillverka år 1940. Den kallades i
folkmun för Vasatian.22

DISPOSITION
Uppsatsen är indelad i fyra olika delar. I fortsättningen av den inledande delen redovisas
syfte, frågeställningar, metod, avgränsningar, källmaterial, källkritik samt teoretiska
perspektiv. Uppsatsen andra del ”säkerhetsdiskussion kring sedlar i pressen 1944-1950” berör
den diskussion tidningarna för om sedelsäkerhet och sedelkvalité gällande möjligheterna att
förfalska de svenska sedlarna. Den tredje delen ”enstaka fall av sedelförfalskning i Sverige”
beskriver nio kortare fall av enskilda förfalskningar och utprånglingar av sedlar. Den fjärde
delen ” ligaförfalskning av svenska sedlar” redogör för hur en liga tillverkar och prånglar ut
svenska sedlar. Den andra, tredje och fjärde delen följs av kortare sammanfattningar.
Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion och sammanfattning.

SYFTE
Syftet är att studera vad pressen i Sverige skriver om sedelförfalskning under tiden 19441950. Genom att studera hur de undersökta tidningarna har skrivit om brottet
sedelförfalskning, är syftet att ge en inblick av hur sedelförfalskare gick tillväga för att få ut
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sina sedlar i omlopp. Undersökningens analyser grundas också på ett teoretiskt perspektiv om
ett vi – och – de - tänkande, där Sverige sätts som ett motsatspar till utlandet.

FRÅGESTÄLLNINGAR


Hur diskuteras sedelsäkerhetskvalitén i svenska sedlar i tidningsartiklar från 19441950 och hur utmärks ett vi- och – de - tänkande i dem?



Hur beskrivs sedelförfalskare och sedelutprånglare i svenska tidningsartiklar från
1944-1950? Vad kan man utifrån dessa artiklar utläsa om sedelförfalskning som brott?

FORSKNINGSLÄGE
Internationell forskning

Internationellt har det skrivits en del om sedelförfalskningar. Mycket fokus ligger framför allt
på den amerikanska dollarn. Den bok som närmast nuddar vid uppsatsens tidsavgränsning är
John Cooleys bok Currency wars, Forging money to break economies (2008) som mer
övergripande går igenom ekonomisk krigsföring med systematisk och industriell
framställning av falska sedlar i Europa och världen genom historien där stater och
organiserade brottsliga grupper legat bakom många allvarliga fall av sedelförfalskningar. Den
redogör främst för de största sedelförfalskningsbrotten som gjorts i stora kvantiteter, stater
emellan.
Utöver Cooleys bok berör mycket av den internationella forskningen kring tiden fyrtio och
femtiotalets sedelförfalskningar, som äger rum i koncentrationslägret Sachsenhausen som
drivs av SS under andra världskriget. Operationen heter från början Andreas och är en plan
som utarbetas av ledarna inom nazismen. De involverade är den tyske representanten för
Interpol Arthur Nebe, som dessutom är chef över säkerhetspolisen i SS. Heinrich Himmler
chefen för SS och den ekonomiska ministern Walther Funk. Funk är den enda som motsätter
sig idéerna från början då han menar att det bryter mot internationella regler samt att riskerar
smutskasta Tyskland.23 Men planerna fortgår och i Berlin på Delbrückstrasse lyckas
nazisterna få till kvalitén på Sterling pund till den grad att de godkänds som äkta av en bank i
Zürich.24 Därefter samlas 144 fångar från rikets många koncentrationsläger till
Sachsenhausen, där fångarna i större mängd börjar tillverka falska utländska sedlar och andra
handlingar. Den största mängden tillverkade sedlar är brittiska Sterling pund. Bernhard
Krüger är den man som leder hela operationen därav titeln ”Operation Bernhard”. De

23
24

Cooley (2008), s 247
Cooley (2008), s 252
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insamlade fångarna har erfarenheter från områdena typografi, tryckning och fotografering.
Endast en fånge har tidigare sysslat med förfalskning av sedlar. Dessa huserades i Block 19
och senare 18 på Sachsenhausen och isolerades där. De träffar aldrig de andra fångarna i
Sachsenhausen. Arbetet börjar 1942 och avslutas vid frigörelsen av Sachsenhausen i april
1945. De brittiska sedlarna, som fångarna tillverkar, är överlägset bäst i kvalité vad gäller
falska sedlar.25 Flera andra valutor som tillverkas blir dock inte lika bra i kvalité, däribland
dollar. Några böcker som berör ämnet är Moritz Nachtsterns Falskmøntner i Sachsenhausen,
Adolf Burgers The Devil's Workshop – A Memoir of the Nazi Counterfeiting Operation samt
Lawrence Malkins Krüger’s Men. Böckerna är skrivna som memoarer. Den bok som används
för den här studien inom ämnet ”Operation Bernhard” är John Cooleys bok, som också använt
dessa böcker som källa. Cooleys bok är användbar för att berika bilden av den diskussion som
förs i svenska tidningar kring ämnet sedelsäkerhet som på flera sätt berör ämnet då sedlarna
där håller utomordentligt bra kvalité.
Laurence Dwight Smiths bok Counterfeiting, crime against people som utgavs 1944 beskriver
polisens arbete med att gripa sedelförfalskare i USA fram till fyrtiotalet. Dwight Smith
beskriver bland annat hur sedelförfalskare går till väga, då det gäller metoder för tillverkning
av falska sedlar men även de polisiära metoderna för att gripa förfalskare.
Utöver tidigare nämnd litteratur finns litteratur som behandlar sedelförfalskningar i USA fram
till mitten av 1800-talet ungefär. Sedelförfalskning är väldigt specifikt problem i USA under
den tiden, då landet saknar en centralbank. Privatbankerna och andra instanser ger ut sedlar
vilket innebär att tiotusentals olika sedlar finns giltigt i omlopp. Det skapar i sin tur en
drömmarknad för sedelförfalskning. 26 Boken A Nation of Counterfeiters: Capitalists, Con
Men, and the Making of United States skriven av Stephen Mihm (2007) är den bok som bäst
behandlar aspekten utprångling av sedlar, vilket kommer till nytta i denna studie.
Svensk forskning

Sedelförfalskning med fokus på 1900-1950 talet är i svensk forskning och litteratur näst intill
obefintlig. Det som skrivits om sedelförfalskningar berör främst 1600- och 1700-talet. Men
även 1800-talet då det i majoritet handlar om enskilda personporträtt skrivna som biografier.
Boken Hela världens tjuv, En studie i straffen för mynt- och sedelförfalskningsbrotten före
cirka 1850 skriven av Ernst Nathorst – Böös (1973) och är bok som närmast beskriver brottet
25
26
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sedelförfalskning, men har avgränsning till 1850 samt fokuserar mest på straffen för
sedelförfalskare.
Medieforskning är ett väl utbrett ämne och är i mycket ett tvärvetenskapligt forskningsområde
som det har skrivits mycket omfattande om. I Sverige utvecklas på femtiotalet fokus på
beteende och attitydstudier kring massmediernas effekter och påverkan.27 Medieforskning har
efter det kommit att beröra många olika institutioner.

Ester Pollack studerar hur tidningar skriver om brott på femtiotalet. Hennes forskning kring
ämnet finns med i antologin Nittonhundrafemtiofem: Journalistiken och Folkhemmet red:
Ekecrantz, Olsson, Widestedt. Utöver det, har Pollack även skrivit avhandlingen En studie i
Medier och brott (2001) Pollacks forskning har bra teoretiska utgångspunkter vad gäller
tidningarnas rapportering kring brott i Sverige under folkhemstiden, som även går att dra
paralleller till fyrtiotalets skrivelser i media. Ester Pollack undersöker journalisternas
samarbete med polismyndigheten på femtiotalet samt beskriver olika teman som tidningarna
använder sig av i porträtteringen av Sverige och utlandet och hur tidningarna beskriver de
kriminella.28

Anita Hebers avhandling Var rädd om dig! Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner
och dagspress handlar bland annat om dagspressens rapportering kring brott. Gunilla Hulténs
avhandling Främmande sidor, Främlingskap och nationell gemenskap i fyra olika
dagstidningar efter 1945 undersöker tidningarnas teoretiska perspektiv vad gäller
beskrivningar av nationell gemenskap och vad som utmärker det svenska nationalistiska
kontra utlandet och andra grupper. Rapporten Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse
för den strukturella diskrimineringen som är utgiven av Justitiedepartementet. I den behandlas
mediernas användande av ett vi – och - dem perspektiv ur en modern journalistisk synvinkel.

KÄLLMATERIAL OCH KÄLLKRITIK
Det källmaterial som utgör grunden i denna uppsats är den samling av pressklipp som finns i
Tumba Bruksmuseets egna samlingar. Pressklippen är samlade i pärmar, där Riksbankens
bibliotek har använt sig av pressbevakning och samlat in tidningsurklipp rörande; sedlar,
Riksbanken, Riksbankens sedeltryckeri, räntor, valutor, Tumba Bruk och sedelförfalskningar.
27

Falkheimer Jesper (2001) Medier och kommunikation en introduktion. Studentlitteratur Lund, s 18
Pollack, Ester (1995) ”Bovar och bomber: om relationen mellan skildrare och bekämpare av den folkhemska
brottsligheten” i Red Ekecrantz J, Olsson T, Widestedt K (1995) Nittonhundrafemtiofem. Journalistiken och
folkhemmet. Stockholm: JMK, s 17
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Klippen är kronologiskt samlade i pärmar, även utländska artiklar finns med som via
utrikesdepartementets pressbyrå vidarebefordrats till Riksbanken. Artiklarna och notiserna
som valts ut berör alla sedelförfalskningar, sedlar- och dess säkerhet eller kvalité. I uppsatsen
används fyrtioen olika tidningsurklipp från tjugofem olika tidningar. Artiklar kommer ur
dagstidningar, kvällstidningar och några artiklar från veckotidningar, med en blandning av
huvudstadstidningar och landsortstidningar.
Hur är pressmaterial som källa? Boken Historisk teori och metod beskriver pressen som
historikerns viktigaste publicerade primärkälla. Dagstidningar beskrivs ha ett trefalt värde.
För det första återges politiska och sociala synsätt som har störst inverkan den aktuella tiden.
För det andra sker rapporteringen varje dag, och för det tredje redogör tidningar ibland egna
undersökningar som bortom den rutinmässiga nyhetsrapporteringen. Tidningarna kommer att
vara viktiga källor för framtida historiker.29
Vad gäller källkritik förekommer faktafel i pressmaterialet. Sachsenhausen skrivs som
Buchenwald i en artikel och finska förnamn är felstavade. Nyhetsartikeln som genre har en
skyldighet att ge en bild av sanningen. Men dessa skrivs fort ofta samma dag då nyheten
fortfarande är ny och fel kan därmed uppkomma innan journalisterna och polisen har samlat
all korrekt fakta. Därför kan man inte utgå ifrån att en helt korrekt bild av sanningen återges i
tidningarna. Uppsatsens analyser bygger på den bild som tidningarna har skapat och
kompletteras med tidigare forskning kring sedelförfalskning.
Tidningar som används i uppsatsen är; Ny Tid, Svenska Dagbladet, Svenska Morgonbladet,
Hallands Posten, Aftonbladet, Östergötlands Folkblad, Morgon Tidningen, Norrbottens
Kuriren, Nya Norrland, Stockholms Tidningen, Dalpilen, Vårt Hem, Dagens Nyheter,
Expressen, Aftontidningen Stockholm, Göteborgs- Sjöfart och Handelstidning, Göteborgs
Tidningen, Göteborgs Posten, Nya Dagligt Allehanda, Östgöta Bygdens Tidning. Folkets
dagblad, Smålands Allehanda, Helsingborgs Posten, Strängnäs Tidning och Kvällsposten.
Uppsatsen utgår ifrån perspektivet ”pressen” och innebär att tidningarna inte analyseras var
för sig utifrån politisk bakgrund eller ifall tidningarna är landsortstidningar eller
huvudstadstidningar, dagstidningar, veckotidningar eller kvällstidningar.

29

Tosh, John(2011) Historisk teori och metod Studentlitteratur Lund, s 109

10

METOD OCH AVGRÄNSNINGAR
Uppsatsen är en kvalitativ kulturhistorisk studie. Metoden grundas på närläsning av
pressmaterialet på plats på Tumba Bruksmuseum. Till analysen av tidningsurklippen används
tidigare forskning som berör uppsatsens teoretiska perspektiv vilka implementerat till ämnet
sedelsäkerhet och sedelförfalskning. Övergripande görs en innehållsmässig analys av
pressmaterialet samt analys på vilka ord som använts, det lexikala. Den litteratur som används
har införskaffats via Vitterhetsakademiens bibliotek i Stockholm, inom vilken
Myntkabinettets egna bibliotek ingår. Böcker med numismatiska teman har insamlats därifrån
som annars är mycket svåra att få tag på i Sverige i dag.
Tidsbegränsningen år 1944-1950 är aktuell för undersökningen, då nyhetsrapportering kring
sedelförfalskning är stundtals intensiv. Uppsatsen består uteslutande av det pressmaterial som
finns presenterat i Tumba Bruksmuseets samling som enligt bedömning ter sig vara
heltäckande material samlat av Riksbankens bibliotek. Den statistik som presenteras på fall av
sedelbrottslighet är likvärdig med det material som finns presenterat i museets samling, därav
bedömningen. Studien har ej kompletterats med rättsliga protokoll, rättegångshandlingar, eller
polisregister. Därför kommer uppsatsen inte heller att ge svar på rättsliga påföljder om det inte
specifikt angivits i pressmaterialet.
Uppsatsen fokuserar i delen ”enstaka fall av sedelförfalskning i Sverige” på nio korta historier
kring sedelförfalskningar i Sverige och gör en avgränsning till dessa nio fall. I delen
”ligaförfalskning av svenska sedlar” redogörs för ett längre händelseförlopp kring
sedelförfalskning, där en och samma liga tillverkar falska svenska sedlar fram till år 1949.
Tidningarna fortsätter att skriva kring fallet med ligan fram till 1950. Det finns en möjlighet
att ligan ligger bakom någon av de falska sedlarna i den del som handlar om enskilda
förfalskningar.
Vad gäller sedelförfalskning är det ofta flera tidningar som skriver om samma nyhet.
Uppsatsen bygger på de artiklar och notiser som ger rikaste beskrivningar av
händelseförloppet. Avgränsning bygger även på ett urval av artiklar som på något sätt
beskriver sedelförfalskaren eller sedelutprånglaren. I vissa fall förekommer artiklar om falska
sedlar som vid senare granskning visar sig vara äkta. Dessa artiklar är ej inkluderade i
uppsatsen. Det finns också artiklar som fokuserar på historiska händelser och straff för
sedelförfalskning. Målande beskrivningar finns på hur man förr i tiden hängde
sedelförfalskare eller amputerade bort diverse kroppsdelar. Hur media beskriver tidigare
11

sedelförfalskningar än tidsramen 1944-1950 redogörs endast i begränsad form i uppsatsen.
Urvalet av artiklar till delen ”säkerhetsdiskurs kring svenska sedlar” har gjorts strategiskt för
att belysa det teoretiska perspektivet men också för att passa ämnet sedelförfalskningar.

TEORETISKA PERSPEKTIV OCH CENTRALA BEGREPP
I de insamlade tidningsartiklarna målas en bild av sedlar, som en nationell symbol och en
identitetsmarkör för landet. Motiven på sedlarna, är inte minst, Moder Svea och Gustav Vasa.
Tidningarna vill gärna framhäva de svenska sedlarna som mycket bra i kvalité och gör det
genom att jämföra de svenska sedlarna med andra länders sedlar. Sedelförfalskning utmålas i
pressen som en nationell angelägenhet och folket uppmanas hålla utkik efter falska exemplar
av sedlar.
Den teoretiska ramverk som omger denna uppsats är tanken kring ett vi – och – de perspektiv,
där Sverige beskrivs som en motsats till utlandet. Ester Pollack som forskat kring kriminalitet
och medier, beskriver hur de svenska journalisterna gör åtskillnader mellan Sverige och
världen omkring under folkhemstiden. Utlandet beskrivs som något närmast hotfullt. ”Bilden
av den både hotfulla och kaotiska omvärlden fyllde uppenbarligen en viktig ideologisk
funktion i konstruktionen av et svenska folkhemmet.”30 Ett exempel på det är att
brottsligheten i Sverige beskrivs vara mer begränsad och hanterbar, än vad den framställs vara
i utlandet. I Sverige är problemen små i jämförelse med utlandet enligt det material Pollack
studerar. Journalisterna fokuserar på kaos och oreda i utlandet och väljer att jämföra sig med
de värre exempel från utlandet. Finns det problem i Sverige är det garanterat värre i andra
länder. I ett motsatsförhållande ligger också den avvikande kriminella som inte passar in i den
svenska normen av hederliga medborgare. 31 Det blir Sverige emot utlandet och den hederliga
medborgaren emot den avvikande kriminella.
Journalistik och det nationella

Det finns flera olika teorier som diskuterar och understryker medias vikt i att skapa och
upprätthålla bilden av Sverige. Gunilla Hultén som skriver om nationalism och främlingskap i
medier diskuterar hur den svenska journalistiken är delaktig i formandet av nationalism samt
konstruerar och förmedlar tanken om folkhemmet. Något som Hultén menar finns kvar i dag i
media. Hultén menar även att det finns en dubbelhet kring synen på nationalism i Sverige i
30
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dag. Nationalism förknippas som något otidsenligt som finns i andra länder men som Sverige
nu har lämnat bakom sig. Men trots den frånstötande synen finns nationalism trots allt kvar i
medier, menar Hultén.32 Under tidsbegränsningen för uppsatsen 1944-1950 finns starka drag
av nationalism i Sverige. Det finns betydande föreställningar om att kultur och territorium hör
samman och som vidmakthålls. Kulturell delaktighet och folkgemenskap knyts samman.33

Rapporten Mediernas vi och dem refererar till Gerard Delanty som gör en skillnad på nutida
diskussion kring nationalism och vi - och - de . Delanty menar att språket, religionen,
territoriet och etniciteten är de grundläggande delarna i den gamla nationalismen. Den
nationalism vi ser i dag baserar sin grund istället på materiella resurser och identitet. Och det
i sin tur har inneburit att ”dom andra” i diskursen om den nya nationalismen snarare är
invandrare än konkurrerande nationalstater. Denna omsvängning kan beskrivas som en banal
nationalism, hävdar Delanty.34

Etnologen Orvar Löfgren menar att media haft en betydelsefull roll i att reproducera och
upprätthålla nationell gemenskap. Medier har bidragit till att binda nationen samman från
tidningsläsande fram till 1900-talets radio och television, genom att samla människor och
synkronisera deras liv. Han ser den nationella delaktigheten som medier bidragit till som
kontextbetonade av det bestämda historiska läget.35

Gunilla Hultén beskriver också att nyhetsmediernas verklighetskonstruktioner kring begrepp
som svenskhet är beroende av olika faktorer som är kopplade till tiden och samhället.
Journalistiken som institution med dess normer, föreskrifter och arbetsmetoder samt
förhållningssätt gentemot andra samhällsinstitutioner är betydelsefulla för hur tidningarna
formas. ”I journalistik fortplantas nationen i skildringar om exempelvis det framgångsrika
Sverige eller om gemensamma minnen, vilket handlar om att väcka kollektiva vi-känslor.”36
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Vi och De

I den samling av tidningsartiklar kring sedlar som analyseras, finns ett förhållningssätt kring
ett vi – och - de - tänkande. Sverige, som nation är en markör för ett ”vi” och andra länder är
”de”. I pressmaterialet som används finns också jämförelse med andra länder, men även andra
folkgrupper i sammanhang kring sedelsäkerhet och sedelkvalité. Bland annat jämförs de
svenska sedlarna med de utländska och de beskrivs som motsatspar. Det framkommer även i
diskursen kring sedelförfalskning i svensk press. I osäkra tider där ländernas framtid avgörs
blir det tydligare markeringar och strukturer kring länderna. Forskningsproblemet är ifall ett
vi – och - de framkommer tydligare då?
Teorin kring begreppsparet vi – och - de växer fram på 70- 80-talet och tillkommer i samband
med det som kallas för ”The cultural and lingvistic turn”. Det är då forskare börjar forska
kring hur språk används för att förstå exempelvis kulturer.37 Det finns olika teorier för hur
man kan använda vi – och - de perspektivet för att analysera medier i forskning. Ylva Brune
som forskat kring medier och dess relation till begreppet invandrare, diskriminering och
rasism beskriver att” vi” endast existerar om media har konstruerat ett” de” och det sker
oberoende om de är närvarande eller frånvarande i en text. Det handlar om att göra några till
andra. Det är relationen mellan parterna som skapar ett vi – och - de. Relationen förefaller likt
ett motsatsförhållande eller som att det är en konflikt mellan dem.38 Brune menar att
förhållandet konstrueras när det är ett ”vi” som talar om ett ”de” i en medietext. De har då inte
makt eller endast bara marginell makt att påverka bilden som presenteras av dem. Brune
menar också att nyhetsjournalistik har ett behov av motsatser och polariseringar och
konflikter för att formulera sig.39

Seija Wellros som forskar om språk och identitet beskriver att människan har ett behov av att
kategorisera och systematisera världen för att förstå den och genom att skapa ett vi – och - de
blir världen mer lättbegriplig. Det är ett mänskligt drag för att få struktur i ett kaos av intryck.
Därför delar människan in andra människor i olika grupper och det är en ständigt pågående
process och inte något statiskt. Och det är i dessa processer som ett vi – och - de skapas.40 Det
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blir ett dualistiskt motsatspar där ”vi” blir mer positivt laddat och ”de” ett mer negativt. Det är
något som skapas omedvetet. Personen är därmed inte själv medveten om kategoriseringen.41

Media är inte en självständig, isolerad aktör som ensam bär ansvaret för de negativa
föreställningar som ett vi – och – de- tänkande skapar, utan dessa konstrueras i en interaktion
med andra politiska system, utbildningssystem och marknad. Media reproducerar endast de
föreställningar som finns i samhället.42
Sedelförfalskaren och sedelutprånglaren

Sedelförfalskare kallas även för penningförfalskare, förfalskare, förskingrare,
sedelförskingrare, falskmyntare och svindlare. Falskmyntare är det begrepp som tycks
dominera begreppsdiskussionen i pressen under tiden 1944-1950. I lagtexter används
begreppet penningförfalskning, något som även används i nutida lagtext. 43 En
sedelförfalskare är den person som tillverkar den falska sedeln. Ibland gör sedelförfalska
privata uppgörelser och säljer falska sedlar till utprånglare. Den person som köper sedeln av
en sedelförfalskare och sedan sätter sedeln i omlopp kallas ”utprånglare” eller ”prånglare” och
de gör sig skyldiga till ett brott med bedrägligt uppsåt, troligt är även att sedelförfalskaren
själv prånglar ut den falska sedeln.

När sedlar sedan cirkulerar vidare hamnar sedlarna i oskyldigas händer som omedvetet
handlar med dem och är då oskyldiga till brott. Distinktionen mellan skyldig och oskyldig till
sedelförfalskning och utprångling har media ofta svårt att göra på 40-talet. Det leder till
spekulationer i pressen som dock är spännande att läsa.
I en rapport från 1944 beskrivs ”Varje fullbordad penningförfalskning synes i subjektivt
hänseende vara i så hög grad förkastlig och även vara så farlig, att straff bör inträda även om
gärningsmannen icke haft avsikt att svikligen utprångla det förfalskade.”44 Det är därmed
straffbart att förfalska även om avsikten inte är att sprida sedeln. Ur 1929 års konvention för
bekämpning av penningförfalskning, som fortfarande är den viktigaste internationella
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överenskommelsen på området, kan man utläsa att ett syfte med utprånglingen måste vara
utifrån ett bedrägligt uppsåt, för att vara straffbart. 45

SÄKERHETSDISKUSSION KRING SEDLAR I PRESSEN 1944-1950
Ingenjören Axel Rosswall från Riksbankens sedeltryckeri håller 1944 ett föredrag på
Teknologiföreningens avdelning för grafisk teknik inom ämnet sedelförfalskningar, flera
tidningar uppmärksammar detta. Tidningen Nya Dagligt allehanda citerar Axel Rosswall som
säger att de svenska sedlarna är svåra att förfalska under året 1944. Det är tiokronorssedeln
med Gustav Vasa som han hänvisar till som tillverkas i Sverige sedan 1940. Föredraget
handlar om sedelförfalskningar och vad Riskbanken gjort ”för att sätta p för sådana onda
anslag […] De svenska sedlarna har ju namn och rykte om sig att vara ett synnerligen
otacksamt objekt för herrar förfalskares ansträngningar.”46 Rosswall menar att det egentligen
allvarligaste försöket är de falska sedlar som tillverkats av Adolph och Linzman. De hinner
inte prångla ut mycket skrivs det i texten.
Gällande tiokronorssedelns säkerhet och främst pappret och vattenmärket som skapar problem
för förfalskare. Det är ett dubbelverkande vattenmärke som pryder en oval glugg på framsidan
av sedeln. Med dubbelverkande menas att det har en gråskala där ljusare och mörkare partier
syns tydligt, i ett enkelverkande vattenmärke finns endast en nyans. Föregångarna till denna
tiokronorssedel har ett enkelverkande vattenmärke som är lättare att förfalska. Vattenmärket
är även tydligare placerad. Ett annat krux för förfalskarna är de olika linnetrådsfibrerna som
finns i pappret, beskriver Rossvall. En förfalskare kan rita på eller klistra fast något som ska
föreställa dessa fibrer men han kan aldrig få dem att smälta in i pappret. Det är Riksbankens
hemlighet hur det går till. Ytterligare en fördel med denna tia är att den är gjort i blå
koppartryck istället för svart. Så fort det är färg är det svårare att finna den exakta nyansen.
Det är lättare att göra när man använder en färg som svart, skriver tidningen. Slutligen är
pappret det som svenska sedlarna är gjorda av som ”torde sakna motstycke i andra länders
lagliga sedeltillverkning. För eventuellt olaglig sedelindustri är papperet ensamt en verklig
stötesten.”47 Rosswall uppmanar folk att främst hålla de där fibrerna i minnet. Är de
misstänkta så finns det anledning att närmare låta polisen granska sedeln. 48 Författaren Ester
45
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Pollack beskriver att pressen gärna involverar allmänheten med att komma med tips för att
hjälpa till att fånga in brottslingar.49 För att få bukt på sedelförfalskningar behövs
allmänhetens involvering enligt Nya Dagligt Allehandas artikel som citerar Rosswall och det
är något som även dryftas i andra tidningar. Morgon Tidningen skriver samma dag att Sverige
i allmänheten är mindre vaksamt i fråga om sedelförfalskningar i jämförelse med kontinenten
och Amerika, där falska sedlar cirkulerar livligare. Det senaste förfalskning som Axel
Rosswall hänvisar till är från år 1936. Då försöker förfalskaren efterlikna ett vattenmärke
genom att måla på pappret. Sådana vattenmärken går att tvätta bort med en lutlösning
förklarar Rosswall. Riksbanken använder färger som är svåra att förfalska och få fram genom
filterfotografering. Säkerhet sätts framför skönhet skriver tidningen. Istället för fotokemisk
metod används istället gamla hederliga koppartrycket.50 Det är endast Riskbanken som äger
koppartryckpressar i Sverige.51 Monica Golabiewski Lannbys skrift Poetiska sedlar ger också
en bild av att denna sedel och beskriver hur den svenska tian allmänt bland folket kallades för
”kristia” då den ansågs som oelegant, grådaskig, ofullkomlig och nödtidsbetonad, när den
kom ut mitt under andra världskriget 1940.52
Axel Rosswall kritiserar sedlarnas storlek i USA, där alla sedlar har samma storlek. Detta är
dumt då det underlättar för falskare att förfalska en mindre valör till ett större. Då kan man
med lätthet ändra en femdollarsedel till en femtiodollar, menar Rosswall.53 I flera tidningar
beskrivs hur förfalskarna ofta åker fast ”även minsta spår leder i regel polisen fram till
förfalskarna.”54 Anita Heber beskriver i Var rädd om dig! Rädsla för brott enligt forskning,
intervjupersoner och dagspress att nyheter kan tolkas som berättelser om de rådande sociala
normerna i samhället och vad som händer människor som bryter dessa normer. Något som
stämmer in på tidningarnas redogörelser i den här uppsatsen. Hon menar även att medier som
rapporterar kring brott kan verka avskräckande och fungera brottspreventivt eftersom
medierna visar att brottslingar riskerar att straffas.55 Ester Pollack instämmer med Heber i hur
pressen levererar avskräckande exempel. Ester Pollack diskuterar även samarbetet mellan
poliser och journalister och pekar på ett ömsesidigt förhållningssätt där bägge är beroende av
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varandra; journalisterna för information, polismyndigheten för att få en kanal och nå ut till
allmänhet och beslutsfattare. Ett samarbete som dock inte alltid fungerar helt friktionsfritt.56
”Tiotusenkronorssedeln för enkel, anse bankmän. Pundsedlar ännu enklare svarar riksbanken”
är en av många artiklar som diskuterar tiotusenkronorssedel.57 Det som väcker mest
diskussion är det faktum att sedeln har en helt blank baksida. Här gör Riksbanken en
jämförelse till engelska pund, som är helt blanka på baksidan och menar därför att de svenska
sedlarna är säkrare än punden då den svenska tiotusenkronorssedel har färgade fibrer på
baksidan, vilket saknar motstycke i engelska pund från fem pund och uppåt. Om en person
viker en tiotusenkronorssedel, kan den likna en vanlig papperslapp, och därmed av
olyckshändelse hamna i soporna skrivs det i tidningen. 58 Vad gäller förfalskning av denna
tiotusenkronorssedel som till utseende liknar pundsedeln, anses risken att den blir förfalskad
vara lika med noll, menar ingenjör Axel Rosswall till tidningen Nya Dagligt allehanda.
Anledningen är att den ses som en banksedel. Sedlarna cirkulerar i stort sett bara bankerna
emellan.”Givetvis tar man inte emot dem utan att man känner överlämnaren till handel och
vandel”, säger Axel Rosswall.59 Samma artikel beskriver ”en pikant avslöjande” en händelse
då en hustru till en mycket omtalad svarta börsen magnat viftar med tiotusenkronorssedel på
en restaurang. Tiotusenkronorssedeln kan inte ses som ett vanligt betalningsmedel utan
förekommer mellan banker och också vid större affärstransaktioner mellan firmor, även om
undantag som denna förekommer, menar tidningen. 60
Sedelns livslängd är ämnet i en artikel i Aftontidningen från 1944, där det skrivs att brittiska
pundets livslängd har förlängts med anledning av kriget. Innan kriget cirkulerade en
enpundsedel i cirka sex månader, till att under kriget vara i omlopp i nitton och en halv
månad. På så vis sparar man avsevärd kvantitet dyrbart sedelpapper och även mycket arbete
beskriver tidningen. Affärsbankerna sägs dela ut begagnade sedlar som anses vara ”snygga”
nog att göra ytterligare tjänst. Sedan 1940 har dock inte huvudbanken Bank of England släppt
några begagnade sedlar. Anledningen till att man också har sedlarna längre i omlopp anses ha
att göra med att med ”snygghetskravet” att man under fredstid har rätt att vara litet kräsnare
än under krig. Det görs en jämförelse med Sverige där en femma cirkulerar i ett år, en tia
något över ett år, femkronor och hundrakronorssedlarna med en livslängd på cirka tre år. Vad
56
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gäller de hösta valörerna tusenkronor och tiotusenkronor räknas inte livslängden på samma
sätt i och med att de mest används vid likvider mellan bankerna. En förfalskare som grips
riskerar från fyra- till tioårs straffängelse år 1944 upplyser också denna artikel läsaren om. 61
Fler tidningar tar upp aspekten av svenska sedlarnas cirkulationstid. Rubrikerna i maj 1950
lyder ”Svensk tia renare än USA dollar” 62, ”svenska sedlar mycket renare än de utländska”63
och ”svenska sedlar inga smittohärdar”64. Det artiklarna diskuterar är förekomsten av
bakterier på svenska sedlar. Det har inte gjorts några vetenskapliga undersökningar i Sverige
men tidningarna refererar till undersökningar gjorda i USA, där man har hittat 70 000
bakterier ”ofta av livsfarlig art”. Utomlands cirkulerar sedlarna längre, vilket gör att de under
årens lopp samlar mycket bakterier samt att de utgör ”allvarliga smittohärdar på sina håll.”65
Orsakerna till att de svenska sedlarna är renare beskrivs vara många; sedlarna är i cirkulation
längre utomlands, sedlarna tvättas istället för att bara bytas ut, klimatet är annorlunda i
Sverige samt att ”svenskarna anses ju vara världens renligaste folk.”66 Vidare beskrivs
Tyskland ha de smutsigaste sedlarna. ”I Tyskland är sedlarna i de lägsta valörerna vanligen så
obeskrivligt smutsiga redan när de betalas ut från bankerna, att folk om möjligt undviker att ta
emot dem.”67 I exemplet ovan beskrivs skillnader mellan länder. I diskussioner kring nyheter
som form belyser Hultén att konflikt är ett sätt för journalisten att skapa dramatiska
berättelser. Motsättningar mellan stater, personer och organisationer betonas. Genom
journalistikens vinkling och dramaturgiska mönster ordnas nyhetsberättelser för att vara
spännande och intressera sin publik.68 Diskussionen med bakterier på sedlar tydliggör det den
Pollack ser som tematiskt drag i media. Pollack beskriver hur dagspressen ofta visar ett
perspektiv där det i utlandet trotsallt är mycket värre ställt, och ger bilden av att någon
motsvarighet inte fanns här i Sverige. De problem som finns här är avvikelser som går att
åtgärdas.69 Ester Pollack gör en grov förenkling och sammanfattning när hon skriver hur
journalistiken 1955 är i nationens tjänst, vilket kan jämföras med 1975 då den är i
yttrandefrihetens och demokratisk tjänst och 1995 i marknadens (och sin egen) tjänst.70
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Sedelsäkerhet diskuteras i tidningen Folkets Dagblad den 29 januari år 1945. ”Judisk flykting
får ledande post i riksbanken – Sedeltillverkningens hemligheter utlämnas.” Artikeln
synliggör det faktum att sedelpapperstillverkarna i Tumba inte har möjlighet att besöka
tryckeriet i Stockholm och vise versa, av säkerhetsskäl. Artikeln angriper att Riksbanken
anställt en tjänsteman av judisk börd till pappersbruket i Tumba som nu kommer tack vare sin
tjänst kommer kunna resa mellan fabrikerna. ”Men en judisk flykting om vilken man inte vet
om det är fågel eller fisk skall få husera efter behag ute i Tumba […] Detta betyder att man
utlämnar sedeltillverkningens alla hemligheter åt en främling, till på köpet tillhörande det folk
som i större utsträckning är något annat sysslat med falskmynteri.”71 Imre Strasser tituleras i
artikeln som ”juden Strasser” och beskrivs med ord som främling. Resten av artikeln
diskuterar hur det kommer sig att personer med judisk bakgrund anställts. Tidningen hänvisar
till den f d chefen för Statistiska departementet i Köpenhamn” juden” Einar David Cohn som
även han med judisk bakgrund anställts av Riksbanken, för att utföra ekonomiska
bearbetningar.
Något annorlunda är dock tonläget 1948, då Imre Strasser dör i en flygkatastrof i London.
Svenska Dagbladets ”In memorian Dr Phil Imre Strasser” beskrivs att Dr Phil Imre Strasser
var ungrare till sin börd. Ingenstans i artikeln beskrivs hans religiösa tillhörighet. Utan om det
skrivs endast att han var svensk medborgare sedan 1943 då tar han sitt medborgarskap på
allvar, vill bli och blev god svensk. Hela notisen visar enbart vördnad för hans många och
stora kvaliteter inom sedelframställning.72 I sammanhang där judar kommer till Sverige under
andra världskriget hänvisar Gunilla Hultén till andra studier där bilden av Sverige visar på en
negativ inställning mot flyktingar ifrån Tyskland. Sverige är inte gästfritt utan är mer
avvisande enligt Hulténs text. Hon hänvisar till historikern Hans Lindberg som säger att
”Sveriges inställning till invandring var ytterst negativ och anger sex anledningar: allmän
främlingsovilja, föreställningar om värdet av en ren ras, antisemitism, nationalism, rädsla för
utländsk konkurrens och omsorg om den svenska arbetsmarknaden.”73 Detta speglas i
pressens bemötande som enligt Hultén följer den politiska linjen i landet.

Stockholmtidningen skriver år 1947 som många andra tidningar om en ny sedelserie, som
kommer att bli enhetlig. Riksbanken vill byta ut sedlarna” innan förfalskarna blir allt för
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inkörda” kan man också läsa.74 Byte av sedlar kommer sedan att ske några år in på
femtiotalet.75
Efter att andra världskriget är slut uppmärksammas ”Operation Bernhard”. Veckotidningen
Vårt Hem berättar 1948 en ”exklusiv” berättelse, som artikeln själv beskriver det som.
Artikeln handlar om en norsk fotograf som suttit på Sachsenhausen och tvingats tillverka
falska sedlar. Titeln för artikeln lyder ”Varning! Falska sedlar”. Genom att sprida
amerikanska och kanadensiska dollar, engelska pund och även schweiziska francs och
svenska kronor hoppades man kunna underminera fienderna och de återstående neutralas
ekonomiska läge enligt uppgiftslämnaren. En del av sedlarna beskrivs som verkliga
mästerverk, som bara experterna kan skilja från de äkta. När kriget tog slut och frihetens
timme slår återvänder en del av arbetarna som överlevt till sina hemtrakter. En del har
svårigheter att glömma vad de lärt sig i Sachsenhausen och sätter igång med affärer på egen
hand, enligt artikeln. En del av dem beskrivs också ha tagit med sig klichéerna eller stora
högar av sedlar med sig. Andra sedlar hamnar hos de soldater som kommer och befriar dem.
”Spridningen av falska sedlar i Europa var så stor att engelska banker ännu i dag ser med
misstänksamma ögon på fempundsedlar, som de har anledning tro kommer från kontinenten
och Främre Orienten.”76
För att svara på hotet om nazisternas falska svenska sedlar skriver samma artikel att
misstänksamheten inte är lika stor i Sverige. Ingenjören Axel Rosswall menar att de svenska
sedlar och mynt som gjordes i Gestapos regi, inte utgjorde någon större fara. De uppges ha
varit för dåliga för att ha spridits i några större mängder här. Det svenska sedelpappret är av
lump, gjord av linne och bomull medan majoriteten av övriga sedelpappret innehåller trä och
cellull. Vi har hittills sluppit undan de internationella falskmyntarna förklarar Rosswall till
tidningen och menar att det beror på att förfalskarna tycker att det är svårt att imitera svenska
sedlar. Året innan, år 1947 cirkulerar falska sedlar till ett värde av 2.740.000.000 kr i världen.
Sedan år 1936 visar statistiken att det förekommit tjugofyra fall av falskmynteri i Sverige
skriver tidningen. Alla sedlar i världen fotograferas och publiceras i en tidning som utkommer
i Paris, Frankrike. Därefter sänds publikationen till polismyndigheterna i alla länder. Rosswall
som tagit del av publikationen, berättar att nästan femtio procent av alla förfalska sedlar
utgörs av amerikanska dollar eller amerikanska bank- och resecheckar. Artikelns ingress
74

Stockholmstidningen 1947-01-15
Tumba Bruksmuseums egen samling av pressklipp
76
Vårt Hem nr 49- 1948
75

21

består av en uppmaning till svenska folket att vara aktsamma vad gäller inköp på svarta
börsen, där tjugo procent av alla sedlar beskrivs vara förfalskningar.77 Liknande publikation
om falska sedlar skrivs om i Stephen Mihms bok A Nation of Counterfeiters: Capitalists, Con
Men, and the Making of United States. Publikationen kallas ”The counterfeit detector” och
utkom veckovis eller månadsvis. Där samlade man bilder och beskrivningar på alla
förfalskade sedlar, som sedan skickas runt till affärer och banker. Tyvärr hade den inte riktig
den effekt som myndigheterna hoppats på då den i stället fungerade mer som en manual för
sedelförfalskare. Med hjälp av The counterfeit detector kunde sedelförfalskaren inge trygghet
med att påvisa att den falska sedeln inte fanns med i publikationen, när man vill få en
utprånglare att köpa den falska sedeln. Sedlarna såldes oftast till en tredjedel av valören på
sedeln.78 Författaren Laurence Dwight Smith som skrivit boken Counterfeiting, crime against
people tar upp en intressant aspekt. Nämligen det faktum att det innan bokens publicering
1944 inte var tillåtet att skriva om ämnet sedelförfalskningar i USA. ”However, although the
source material is almost unlimited, books on spurious money itself are exceedingly rare, and
virtually nothing has been written on modern counterfeiting. This is because until very
recently written discussions of the subject was prohibited.”79
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning skriver att förfalskningarna eskalerat i sin form efter
andra världskriget. Sedan 1945 finns fyrahundra olika typer av falska banksedlar i omlopp i
världen. Förfalskarna har också enligt artikeln nu blivit i hög grad djärvare och ger sig på
högre valörer jämfört med tidigare. Falska dollarsedlar är det som lockar mest.80 Det skrivs
om att det år 1948 finns livligt med falska sedlar i Sverige, inte enbart svenska sedlar utan
även falska pund, och amerikanska sedlar upp till valörerna femtiodollar.81
”Falskmynteri dålig affär här jämfört med utlandet” är rubriken för en stor nyhetsartikel i
tidningen Morgon Tidningen. Artikeln är skriven med anledning av den falskmyntarkongress
i Haag som anordnats av FN i Interpols regi.
”Nu är ju Sverige så lyckligt lottat att vi inte på många år haft några ”privata” sedeltryckerier här i landet och de
förfalskningar, som då och då upptäcks här hemma, rör sig ju mest om enklare ”kluddverk”, som man försöker
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pracka på någon kioskhavare e.d. i halvmörkret. Men utomlands opererar förfalskarligor i betydande skala, och
främst har dollars och schweizerfrancs prånglats ut efter kriget.”82

Vidare diskuteras tekniska framsteg för sedelframställning, men även hur polisen fått hjälp av
moderna vetenskapen. Även passförfalskningar och förfalskningar av legitimationshandlingar
hör till de frågor som angrips ”även om vi här i landet haft förhållandevis liten trafik av det
slaget" skriver tidningen. 83 Dessutom dryftas problematiken med narkotikasmuggling. ”Även
i detta sammanhang är nog Sverige ett lyckligt land, ty narkotikasmuggling här är ett ganska
okänt begrepp.”84 Vidare nämns de tyska förfalskarna Linzman och Adolph och ligan som
redovisas senare i uppsatsen. ”För närvarande finns det veterligen inga sedelförfalskare i
Sverige, utan de falska pengar som finns i omlopp, kommer utifrån”, skriver tidningen som
citerar assistent Gunnar Sandström på Kriminaltekniska anstalten.85 Det land som haft mest
besvär av falska sedlar är England vilket tvingar dem att ändra sina sedlar. Sedlarna
härstammar från Himmlers koncentrationsläger, felaktigt skriven som Buchenwald. 86
Tidningen väljer därmed att jämföra flera olika brott med utlandet, där det är värre ställt.

SAMMANFATTNING
Den här delen skildrar hur tidningar i Sverige skriver om de resonemang som förs kring ämnet
sedelsäkerhet. Flera tidningar refererar till ingenjör Axel Rosswall föredrag. De svenska
sedlarna är enligt pressen svårförfalskade och problemen kring sedelsäkerheten är små.
Rosswall presenterar hur Riksbanken tänker kring nya säkerhetsaspekter på den svenska tian
med Gustav Vasa på framsidan. Tidningarna gör jämförelser mellan svenska sedlar och
brittiska pundet där det resoneras utseende, storlek och tid i cirkulation. Folkets dagblad
skriver att en judisk man anställs till sedeltryckeriet och man är rädd att sedelhemligheter
skall avslöjas. Operation Bernhard beskrivs kort och det faktum att det skall ha tillverkats
falska svenska sedlar där. Aspekten av renlighet på sedlar lyfts fram i ett par tidningsartiklar.
Pressen jämför ofta Sverige med utlandet i dessa artiklar. Ester Pollack menar att det är ett
förekommande tema i pressen. Hon beskriver även hur pressen samarbetar med polisen för
information och att det är en väg för polisen att nå ut till allmänheten.
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ENSTAKA FALL AV SEDELFÖRFALSKNINGAR I SVERIGE
I föregående del diskuteras sedelsäkerhet i svensk press. Den här delen beskriver nio enstaka
fall av sedelförfalskningar i Sverige mellan åren 1944-1950.
I mars månad 1944 dyker det upp artiklar och notiser rörande falska sedlar. Den 16 mars
skrivs att en servitris mottagit en femtiolapp som är kalkerad och därefter påbättrad med
tusch. Det är mycket folk på konditoriet och servitrisen tar emot den utan att närmare titta på
sedeln. Det beskrivs vara en mystisk man som köper en tårta. Polisintendenten mobiliserar ett
större uppbåd för att spåra upp fallet som ”måste finnas någonstans i Stockholm.”87
”Då det var många kunder, som samtidigt trängdes vid disken, hann servitrisen inte titta efter ordentligt på
sedeln. Först senare gjorde hon den obehagliga upptäckten, att 50-lappen var en välgjord efterapning.” 88

Två veckor innan får en droskchaufför en körning sent en natt, och i skydd av mörkret mottar
han en felaktig sedel utan att upptäcka den då. Först på morgonen när han räknar kassan
upptäcker han det hela. Sedlarna beskrivs som välgjorda då journalisterna till och med lyckas
lura polisens mer erfarna förfalskningsexperter att motta den falska sedeln och ge växel
tillbaka. Sedeln beskrivs vara gjord på exakt samma papper som en äkta. Det som avslöjar är
att Gustav Vasa bilden på baksidan är något suddigt efterapad. ”Vederbörande utprånglare
måste av allt att döma besitta en oanad skicklighet i ”branschen”. Kriminalen ber genom AB
att varna allmänheten för den mystiske förfalskaren.”89 Förfalskarna beskrivs som
”durkdrivna” förfalskare som varit och visat sin konst.90 Aftontidningen skriver att
droskchauffören tar emot femtiolappen under kvällen då det är ”ganska skumt ute”. I
redogörelsen beskrivs sedlarna som skickligt gjorda men att pappret skiljer sig från äkta
sedelpapper. Sedlarna är så skickligt gjorda att det förmodas kunna finnas många i omlopp.
En dag senare går polisen ut med en regelrätt varning. ”Falsk 100 lapp, polisen varnar.”91 Nu
har man även påträffat en hundralapp som har växlats in på en Pressbyråkiosk vid Slussen.
Den har inlämnats mellan tiden 19- och 19.30 när det råder stark rusning. Expediten
upptäcker inte den falska sedeln förrän senare, men kommer ganska bra ihåg vilken person
som lämnade den. Expediten hade på skämt sagt någonting ”det är väl inte falska växlar i
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farten” och då hade mannen skrattat gott.92 Författaren Stephen Mihm beskriver noga hur
sedelförfalskare och sedelutprånglare ofta lägger mycket omsorg på sitt utseende och
agerande när de prånglar ut sedeln. Det är viktigt att visa upp en propert yttre och ett
respektabelt beteende. Ett annat knep är även att utprånglaren gärna pratar och är trevlig för
att distrahera bort förehavande från att undersöka den falska sedeln allt för mycket. Kvällen
anges vara en tid då sedelutprånglare gärna verkar och gärna utomhus då de i skydd av
mörkret kan prångla ut, utan att sedlarna blir granskade allt för noga. Sedlarna prepareras först
av förfalskaren för att se använda ut. Det finns olika sätt att göra det på exempelvis genom att
lägga dem i tobakssaft utblandat med såpa. I annat fall kan man blötlägga och stryka dem för
att de skall kännas mer äkta i kvalité eller sticka hål i dem för att ge sken av att de varit i
banken där de häftades ihop med nålar.93
I föregående fall med durkdrivna förfalskare tydliggörs de beskrivningar som enligt Ester
Pollack är tidstypiska. Pollack beskriver hur vissa kriminella framställs i dagpressen i termer
av yrkeskår i utveckling. Durkdrivna handlingar ses som yrkeskunskaper och som pressen
beskriver som ”specialiseringar”. Den kopplingen görs framför allt till unga män som beskrivs
ha skaffat sig kriminalitet som yrke.94
Några dagar senare skriver Göteborgs Tidningen att det påträffats falska femtiolappar i
Göteborg. Det är en kvinna lämnar in den falska sedeln till en chaufför. Men när den falska
sedeln avslöjas, säger hon att hon i sin tur fått den av en man som hon haft sällskap med. Han
betalade henne med den falska femtiolappen som hon gav växel på trettio kronor. Vidare
beskriver tidningen att kvinnan för polisen till den mannen, som dock nekar energiskt. Han
menar att han aldrig ens träffat henne. ”Vid ingående förhör med både kom dock polisen till
den uppfattning att mannens uppgifter verkade trovärdigare än kvinnan och så måste man
släppa honom.”95 Kvinnan ger polisen ett utförligt signalement på sin” tillfällige kavaljer”.
Han beskrivs vara i 25-28 års- åldern, 175 cm lång, klent byggd, med litet blekt ansikte, mörkt
eller svart hår, tjockt, tvärklippt i nacken och sidbenat. Han bär mörk överrock, mjuk filthatt
med stora brätten och nervikt framtill. Vidare har han gula, kraftiga skor och svarta strumpor.
Vad gäller sedelns kvalité är den kalkerad och pappret skiljer den från en riktig sedel. Sedel
skickas till Stockholm för närmare undersökning och jämförelse med de falska sedlarna som
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hittats där. 96 Göteborgs Posten har samma nyhet i tidningen samma dag. Kvinnan beskrivs
där som ”en dam av stadens lättare garde” och det står i artikeln att mannen som betalade för
nattlogiet verkade vara en ”jazzkille”97enligt kvinnan. Stephen Mihm beskriver hur
sedelförfalskare prånglade ut sedlar till personen som inte hade samma möjlighet att känna
igen en äkta sedel från en falsk. De utsatta, fattiga och de som själva var kriminella var de
som drabbades hårt av falska sedlar i USA. Många av dem hamnade i fängelse då de
prånglade ut de falska sedlarna. ”Many targeted individuals unlikely to detect a counterfeit, or
better yet, unable to file a complaint. Men, for example, would pay for sex with counterfeit
notes.”98 I boken Counterfeiting, crime against people av Laurence Dwight Smith målas
också en bild av att sedelförfalskning som ett brott emot hela samhället. Det är oskyldiga
individer som drabbas och luras att ta emot falska sedlar.99
I slutet av samma månad skriver Göteborgsposten att man funnit falska tiokronorssedlar. Åter
ges uppmaningar till allmänheten att granska sedlar.
”Det är alltså har vikt att allmänheten har ögonen med sig och inte tar emot pengar utan att granska dem en
smula. Särskilt nattetid torde det inte vara svårt att prångla ut de hemmagjorda betalningsmedlen”

100

Hittills har man funnit två falska tiokronorssedlar. En av dem upptäcks i en butik i Mashugget
någon gång i december. Kvinnan som lämnar sedeln in sedeln svär på sin heder att hon inte
vet att den är falsk. Den andra tian spåras till en parfymavdelning, men där tar spåren slut.
Polisen har inte kopplat sedlarna till den falska femtiolappen och inte heller till Stockholm än.
Tiokronorssedlarna är behandlade så att pappret skall verka gammalt och slitet. Det är den
gamla tian med Moder Svea som har förfalskats. Polisen säger att det här är folk som har gott
om tid att ägna sig åt detta ”yrke”. Det är ett otroligt knåpgöra att kalkera och lavera sedlar så
att de någorlunda skall påminna om äkta.101 I detta fall har de falska sedlarna tydligt
preparerats, något som författaren Mihm beskriver är en vanlig metod hos förfalskare.
I Linköping upptäcker en servitris en falsk hundralapp strax innan mjölkbarens stängning på
kvällen. Hon tar emot hundrakronor för mat som kostar 1,60 öre. Servitrisen uppges ha gott
minne och polisen får ett gott signalement på mannen som lämnar sedeln. Den beskrivningen
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finns dock inte med i tidningen. 102 Dagens Nyheter skriver att sedeln i mjölkbaren var ritad
för hand och ganska klumpigt utförd.103
Kvällsposten den 2 januari 1949 rubriken lyder ”14-åring tecknade falsk sedel, som en broder
sökte prångla ut”.104 Med en stor bild föreställande konstnärsföremål finns en undertext som
skriver ”Den hemmagjorda 100–kronorssedeln och några av de enkla remedier den talangfulle
14-årige tecknaren använde, då han prövade sina artistiska anlag genom att teckna av sedlar.”
105

Pojken beskrivs med otvetydigt artistiska anlag ha mer eller mindre oskyldigt blivit

invecklad i en sedelförfalskningsaffär. Sedeln är enkelt framställd med blad ur ett skissblock,
ett karbonpapper, stoppnål och en vattenfärgslåda av enklaste slag. Pojken som arbetar som
springpojke i en Malmöfirma, har en äldre bror som ber att få låna sedeln efter att ha sett den.
Brodern är tjugotvå år och är arbetslös och har gjort av med sina pengar och vill gärna ha
något i sin plånbok. Han funder hur han skulle kunna använda den. Han yngre bror är dock
inte ”pigg på saken”, som det skrivs. När de går förbi en kiosk där det är ”rätt skumt” sitter en
kvinna med glasögon. Då tror den äldre brodern att det lätt ska gå att lura på henne sedeln
men ”sedelfabrikören” avråder. Men när de sedan innan jul blir sugna på att köpa julklappar
går brodern Ernst in och köper trikåer och betalar med hundralappen. Expediten ser sedeln,
går in och uppehåller dem på så vis för att hålla dem kvar till polisen kommer. Hon förklarar
bara att hon ska hämta växel. När hon sedan kom tillbaka efter att ha ringt polisen förnekar
den äldre brodern det hela och menar att han fått den som avlönig vid sockerbruket. Polisen
gör sedan en husrannsakan i föräldrahemmet och upptäcker ett utkast till en femtiolapp och en
hundralapp. Det finns också tillklippta papper av femmans storlek en billig färglåda, penslar
och en skämtteckning. Pojken beskrivs som en tecknartalang och skrivs också som en
”sedelartist”. Han åtalas aldrig i och med att han inte är straffmyndig, men brodern kommer
inte undan rättvisan. Han blir sedan skadad under militärtjänstgöring och ligger medvetslös i
fyra dagar efter det, och har sedan dess lidit av dåligt minne. Som straff räknas han få
villkorlig dom för sitt dumma tilltag skriver Kvällsposten.106
Svenska Morgonbladet skriver om samma nyhet; ”en blott 14-årig yngling i Skåne lockats
utnyttja sina tecknaranlag till att göra en klumpig förfalskning av en hundralapp.”107
Tidningen skriver att förfalskarna lättare kan göra sig av med sina alster ute i landsorten där
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sedlarna ofta är mycket slitna. Vanligt är också att man försöker prångla ut till någon som har
dålig syn. ”Ett psykiskt moment inträder när det för en privatperson gäller att tala om att han
äger en falsk sedel. Han får nämligen ingen ersättning för den, och rör det sig om en hög
valör, så händer det nog, att man tänker sig för både en och två gånger innan polisen
underrättas.” 108 Detta säger ingenjör Lagrelius som jobbar på riksbankens sedeltryckeri.
Tidningen beskriver också hur Lagrelius tycker att det ofta hinner gå en tid innan man
upptäcker en förfalskning. Men är polisen väl inkopplad ”börjar det snart brinna i knutarna
hos herrar sedeltillverkare” skriver tidningen.
”Förfalskad tia i Sollefteå” är rubriken för tidningen Nya Norrland januari månad år 1950.
Sedeln beskrivs som ovanligt dåligt gjord och det skildras som förunderligt att den kunnat
passera genom tre personers händer utan att bli upptäckt. Sedeln lämnas in till polisen av en
järnvägsarbetare, som lånat sedeln av en kontorist. Denne har i sin tur växlat in den hos en
torghandlare.109 Göteborgstidningen skriver om samma händelse och förklarar det inträffade
med att ”mörkret kan förklara att man inte observerat den klumpiga förfalskningen.”110 Sedeln
beskrivs vara ritad med en kulspetspenna och påbättrad med tusch. Tian är troligtvis den enda
i sitt slag. I Göteborgstidningen står det dock att kontoristen fått den av en korvhandlare, och
inte en torghandlare.

SAMMANFATTNING
Den här delen beskriver hur enklare fall av sedelförfalskningar framställs i pressen. Det
handlar om nio olika kortare beskrivningar kring omständigheterna till att de falska sedlarna
upptäckts. Det är en servitris som tar emot en femtiolapp på ett konditori i Stockholm, en
droskchaufför får en falsk femtiolapp. På Pressbyrån i Stockholm växlas en falsk hundralapp
in under rusning. I Göteborg upptäcks en femtiolapp av en prostituerad, som sedan för polisen
till en misstänkt utprånglare/förfalskare. Två falska tiokronorssedlar dyker upp i Göteborg. I
Linköping utprånglas en falsk hundralapp i en mjölkbar strax innan stängning. I Malmö
förfalskar en fjortonåring en hundralapp som brodern sedan prånglar ut, dessa två grips sedan
på plats. Slutligen upptäcks falsk tiokronorssedel i Sollefteå.
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LIGAFÖRFALSKNING AV SVENSKA SEDLAR
I föregående del beskrivs kortare fall av sedelutprångling där olika sedelförfalskare ligger
bakom brottet. I den här delen vet polisen till slut vem som är den skyldige. Här redogörs
berättelsen kring de sedlarna. Året är 1948 och en strid ström av förfalskningar av samma typ
börjar florera i landet. Rapporteringen kring sedelförfalskningar är intensiv.
En god kopia av en förfalskad sedel upptäcks 1948 i Göteborg. Tidningar rapporterar att det
har från vintern 1947 fram till våren 1948 florerat falska hundralappar i landet, som verkar
vara tillverkade av en och samma förfalskare. Överkonstapel Bohman beskriver i tidningen
Ny Tid att ”vid närmare granskning finner emellertid även ett obeväpnat öga en del
felaktigheter, som främst uppstått genom ofullkomligt tryck.”111 Sedeln beskrivs som välgjord
och ifall man endast hastigt handskas med sedeln märker man inte att den är en falsk. Det som
skiljer denna sedel är att den inte har sedelns äkta kvalité men skillnaden i tjocklek, glättighet
och styvhet är rätt obetydlig. Tittar man genom en lupp med fem gångers förstoring verkar
sedeln klumpigt gjord enligt Bohman på polisen. Den är 4 mm för liten i båda dimensionerna.
Fibrerna på baksidan är imiterade genom tryck. Pappret saknar också vattenmärkena
Merkuriushuvudet och våglinjerna. Sedlarna saknar också ett gult tryck på framsidan som
kalls för guillochetrycket. Mitten av rosetten är ofullständigt då trycket är ofärdigt och grötigt.
Lejonet vid Moder Svea försvinner in i bakgrunden och ett f är feltryckt. Gustav Vasa på
baksidan försvinner in i bakgrunden och har uttryckslösa ögon, näsan är dåligt uttecknad och
skägget grovt och tovigt. Tryckprocessen är troligtvis litografi. Tecken finns att en använd
sedel varit motiv vid tillverkningen av förfalskningen. I den falska sedeln ser man spår att
motivsedeln har varit vikt.112 Artikeln avslutar efter denna noggranna genomgång med en
uppmaning att folk efter denna tydliga genomgång kan titta i sina egna plånböcker och
undersöka dem. Skulle man hitta en är man dock hundrakronor fattigare, då den inte går att
växla in.113 Tidningen Svenska Morgonbladet intervjuar direktören för Rikbankens
sedeltryckeri Einar Lagrelius. De första falska sedlarna upptäcktes i Norrland och är mycket
klumpigt gjorda enligt direktören.114 (Någon som skiljer sig från Ny Tids redogörelse).
Lagrelius beskriver sedlarna som hemmagjorda. Före kriget är att det är några ”utlänningar”
som trycker falska tio- till hundrakronorssedlar som för det mesta var bättre i utförandet
skrivs det (en hänvisning till tyskarna Adolph och Linzman). Vidare säger han att det vore
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bättre om folk tittade litet mer på pengarna. Det skulle minska förfalskarnas chanser avslutar
Lagrelius.115 Polisen Bohman ser sedeln som relativt välgjord medan Lagrelius från
sedeltryckeriet mer kritiserar kvalitén.
Hallandsposten skriver en liten notis om hur en dansk köpman använder en falsk hundralapp
vid betalning i en affär i Varberg. Han säger sig ha inköpt sedeln i god tro i Köpenhamn innan
avresan och blir anhållen i samband med användandet av sedeln. Köpenhamnaren beskrivs
vara i sextioårsålder och har inte tidigare varit varken åtalad eller straffad.”116 Ytterligare en
falsk svensk hundralapp upptäcks i Köpenhamn där en dam lämnade in den till en bank i
Norrköping. Polisen är förvånad över att sedeln lyckats ta sig dit och tidningen skriver den
sedeln tycks ha vandrat längre än sina kamrater. Det beskrivs också att det endast förekommit
falska sedlar ”ett eller annat tiotal på en tidsrymd av åtskilliga år tillbaka.”117 Sedelbrottslighet
förekommer därmed inte ofta enligt polisens beskrivning.
I september samma år skriver nu flera tidningar bland annat Dagens Nyheter och Morgon
Tidningen att Riksbanken utfäst en belöning på tvåtusenkronor till den eller de som lämnar
sådana upplysningar att förfalskaren eller utprånglaren av sedlar upptäcks eller grips.118 Här
väljer man därvid att särskilja på förfalskare och utprånglare och det visar på att polisen gör
en distinktion mellan dem. Det skrivs att det i större grad har hittats falska sedlar i norra
delarna av landet och att endast två sedlar har upptäckts i Stockholm. Sedlarna har alla samma
serienummer och polisen misstänker att de härrör från Finland.119
Aftonbladet skriver två veckor senare att ”det finns någonting i Luleå.” Referenser görs till
kommissarie Viktor Hagelberg som leder efterspaningarna på utprånglarna. Enlig tidningen är
det bland sjöfolk är tämligen känt ”att det är någonting i Luleå.”120 Häromdagen skall två
besättningsmän ha diskuterat på Skeppsbron ”Res du till Luleå, där kan du skaffa hur mycket
klöver som helst.”121 Sjömän beskrivs som ett tacksamt klientel för sedelförfalskare att
utprångla till. Men polisen vet i nuläget inte ifall dessa sedlar trycks och förfalskas i Norrland.
Polen har förekommit i diskussionerna om att vara ursprungsland till sedlarna och nu
dementeras även tidigare diskussioner om att det skulle vara Finland som är ursprungsland.
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”Påståendena att sedlarna kommer från Polen avvisas av polisen och även teorin om att
Finland är ursprungsland förefaller mindre trolig.”122 Norrbottens Kuriren Luleå går nästa dag
ut och dementerar ryktena att Luleå skulle vara någon slags central för utprångling då man
varit i kontakt med landsfogden B Ankar. Han menar att sedlarna kommer in från utlandet på
olika ställen över gränsen och därefter hamnat i Haparanda, Skellefteå, Kiruna och Luleå. Nu
framkommer även att en finsk sjöman anhållits i Skellefteå. Då den finske sjömannen anhålls
i Skellefteå visar det sig att han i god tro tillväxlat sig sedeln i Uleåborg och det är mycket
möjligt att det finska namnet på staden Oulo förväxlats med Luleå, säger landsfogden.123
I Norrbottenkuriren finns även en notis med uppgifter från Stockholm TT. Där man säger att
alla spåren leder till Finland, där man allt som allt har upptäckt tolv falska hundralappar vilket
är betydligt mindre än i Sverige vad gäller sedlarna av dessa slag. ”Över hela världen vimlar
det av falska pengar, och det finns knappast ett enda land som inte har att brottas med hittills
okända förfalskare, säger kommissarie Hagelberg.”124 Polisintendent Alvar Zetterquist är
högste chef i spaningarna på falskmyntarna och det förtydligas att det finns ett gott samarbete
poliser emellan. Riksbanken har sänt ut varningar till banker, postkontor och affärsidkare.
Nu är det många tidningar som skriver om förfalskningar. Dagens Nyheter skriver att det
”väller in” falska hundralappar till landet samt att ”det finns många valutahajar i farten, och
de falska sedlarna prånglas ofta ut i samband med mer eller mindre skumma
affärstransaktioner.”125 Utprånglarna går mycket försiktigt till väga, skriver tidningen. I regel
lämnas inte falska sedlar till städernas banker, postkontor eller affärer. Istället söker sig
valutahajarna och deras ombud ut i städernas omgivningar – detta för att polis inte skall hinna
tillkallas så snabbt om förfalskningarna skulle uppdagas omedelbart. De falska
hundralapparna som tidningarna skrivit om lyckas nu även att finna sin väg till USA där en
polsk sjöman försöker växla in fem falska hundralappar i New York. Något som Sverige dock
betvivlar är att kopplingar finns till Polen. De polska myndigheterna har ej kontaktats. 126
Boken Counterfeiting, crime against people som diskuterar sedelförfalskningar i USA på
fyrtiotalet argumenterar att det är i den ”undre världen” som mycket av sedelförfalskning
förekommer.
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”Generally speaking counterfeiters fall into two categories: the individual counterfeiters or small groups that sell
their own spurious product, and then the enormous fraterny of professional counterfeiters, members of which
join forces to form syndicates and have underworld channels for nation-wide distribution.”127

Det är kriminella som använder falska sedlar. Enligt boken kommer största problemet med
sedelförfalskningar på fyrtiotalet från Italien, där Mussolini på allvar bekämpar
sedelförfalskning. Vilket lett till att italienska maffians affärer fortsatt i USA, framför allt
New York, som beskrivs som ett centrum för sedelförfalskning. Dwight Smith skriver hur det
närmast liknar konvent när kriminella grupper av sedelförfalskare träffas för att skaffa olika
material, som exempelvis hyra tryckpressar, köpa tryckplåtar, färg eller material till
pappersproduktion. Sedlar säljs och överenskommelser görs.128
Polisen har nu lyckats spåra den falska hundralappen som den danska affärsmannen
arresterades för. Den hade han fått från sin fru som säger sig ha fått den på en finlandsbåt,
skriver Dagens Nyheter. För att få folk att hitta de falska sedlarna går tidningarna ut med
sedlarnas serienummer, årtalet 1942 har serienummer D, 81023, årtalet 1945 har serienummer
T, 27129. Återigen poängteras i tidningen att falska sedlar finns i alla delar av världen. 129
Även tidningen Dalpilen har samma artikel dagen efter men i en kortare text.130 Två veckor
senare går Aftonbladet ut med en beskrivning av falska sedlar och skriver detaljerat hur de
falska hundralapparna ser ut. Förutom tidigare förklaringar beskrivs nu att pappret är fetare än
äkta papper och att en violett färg har smält samman med gul och röd färg på pappret.
Skillnaden i storlek inte är något som skall följas, 4 mm differens kan även förekomma på
äkta sedlar.
I april 1949 händer något som gör att man kommer förfalskarna närmare på spåren menar
Expressen. Det skrivs som ett sensationellt avslöjande att polisen lyckats anhålla två finska
kvinnor som försökt prångla ut falska hundralappar i ett varuhus i Stockholm. Rubriken till
artikeln är ”Två finskor fast i City-affär i går, kassörskan höll masken, larmade polis.”
Kvinnorna är ute och handlar för att ”rusta upp den yttre fasaden” och verkar ha gott om
pengar skriver tidningen. Först handlar de med en äkta hundralapp.
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”Deras begär efter ännu mera varor gjorde emellertid att de beslöt fortsätta runt på andra avdelningar och när de
sedan betalade lämnade de fram två 100-lappar. Dessa måtte emellertid ha varit rätt klumpigt tillverkade, ty
kassörskan upptäckte nästan genast, att de var falska.”131

Därefter skall expediten ”hållit masken” medan en radiobil tillkallas till platsen och finskorna
dirigerades till polishuset. Huruvida de handlar i god tro eller ej, har man en klarlagt inte i
nuläget, beskriver tidningen. Vidare skrivs att en specialkommission tillsats inom polisen i
Stockholm och Helsingfors. Det har fastslagits att sedlarna emanerar från ett falsktryckeri i
Finland troligen Uleåborg. Gårdagens ”fångst” kan bli viktig för fallet.132
Två månader senare i juni 1949 avslöjas att ligan åkt fast. Rubriken till den stora artikeln är
”Riksbankens 2000 kr – belöning mjukade upp falskmyntaraffären” Artikelns ingress i sin
helhet.
” HELSINGFORS 18 Juni – Svenska riksbankens belöning på 2,000 kr mjukade upp knuten i den
kronförfalskningsaffär, som polisen i Finland och Sverige arbetat med i 14 månader. Länskriminalen i
Helsingfors kan nu rapportera, att affären är fullständigt klarlagd, förfalskarligan sitter bakom lås och bom och
över 1,000 färdiga eller halvfärdiga falska hundrakronor, alla tillverkade här, finns hos polisen.” 133

Härvan börjar nystas upp när Riksbanken upplyser om belöningen, skriver tidningen. Det
beskrivs att några ”tjallare” tar kontakt med polisen som nu får dela på belöningen.
Uppgifterna leder till att polisen skickar ner dykare i hamnbassänger i Helsingfors där man
hittar buntar av falska sedlar, fotonegativ av hundrakronor och en stentrycksplatta.
Förfalskarligan består av tre personer som erkänner sin gärning. Det var den livliga
svartabörshandeln med svenska kronor våren 1947, som gav plåtslagarna Arvo Santalo och
Aarne Mäkynen idén att förfalska svenska sedlar. Skicklige stentryckaren Maunu Pitkänen
blev deras fackman i komplotten.134 På Tavastvägen som beskrivs som en av Helsingfors
huvudgator, började de förfalskningen genom att fotografera sedlarna D 81023, och U T
27129. De fokuserade speciellt på sommaren då många i Finland reser till Sverige. Största
delen av sedlarna blev dock misslyckade. Förfalskarligan vågade endast prångla ut ett
hundratal med hjälp av medhjälpare på olika håll i landet. Förfalskarna hittade på en
sedelutprånglare som de påstod kom från Norrbotten och hette Karl Olsson. Polisen i Finland
och Sverige spanade efter honom fast han aldrig existerade. Han påhittades i syfte att
vilseleda polisen. Ligan avslöjar inte sina roller i svartvalutaaffärer eller hur många falska
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sedlar de tillverkat. Det finns en risk att fortfarande finns i omlopp. De skall också ha
förfalskat 5 dollarsedlar, som skall ha kommit med polska sjömän som förfalskarna köpt
cigaretter av i Finland.135 Senare visar det sig att det var Santalo som utgav sig vara Karl
Olsson från Nikkala.136 Nyheten kring ligans avslöjande är en stor nyhet som flertalet
tidningar uppmärksammar.
Dagens Nyheter skriver den 26 juni att ligan var efterspanad i 14 månader. Arvo Santalo heter
Emil Santalo och Mauno har fått sitt namn rättstavat. I Santalos kök och toalettrum beskrivs
förfalskningarna ha ägt rum. Utrustningen tillverkade de på egen hand. Tryckpressen stal de
från ett känt civiltryckeri i Helsingfors och som papper användes helt vanligt
skrivbordspapper. Endast den som aldrig hållit i en äkta sedel lät sig luras, enligt Dagens
Nyheter. Falskmyntarna sägs ha lurat varandra. När Gustav Vasas skägg blev suddigt sänktes
dessa sedlar i havet. När ett par tusen misslyckade framsidor tryckts gav stentryckaren upp,
men då har de andra två lärt sig tekniken och fortsatte på egen hand. Stentryckaren fick aldrig
annan betalning än pengar till bil och sprit medan de andra två tjänade omkring en miljon
finska mark på falskmyntaraffären. Vid rättegången gavs ingen klar siffra på hur mycket de
prånglat ut men ett hundratal anses ha varit så bra i kvalité att de dög ges ut. Försäljningen
skedde huvudsakligen i nordfinska hamnar, främst Uleåborg. De falska dollarsedlarna ligan
tillverkat anses stiga i antal från fem till 600 stycken, enligt rapportering från DN.137

SAMMANFATTNING
Den här delen beskriver hur en liga i Finland prånglar ut falska svenska sedlar i Sverige och
hur dessa sedlar kommer i cirkulation. Vi ser flera fall av utprånglingar på olika håll i landet.
Slutligen leder spåren till Finland där den finländska polisen griper ligan som gäckat polisen i
14 månader enligt pressen. Ligan består av tre personer Emil Santalo, Mauno Pitkänen och
Aarne Mäkynen som i en lägenhet tillverkat falska sedlar. Många av dem blir misslyckade,
och kastas i hamnen i Helsingfors. Dessa kan man sedan hitta med hjälp av tips till polisen
och ligan arresteras.
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AVSLUTANDE DISKUSSION
Svenska sedlar kontra utlandet
Den teoretiska ramverk som omger uppsatsen är idén om en nationalism i Sverige som
framkommer i pressen. Ett tydligt sätt att se det är genom de jämförelser som tidningarna gör
mellan Sverige och utlandet, där de svenska framställs som bättre och utlandet som sämre, likt
ett dualistiskt motsatspar av vi – och - de. Pressens journalistiska genre bygger mycket på
dikotomi där motsatser är ett stildrag, som används för att skapa dramaturgi och en mer
dynamisk text. Mycket blir svart och vitt i media. De svenska sedlarna beskrivs som bättre i
kvalité även vad gäller sedelsäkerhetstänkande. Ett argument som pressen driver är att de
svenska sedlarna inte blir förfalskade lika ofta som andra länder, framför allt dollarn och
pundet. Pressen argumenterar också att anledningen är att de är svårare att förfalska. Ett bevis
skulle vara att tiokronorssedeln har bättre framtagen säkerhetsdräkt, samt att storleken på
sedlarna är olika. I materialet framkommer inte heller något försök att förfalska den svenska
tiokronorssedeln. Ytterligare ett motsatsförhållande som pressen använder är att de svenska
sedlarna är renare i förhållande till andra länders sedlar. Det är en viktig säkerhetsaspekt då
smutsiga och slitna sedlar är svårare att avgöra äktheten på, landsbygden beskrivs därför vara
ett mer tacksamt område för utprångling då de sedlarna beskrivs som mer slitna där. I
pressdiskursen framkommer dock renlighetsdiskussionen mer vara inriktad förekomsten av
bakterier. Sverige beskrivs i den kontexten vara världens renligaste folk och skräckinjagande
beskrivningar ges av andra länders sedlar däribland dollarn och tyska sedlar. Cirkulationstiden
som under krig är längre i andra länder bidrar också till att de svenska sedlarna beskrivs vara
bättre än exempelvis brittiska pundet. Det konstrueras en bild av Sverige som lite bättre än
andra länder vad gäller sedelsäkerhet och fall av sedelförfalskningar. Ju fler sedlar som de
finska sedelförfalskarna prånglar ut i Sverige, desto mer försöker tidningarna lägga fokus på
den problematik andra länder har med sedelförfalskningar.
Det är en känslig tid i världen och Europa då kriget härjar året 1944. Ekonomisk krigsföring
är ett vedertaget fenomen i Europa. Det råder en osäkerhet, då magnituden av förfalskningar
av stater är fortfarande höljt i dunkel och är det egentligen än i dag. Det finns mer att forska
kring effekterna av de falska brittiska Sterling punden som tyskarna gjorde under andra
världskriget men även de brittiska förfalskningarna av tyska sedlar i samband med
hyperinflationen där. I de tider som råder är det kanske naturligt att pressen gör jämförelser
med utlandet. Det som vederfars i utlandet har självklart påverkan även för Sverige och dess
ekonomi. Tyskland är under den här tiden fortfarande ett land Sverige exporterar och
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importerar med. Att de svenska sedlarna jämförs i många kontexter med andra länders sedlar,
främst det brittiska pundet har kanske också har sin förklaring i att det finns så stora
kvantiteter av falska pund i cirkulation tack vare ”Operation Bernhard” samt att den svenska
kronan innan 1939 är knuten till brittiska Sterling Pund, innan bytet till amerikanska dollarn.
Interpol ordnar falskmyntarkongresser där även svenska polisen finns representerad, och
därifrån kommer också information till pressen om aspekter av förfalskningar i andra länder.

Sedelförfalskning och utprångling i tidningar. Vi – och – de perspektiv
Sedelförfalskning är inget stort problem i Sverige mellan åren 1944-1950. Den allvarligaste
händelsen som redovisas i pressen är det fall där ligan i Helsingfors prånglar ut sedlar i landet
mellan åren 1947 och fram till att de grips år 1949 enligt tidningarna. Fortfarande nämns ligan
i pressen år 1950. En slutsats är att sedelförfalskningarna trots allt ökar efter kriget i Sverige
och året 1948 beskrivs som ett år då det förekommer exceptionellt många falska sedlar.
Ester Pollack beskriver journalisterna och polisens samarbete där båda instanserna tjänar på
det. Tidningarna får information och polismyndigheten får en kanal ut till allmänheten.
Folkhemmet går på bovjakt som Ester Pollack beskriver det. Via pressen skickas
meddelanden till folket om att vara observanta på falska sedlar, för att man på så vis skall
kunna gripa gärningsmännen och förhindra spridning av sedlar. Tidningarna har ambitionen
att visa brottspreventiva avskräckande exempel via polisens driftiga och rådiga handlande.
Även om de på riktigt sätts på prov när den finländska ligan är i farten. Den fjortonåriga
pojken och hans bror som dumdristigt målar en sedel får statuera exempel för resten av
landets sedelförfalskare, där herrar sedelförfalskare snabbt åker fast när polisen väl blir
inkopplad. I väldigt många fall intervjuas poliser men även ingenjörer och direktörer på
sedeltryckeriet för information om situationen med sedelförfalskningar.
Utifrån tidningsartiklarna kan också mönster urskiljas i hur sedelförfalskare och
sedelutprånglare går till väga för att få ut sedlarna i omlopp. I materialet finns inget exempel
där en privatperson i hemmet hittat en falsk sedel. En person som upptäcker en falsk sedel,
har ingen möjlighet att växla in den under den här tiden i Sverige. Den tappar värdet helt
enkelt. Varför skall då en privatperson i hemmet ge sig till känna med en falsk sedel när
luppen förmodligen då hamnar på den personen själv? Men det kan även förefalla att
privatpersoner som direkt kontaktar polisen inte gör någon nyhet av det som når pressen. I de
flesta fall är det någon i en mindre affärsverksamhet som upptäcker en falsk sedel i kassan.
Pressen har ofta svårt att visa på vem som är skyldig till medveten utprångling i egenskap av
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bedrägeri, det vill säga uppsåt att bedra någon med en falsk sedel medvetet. Det leder till
spekulationer i pressen. Den prostituerade kvinnan för polisen till den misstänkte
gärningsmannen men blir inte trodd alls trots att hon ger en mycket detaljerad beskrivning av
utprånglaren. Det blir en väldigt okritisk redogörelse av pressen som nästan förlöjligar
kvinnan i fråga. Stephen Mihm diskuterar i sin bok hur sedelutprånglare medvetet väljer ut
sina ”offer” som några som sedan inte kan föra sin sak i rätten, då helt enkelt blir ifrågasatta
för sin trovärdighet, däribland prostituerade.
Personer med utländsk bakgrund blir oftare ifrågasatta sin oskuld i pressen. Den danske
köpmannen, sjömännen och finskorna på NK blir anhållna av polisen. Även om mitt
källmaterial är för tunt för att dra några större slutsatser av det.
Vad gäller brottet förefaller det troligt att det finns dold brottslighet vad gäller
sedelförfalskning. Hittar någon en falsk sedel funderar man nog en stund innan man kallar in
myndigheter, något som också påpekas i källmaterialet. Det enklaste är kanske bara bränna
upp den, då den ändå inte ersätts. Det är därför personer med de sämsta ekonomiska
förutsättningarna i USA hamnar i onåd, då de inte har möjlighet att likvidera den falska sedeln
av rent ekonomiska orsaker som redogörs i Stephen Mihms bok. Som titeln för boken
Counterfeiting, crime against people har Dwight Smith perspektivet att sedelförfalskning är
ett brott emot samhället i sig och att oskyldiga människor drabbas.
En tendens som tycks framträda är att utprånglingarna sker i skydd av mörkret samt utomhus.
Ordet ”skum” som används i pressen och refererar till skymning, men används också till
exempel i ”skumma” affärstransaktioner. Utprångling sker ofta också under rusningstid då
folk inte har tid att närmare granska sedlarna i butikerna. Dessa mönster finns också beskrivna
i Steven Mihms bok kring sedelförfalskarnas tillvägagångssätt i USA under första halvan av
artonhundratalet fram till 1865 ungefär då en nationell gemensam valuta ges ut och Secret
Service grundas för stoppa sedelförfalskning.
Pressen i Sverige beskriver sedelförfalskarna närmast som en yrkeskår. Enligt källmaterialet
av pressutklipp är sedelförfalskarna en del av en ”bransch” de är durkdrivna, driftiga,
sedelartister, sedelfabrikör, sedelskojare, sedelartister och konstnärer. Det skrivs i ett fall att
sedelförfalskarna har visat upp sin konst. Därför kan man nästan tolka en viss ambivalens
gentemot brottet. Vad gäller den fjortonåriga pojken, kan man nästan läsa av en viss vördnad
gentemot hans konstnärliga talang. Hela nyheten väcker mer känslan av sedelskojeri, som är
ett vedertaget begrepp på den tiden. Sedelförfalskare beskrivs närmast som korkade för ge sig
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på sedelförfalskning, när de ändå riskerar att åka fast väldigt fort. Ändå uppmanas folk att titta
på sina sedlar för att på så vis stoppa förfalskarna. Avskräckande tillbakablickar på tidigare
sedelförfalskare som åkt fast finns ofta med. Den prostituerade kvinnan som beskrivs tillhöra
”en dam av stadens lättare garde” beskriver sedelutprånglaren som en ”jazzkille” som också
kan betyda fjantig eller fjollig. Även i nyheten kring den prostituerade kvinnan infinner sig
känslan av parodi. De finska sedelförfalskarna i Helsingfors, är pressen inte sen med att
parodisera. Nästan så att pressen vill förminska problemet, genom att göra sig lite lustig över
sedelförfalskarnas klumpighet. Eller kanske bara lätta upp stämningen och allvaret i det brott
de gjort då många i Sverige faktiskt blivit lurade av dem och därmed också förlorat pengar.
Det tydliggörs i hur stentryckaren blir lurad av sina kompanjoner och får betalt i form av sprit
och pengar till bil medan de andra blir rika.
Innan de finländska förfalskarna grips finns det mycket mystik kring dem. Det är något
mystiskt över sedlarna som dyker upp lite varstans i landet och de första som journalisten vill
få svar av är utprånglarna. Tidningarnas sensationslystnad lyser mer än nog igenom när
finskorna handlar med falska sedlar på NK. Journalistens uppgift är att skriva fängslande och
motsättningar skapar spänning för läsaren. Även mannen som handlar tårtan på konditoriet
beskrivs vara en mystisk man.
Sedelförfalskarna beskrivs också som ”valutahajar”. Och referenser görs till den undre
världen i flera av artiklarna. Det är på den svarta marknaden som man skall vara observant på
falska valörer. Det är någonting i Luleå, skrivs det. Det är sjömän som kommit i kontakt med
falska sedlar genom att handla cigaretter från Finland. Sjömän beskrivs vara ett tacksamt
klientel att utprångla till. Kanske för att de är på resande fot och inte alltid är så bekanta med
sedlarna i fråga. Steven Mihm och Laurence Dwight Smith diskuterar hur den undre världen
är en egen marknad för förfalskning och utprångling och där stora städer utgör centra för
verksamhet. Laurence Dwight Smith jämför det med konferenser där olika förfalskare träffas
och möts upp. I mitt material är huvudstaden Stockholm till viss del i fokus men de sprids
även till olika ställen i landet. ’”Problemet måste finnas i Stockholm”. Finska ligan är
verksam i Helsingfors.
Kring perspektivet svarta marknaden går ett vi - och - de perspektiv att utläsa. Pressen vill till
viss mån beskriva ett eget område för sedelförfalskning, en separat sfär. Sedelförfalskare är
avvikare från samhällets norm kring en homogen grupp av hederliga medborgare i en egen
yrkesgrupp. Svarta marknaden är en samlingspunkt för falska sedlar, där de främst finns, även
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om det i verkligheten sprids runt överallt. Valutahajarna beskrivs söka sig till städernas
omgivningar för att undvika att polisen hinner komma till platsen ifall brottet uppdagas.
Förfalskarna undviker medvetet banker, postkontor och även affärer, där de anställda är mer
misstänksamma mot sedlar.
På många sätt framkommer ett vi – och - de i materialet. Inte minst i diskussionen kring Dr
Phil Imre Strasser som anställs som tjänsteman till Tumba Bruk. I det mycket antisemitiska
tonläget görs en tydlig åtskillnad mellan honom och att vara ”svensk”. Han framställs som en
främling och utlänning. Begreppet främling inte alltid har en negativ semantik. Även i
beskrivningen med de tyska sedelförfalskarna Adolph och Linzman skrivs de kort och gott
som ”utlänningar” utan att de nämns vid namn. Pressen skapar på så vis en distans gentemot
dem. Dessutom judar som ett ”folk som i större utsträckning är något annat sysslat med
falskmynteri”, av tidningen Folkets dagblad. För tydliggörande är det endast denna tidning
som gör en tydligt antisemitiskt uttalande. Ett vi – och – de - perspektiv återfinns därmed inte
bara i porträttering kring länder emellan, där bilden av utlandet beskrivs i nästan hotfulla
termer, utan även i porträtteringen kring förfalskarna i sig (även om det i fallet Dr Phil Imre
Strasser endast är en rent fördomsfullt antagande som görs av en tidning).
Vi – och - de har en inbyggd form av motsättning. Än i dag finns ett vi – och – de
konstruktion kvar i media även om den till viss del är mer uppmärksammad och kritiserad i
dag jämfört med på fyrtiotalet. Analysmodellen finns ej framtagen då utan växer fram på
sjuttio- och åttiotalet. Vi – och – de konstrueras i samspel med det rådande samhället.
Undersökningen baseras på tidningarnas version av förfalskningar skulle annat källmaterial
användas för att belysa andra kontexter skulle det kunna nyansera bilden av sedelbrottslighet.
Mitt resultat är givetvis beroende av mitt urval av tidsperiod, material och metod.

SAMMANFATTNING
Syftet med uppsatsen är att studera vad pressen i Sverige skrivit om sedelförfalskning under
tiden 1944-1950. Genom att studera hur tidningarna har skrivit om brottet sedelförfalskning är
syftet att ge en inblick av hur sedelförfalskare gick tillväga för att få ut sina sedlar i omlopp.
Undersökningens analyser grundas också på ett teoretiskt perspektiv om ett vi - och - de tänkande, där Sverige sätts som ett motsatspar till utlandet. Frågeställningar är; hur diskuteras
sedelsäkerhetskvalitén i svenska sedlar i tidningsartiklar från 1944-1950 och hur utmärks ett
vi – och – de – tänkande i dem? Hur beskrivs sedelförfalskare och sedelutprånglare i svenska
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tidningsartiklar från 1944-1950 och vad kan man utifrån dessa artiklar utläsa om
sedelförfalskning som brott?
Uppsatsen bygger på tidningsurklipp från perioden 1944-1950 från 25 olika tidningar från
olika delar av landet, främst dagstidningar men även kvällstidningar och veckotidningar. Till
uppsatsen används tidigare forskning kring media, sedelförfalskning samt sedelutprångling. I
studien presenteras enskilda mer eller mindre klumpliga fall av sedelförfalskningar, samt ett
längre händelseförlopp med en liga som förfalskar i Finland. Flera liknande sedlar hamnar i
olika städer i Sverige. Slutsatsen är att pressen ger en mångfacetterad och ibland ambivalent
bild av sedelförfalskare som valutahajar, mystiska män, skojare, bedragare, artister,
konstnärliga men också som en avvikande yrkeskår. Sedelförfalskning är ett litet problem i
Sverige under den här tiden och de sedlar som kommer ut i omlopp är relativt dåliga kopior.
Folkhemmet går på bovjakt och via tidningar skickas målande beskrivningar på falska sedlar
som folket skall vara uppmärksamma på. Tidningarna får information från polis och
ingenjörer på sedeltryckeriet. Enligt den bild som pressen ger, upptäcks falska sedlar främst i
offentliga miljöer till exempel kiosker, caféer och utomhus av droskchaufförer och utprånglas
under kvällen eller när det är rusning och mer folk i omlopp. Prånglare undviker att växla in
falska sedlar på postkontor och banker. Sveriges sedelkvalité och säkerhet jämförs ofta med
andra länder likt ett dualistiskt motsatspar där ett vi - och - de konstrueras i media.
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Ny Tid 1948-06-23 Falsk sedel från tidning. Suddig bild men det går att se att trycket på sedeln är mer grov
och inte lika finstilt i detaljer som en äkta sedel. Det ger en mer suddigt och smutsigt intryck. Att originalsedeln
varit vikt syns på bilden. Färgerna går tyvärr inte att analysera.
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