
Museivägen 7 Stockholm

PRESSVISNING:
KONSTEN ATT FÖRFALSKA

Se polisens beslagtagna konstverk  
och lär dig skilja falsk från äkta.

I Polismuseets nya konstutställning visas målningar  
signerade som bland annat Pablo Picasso, Jenny Nyström 
och Bengt Lindström, men de är alla falska! Se ett urval av 
polisens beslagtagna målningar, ta del av kända brottsfall 
och lär dig hur man skiljer falsk från äkta.

Bedrägerier med falsk konst är ett brott som utförs av allt 
från amatörer till den grova gränsöverskridande organiserade 
brottsligheten. Med hjälp av konstutredare Peter Lloyd som 
arbetar på Citypolisen i Stockholm har Polismuseet samlat 
ihop ett urval av målningar som cirkulerat på konst- 
marknaden innan de på olika sätt väckt misstankar hos  
polisen och beslagtagits. 

Men det är inte förbjudet att måla av ett konstverk eller  
att härma någons stil. Så när blir konstförfalskning ett brott? 
Kan man lära sig bedöma om en tavla är falsk och vad ska 
du tänka på innan du köper ett konstverk? Det är frågor 
Polismuseet försöker besvara i utställningen Konsten att 
förfalska.

– Utställningen är intressant på många sätt. Konst- 
bedrägerier i sig omsätter otroligt stora summor, men  
det finns också många fascinerande historier om förövare, 
konstnärer och polisens arbete för att förhindra brotten.
HENRIK LINDBORG, POLISMUSEETS CHEF

PRESSVISNING TORSDAG 17 JUNI 10.30
Se utställningen och träffa producent Henrik Petersson  
och museichef Henrik Lindborg. Föranmälan till:  
polismuseet@polisen.se. Presslegitimation medtages. 

Tips! Konst x2 i Museiparken  
Klockan 10.00 har Riksidrottsmuseum pressvisning av sin 
nya konstutställning Jörgen Agardtson – Crash colors.  
Därefter bjuder vi gemensamt på kaffe/te och smörgås.  
Museivägen 7 (buss 69, hållplats Museiparken).

Frågor om utställningen? Kontakta producent Henrik  
Petersson: henrik.petersson@polisen.se, tel: 073-835 25 62.

Pressbilder finns på polismuseet.se under fliken  
”Om Polismuseet/Press” från och med vecka 24.

Har du inte möjlighet att närvara på pressvisningen?  
Kontakta oss så bokar vi in ett nytt tillfälle:  
polismuseet@polisen.se


