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Inledning 

 

Ämnesval 

Jag tycker om konstförfalskningar för de får mig att fundera på konstens 

användningsområden samt konstnärer i skilda roller. Många tycks ha en aversion mot 

förfalskningar, de vill inte förknippas med området, inte bara för att köparna av den falska 

konsten förlorar pengar utan för att förfalskningar ifrågasätter det fasta i tillvaron, de 

förändrar och förvanskar vår uppfattning om det förgångna. En förfalskning förändrar den 

kommunikation vi tror oss ha med den ursprunglige upphovsmannen. Detta lockar. 

Litteraturen som behandlar temat är omfattande. Jag anser att en historiografi över vad 

som är skrivet om konstförfalskning ger många perspektiv på vad vi betraktar som konst 

och hur vi behandlar gränsen mellan äkta och falskt. Jag uppfattar en sådan studie som en 

del av en självreflektion över ämnet konst- och bildvetenskap. Min B-uppsats, Två 

konstnärer och deras mästerverk Vermeer och van Meegeren - om äkta och falska 

målningar, 2009, fick strukturen att sätta det visuella med konstförfalskning i centrum.1 

Där gjorde jag en jämförelse mellan en autentisk målning och en falsk, men den bredare 

skildringen av förfalskning som sådan blev underordnad. Jag vill utveckla det jag inledde 

där och gör därför en studie av texter som påstår sig skildra vad som är konstförfalskning.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skriva en historiografi om falska målningar och 

teckningar. Studien omfattar inte grafik, skulptur, video, performance, konceptkonst, 

konsthantverk eller foto, för då skulle omfånget bli alltför stort. Mitt mål är att visa hur 

man i skilda diskurser och genrer har skrivit om förfalskning av måleri och teckning. 

Vidare tar jag fram de skilda argument som författarna anför för eller emot fenomenet 

konstförfalskning. 

  

Definitioner 

Med historiografi menas i nordiskt språkbruk den vetenskapliga analysen av 

historieforskningen och historieförmedlingen.2 Historiografi idag handlar mer om 

historiemedvetande och historiebruk än det gjorde för tio år sedan, då vetenskapshistoria 

                                                   
1 Ekberg, Anders Två konstnärer och deras mästerverk Vermeer och van Meegeren - om äkta och falska 
målningar, 2009. 
2 Åström, Kenneth, Engström, Christer & Marklund, Kari (red.), Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på 
vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd, 1989-, band 9 s. 22. 
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var så gott som synonymt med historiografi.3 I historiografin ingår att undersöka hur det 

förflutna används, framställs och tolkas i vår tid. I detta ingår att se på användningen, 

kulturen, medvetandet, minnet och platsen.4 I grunden finns ett ifrågasättande.5 Detta är 

detta jag sätter främst i begreppet historiografi. 

Förfalskning är ett substantiverat verb, alltså med basen i handling och inte i 

föremål. Det är avsikten som särskiljer förfalskningen från andra målningar och 

teckningar. I svensk rätt finns inte begreppet juridiskt, det är således ett begrepp som har 

sitt ursprung från konstfältet. 

Originalet är alltid äkta och behöver inte vara egenhändigt eller unikt utan kan 

förekomma i ett antal identiska exemplar.6 Med äkta avses all konst som inte är falsk.7 

Konstverket bygger på konstnärens egen idé och eget val av motiv och teknik. 

En kopia är ett konstverk i sig och alltid äkta men ej original och kan endast utföras 

med samma material som originalet.8  

En replik av ett tidigare verk kan en konstnär göra själv, denna replik återger i sina 

huvuddrag motiv, komposition, färger etc. och kan signeras.9  

En parafras kan fritt imitera ett motiv eller drag från ett konstverk.10  

Ett plagiat är när någon använder sig av en annan konstnärs idé och motiv och utger 

detta som sitt eget. Man kan uppfatta plagiatet som en kopia där det inte behöver ha 

funnits ett original.11  

En pastisch är en efterhärmning, närmast en förvrängning av ett original, och betyder 

att konstnären försöker efterlikna stil och uttryck.12  

Det kan finnas exakta kopior som är varken parafraser eller plagiat utan vad man 

kallar appropiering. Akten att reproducera eller kopiera syftar till att ifrågasätta ”falskt” 

och ”äkta” som värdesystem. Bilden finns redan.13 

Om man tar bort signaturen från ett falsksignerat konstverk så har man bara tagit 

bort en attest, en osann sådan, beträffande vem som gjort det. Kvar finns funktionen att 

                                                   
3 Trenter, Cecilia, epost till författaren den 19 november 2009, svar på fråga om vilken historiografi som 
skrivs idag. 
4 Edquist, Samuel (red.), En helt annan historia: tolv historiografiska uppsatser, 2004, s. 5. 
5 Edquist, Samuel (red.), En helt annan historia: tolv historiografiska uppsatser, s. 6. 
6 Cavalli-Björkman, Görel, red., Falskt & Äkta, Nationalmusei utställningskatalog nr 634, 2004, s. 235.  
7 Cavalli-Björkman, Görel, Falskt & Äkta, ”Inledning” s. 17. 
8 Cavalli-Björkman, Görel, Falskt & Äkta, ”Begreppsförklaringar” s. 235. 
9 Cavalli-Björkman, Görel, Falskt & Äkta, ”Begreppsförklaringar”s. 236. 
10 Cavalli-Björkman, Görel, Falskt & Äkta, ”Begreppsförklaringar”s. 236. 
11 Cavalli-Björkman, Görel, Falskt & Äkta, ”Begreppsförklaringar”s. 236. 
12 Cavalli-Björkman, Görel, Falskt & Äkta, ”Begreppsförklaringar”s. 236. 
13 Cavalli-Björkman, Görel, Falskt & Äkta, ”Begreppsförklaringar”s. 235. 
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vara ett konstverk.14 Med signaturen är det en förfalskning. Utan den ett original utfört av 

en konstnär, samme person som med den felaktiga signaturen var förfalskaren. 

Vilken benämning eller definition vi än väljer är en sak säker, det finns ingen fast 

gräns inbördes mellan dem och de griper in i varandra.  

 

Forskningsöversikt     

Inom ämnesområdet allmän historiografi finns ett antal översikter som ger en 

introduktion till hur historia kan och har skrivits. Jag kompletterar dessa med en kort 

presentation av hur mänskligt tänkande kan påverkas av ordlösa tecken, som målningar 

och teckningar. 

Professorn i historia, Peter Aronsson, har bl.a. i rapporten Historisk forskning på 

väg – vart?, 1997, tagit upp varför vissa områden inte behandlas inom svensk vetenskap. 

Han använder allmän historia som grund.15 Han menar att svenska forskare favoriserar en 

mittposition, i andra länder krävs en tydligare profilering. Den teoriutveckling som måste 

finnas inom ämnet i Sverige ligger inte i den öppna debatten t.ex. i tidskrifter utan förblir 

svår att nå och förstå, den är intern.16 Han anser vidare att postmodernismen och 

specialiseringen ökar toleranströskeln, men minskar viljan till en reflektion över det egna 

ämnet. Just självreflektionen över ämnet anser Aronsson vara grunden för vetenskapen i 

detsamma. Jag ser behovet av samma inom konstvetenskapen 

Professorn i historia, Georg Iggers, gjorde en översikt, Historiography in the 

twentieth century: from scientific objectivity to the postmodern challenge, 1997, av hur 

historia har skrivits av fackfolk.17 Han uppfattar att historia tidigare haft tre modeller för 

sina texter. Den första är en teori om att historia gäller personer som verkligen funnits och 

händelser som ägt rum. Den andra gäller att det som hänt avspeglar personernas uppsåt 

och att den som skriver om dem ska söka motiven. Den tredje gäller att en rak tidslinje 

finns och att händelser följer efter varandra. De är således verklighet, uppsåt och tidsföljd. 

Alla dessa har ifrågasatts under 1970-talet och är därefter delvis ersatta då fokus även 

ligger på kulturella faktorer. Historieskrivningar gäller inte längre enbart övergripande 

                                                   
14 Steenberg, Elise ”Bevisföringen i så kallade konstförfalskningsmål” i Wettre, Håkan, red. Kopior, 
förfalskningar, parafraser, plagiat, pastischer, repliker, original, reproduktioner, 1989., s. 11. 
15 Aronsson, Peter, Historisk forskning på väg – vart? En översikt över avhandlingar och forskningsprojekt 
vid de historiska universitetsinstitutionerna samt en kritisk granskning av den officiella vetenskapliga 
debattens form och funktion i Sverige 1990-1996. , 1997. 
16 Aronsson, Peter, Historisk forskning på väg – vart? s. 71.  
17 Iggers, Georg G., Historiography in the twentieth century: from scientific objectivity to the postmodern 
challenge, 1997, s. 3 o 4.  
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sociala förhållanden och konstruktioner utan även vardagen samt ”vanligt folk”.18 Det 

finns inte längre givna slutsatser men däremot pågår en dialog mellan historiker med 

skilda uppfattningar. 

Det ligger en fara i att skriva historiografi. Cecilia Trenter skriver så här: 

"Historiografen befinner sig i en kluven position, han är en del av den kultur han 

undersöker."19 Hennes egen avhandling, Granskningens retorik och historisk vetenskap: 

kognitiv identitet i recensioner i dansk Historisk tidsskrift, norsk Historisk tidsskrift och 

svensk Historisk tidskrift, 1999, behandlar historiografi i en form som inte var den 

traditionella. Hos henne är det en vardagens praktik som är målet och inte en historiografi 

där stora programförklaringar eller forskningsfrontens idéer är i fokus,. 

Historieprofessor Arne Jarrick har i artikeln ”Kulturens natur”, 2003, tagit upp 

frågan om vad som är karakteristiskt för det mänskliga tänkandet.20 Han menar att ”Det 

tycks som om människans kulturkompetens är beroende av en särpräglad förmåga att 

fantisera, det vill säga att föreställa sig och bearbeta det som är utom räckhåll för sinnena 

– i såväl tid som rum.”21 Han vidareutvecklar detta med att ”För den avsändare som vill 

luras eller åtminstone slippa ta det fulla ansvaret för sina meddelanden ger ordlösa tecken 

som synes vissa fördelar framför orden.”22 Jag uppfattar att Jarrick menar att t.ex. en 

målning, som är ett ordlöst tecken, har fördelen att lätt kunna misstolkas. Detta betyder att 

mottagaren kan ha svårt att uppfatta innebörden rätt och tyda den korrekt, såväl vad gäller 

tiden som rummet, fantasin tar över hos den som ser målningen. Min uppfattning är att 

denna kulturkompetens hos människan är förutsättningen för den förfalskade målningen 

eller teckningen.  

Ett avvikande synsätt har kommit med postmodernismen. I samlingen En helt annan 

historia: tolv historiografiska uppsatser, 2004, Samuel Edquist, red., behandlas de många 

skilda sätt som används i syfte att skapa identitet och hur det förflutna blir synligt i dagens 

samhälle och i de texter som skildrar det.23 Den som skriver om historien, även när det 

gäller den falska konsten, gör det för att befästa vissa förhållanden eller underminera dem. 

Medvetet eller omedvetet sker detta.24  

 

                                                   
18 Iggers, Georg G., Historiography in the twentieth century, s. 14.  
19 Trenter, Cecilia, Granskningens retorik och historisk vetenskap : kognitiv identitet i recensioner i dansk 
Historisk tidsskrift, norsk Historisk tidsskrift och svensk Historisk tidskrift 1965-1990, 1999, sid 18. 
20 Jarrick, Arne, ”Kulturens natur” i Historisk tidskrift 2003:2  
21 Jarrick, Arne, ”Kulturens natur”, s. 233. 
22 Jarrick, Arne, ”Kulturens natur”, s. 233. 
23 Edquist, Samuel (red.), En helt annan historia: tolv historiografiska uppsatser, 2004. 
24 Edquist, Samuel (red.), En helt annan historia: tolv historiografiska uppsatser, s. 10. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna uppsats har jag valt texter som har fokus på såväl teorierna om konstförfalskning, 

som den vardagliga tillämpningen i mötet mellan förfalskare och deras omvärld. Den 

historiografi som är aktuell här får basen i ett ifrågasättande av texters användning, 

framställning och tolkning. Min utgångspunkt är att förfalskare har goda skäl för sin 

verksamhet. Konstexperter, forskare, konstsamlare och många andra som kommer i 

kontakt med förfalskningar erkänner sällan dessa motiv. Min hypotes är att detta är ett 

misstag. Jag påstår att en analys av förfalskarnas uppfattning om gränser mellan äkta och 

falska målningar eller teckningar berikar vår uppfattning om konsten och de aktuella 

konstnärerna. 

     

Metod 

Min metod kan närmast kallas en argumentationsanalys som bygger på studier av 

litteratur om förfalskning av målningar och teckningar.25 Varje argument som behandlar 

begreppen ”falskt” eller ”äkta” i texten analyseras, med basen i en kritisk grundsyn, som 

har målet att antingen bekräfta de förhållanden som texten skildrar eller underminera 

dem. Texterna skildrar alla något som har inträffat tidigare i historien. Som framgår av 

syftet är det således en historiografi som är aktuell.  

Målet för uppsatsen är att visa hur man skriver om förfalskningar av målningar och 

teckningar i skilda diskurser och genrer. Vidare vill jag visa vilka argument som blir 

anförda för eller emot förfalskningar. Jag väljer att presenterar texterna ur två synvinklar. 

Den första är förfalskarnas vy. Den andra är deras motståndares.  

 

Källor 

Jag har valt skilda ”diskurser” för mina studier, men endast för att finna källorna, ej för 

presentationen. De är;  

 

 konstvetenskapliga texter (avhandlingar, uppsatser, essäer, etc.) 

 kataloger från museer  

 populärvetenskap (teknik) 

 handböcker 

 biografier 

                                                   
25 Begreppet ”argumenterande analys” återfinns i Olof-Ors, Matilda, Äkta förfalskningar: om problematiken 
kring synen på förfalskningar, 1999, s. 3.  
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 självbiografier 

 journalistik (tidskrifter, dagstidningar).  

Materialet är omfattande varför jag har gjort ett urval. Språkområdena är i huvudsak 

svenska och engelska. Jag har valt det material där jag funnit en presentation av skillnaden 

mellan äkta och falsk konst. Den litteratur som endast presenterar falsk konst, utan någon 

diskussion om gräns mellan det äkta och det falska, har jag lämnat därhän. Skönlitteratur 

ingår ej, trots ett stort antal titlar som har förfalskare och deras gärning som grund för 

berättelsen. Endast skriftligt material ingår, jag har inte haft framgång med att få fram 

teveinslag, filmer etc. som behandlar området, även om där finns lockande titlar som t.ex. 

”Schaffende Händer” av Hans Cuerlis från år 1930 eller ”F for Fake” av Orson Welles, år 

1984. Utöver detta har jag via internet sökt med orden; förfalskning, konst, epigoneri, 

autenticietet,, tillkomsthistoria, proveniens, fake, forgery, art, deception samt skilda 

kombinationer av dem. Exempel på texter som inte kan ingå kommer här, därför att 

varken abstract, förhandsvisningar eller sammanfattningar är tillgängliga för dem, ej heller 

referenser. Jag nämner dem endast föra att visa att området är av vetenskapligt intresse i 

andra länder i Europa. Jag kan således inte avgöra vilken inställning de har till 

konstförfalskning. Två tyska och en italiensk avhandling finns: Almeroth, Thomas, Kunst- 

und Antiquitätenfälschungen : eine strafrechtliche, kriminologische und kriminalistische 

Studie über Techniken der Kunstfälscher und ihre Absatzpraktiken, Frankfurt am Main, 

1986.26 De Marchi, Andrea G. Falsi primitivi : negli studi, nel gusto, e alcuni esempi, 

Torino : U. Allemandi, 2001.27 Zupancic, Andrea, Fälschungen altdeutscher Tafelmalerei 

im frühen neunzehnten Jahrhundert : zur Phänomenologie der Kunstfälschung, Fakultät 

für Geschichtswissenschaft der Ruhr-Universität, Bochum, 1992. 28  

 

     

Uppsatsens disposition 

Presentationen bygger på min analys av texterna där jag valt en struktur som anknyter till 

respektive författares inställning, som kan vara positiv eller negativ. Jag har valt två 

ingångar som är en konsekvens av den metod jag presenterar ovan. I den första delen låter 

jag förfalskarna komma till tals. I den mån förfalskarna har skrivit själva har jag valt dessa 

                                                   
26 Almeroth, Thomas, Kunst- und Antiquitätenfälschungen : eine strafrechtliche, kriminologische und 
kriminalistische Studie über Techniken der Kunstfälscher und ihre Absatzpraktiken, 1986. 
27 De Marchi, Andrea G. Falsi primitivi : negli studi, nel gusto, e alcuni esempi, Torino : U. Allemandi, 2001.  
28 Zupancic, Andrea, Fälschungen altdeutscher Tafelmalerei im frühen neunzehnten Jahrhundert : zur 
Phänomenologie der Kunstfälschung, 1992. 
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först. Därefter kommer biografier och denna del avslutas med fiktion där författarna säger 

sig ha blivit inspirerade av faktiska förfalskare och deras verklighet. Förfalskarna 

presenteras under rubriker som visar namnen. Till var och en lägger jag en analys. Detta 

avsnitt inleds och avslutas med kommentarer. Motsvarande upplägg gör jag för deras 

motståndare, som jag kallar kännare och kritiker. Även här finns analyserande 

kommentarer. Denna undersökande del avslutar jag med en sammanfattande diskussion 

där jag knyter an inledningens teori och metod med det faktiska resultatet.  

 

Konstförfalskares syn  

 

Allmänt 

Konstförfalskning som ämne och område har två huvudsakliga teman, antingen biografiskt 

eller populärvetenskapligt, ibland i kombination. De som skriver fokuserar på en eller flera 

framgångsrika förfalskare, ibland sig själva, eliten inom ett område där framgången ligger i 

att vara dold. Jag kallar förfalskarna för ”De aktiva” för de har handlingskraften. De som 

skrivit själva får inleda, Eric Hebborn och Tom Keating. Därefter kommer intervju med 

John Myatt. Denna del avslutas med Han van Meegeren och Theo van Wijngarden som är 

texter om tidigare förfalskare, där direkt intervju ej varit möjlig. 

 

De aktiva 

Eric Hebborn 

En känd förfalskare är Eric Hebborn, verksam i Italien och England, som i sin Drawn 

to trouble: the forging of an artist : an autobiography, 1991, skildrar hur han under en 

period av mer än 30 år framgångsrikt lurade konstexperter, handlare, museer och 

konstsamlare.29 Troligen gjorde han fler än 1000 originalkonstverk som av experter 

förknippades med andra konstnärer och såldes i deras namn.30 Hebborn inledde sin 

karriär som förfalskare, fastän han var en erkänd konstnär på egna meriter, med att 

restaurera målningar som fick förändringar så att de kunde förknippas med mer erkända 

konstnärer. Det utvecklade han så att han i stället började med en tom duk eller papper för 

att få den målning han eftersträvade. Fakta och teknik hur man skaffar äldre material, 

samt hur moderna tekniker kan användas för att skapa en illusion av hög ålder, avslöjar 

                                                   
29 Hebborn, Eric, Drawn to trouble: the forging of an artist : an autobiography, 1991. 
30 Hebborn, Eric, Drawn to trouble, s. 360. 
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han i The art forger's handbook, 2004. 31 Det är inte blygsamhet som häftar vid honom 

och han kommer med en serie påståenden som är värda en närmare analys. 

Hebborn är noga med att förklara vad som är en förfalskning och vad som inte är det. 

Han menar att en teckning, efter något som inte är en teckning, inte kan vara en 

förfalskning. Han gjorde t.ex. därför cirka 25 teckningar där förebilden var etsningar av 

Stefano della Bella (1610 – 1664), alla på papper från den tiden och sålde dem med god 

förtjänst utan att han själv angav konstnärens namn. Det gjorde experterna åt honom. Det 

var dessa som satte etiketten. En av teckningarna hamnade t.o.m. på National Gallery of 

Canada.32 Hebborn förklarar detta med att säga att han inte gör kopior utan original som 

visar det tema som ett konstverk har och att han vidareutvecklar det i en riktning som han 

anser att originalkonstnären borde tagit själv.33  

Hans teknik var att inte imitera det som han själv ansåg vara typiskt för en konstnär 

utan istället välja det som experterna ansåg utmärkande och låta dem avgöra vem som 

utfört målningen.34 Han pekar på att de förfalskningar han gjort, t.ex. de 80 teckningar 

han gjorde i namnet Augustus John, har visat sig mer attraktiva än konstnärens egna äkta 

verk.35 Hebborn anser att det endast är experter som är värda att bli lurade, ju större 

expert ju större nöje.36 Hebborn finner därför inte heller något nöje i att lura noviser.37 

Hebborn menar att det måste vara förödmjukande för en konstexpert att bli lurad av 

en dålig förfalskning. Han vidareutvecklar detta med att ingen behöver skämmas för att bli 

lurad av en fin förfalskning. En artikel i Rom´s International Daily News, den 12 mars 

1980, visar detta, det gäller en av hans egna. ”Utförd på autentiskt papper från 14- 1500-

talet med bläck och kol utan fel, är de helt enkelt verk av en sann artist som har givit sig 

själv den stil som förknippas med de mästare han har imiterat, och därför ska inget ansvar 

läggas på de experter som auktionsfirmorna lät granska verken innan de såldes.”38  

Hebborn analyserar och kommenterar sex vanliga påståenden om förfalskare.39  

 En förfalskare avslöjar sig genom sin personliga stil. 

 Förfalskaren saknar friheten i genomförandet och originaliteten. 

 En förfalskning har alltid lägre kvalitet än originalet. 

                                                   
31 Hebborn, Eric, The art forger's handbook, 2004. 
32 Hebborn, Eric, Drawn to trouble, s.341 – 2. 
33 Hebborn, Eric, Drawn to trouble, s. 307. 
34 Hebborn, Eric, Drawn to trouble, s. 124. 
35 Hebborn, Eric, Drawn to trouble, s. 315. 
36 Hebborn, Eric, Drawn to trouble, s. 218. 
37 Hebborn, Eric, Drawn to trouble, s. 342. 
38 Hebborn, Eric, Drawn to trouble, s. 348. Egen översättning. 
39 Hebborn, Eric, Drawn to trouble, s. 362. Egen översättning. 
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 Förfalskningar avslöjar tidens smak. 

 Förfalskningar lyckas bara under oroliga tider. 

 När besiktningen inte avslöjar förfalskningen så gör vetenskaplig analys det 

alltid. 

Hebborns kommentar till detta är följande. De fyra första kan gälla för klena 

förfalskare men aldrig för de skickliga, till vilka han räknar sig själv. Det femte argumentet 

bygger på andra förfalskare under andra tider men inte t.ex. under Hebborns egna 25 år i 

branschen. Det sista, om vetenskapen, kan gälla för vissa material i målningen, t.ex. blyvitt 

som tar upp radioaktivitet, men metoderna är dyrbara och tidsödande samt ger inte alltid 

säkra slutsatser. De kan möjligen bevisa fel, men aldrig det äkta. 

Hebborn tar upp hur konstexperter resonerar och inleder med att dessa normalt är 

historiker, konsthistoriker. Av detta följer att de vill systematisera en värld som av sin 

natur inte kan bli organiserad. Förfalskaren ska således acceptera expertens uppfattning, 

hur fel denna än är. Samtidigt är konstexperten förfalskarens bäste vän, utan dennes 

välsignelse skulle det inte finnas några äkta konstverk.40 Och ej heller förfalskningar som 

får denna bekräftelse. 

Hebborn avslutar med sin syn på vad som gör en målning till en förfalskning enligt 

lagen. 

 Det är inte fel att måla som de stora mästarna. 

 Ett brott föreligger först när förfalskningen erbjuds som äkta målning. 

 Det begärda priset tas som bevis på säljarens uppfattning om målningen. 

 Ett förfalskat intyg är definitivt olagligt. 

Hebborn menar att hela felet i systemet ligger i sättet att attributera konsten, dvs. 

etiketterna på utställningar och vid försäljningar. Bättre vore om där stod ”Michelangelo i 

antik stil”, eller ”Anonym nutida konstnär i Rafaels stil”, etc.41 Då skulle priserna justeras.  

Med hänvisning till det mycket stora antalet sålda och därmed accepterade 

förfalskningarna kan jag konstatera att Hebborn var en skicklig konstnär. Hans sätt att 

resonera är mycket avslöjande och givande och förklarar många av de bevekelsegrunder 

som finns hos de skickliga förfalskarna. Ärelystnad, utmaning och profit samt en möjlighet 

att komma in i konstens finrum förklarar motiven. Till detta kommer en mycket klar 

uppfattning om gränsen mellan det äkta och det falska i målningar och teckningar. 

 

                                                   
40 Hebborn, Eric, The art forger's handbook, s. 165. 
41 Hebborn, Eric, Drawn to trouble, s. 357. 
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Tom Keating 

Det ligger i sakens natur att förfalskaren inte vill bli avslöjad – ska så ske vill 

förfalskaren svara för detta själv. Denne sätter då sina egna villkor och förklarar sina 

motiv. Den engelske konstnären, Tom Keating, målade omkring 2000 falska konstverk 

tillskrivna fler än 100 skilda konstnärer, och han ville tydligen ha större spänning i 

tillvaron. Han var mest aktiv under 1950- och 60-talet. I sin bok The Fake's Progress: The 

Tom Keating Story, 1977, ger han ingående skildringar av sitt uppsåt och sin teknik.42 Han 

anger att han såg gallerivärlden som rutten och falsk och därför förtjänt av samma 

behandling själv. Han valde att på den rena duken, innan han målade sitt konstverk, skriva 

in orden ”this is a fake”, med blyvitt så att detta med absolut säkerhet kom fram när 

målningen blev röntgad.43  

Det kan inte tolkas som annat än att hans tillfredsställelse blev större när han lyckade 

sälja sina förfalskningar trots att han gav motståndarna, dvs. konstexperterna och 

köparna, bättre villkor att avslöja det falska. 

 
John Myatt 

”The Master Forger” är en rubrik i brittisk press år 2005.44 Den gällde den engelske 

konstnären John Myatt som hade erkänt att han var en förfalskare. Han hade målat otaliga 

Monet, Chagall, Nicholson, Modigliani, Whistler, Bissiere, Le Corbusier, Dubuffet, de 

Stael, Sutherland och Braque.  

På väggarna i hans ateljé hängde Picasso och van Gogh. I många år pågick detta utan 

avbrott men han valde att erkänna i slutet av 1990-talet. Han var mycket flitig och fler än 

200 förfalskningar är kända idag. Han valde oftast surrealister, impressionister och 

kubister. De såldes för betydande belopp genom en kompanjon, John Drewe, som behöll 

huvuddelen själv. Denne var också flitig i att skapa en historia kring varje konstverk, 

således en godtagbar proveniens. Drewe t.o.m. förfalskade i arkiv så att den som sökte i 

källorna fann uppgifter som betygade äktheten i den förfalskning som skulle säljas. Den 

delen av historien, urkundförfalskningen, ligger utanför denna uppsats ram.  

Myatt var utbildad konstnär men hade vid 28 års ålder kommit till en punkt i sitt liv 

när den egna rollen som målare hade kommit till ända. Detaljerna blev för många och 

målningarna livlösa. Han gav upp som konstnär men hörde att en bekant vill äga en 

målning av den franske konstnären Raoul Dufy. Han erbjöd sig att måla en för denne 

                                                   
42 Keating, Tom, Geraldine Norman and Frank Norman, The Fake's Progress: The Tom Keating Story, 1977 
43 Keating, Tom, m.fl. The Fake's Progress, etc s. 84, 85.  
44 Guardian, The. www.guardian.co.uk/artanddesign/2005/dec/08/art 
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konstnär typisk strandpromenad i Nice, i en flyktig och lätt stil. Han signerade med dennes 

namn men också sitt eget på baksidan. Han annonserade i tidningar ut sin förmåga att 

måla "Genuine fakes, 19th- and 20th-century paintings from £150."45 Det fanns ett intresse 

på marknaden och han börjar sälja. 

 Efter en tid valde han att inte längre sätta sitt eget namn på baksidan, han nöjde sig 

med den förfalskade konstnärens signatur på framsidan. Viktigast för honom var att han 

utan hämningar kunde måla sådant han själv inte hade kunnat skapa med bara egen kraft. 

Han återgick till livet som konstnär och valde var morgon något som kändes inspirerande. 

Det kunde var Matisse eller Giacometti eller någon av dem som återfinns ovan. Han gjorde 

aldrig rena kopior utan valde endast motiv och teknik med utgångspunkt från vad han själv 

uppfattade som väsentligt för den aktuella förebilden, dvs. den konstnär som han valt för 

dagen. Han inledde med att, likt en skådespelare som låter sig omvandlas till en karaktär, 

gå in i det tankesätt och det liv som gällde för konstnären. Han tog till sig tekniken och 

sökte inspirationen som låg bakom varje stor konstnärs uppfattning om världen. Först 

därefter började han måla en genuin förfalskning.46 Myatt säger att den tidsepok som 

gäller, mellan det att konstnärerna levde till det att Myatt målade sina förfalskningar, 

använde han till att fånga de oskrivna kapitlen i konstnärernas liv. Det var Myatts 

privilegium att återvända till platser de älskade och där utforska nya tolkningar som 

förblev ouppptäckta och på detta sätt skapa nästa kapitel i ett förgånget liv.  

En analys av denna konstnär, John Myatt, visar vad han vill framhålla som särdrag 

för en framgångsrik förfalskare, med basen i eget liv och gärning. 

 Det första särdraget är att han behärskar yrket som konstnär vad gäller 

teknik och förmåga att fästa färgen på duken. Han har en egen gedigen konstutbildning. 

När han på sikt börjar göra förfalskningar så väljer han först slumpartat rätt material, som 

duk, etc. för att därefter medvetet göra förändringar så att konstverken kan uppfattas som 

något äldre än de är.  

 Nästa särdrag är att den egna konsten inte motsvarar förväntningarna, 

varken från konstnären själv eller från omgivningen. Myatt försökte verkligen men hur han 

än ansträngde sig så kom han inte till den nivå dit hans ambitioner sträckte sig. I all 

enkelhet; han var en misslyckad konstnär. Han kompenserade därför sina egna 

tillkortakommanden med att använda andras förmåga.  

                                                   
45 Myatt, John www.johnmyatt.com/gallery.htm 
46 Myatt, John www.johnmyatt.com/gallery.htm 
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 Det tredje gäller den uppenbara befrielse som det är att välja en annan 

teknik och stil, den konstnär som är förebilden. Hans förmåga som konstnär låg inte i att 

med basen endast i egna intryck skapa ett konstverk. Genom att välja som andra före 

honom hade gjort så löstes det problemet.  

 Det fjärde särdraget gäller den tydliga ansträngningen att verkligen själv 

försöka skapa det förebilden målade. Han skaffade all tänkbar information om den för 

stunden aktuelle konstnären. Han läste och hörde sig för, han studerade på museer och 

gallerier, han analyserade och utvecklade. Han var helt enkelt flitig och duktig. 

 Det femte gäller glidningen från att även ta med eget namn på målningen till 

att avstå från detta. Tveklöst inledde han sin karriär genom att öppet annonsera sin 

förmåga att göra förfalskningar, genuine fakes, av kända konstverk.  

 Det sjätte gäller pengarna. I fallet Myatt så hade han uppenbara ekonomiska 

problem under en period, försäljningen var viktig för honom, och verk i andra konstnärers 

namn gav mer pengar än vad hans egna gjorde. Han kunde försörja sig och sin familj. 

 Det sjunde är att Myatt uppfattade att han tillförde kunskap om den 

konstnär som han förfalskade. Genom sina studier och med sin inlevelse kunde han avslöja 

och förtydliga delar i den rätte konstnärens liv och verk. Han såg sig som en viktig person i 

denna gärning.  

 Det åttonde gäller att denne förfalskare, Myatt, idag inte skulle avslöja en av 

sina tidigare förfalskningar. Bevekelsegrunden är att målningen inte skadar någon. Vidare 

att ägaren endast skulle förlora värdet på målningen. Ingen vinner. 

 Det nionde särdraget hos denne konstnär och förfalskare, Myatt, gäller ifall 

något med målningen i sig har ändrats efter det att den avslöjats som en förfalskning. 

Enligt Myatt är så inte fallet. Det är exakt samma konstverk som finns att betrakta. Det 

som ändrats är endast frågan om dess tillkomst vilket inte syns på målningen. 

I avsnittet ovan om Myatt har jag valt att dels återge delar av en typisk 

populärvetenskaplig artikel med biografiska inslag, dels komplettera den med en 

uppdelning av de argument som denne framgångsrike förfalskare av målningar själv 

angivit. Myatts egen estetik och etik kommer fram. Han har gjort en beundransvärd 

prestation rent konstnärligt. Denna text fokuserar på motiven för en konstnär och 

förfalskare som bevisligen var mycket framgångsrik. De nio särdrag som anges ovan visar 

på skälen till denna framgång. 
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Han van Meegeren 

Holländaren Han van Meegeren är en av de mer kända förfalskarna. Skildringar av 

hans liv och verk finns i flera böcker och många artiklar. En sammanfattning finns i min B-

uppsats, Två konstnärer och deras mästerverk Vermeer och van Meegeren - om äkta och 

falska målningar.47 Han målade på 1930-talet bl.a. en serie falska Vermeer och fick 

mycket stor ekonomisk ersättning. Genom att en av förfalskningarna kom i ägo av den 

tyske fältmarskalken Hermann Göring blev van Meegeren anklagad år 1945 för att ha 

samarbetat med fienden.  

Han erkände sina förfalskningar, straffet som förfalskare kunde bli något år i 

fängelse, men kollaboration med fienden gav dödsstraff. Vid rättegången finns ett avsnitt 

återberättat av Hope B. Werness i ”Han van Meegeren fecit”, 1983, som förklarar några 

motiv hos denne, troligen världens mest framgångsrike förfalskare. På en fråga från 

domaren om varför han begärt så mycket för sina förfalskningar, totalt i dagens 

penningvärde omkring 300 miljoner kr, blev svaret: ”Jag hade inget alternativ. Hade jag 

sålt dem för ett lågt pris hade de a priori indikerat att de var falska.”48 Nästa fråga från 

domaren gällde varför han hade fortsatt, han hade inledningsvis fått mycket bra betalt 

redan för första förfalskningen. Svaret blev: ”Jag fanns själva förloppet vid tillkomsten så 

vackert. Jag kom i ett tillstånd när jag inte längre var min egen herre. Jag hade ingen egen 

vilja, kraftlös. Jag var tvungen att fortsätta.”49  

Vidare förklarade van Meegeren att han kände sig tvingad att fortsätta sälja sina 

förfalskningar eftersom hans egna verk inte ställdes ut längre, han var systematiskt och 

illvilligt förstörd av konstkritiker som inte kunde det minsta om måleri. Detta utvecklade 

han genom att framhålla att hans enda intresse var att måla. Han ville egentligen inte måla 

förfalskningar utan framför allt använda den överlägsna teknik han hade utvecklat när det 

gällde att få en målning att se gammal ut. Han såg sig som en mästare i detta.  

Av texten framkommer att den ekonomiska vinningen självfallet spelade in för hans 

förfalskningar, men att han också drevs av en önskan om ett erkännande som den mästare 

han ansåg sig vara. I detta låg att de Vermeer han gjorde tolkades av samtiden, 1930- och 

40-talets Holland, som just moderna och i takt med samtiden, vilket ansågs imponerande 

av en målare från 1600-talet. De personer som porträtteras på målningarna hade också 

utseenden som överensstämde med den tidens ideal, de kunde vara porträtt som liknade 

                                                   
47 Ekberg, Anders Två konstnärer och deras mästerverk Vermeer och van Meegeren - om äkta och falska 
målningar.  
48 Werness, Hope B. ”Han van Meegeren fecit” i Dutton, Denis (red.), The forger's art: forgery and the 
philosophy of art, 1983. s. 48. Egen översättning.  
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ikonen Greta Garbo. I detta ligger att van Meegeren skickligt utnyttjade hur hans samtid 

uppfattade skönhet och vad som var estetisk tilltalande. Samma skönhetsideal finns inte 

idag vilket möjligen kan förklara varför dessa förfalskningar numera anses lätta att avslöja.  

Dåtiden främsta experter såg inte det vi nu ser. De såg med sin tids ögon. Slutsatsen 

blir att vi idag godkänner andra förfalskningar än vad den tiden gjorde. 

 

Theo van Wijngarden 

Konstnären och tavelrestauratören Theo van Wijngarden hade på 1920-talet i 

Holland kommit på en metod där oljan i färgen hade ersatts med en gummilösning. Hope 

B. Werness har i sin artikel ”Han van Meegeren fecit”, 1983, en beskrivning av hur han 

agerade när hans teknik och resultat bedömdes av kännare.50 van Wijngarden gjorde en 

målning i Rembrandts stil och lät den komma ut på marknaden där den bedömdes bl.a. av 

den kände experten doktor Abraham Bredius. Med stor entusiasm förklarade denne 

omedelbart målningen som äkta. Avslöjandet av den som förfalskning gjordes av van 

Wijngarden själv. Inför ögonen på den häpne experten Bredius rev han helt enkelt sönder 

målningen i strimlor och förklarade att han själv hade målat den.51 Ett motiv för detta 

erkännande kan ligga i att just experten Bredius vid ett tidigare tillfälle avslöjat en 

förfalskning, attributerad till Frans Hals, där bl.a. just van Wijngarden hade ekonomiska 

intressen. Han agerade som mellanhand mellan förfalskaren, Han van Meegeren, och en 

gallerist som sålde den och som sedermera tvingades återköpa vad som visade sig vara en 

förfalskning. van Wijngarden hämnades helt enkelt när han inför experten Bredius visade 

att denne expert själv blev lurad av den som tidigare hade kommit till skada. 

Hämnd och revansch är också motiv för förfalskare. 

 

Diskussion om konstförfalskares syn på etik och estetik 

I texterna ovan finns olika historier om förfalskare av målningar och teckningar, och några 

drag är gemensamma.  

Förfalskarna visar en yrkesstolthet. De är i de flesta fallen skickliga målare och 

tecknare, de kan sitt hantverk. I många fall har de utvecklat eller förfinat metoder som 

använts av gamla mästare och till dem fogat sådant som gjort att dessa konstverk uppfattas 

som tidsenliga.  

                                                                                                                                                                         
49 Werness, Hope B. ”Han van Meegeren fecit”, s. 48. Egen översättning. 
50 Werness, Hope B. ”Han van Meegeren fecit” i Dutton, Denis (red.), The forger's art: forgery and the 
philosophy of art, 1983. 
51 Werness, Hope B. ”Han van Meegeren fecit” s. 19. 
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De är vidare stolta och självsäkra i sin roll. De kan sina konstnärer utan och innan 

och de känner den marknad de vänder sig till. De vet exakt var gränserna går mellan det 

äkta och det falska, den gränsen testar de gång efter annan. De vill i många fall ha en roll i 

konsthistorien. Vinster och profit spelar en roll, ofta i inledningen på banan som 

förfalskare, men detta ersätts ofta på sikt av utmaningen att lyckas med sådant som 

tidigare inte varit möjligt. En del i detta är otvivelaktigt att lura konstexperter, var dessa än 

finns. Särskilt uppskattar förfalskare när deras verk hamnar i betydande samlingar, 

gallerier och museer. 

När förfalskaren avslöjas vill de själva ha en aktiv part i erkännandet, de vill även 

sätta villkoren för denna fas.  

Jag har i studien inte funnit någon betydande kvinnlig förfalskare. Någon säker 

slutsats av detta kan jag inte dra. En hypotes är att spelet kring förfalskandet, utmaningen 

och viljan att vinna, inte betyder något för dem. Det kan också vara så att de är skickligare 

än någon man och aldrig avslöjats eller inte heller avslöjar sig själva. 

Texterna kring förfalskandet, vad gäller såväl motiv som teknik och genomförande, 

visar tydligt att det finns en stor kunskap om konsten hos förfalskarna och i deras 

målningar och teckningar. 

 

Kännares och kritikers uppfattning 

 

Allmänt 

I inledningen skrev jag att många tycks ha en aversion mot förfalskning men samtidigt 

finns där en lockelse. Särskilt tycks detta gälla författare och forskare som vill diskutera 

hur förfalskare ska stoppas eller i alla fall möta svårigheter i sin gärning. Detta sker ofta 

genom att beskriva hur förfalskare och deras verk har avslöjats. Jag funderar på de 

auktoritära experterna som kan allt om konstförfalskarna. Jag anser att dessa auktoriteter 

måste tala med fast röst, markera sina åsikter, dra en bestämd gräns mellan det falska och 

det rätta samt aldrig sväva på målet när det gäller den egna uppfattningen. Falskt är falskt. 

Äkta är äkta. Jag kallar dem kritiska kännare. 

 

De kritiska kännarna 

Alla presenteras med namn på författaren alternativt på den som avhandlas i texten.  

Jag inleder med avhandlingar från skilda länder. (Lars Vilks, Hans Hayden, John 

Daab, Carl Grimm).  
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Sedan kommer texter som med basen i estetik och filosofi diskuterar förfalskningar. 

(Leonard B. Meyer och Alfred Lessing).  

Därefter presenterar jag i kronologisk ordning tre större utställningar, två i Sverige 

och en i England, med temat falsk konst (Bo Ossian Lindberg, Mark Jones, Görel Cavalli-

Björkman och Per Hedström).  

Efter dem följer de s.k. experterna på konstförfalskning där jag inkluderar två 

svenska uppsatser. (Sonia Cole, Ulf Linde, Fank Arnau, Guy Isnard, Thomas Hoving, 

Johannes Rød, Ragnar Bergmark, Björn Hallström, Anne-Lie Wahlqvist, Matilda Olof-Ors, 

Gösta Stenman och Anders Linnros).  

 

Lars Vilks 

Konstnären, sedermera konstprofessorn, Lars Vilks skriver om förfalskning i sin 

avhandling som gäller teorier inom bildkonsten, Konst och konster, 1987. I ett kapitel han 

kallar ”Konstupplevelser”, där han visar på betydelsen av ett intuitivt skådande, och när 

denna upplevelse knyts till en kunskap, en kontext och hur dessa påverkar denna 

upplevelsen, skriver han: ”Ett förfalskat konstverk kan förmedla de genuinaste upplevelser 

så länge de behåller sina aura av äkthet. När det visar sig vara falskt förpassas det snabbt 

från museets paradsal till magasinet i källaren.”52 Han utvecklar inte detta närmare, 

slutsatsen bara finns där. Han tar inte ställning till vad som är äkta eller falskt. Han 

utvecklar emellertid detta något år 2008 när han i ett inlägg på sin blogg skriver följande: 

”Vill du ha ett ännu tydligare exempel på hur kunskap påverkar upplevelsen kan man gå 

till förfalskningen eller uttalat epigoneri. När betraktaren, som kan ha fått starka 

upplevelser av sådana objekt, får veta att det handlar om en simpel förfalskning eller om 

att en konstnär har gjort alltför kraftiga lån från någon annan känd bild, påverkas 

upplevelsen.”53  

Hur konstupplevelsen sedan påverkas av det falska och varför detta är effekten 

utvecklar inte denne professor i konstteori.  

 

Hans Hayden (f. Hans Pettersson) 

Konsthistorikern och konstteoretikern Gregor Paulsson har snuddat vid frågan om 

förfalskning av måleri utan att direkt beröra ämnet. I sin avhandling Gregor Paulsson och 

den konsthistoriska tolkningens problem, 1997, tar Hans Hayden (f. Hans Pettersson) upp 

                                                   
52 Vilks, Lars, Konst och konster, 1987. s. 104.  
53 Vilks, Lars, Blogg, del 639, Den välordnade upplevelsen. www.vilks.net 
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frågan om hur Paulsson behandlar konstverkets värderelation.54 Paulsson hävdar att 

förvisso kan betraktaren inte förstå verkets egenskap av konstverk genom ”icke-

konstnärliga faktorer” men på samma gång framhåller han att varje konstverk är ”bärare 

av utanför konstverket liggande värden”. Detta synsätt tycks vara centralt för Paulssons 

analyser med sin betoning av kvalitativa aspekter i samma grad som kvantitiva. Det har 

enligt Hayden sin grund i de teorier som framfördes av Torgny T. Segerstedt i dennes 

Verklighet och värde: inledning till en socialpsykologisk värdeteori. 55 Där återkommer 

den klassiska frågan från filosofin hur en människa kan skaffa sig kunskap om 

omgivningen. Det gäller att betrakta förhållandet mellan subjekten (människan) och 

objektet (omgivningen). Tre nivåer tar Segerstedt fram.56 De är kvaliteter hos objektet och 

han kallar dem: den primära (dess mätbara dimensioner), den sekundära (hur den 

uppfattas) samt den tertiära (den subjektiva erfarenheten av värdet). Enligt Segerstedt 

kan man inte dra exakta gränser mellan de objektiva respektive subjektiva kvaliteter som 

finns i konstverket, skälet är att subjektet erfar värdet som tillhörande objektet. Den 

avgörande faktorn är känslan. Detta accepteras som en fast plattform av Paulsson, med 

tillämpningen att denna känsla är gemensam för alla individer i en grupp, helt enkelt 

socialt betingad. De kallar den för samkänslan. Detta relativa värdesystem, ett 

normsystem, har sin grund i det dessa båda forskare kallar symbolmiljön. Det är en social 

dimension. Paulsson utvecklar detta genom sitt uttalande: ”Ett konstverk som godtas av en 

krets människor tillför deras symbolmiljö nya delnormer, det blir självt en normkälla, som 

inverkar förändrande eller förstärkande på de redan förefintliga dispositionerna till 

handlingar och värderingar”.57 Jag tolkar detta som att Paulsson skildrar en ömsesidig 

påverkan inom en grupp, en påverkan som ska förstärka den gemenskap som finns i 

gruppen eller möjligen införa alternativ. Även om Paulsson inte tar upp förfalskade 

målningar som ämne så kommer han in på frågan om hur och när konstverk skapas. Han 

bedömer gärningen som helt avgörande. Hayden förtydligar detta genom att skriva: ”En 

konsekvens av detta resonemang är att varje enskilt konstverk måste bedömas i 

förhållande till sin ursprungliga tillkomstsituation, utifrån den symbolmiljö som styr 

situationen.”58 Detta måste tolkas som själva kärnan i Paulssons teori om den sociala 

dimensionen inom konsten. Jag uppfattar detta som att Paulssons teori är att en målning 

                                                   
54 Hayden, Hans, Gregor Paulsson och den konsthistoriska tolkningens problem, 1997, s 149. 
55 Segerstedt, Torgny T., Verklighet och värde: inledning till en socialpsykologisk värdeteori, 1938. 
56 Segerstedt, Torgny T., Verklighet och värde: inledning till en socialpsykologisk värdeteori, s 6 ff.  
57 Hayden, Hans, Gregor Paulsson och den konsthistoriska tolkningens problem, s 151. Citatet är en av 
Hayden gjord översättning från tyskan.  
58 Hayden, Hans, Gregor Paulsson och den konsthistoriska tolkningens problem, s 152 
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eller en teckning med sin tillkomsthistoria måste bedömas annorlunda än den förfalskning 

som i varje objektiv analys överensstämmer med det originalet innehåller. Han fixerar 

således analysen till tillkomstmomentet och menar att det korrekta i varje 

tolkningssituation är att fixera den till konstnärens medvetna avsikter. Den estetiska 

inkänningen är att betraktaren i sig kan uppväcka samma känslor som behärskade 

konstnären.59 Romantikens idé om ett direkt naturligt gensvar mellan konstnär och 

betraktare ligger nära här. Men Paulsson komplicerar sin egen teori genom att senare 

framföra att tidsavståndet påverkar tolkningssituationen.60 Men detta får inget stort 

genomslag utan bekräftar snarare att det väsentliga i ett konstverk förblir oupptäckt för 

Paulsson, nämligen att innehållet påverkas av nytolkningar.  

Paulsson undvek vad en förfalskning skulle medföra i tolkningen eller så var han 

medvetet ointresserad av frågan. 

 

John Daab 

I en avhandling i ämnet ekonomi av John Daab, Comparing auction house, gallery, 

and private fine art presale presentations on the Internet, 2008, diskuterar han hur 

dagens experter försöker avgöra skillnaden mellan äkta och falsk konst.61 Grunden är att 

uppgifter gör gällande att ett av två konstverk, sålda via kända auktionshus och gallerier i 

USA under de första åren av 2000-talet, var falska. Undersökningen gäller om dessa 

firmor gör adekvata och korrekta beskrivningar av äkthet för de konstverk som fått 

beteckningar att vara äkta. Författaren finner att så ej är fallet. Tidigare byggde äkthet ofta 

på uppfattningen av en enskild person, en expert. Numera måste detta, i de fall att 

pålitlighet eftersträvas, kompletteras eller helt ersättas av ren vetenskap, dokumentation, 

standardiserade data, etc. Men detta tillämpas sällan i de beskrivningar som ska gälla som 

värdering och därmed intyg på äkthet. 

De vanliga beskrivningarna av målningar och teckningar ger således inget stöd för 

hur en betraktare ska förhålla sig till äktheten i verket. Därmed inte heller till 

förfalskningen. 

 

                                                   
59 Paulsson, Gregor, Konstverkets byggnad, 1942, s 54. 
60 Hayden, Hans, Gregor Paulsson och den konsthistoriska tolkningens problem, s 156. 
61 Daab, John, Comparing auction house, gallery, and private fine art presale presentations on the 
Internet, 2008, s. 12.  
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Carl Grimm 

Frågan om teknik i undersökningar av skillnaden mellan äkta och falska målningar 

studeras ingående i en avhandling A study of authenticity in paintings attributed to Albert 

Pinkham Ryder, 2000, om konservering av målningar, av Carl Grimm.62 Grimm använder 

som underlag en amerikansk målare, Pinkham Ryder, som tydligen varit föremål för 

omfattande förfalskningar. Grimms slutsats blir att konstexpertis, utan tillgång till 

vetenskapliga metoder, inte på ett avgörande sätt kan skilja mellan en äkta målning och en 

gjord av en skicklig förfalskare. Grimm kommer till samma typ av svar som Daab gjorde i 

avsnittet ovan; erfarenhet och omdöme klarar inte uppgiften.  

Betraktaren kan inte utan vetenskapligt tekniskt stöd fälla ett omdöme som ska gälla 

skillnaden mellan falskt och äkta. Men inte heller vetenskapliga undersökningar ger alltid 

rätt svar. 

 

Leonard B. Meyer 

Professorn i estetik, Leonard B. Meyer diskuterar, i ”Forgery and the Anthropology of 

Art” varför ett original, en målning, har större värde än dess reproduktion.63 Han menar 

att originalet är ovanligt och därför har större värde, rent ekonomiskt. Utöver detta så får 

originalet större värde estetiskt genom att vår känsla av nära kontakt med den magiska 

kraften hos den skapande konstnären förhöjer känslan och förmågan att reflektera över 

målningen. Så snart det blir klart att det är en förfalskning, så försvinner denna magi. Det 

som då kvarstår är, enligt Meyer, en kulturell anomali, en mindre värd reproduktion. 

Huvudskäl till kravet att känna konstnären och målningens tillkomsthistoria bygger, enligt 

Meyer, på att en målning inte är isolerad från sin kultur samt från konstens och 

konstnärens historia. Han visar vidare att de mest framgångsrika förfalskarna inte 

kopierar, utan de är så kunniga i mästarnas stil och sätt att tänka, att de faktiskt kan måla 

som denne. Skälet till att ändå avvisa förfalskarna är, enligt Meyer, att dessa förändrar vår 

uppfattning av mästaren.  

Min uppfattning är att detta gäller alla tolkningar av alla målningar och teckningar, 

således att varje tolkning förändrar uppfattningen. 

 

                                                   
62 Grimm, Carl A study of authenticity in paintings attributed to Albert Pinkham Ryder, 2000 
63 Meyer, Leonard B ”Forgery and the Anthropology of Art” i Dutton, Dutton (red) The forger´s art, Forgery 
and the Philosophy of Art, 1983, s. 86-89. 
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Alfred Lessing 

”Vad är fel med en förfalskning?” Frågan ställs av professorn i filosofi, Alfred Lessing, 

i ”What is wrong with a Forgery?”, 1983, och har sin grund i antagandet att det verkligen 

finns något fel med en förfalskning.64 Han säger att begreppet ”förfalskning” bygger på 

antagandet om motsats till något som är äkta eller genuint. Förfalskning är något negativt. 

Detta leder till att något som t.ex. måleri, som innehåller ett estetisk element, därmed i 

samband med förfalskning även skulle innebära frånvaron av estetiskt värde.  

Han visar emellertid att så inte är fallet. Det kan gälla för en person som säger att det 

estetiska värdet, skönheten, är påverkat av kunskapen om målningen är falsk eller äkta. 

Men skönheten, det estetiska värdet, finns där likafullt. Det är samma målning. Det som 

hyllas som ett stort konstverk, en ypperlig målning, kan inte genom kunskapen om dess 

tillkomst, förändras och förkastas som undermåligt av rent estetiska skäl. När 

konstexperter, av estetiska skäl, förkastar en målning som undermålig för att den 

förklarats vara en förfalskning så är det andra motiv som styr omdömet, t.ex. historiska, 

biografiska, ekonomiska eller sociala skäl. Estetiken gäller således ej, trots att detta är 

argumentet.  

Lessing menar att kärnan i konsten är så infekterad av icke-estetiska omdömen att 

det i praktiken är omöjligt att skilja mellan det konstnärliga och det ekonomiska, mellan 

smak eller mode från sann konstnärlig färdighet, samt bra konstnärer från smarta 

affärsmän. Därmed avgörs frågan om förfalskning gentemot det äkta således på icke-

estetiska grunder. Detta i sin tur medför att den betraktare, som ser en målning och inte 

vet något om konstnären, inte heller kan påverkas av vem det är som målat den. Av detta 

följer att det inte är målningen i sig som avgör frågan om äkta eller falsk, utan det är 

kunskapen om målningen, vilket är något helt annat än det estetiska. Frågan kvarstår 

därmed för Lessing: ”Vad är fel med en förfalskning?” Svaret bör därför, enligt Lessing, 

ligga i moralen eller det lagliga. Moralfrågan påverkas av att en förfalskning innehåller ett 

drag av svek. Men de flesta förfalskningar som uppdagas numera har inte tillkommit 

genom svek utan på grund av misstag eller missuppfattningar eller brist på information om 

den målning som är aktuell. Därutöver finns förfalskningar som tillkommit med bedrägligt 

uppsåt, svek, det är egentligen dessa som avvisas på moralisk grund. En undermålig 

målning ska nämligen inte få kallas högklassig. Om en målning av en erkänd och högt 

skattad konstnär, t.ex. när en de Hoogh förklaras som en äkta Vermeer, är det inte enkelt 

                                                   
64 Lessing, Alfred ”What is wrong with a Forgery?” i Dutton, Dutton (red) The forger´s art, Forgery and the 
Philosophy of Art, 1983, s. 58. 
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att förklara den som en förfalskning. Skälet är att högklassig konst inte betraktas som 

undermålig, och därmed inte längre en förfalskning. Av detta följer att moralen inte kan 

styra vad som är falskt eller äkta, då ett på moralisk grund avvisat verk är lika högklassigt 

som det äkta. Det föreligger ingen skillnad, enligt Lessing. Han kopplar förfalskning tätt 

samman med originalitet, dvs. till skapandet av målningen, därmed avgörs vad som är en 

förfalskning i fall målningen har vad Lessing kallar historisk originalitet.65 Det är denna 

som saknas i en förfalskad målning.  

Begreppet originalitet kräver en förklaring. Vad ett original är finns i definitionerna. 

Men vad ingår egentligen i begreppet? Alfred Lessing har delat upp detta i fem avseenden, 

enligt nedan.66  

 Att objektet, målningen, inte är identiskt med något annat. Men detta gäller i 

princip alla handgjorda föremål. 

 Målningen innehåller en individualitet som särskiljer den från andra. Men 

detta innebär inte samtidigt att den har egen skönhet eller eget estetiskt värde, det har 

nämligen även reproduktionen eller kopian. 

 Målningen ska visa nytolkning eller spontanitet, dvs. vad inte visats tidigare. 

Detta kan även en förfalskning ha, det är inte originellt i sig. 

 Målningen ska innebära en sådan konstnärlig prestation att den framstår 

som enastående. Men detta gäller inte flertalet av de målningar som visas, möjligen bara 

de få undantagen.  

 Målningen ska vara en del av ett konstnärskap som gäller en konstnär eller 

grupp eller epok. Men detta innebär en historisk koppling, således till tillkomsten, inte till 

målningen som den visas.  

Av ovanstående är det möjligen sista punkten, den femte, som pekar mot det som kan 

kallas originalitet. Detta utvecklar Lessing och menar att originaliteten endast kan uppstå i 

en särskild historisk situation av en konstnär, inte vid en annan tidpunkt eller plats av en 

annan konstnär, en förfalskare. Förfalskaren har således, enligt Lessing, inte historisk 

originalitet.67 Resten finns där hos en skicklig förfalskare. Frågan gäller då varför denna 

historiska koppling måste finnas. Den gäller endast inom det vi kan kalla den moderna 

västerländska konsten, det är där som historiken anses avgörande, dvs. kopplingen till en 

speciell och känd konstnär vid en angiven tidpunkt och plats. Fanns inte den kopplingen 

                                                   
65 Lessing, Alfred ”What is wrong with a Forgery?”, s. 73. 
66 Lessing, Alfred ”What is wrong with a Forgery?”, s. 69-71. 
67 Lessing, Alfred ”What is wrong with a Forgery?”, s. 74. 
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skulle vi endast ha en serie fina målningar som saknade originaliteten, vilken endast kan 

definieras av målningens tillkomsthistoria.  

En bra förfalskning kan därför inte dömas ut av estetiska skäl, möjligen av historiska. 

Men målningen eller teckningen i sig är inte ändrad av dess historik. 

 

Bo Ossian Lindberg 

Göteborgs konstmuseum genomförde åren 1988-89 en stor utställning som tog upp 

frågor om gränser mellan skilda konstverk och hur de ska klassificeras. Hela området blir 

tydligt i namnet Kopior, förfalskningar, parafraser, plagiat, pastischer, repliker, 

original, reproduktioner, 1989.68 En avgörande punkt gäller vad som är falsk konst. 

Följande finns: ”Varje konstverk som har framställts eller framlagts i avsikt att väcka 

illusion av att dess framställningshistoria är en annan än den verkliga, är en 

konstförfalskning.”69 Denna definition formulerades ursprungligen av professor Bo Ossian 

Lindberg, vid konstvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, på en beställning av 

åklagarmyndigheten i Malmö som då, år 1988, saknade ett odiskutabelt åtalsrum. 

Lindberg säger: ”Den har satt folk i fängelse, alltså är den bra.”70 

Denna definition gör således ingen skillnad mellan en målning eller teckning som är 

lik ett original eller olikt det. 

 

Mark Jones  

The British Museum hade en större utställning ”Fake? The art of deception”, år 1990, 

med en bred visning av falsk konst och en utförlig faktabok i anslutning till den.71 I 

förordet, som skildrar utgångspunkten för den ansvarige vid museet, intendent Mark 

Jones, finns en ingång som ger en viss förklaring till att så stor andel av det som samlas 

och köps in är förfalskningar. Där framhålls att experter ser vad de önskar se, ett 

tunnelseende.72 När förfalskningar köps in, av t.ex. museer, är det inte girighet som styr 

valet utan önskan att uppfylla en förutbestämd teori. Även övermod som svar på behov är 

en viktig faktor när experterna gör fel. Varje generation får förfalskningar av det som de 

själva värdesätter högst.73 Vidare framhåller Jones att förfalskarna, som gör sig kända 

                                                   
68 Wettre, Håkan, red. Kopior, förfalskningar, parafraser, plagiat, pastischer, repliker, original, 
reproduktioner, 1989.  
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71 Jones, Mark, Craddock, Paul T. & Barker, Nicholas (red.), Fake?: the art of deception, 1990. 
72 Jones, Mark, Craddock, Paul T. & Barker, Nicholas (red.), Fake?: the art of deception, s. 9. 
73 Jones, Mark, Craddock, Paul T. & Barker, Nicholas (red.), Fake?: the art of deception, s. 13. 



 26 

genom egna avslöjanden, efter en tids publicitet märker att det som beundrades i en 

annans namn, nu kallas banalt och tafatt.74  

Enligt Jones betyder i vår tid namn allt. Utan konstnärens namn är konstverket utan 

värde, allt förknippas med en stor artist. Tidigare fanns även en beundran för teknisk 

färdighet i att kopiera, men detta är borta nu.75  

Enligt Jones är det väsentligt att studera förfalskningarna för de avslöjar 

vetenskapsmännens ofullständiga metoder, experternas feluppfattningar och 

konstkännarnas estetiska misstag. Därför bör inte förfalskningar förstöras, vilket 

förekommer, utan tvärtom betraktas med intresse och möjligen även med en viss motvillig 

beundran.76 

Jones avslutar med att det vore missledande att tro att tekniska undersökningar, 

kombinerade med konstexperters uppfattning, kan avslöja förfalskningar. Så är det ej. Det 

finns något gäckande i alla konstverk, falska och äkta, vilket samtidigt ger dem deras 

magi.77 

Denna breda skildring av förfalskningar visar på en pragmatisk syn på området. Det 

existerar och påverkar oss alla, även de skickligaste experterna, och med denna kunskap 

måste all konst värderas. Den kan lika gärna vara falsk som äkta. 

 

Görel Cavalli-Björkman 

Nationalmuseum hade år 2004 en större utställning ”Falskt & Äkta”, 2004, med en 

utförlig katalog med samma titel.78 Ordet ”och” skrivs medvetet med latinets ”&” för att 

visa att där inte finns ett tydligt motsatspar mellan ”äkta” och ”falskt”. Annars kan man lätt 

förledas att där ska finns ett försåtligt ”eller”.79  

Syftet med texten i katalogen och utställningen är att visa på de varianter som finns 

mellan de två begreppen, ovan. Förste intendenten vid museet, Görel Cavalli-Björkman, 

anger några huvudsakliga skäl för förfalskares gärning. De kan vara önskan om profit, visat 

skämtlynne samt att vara underskattad i den egna gärningen som konstnär.80  

Texten är välgörande i sin uppfattning om svårigheten att sätta exakta fasta gränser 

mellan det äkta och det falska.  

 

                                                   
74 Jones, Mark, Craddock, Paul T. & Barker, Nicholas (red.), Fake?: the art of deception, s. 16. 
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79 Cavalli-Björkman, Görel, red., Falskt & Äkta, s. 7, förord av överintendent Solfrid Söderlind. 
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Per Hedström 

Per Hedström, intendent vid Nationalmuseum, skriver i Nationalmusei katalog om 

förfalskares strategier under rubriken ”Förfalskares strategier – från Han van Meegeren 

till John Drewe”, 2004.81 Han nämner Elmyr de Hory som avslöjades i slutet av 1960-talet. 

Denne de Hory gjorde en mängd falska Chagall, Matisse, Picasso, Modigliani, Dufy, van 

Dongen m.fl.82 Avslöjandet väckte på den tiden stor uppmärksamhet, men de Hory höll sig 

undan på ön Ibiza, där han inte kunde åtalas för förfalskning. Där kunde han sälja sina 

förfalskningar i eget namn. Efterfrågan blev så stor att efter en tid dök där upp en ny typ av 

förfalskningar. Nämligen förfalskningar av de Horys förfalskningar. 

Detta kan möjligen tolkas som att även förfalskningar värderas efter sin äkta historik, 

inte genom dess estetik. En falsk förfalskning värderades således lägre än den äkta. 

 

Sonia Cole 

Författaren och arkeologen Sonia Cole ser förfalskare som artister, närmast genier, 

och hon försöker tränga in i de psykologiska bevekelsegrunder som driver dessa 

beundransvärda yrkesmän i sin bok Ryktbara förfalskningar, 1957.83 Hon finner det 

egendomligt att det inte finns kvinnliga förfalskare.84 Hon ser dessa män som små till 

växten och själsligen obetydliga eller psykiskt outvecklade, men även bjässar som 

Michelangelo gör en förfalskad antik amorin och har roligt åt den som köpte den som 

äkta.85 Motiven för att förfalska delar hon upp i tre områden. Det första gäller ekonomi och 

hon finner detta som det vanligaste skälet men att deras arbeten inte är särskilt intressanta 

eller att de arbetar utan inspiration. Nästa, som är det politiska motivet, lämnar jag för hon 

anger inga målningar där, endast brev, dokument etc. Det tredje motivet har vad Cole 

kallar psykologiska fall. Hon visar att det enklaste sättet att lyfta den egna skaparkraften 

till en högre nivå är genom att måla förfalskningar. Cole framhåller hämndmotivet för att 

kritiker, experter och samlare ratat de egna verken.  

Hon visar att dessa förfalskare gång efter annan visar verklig kärlek till konsten men 

samtidigt en oemotståndlig lust att förfalska den.86 Som Sonia Cole påstår så krävs det ett 

geni för att göra en förfalskning som håller för alla granskningar.87 
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Ulf Linde 

Den personliga dimensionen finns i alla konstverk, menar konstkritikern Ulf Linde. I 

ett tal med titeln ”I det falskas ljus” i Efter hand: texter 1950-1985 från 1985 ger han ett 

exempel på hur han reagerar inför en konstförfalskning.88 Det är inställningen till 

målningen som förändras när den avslöjas som en förfalskning. Målningens tekniska 

utförande är en del, men inte allt, till den konstnärliga kvaliteten hör mer. Linde kräver en 

uppmaning att se för att han ska bemöda sig om detta och denna anmodan måste vara 

personlig. Därmed krävs en avsändare, denne får inte vara anonym eller okänd, utan ska 

vara konstnären själv. Det krävs tid och rum för att identifiera denne, dvs. den som målat 

tavlan ska ha arbetet i ett meningsskapande sammanhang.  

Är avsändaren falsk så har Linde inget intresse kvar, även om målningen i sig inte har 

ändrats.  

 

Frank Arnau 

Författaren och konsthandlaren H Schmitt, som skrivit under pseudonymen Frank 

Arnau, gör i Konstförfalskning: tavlor, smycken, mynt, skulpturer, glas, keramik, möbler, 

vävnader : hur förfalskarna arbetat genom tiderna och hur man avslöjat dem, 1961, en 

bred skildring av flera förfalskare inom skilda områden och hans huvudtes är att allt 

förfalskas.89 Han menar att varje förfalskning måste ses som en del av tidsandan. Han 

skriver bl.a. ”Att beundra, förgapa sig i och respektera förfalskningen som konstverk, 

motsvarade tidsandan under renässansen, som ansåg giftmord och heroism, religion och 

gudlöshet, yttersta asketism och hämningslös njutningslystnad vara jämförbara och 

likvärdiga företeelser.”90 Han visar att det kan finnas psykologiska motiv bakom 

förfalskningar men särskilt betydelsefullt är penningbegäret, enligt Arnau. Han lägger 

vidare stor vikt vid signaturens betydelse för värderingen.91 

I grunden är han mycket emot förfalskningar, även om han med viss inlevelse 

skildrar framgången hos några kända förfalskare. 

 

                                                                                                                                                                         
87 Cole, Sonia, Ryktbara förfalskningar, s. 13. 
88 Linde, Ulf ”I det falskas ljus” i Efter hand: texter 1950-1985, 1985, s. 553-5. 
89 Arnau, Frank, Konstförfalskning: tavlor, smycken, mynt, skulpturer, glas, keramik, möbler, vävnader : 
hur förfalskarna arbetat genom tiderna och hur man avslöjat dem, 1961. 
90 Arnau, Frank Konstförfalskning, s. 43. 
91 Arnau, Frank Konstförfalskning, s. 23. 
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Guy Isnard 

Den franska polisens expert på förfalskningar, Guy Isnard, tar i Målarkonstens 

marodörer, 1956, upp frågan om skillnaden mellan spontan , alltså ofrivillig, likhet mellan 

målningar och den avsedda, dvs. den bedrägliga.92 Han menar att det inte går att sätta 

likhetstecken mellan stöld och naturlig frändskap. Han vill med detta visa att även 

berömda konstnärer, utan minsta risk för den konstnärliga integriteten, kan vara 

medlemmar i samma familj som sin mästare och därav följer att de målar så likt att ingen 

skillnad uppstår mellan dem. Är sedan målningen osignerad är det svårt att avgöra vem 

som målat vad. Hans uppfattning är att totala förfalskningar kräver verklig 

yrkesskicklighet.93 En väsentligt enklare metod vid förfalskning är att använda sig av den 

enda äkthetsgaranti som många håller fast vid, nämligen signaturen. Enligt Isnard är det 

lätt att imitera en signatur.94 Han upprepar att på hundra äkta tavlor av en mästare finns 

det tio signaturer, medan det på hundra förfalskningar finns nittio. I denna text finns fokus 

på signaturer, trots att dessa ofta saknas på äldre målningar, där har de också sällan 

funnits.  

Isnard tar bestämt avstånd från medvetna förfalskare, hur skickliga den än är, han 

kallar dem marodörer. De förändrar bilden av det äkta, men han har en förståelse för de fel 

som kan uppkomma när inga signaturer finns och målningar har en inbördes frändskap. 

 

Thomas Hoving 

En annan som också vill beskriva avslöjandets teknik och tanke är Thomas Hoving, f 

chefen för Metropolitan Museum of Art, som i False impressions, the hunt for big-time art 

fakes, 1996, på ett roligt och skämtsamt sätt berättar orsaken till dels förfalskarnas 

framgångar, dels hur avslöjarna vinner och därmed även demaskerar de giriga och 

lättlurade.95 Hoving tar ställning emot förfalskningar, de förstör bilden av konstnären, 

men han har en klar uppfattning att alla inköpare gör fel, även han själv, och att dessa fel 

alltid avslöjas, eftersom alla förfalskningar avslöjas, varför allt ställs till rätta på lite sikt. 

Som framgår av tidigare texter sker inte alltid avslöjanden, förfalskningar finns på 

museer och hos andra samlare. 

                                                   
92 Isnard, Guy, Målarkonstens marodörer, 1956, s. 26. 
93 Isnard, Guy, Målarkonstens marodörer, s. 31. 
94 Isnard, Guy, Målarkonstens marodörer, s. 47. 
95 Hoving, Thomas, False impressions, the hunt for big-time art fakes, 1996. 
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Johannes Rød 

Johannes Rød, som är konservator, har i sin Falsk; kunst som forfalskning, 

forfalskning som kunst, 2000, en översikt över konstförfalskningen med särskild tonvikt 

vid några kända förfalskare från 1900-talet. Dessa kapitel kan uppfattas som 

standardberättelser om framgång och avslöjanden och de avslutas med en kort förklaring 

av hur förfalskningar kan avslöjas med modern teknik. Røds uppfattning är att en 

förfalskning inte kräver konstnärlig kreativitet på gängse sätt, utan den visar i första hand 

ifall en person kan imitera och kopiera på ett övertygande sätt.  

Rød för en diskussion om det kan finnas bra förfalskningar, dvs. förfalskningar av 

konst som har ett egenvärde. Det gäller närmast frågan hur en målning som tidigare varit 

godkänd och uppskattad blir avslöjad som en förfalskning och om denna målning då 

fortfarande är konst. Han tar upp frågan men besvarar den inte.  

Han framhåller att det finns en tidsaspekt och skriver att en förfalskning har en egen 

livscykel på ungefär en generation. I detta ligger att en förfalskning i sig bär på vissa 

karaktäristiska särdrag som ligger i den tid då förfalskningen gjordes.96 Vidare gäller att 

för var gång en förfalskning attributeras till en konstnär så ändras också gränserna för vad 

som kan vara acceptabelt eller t.o.m. typiskt för denne. Røds syn bygger på att 

förfalskningar avslöjas av den överlägsna estetiken hos vissa kännare och skulle dessa inte 

mäkta med uppgiften finns alltid den vetenskapliga analysen. 

Ur bl.a. texten av Hebborn framkommer att Røds uppfattning har föga stöd i 

verkligheten. Estetiskt kan det vara omöjligt att skilja det äkta från det falska och 

vetenskapen kan inte avgöra vad som är äkta, men tidvis vad som är falskt. 

 

Ragnar Bergmark och Björn Hallström 

En annan ingång kan var hur ”fakebusters”, dvs. de som avslöjar förfalskningar, 

själva avslöjar sitt eget geni. Avslöjandets praktik har sin egen värld, de som svarar för 

detta är de goda i samhället och de vill komma till tals. Ingången för denna grupp tycks 

vara att målningarna de undersöker omvandlas till att vara icke-konstverk. Så gör 

kriminalinspektören Ragnar Bergmark samt professorn och föreståndaren för 

Konsthögskolans materialinstitut, Björn Hallström, som båda har gedigen erfarenhet i att 

avslöja förfalskningar, främst målningar. De ger inträngande och detaljerade skildringar av 

några uppmärksammade fall i Sverige i sin Ruffel & båg i guldram, Att avslöja 

                                                   
96 Rød, Johannes, Falsk: kunst som forfalskning, forfalskning som kunst, 2000, s. 199. 
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konstförfalskningar, 1987.97 Författarna skriver att det konstverk, som tidigare varit god 

konst och sedan avslöjas som förfalskning, har lagt grunden till en ny –ism inom 

bildkonsten, den kan kallas kriminalism.98 Uttrycket härstammar från den kände 

Ölandsförfalskaren, Sven Bjerke, som gjorde cirka 5000 målningar med motiv från 

Lennart Jirlow, Per Åberg och Bruno Liljefors samt många andra. 

Bergmark och Hallström är väl medvetna om att de avslöjanden som gjorts endast är 

en bråkdel av den konst som blivit förfalskad. Den enda praktiska vägen för ett avslöjande 

finns i tekniska undersökningar. Den estetiska bedömningen kan leda rätt, men många 

förfalskare har en sådan skicklighet att de konstverk de gör kan attributeras till kända 

mästare. 

 

Anne-Lie Wahlqvist 

Anne-Lie Wahlqvist har tre frågeställningar i en C-uppsats Äkta?: en uppsats om 

konstförfalskning : hur synen på förfalskningar har förändrats genom historien, 2004.99 

Den första gäller hur man kan konstatera och undersöka en misstänkt förfalskning. Det 

gäller såväl konstvetenskapligt som materialtekniskt. Nästa gäller frågan om hur 

förfalskarna försökt lura oss. Den tredje gäller hur synen på förfalskningar förändrats 

genom historien. Hon begränsar sig i princip till stafflikonst. Hon beskriver skilda fält som 

original, replik, kopia etc. Detta följer den uppdelning och de definitioner som gjordes av 

Göteborgs konstmuseum år 1988, se under rubriken ” Bo Ossian Lindberg”, ovan .100  

Wahlqvist konstaterar att få kvinnliga förfalskare är kända. Hon anger vidare att tre 

motiv kan finnas hos förfalskarna; psykologiska, ekonomiska samt politiska. Därtill 

kommer omedvetna konstnärer utan motiv. Wahlqvist beskriver synen på förfalskning 

över tiden. Hon inleder med att kopiering varit gängse under många hundra år medan den 

från 1900-talet har förknippats med avsteg från vad som bedömer ett konstverk där hon 

anger de tre nyckelbegreppen; autenticitet, unicitet samt estetisk värde. Vad gäller 

autenticitet så diskuterar hon gränserna mellan originalet i sitt ursprungliga skick och hur 

en målning som en del av konservering måste få tillägg och förändringar för att målningen 

ska bestå över tiden. Hon framhåller i frågan om unicitet att det endast är i västerlandet 

som det unika är viktigt, i österland finns en annan syn, där värderas oftare kunskapen hos 

                                                   
97 Bergmark, Ragnar och Hallström, Björn Ruffel och båg i guldram – att avslöja konstförfalskningar, 1987. 
98 Bergmark, Ragnar och Hallström, Björn Ruffel och båg i guldram – att avslöja konstförfalskningar, s. 70. 
99 Wahlqvist, Anne-Lie, Äkta?: en uppsats om konstförfalskning : hur synen på förfalskningar har 
förändrats genom historien, 2004. 
100 Wettre, Håkan, red. Kopior, förfalskningar, parafraser, plagiat, pastischer, repliker, original, 
reproduktioner. 
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hantverkaren, vem denne än är. I denna del hänvisar hon till Bo Gunnarssons artikel 

”Yoshiro Liljefors” i Kopior, förfalskningar, parafraser, plagiat, pastischer, repliker, 

original, reproduktioner, 1989, som framför allt berör japanska ideal. 101 Det österländska 

i mer allmän mening tas upp av Ingemar Holmström i ”Restaureringsideologierna och det 

hantverksbaserade underhållet”, som Wahlqvist hänvisar till, där hon särskilt betonar 

betydelsen av det löpande underhållet med exakt samma teknik som originalet har.102  

Hon avslutar med att, utan närmare analys, påstå att en förfalskare aldrig kan 

återskapa det genuina vilket gör att det estetiska värdet minskar. Förfalskning är 

dessutom, enligt Wahlqvist, ett hot mot vårt kulturarv.103 

 

Matilda Olof-Ors 

Matilda Olof-Ors tar upp skilda aspekter på synen på konstförfalskningar i sin 

magisteruppsats Äkta förfalskningar: om problematiken kring synen på förfalskningar, 

1999.104 De ställs i förhållande till nutidskonstens problematiserande av konstnärens roll 

och det autentiska verket. Med basen i fem texter tar Olof-Ors upp argument mot 

förfalskningar. Texterna är av Alfred Lessing, Dennis Dutton, Nelson Goodman, Leonard 

B. Meyer samt Jack W. Meiland och två av dem finns även i min egen text. Enligt Olof-Ors 

så ser inte någon av dessa teoretiker förfalskningen som något positivt. Olof-Ors visar att 

det vanligaste argumentet gäller den felaktiga redovisningen av konstverkets 

tillkomsthistoria. Enligt henne är det handlingen och den bedrägliga avsikten som skiljer 

förfalskningen från andra typer av avbildningar. Hon visar att som prestation kan en 

förfalskning vara beundransvärd trots den omoral som vidlåter handlingen. Hon 

åskådliggör också hur förfalskningen kan användas för att kritisera konstexperter. Vidare 

tar hon upp hur konstmarknadens struktur är basen för fenomenet förfalskning, där det 

höga ekonomiska värdet, som det unika signerade konstverket har i vår kultur, är orsaken. 

Olof-Ors ger en fin överblick av området och ger många aspekter som kan ligga som 

underlag för begreppet falsk konst. I grunden tar hon avstånd från det falska, även om där 

kan finnas en viss beundran för hantverket. 

 

                                                   
101 Gunnarsson, Bo ”Yoshiro Liljefors” i Wettre, Håkan, red. Kopior, förfalskningar, parafraser, plagiat, 
pastischer, repliker, original, reproduktioner, s. 39. 
102 Holmström, Ingemar ”Restaureringsideologierna och det hantverksbaserade underhållet” i Nordisk 
arkitekturforskning 1993:1, s. 6 – 21. 
103 Wahlqvist, Anne-Lie, Äkta?: en uppsats om konstförfalskning : hur synen på förfalskningar har 
förändrats genom historien, s. 43.  
104 Olof-Ors, Matilda, Äkta förfalskningar: om problematiken kring synen på förfalskningar, 1999. 
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Gösta Stenman 

Den i Finland under 1920 och 1930-talen kände konsthandlaren och konstkännaren 

Gösta Stenman har diskuterat frågan om signaturens betydelse på målningen i Mästare 

och imitatörer, 1937.105 Han återger uppgiften att det är skandinaver och sydamerikaner 

som fäster störst vikt vid att en målning ska ha signatur. Stenman har själv en avvikande 

uppfattning men han skriver att falsifikat sällan är osignerade, medan en äkta gammal 

målning ofta saknar mästarens signatur. Den kan finnas där men har av ålder mörknat och 

försvunnit in i bakgrunden. Stenman framhåller att signaturen ofta gömdes eller 

utelämnades. Det sistnämnda hängde samman med konstnärens uppfattning om sig själv, 

hans konst borde kännas igen av envar. Den signatur som fanns var ”all over signed 

picture”. En träffande beskrivning av originaliteten hos konstnären, målaren. Den enklaste 

delen att få in i målningen är signaturen, för den kräver minst arbete, enligt Stenman. 

För Stenman bekräftas inte originalet av signaturen utan av den unicitet som finns 

hos alla stora konstnärer. Avgörandet sker av kännare med estetik. 

 

Anders Linnros 

I samband med en större utställning på Kulturen, Lund, som handlade om 

”Målningens anatomi” skrev konstvetaren Anders Linnros en artikel ”Miguel Canal, fecit” 

om förfalskningar i den katalog som producerades Målningens anatomi: material, 

teknologi, bevaring, förfalskning, 1989.106 Artikeln bygger på ett par rättsärenden i 

Malmö, åren 1980 och –81, där några förfalskare dömdes till skilda straff. Bakgrunden var 

en serie förfalskade målningar och teckningar, utförda av en spanjor, Miguel Canal. 

Linnros ger skilda exempel på vad som händer med målningar och teckningar som bevisats 

vara falska. En målning förstörs.107 En teckning får signaturen avlägsnad varefter den 

återlämnas till ägaren.108 

Den förstörda målningen betyder att målningen i sig inte ska finnas, som original får 

den inte existera, inte heller som förfalskning. Teckningen däremot får ett värde som 

osignerad förfalskning. Den blir på sitt sätt ett nytt original. Det är inte helt enkelt att 

förstå förstörelsen, den förklaras inte heller av Linnros. Det värde, som ligger i att kunna se 

och studera falsk konst, försvinner när dessa två konstverk förstörs alternativt förändras. 

De duger inte ens som studieobjekt. 

                                                   
105 Stenman, Gösta, Mästare och imitatörer, 1937, s. 157. 
106 Linnros, Anders, ”Miguel Canal, fecit” i Målningens anatomi: material, teknologi, bevaring, 
förfalskning, 1989. 
107 Linnros, Anders, ”Miguel Canal, fecit” s. 70. 
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Diskussion om de kritiska kännarna 

Det är uppenbart att de kritiska kännarna har en motvilja mot förfalskade målningar och 

teckningar.  

Avhandlingarna av Lars Vilks, Hans Hayden, John Daab och Carl Grimm visar tydligt 

att de presenterar ett kategoriskt avståndstagande från förfalskningar.  

En något mer nyanserad bild kommer i texterna av Leonard B. Meyer och Alfred 

Lessing, som på etisk och filosofisk grund visar på svårigheterna att finna definitiva 

skillnader mellan det falska och det äkta. Då måste tydligen icke-estetiska avgörande ske, 

dvs. sådant som ligger inom juridik och tillkomsthistoria.  

Den mest öppna synen på konstförfalskning återkommer i katalogerna, från de breda 

utställningarna vid museerna i Sverige och England, av Bo Ossian Lindberg, Mark Jones, 

Görel Cavalli-Björkman och Per Hedström. I denna grupp finns inte ett kategorisk 

förnekande av den falska konsten utan en pragmatisk syn på fenomenet och 

konsekvenserna av det, inte minst för museer och i andra samlingar och för 

konstvetenskapen.  

En snävare syn har däremot den grupp som jag kallar experterna. I den ingår Sonia 

Cole, Ulf Linde, Fank Arnau, Guy Isnard, Thomas Hoving, Johannes Rød, Ragnar 

Bergmark, Björn Hallström, Anne-Lie Wahlqvist, Matilda Olof-Ors, Gösta Stenman och 

Anders Linnros. Här visas på svårigheter i att se en tydlig gräns mellan det äkta och det 

falska, men samtidigt presenterar dessa författare en fast övertygelse att inom den egna 

sfären finns ändå kunskapen att fälla ett defintivt avgörande. Jag har visat att detta är 

svårt, kanske omöjligt, det framkommer i texterna om t.ex. Hebborn och Myatt. 

Det övermått av intryck som en målning kan visa bearbetas inte alltid ordentligt, 

besvärliga tankar förvisas till den mörka delen av hjärnan och släpps inte fram, sökandet 

efter en sanning är inte intressant, endast den fasta egna övertygelsen. Nyckelbegreppen 

för många är rangordning och tankestruktur, tro på auktoriteter såväl den egna som andra, 

uppdelning mellan svart och vitt samt intolerans mot mångtydighet och alternativ. Vilket 

betyder en olust inför alternativa förklaringar av begrepp. Pluralism, mångsidighet, 

mångtydighet och osäkerhet finns utanför den egna sfären, allt detta förkastas.109  

Kategoriskt förkastas därmed ofta förfalskade målningar och teckningar. 

                                                                                                                                                                         
108 Linnros, Anders, ”Miguel Canal, fecit” s. 72. 
109 Halldén, Sören Humbugslandet en vägvisare i kulturlandskapet, 1989, s. 92. 
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Slutdiskussion och sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att skriva en historiografi om konstförfalskning med begränsning 

till målningar och teckningar med målet att visa hur man skrivit om detta fenomen samt 

de argument som författarna anför för eller emot förfalskning. I studien ingår fördjupade 

studier av cirka 30 texter, samt därutöver cirka 20 andra referenser som behandlar 

området. Uppdelningen är med förfalskare som en grupp och deras kritiker som en annan.  

Sättet att beskriva, och målet för texterna från de två grupperna, är både likt och 

olikt. Likheten ligger i att de konsekvent berömmer sin egen uppfattning och gärning. 

Förfalskare är belåtna med sin framgång och sina konstverk, antingen de berättar själva, 

som t.ex. Hebborn och Keating, eller skildras av andra som t.ex. Myatt och van Meegeren. I 

den mån förfalskarna blivit avslöjade finner de på plausibla förklaringar, ofta aktivt 

avslöjande av sig själva, som t.ex. Hebborn och Keating men även van Meegeren och van 

Wijngarden. 

Samma gäller för de kritiska kännarna, de är säkra på sin sak, i alla fall efter det att 

en förfalskning blivit avslöjad, det kan gälla Cole, Linde, Arnau, Isnard, Hoving, Rød, 

Bergmark, Hallström, Stenman och Linnros. Ett försök att visa på svårigheterna i detta 

finns i de två svenska uppsatserna av Wahlqvist och Olof-Ors. Problemet med avsaknaden 

av fasta beskrivningar finns hos Daab. Svårigheten att avgöra skillnaden mellan äkta och 

falskt framkommer hos Grimm. 

Både förfalskare och deras kritiker vet att gränsen mellan falskt och äkta finns, men 

de avstår från att diskutera den, som Vilks och Hayden. Eller så har de inte samma 

uppfattning om var den ska finnas och de testar den, som t.ex. Hebborn, eller definierar 

den som t.ex. Lindberg. Meyer och Lessing pekar på svårigheterna att på etisk och 

filosofisk grund sätta gränser mellan det äkta och det falska.  

Texter med sin grund i museivärlden har en realistisk syn på förfalskningar, de finns 

och kan studeras som sådana, detta framhåller Cavalli-Björkman, Jones och Hedström. 

Olikheten mellan förfalskare och deras kritiker ligger i hur motiven för förfalskning 

beskrivs. Förfalskare har ofta en uppenbar kärlek till sin konst, de är stolta yrkesmän 

(aldrig kvinnor), som successivt har utvecklat tekniker och metoder som gör den estetiska 

skillnaden mellan det falska och det äkta svår att uppfatta. Särskilt framgångsrika i sin 

teknik och metod är Hebborn, Myatt, Keating, van Meegeren och van Wijngarden. Denna 

skicklighet vill inte de kritiska kännarna alltid erkänna, tvärtom berömmer de sig av att 

ständigt göra rätt, i alla fall över tiden. Sker missbedömningar så finns vid varje tillfälle 
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motiv, de presenteras t.ex. av Jones, Hoving och Isnard. Om inte annat så hänvisar denna 

grupp till den tekniska vetenskapen som, påstår de själva, alltid gör rätt. Mina studier visar 

att så inte är fallet. 

Min uppfattning, som finns i inledningen, att det är ett misstag att inte studera och 

lära av den falska konsten har bekräftats av denna studie. Falska målningar och teckningar 

ger många perspektiv på vad vi betraktar som konst och hur vi sätter gränser mellan det 

äkta och det falska. En gräns som inte är tydlig och fast. I detta ingår en självreflektion 

över området konstvetenskap. Jag anser att studien visar behovet av denna. 

 

Slut 

 

 
 

Överkurs: 

But if a picture brings esthetic pleasure and is beloved before its fictitious pedigree is 

exposed, and the only person who loses money is a collector probably wealthy enough to 

absorb the loss, then where exactly is the problem? As Van Meegeren said at his 1947 trial 

for forgery about a Vermeer he had faked: "Yesterday this picture was worth millions of 

guilders, and experts and art lovers would come from all over the world and pay money to 

see it. Today, it is worth nothing, and nobody would cross the street to see it for free. But 

the picture has not changed. What has?" 

Källa: www.museum-security.org/myatt-drewe.htm den 5 januari 2010 
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Uppsatsen är en historiografi om konstförfalskning. Texten har fokus på målningar och 

teckningar.  

I uppsatsen visas två skilda synsätt på fenomenet förfalskad konst, dels förfalskares, 

dels deras kritikers. I uppsatsen får förfalskarna presentera sina motiv för varför de 

förfalskar, i den delen kommer fram en önskan om försörjning men även en uppenbar 

stolthet över att lyckas göra konstverk som uppfattas gjorda av namnkunniga konstnärer 
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