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Inledning 

Det är en speciell känsla när man som besökare beskådar olika föremål inne i ett 

museum. Man absorberas in i deras historia, syfte och de människor som under 

föremålens samtid använt dem i något ändamål. Står man framför ett speciellt vack-

ert konstverk är den visuella stimulansen ibland nästan obeskrivlig. Vet man att 

verket är skapat av en känd konstnär, känns något extra. Det är en nästintill magisk 

känsla som uppstår när ett autentiskt, äkta och genuint, verk, föremål eller plats 

upplevs. Denna känsla är något som gör kulturarv väldigt speciellt och kan sällan 

upplevas på andra håll. Däremot är inte alla föremål det dem förmodas vara. 

Att förfalska föremål är inget nytt fenomen och kan spåras långt tillbaka i tiden. 

Det är, och har varit, ett sätt för människor att skapa olika föremål och verk som 

ska anta rollen av det ”äkta” för olika syften och ändamål. Denna uppsats ämnar 

titta närmare på vad begreppet autenticitet innebär och hur det förhåller sig till både 

avslöjade förfalskade föremål och museer som inte har traditionella föremål i sina 

montrar. 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka olika typer av museiföremål för att se om det 

finns aspekter av autenticitet i dem eller inte. De olika typer av museiföremål är 

förfalskade föremål, föremål som blivit förfalskade i efterhand, föremål som poten-

tiellt kan klassas som förfalskningar och slutligen föremål med en tillskriven fiktiv 

historia. När denna del av syftet har genomförts är det sedan dags att föra en dis-

kussion om avslöjade förfalskade föremål fortfarande ska anses vara förfalskningar 

och om de kan få ett nytt syfte som museiföremål. Det görs genom att undersöka 

ifall de kan bidra något till museer traditionella föremål inte kan erbjuda. Genom 

att ifrågasätta begreppet autenticitet och använda olika perspektiv av autenticitet för 

att undersöka olika typer av avslöjade förfalskningar och museiföremål, hoppas jag 

kunna bidra med ytterligare förståelse om autenticitet och huruvida avslöjade för-

falskningar kanske ska få en andra chans som museiföremål. 

Frågeställning 

För att kunna bilda en förståelse om det ovannämnda syftet, ställs nedan följande 

frågor: 

- Finns det någon form av autenticitet i de olika typer av förfalskningar och 

museiföremål uppsatsen undersöker? 
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- Har avslöjade förfalskningar något produktivt de kan bidra med som mu-

seiföremål och har de därmed en roll i museer? 

- När sanningen bakom det förfalskade föremålet finns exponerad, är före-

målet fortfarande förfalskat då? 

Disposition 

För att enklare bilda en förståelse kring förfalskade föremål och autenticitet innan 

huvudmaterialet i uppsatsen presenteras, kommer nedan först en tidigare forskning 

som berör dessa ämnen. Denna tidigare forskning berör olika aspekter av dels för-

falskningar, dels autenticitet. När detta har presenterats och tydliggjort de olika be-

greppen, presenteras sedan de utvalda teoretiska utgångspunkterna och metoden 

uppsatsen kommer använda sig utav. Efter detta presenteras respektive föremål och 

museum som uppsatsen kommer att undersöka, och ställa i parallell gentemot de 

valda teoretiska utgångspunkterna. 

Materialpresentationen börjar först med Museum Gustavianum, för att sedan 

fokusera på två förfalskade föremål från deras samlingar. Efter detta kommer en 

presentation om ett sorts vikingatida svärd som påträffats runt om i Europa. Här 

läggs en fokus på de svärd som påträffats vara felstavade, samt deras potential som 

vikingatida förfalskningar. När dessa svärd presenterats är det dags att beröra de två 

olika museerna uppsatsen har undersökt. Först kommer en presentation om 

Fälschermuseum från Österrike som ägnar sina samlingar helt och hållet åt förfals-

kade konstverk. Efter detta presenteras Oskuldens museum från Turkiet. Det är ett 

museum byggt och skapat efter romanen med samma namn, där föremålen i museet 

fungerar som en materialisering av romanen. 

När dels föremål, dels museer är presenterade och diskuterade gentemot de te-

oretiska utgångspunkterna kommer en avslutande diskussion föras om autenticitet, 

autentiska aspekter i avslöjade förfalskningar och om avslöjade förfalskningar har 

något de kan bidra med som museiföremål. 
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Tidigare forskning 

När det kommer till förfalskningar finns det en mängd forskning som behandlar 

olika aspekter av allt ett förfalskat föremål kan innebära. Det berör deras skapare, 

tillverkningsprocesser, vetenskapliga metoder att urskilja och avslöja förfalsk-

ningar, hur och varför olika typer av förfalskningar tillverkas, vilka effekter för-

falskningar har, med mera. På grund av detta breda och mångfacetterade område 

kommer den tidigare forskningen presenteras i tur och ordning för att enklare bilda 

en generell förståelse kring själva förfalskandet av föremål och autenticitetens 

många definitioner. Denna del presenteras för att sätta uppsatsen i ett forsknings-

sammanhang. Vissa delar återkommer däremot i en senare diskussion för att sedan 

ge perspektiv åt diskussionerna som besvarar frågeställningen. 

Typer av förfalskningar och definitioner av begreppet 

Vad som först och främst står i tur att börja beröra, är vad förfalskade föremål är, 

vilka olika typer av förfalskade föremål och förfalskningar som finns och generellt 

definiera vad begrepp som förfalskning och proveniens betyder. Det första kanske 

är så uppenbarligt självklart att en vidare förklaring inte är nödvändig: ett förfalskat 

föremål är skapat för att anta rollen av ett äkta föremål genom en så snarlik kopie-

ring som möjligt för att lura åskådaren (Cohen 2012, s. 12). Paula Marantz Cohen 

beskriver att en förfalskning bara gäller när det handlar om en viss typ av artefakter. 

Hon använder sig av Nelson Goodmans förklaring när det kommer till representat-

ion, vilket kan beskrivas i två kategorier: ”allografiskt” och ”autografiskt”. De ar-

tefakter som går att förfalska tillhör det ”autografiska” och är verk som inte har 

någon antecedentia (företrädare) och som endast existerar som singulära exempel 

eller original. Hon menar därmed att verk som tavlor, skulpturer manuskript eller 

till och med identiteter går att förfalska (Cohen 2012, s. 13). 

Förfalskningar kan även definieras som så, att produktionens historia av ett 

verk representeras fel av någon inför en publik, för en ekonomisk vinst. Det kan 

röra sig om artisten själv som skapat verket, men behöver inte nödvändigtvis vara 

det. Förfalskaren skapar då exempelvis skulpturer eller tavlor i samma stil från ti-

digare kända konstnärer, för att sedan tillskriva dessa förfalskningar som den äkta 

varan från den kända konstnären (Dutton 2005, s. 259). 

Eftersom det redan finns exakta kopior från redan kända artisters verk, vilket 

sällan är förfalskningar i sig, påpekar Denis Dutton att de skulle vara väldigt svåra 

att få sålt på grund av kunskapen om verken sedan tidigare. Vad som skiljer för-

falskningar från oskyldiga kopior är den grad förfalskaren eller försäljaren av för-

falskningen tar, för att lura och gömma verkets sanna identitet. Däremot kan vanliga 
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oskyldiga kopior inköpas för att sedan användas i syfte av förfalskning, trots att 

dess ursprungliga syfte inte var att lura eller framstå som det (Dutton 2005, s. 259). 

Vernon Rapley definierar skillnaden mellan olika förfalskningar och kopior. 

Rapley skriver att en typ av förfalskning sker när ett konstverk, något antikt, en 

antikvitet eller något av samlingsvärde medvetet har blivit manipulerat i syfte om 

bedrägeri. Han menar att det finns flera sätt att utföra detta på, men att det oftast 

handlar om att fysiskt förändra föremålet, snarare än att fabricera pålitliga samman-

hörande dokument. Han belyser att här är själva föremålet i sig inte något som är 

olagligt, utan det är snarare handlingen den har utsatts för som är det. I de fall där 

förfalskningar byter ägare utan någon av parternas vetskap om föremålets egentliga 

syfte, går inte någon att beskyllas (Rapley 2016, s. 34). När han berör definitionen 

av vad som är en förfalskning, menar han att detta sker när ett föremål eller konst-

verk skapas i syfte för bedrägeri genom en imitation av ett redan existerande före-

mål eller konstverk. Skillnaden mellan de olika former av förfalskningar kan besk-

rivas som när något har skapats ur ett ärligt syfte, för att i efterhand manipulerats i 

syfte att bedra, och när något skapats från början med ett syfte att lura och bedra 

(Rapley 2016, s. 34). Definitionen av en kopia, menar Rapley är ett konstverk eller 

föremål som är en direkt replikering, eller något som skapats i en viss artists stil. 

En kopiering anses inte som en typ av förfalskning, så länge den inte presenteras 

som det äkta föremålet eller verket senare (Rapley 2016, s. 34). 

Susan La Niece påpekar att i en värld där ett begär efter antikviteter, en växande 

efterfrågan och det faktum att det bara finns ett begränsat antal, skapas nya ”antik-

viteter” för att möta upp denna efterfrågan (La Niece 2010, s. 329). Hon menar att 

sedan 1800-talets gång, och intresset bland européer att samla antikviteter, skapades 

samtidigt en större marknad av förfalskningar. Likt den privata samlaren som mu-

seet, som försöker komplettera sina samlingar, kan en förfalskning skapas för att 

fylla detta tomrum och fresta samlaren till ett köp (La Niece 2010, s. 329). Vad som 

skiljer den privata samlaren från museer, är att museer kan ackumulera sina föremål 

från olika källor så som arkeologiska utgrävningar, donationer eller inköp. Inom 

alla dessa källor finns risken att ett eller flera föremål som införskaffats, donerats 

eller inköpts har ett förfalskat ursprung, vare sig det är medvetet eller inte (La Niece 

2010, s. 330). 

Ibland hamnar alltså förfalskade föremål som donerats till museer där av miss-

tag, utan att det är medvetet av donatorn, som själv trott att föremålet var äkta. Det 

finns även fall där ett föremål kan betraktas som en potentiell förfalskning för att 

det är unikt, saknar referensmaterial och liknande föremål att jämföras med, från 

dess påstådda samtid. Ett exempel på en liknande händelse skedde på British Mu-

seum år 1939 när ett halsband av egyptisk stil donerades till deras samlingar. Före-

målets ursprung och proveniens var okänt, men det accepterades av museet och 

daterades till Nya riket. Vad som bland annat ansågs misstänkt och väckte tankar 

om en förfalskning var att pärlorna i halsbandet hade annan storlek och kvalité 



 9 

jämfört med allt annat material från den egyptiska samlingen i museet. Efter en 

vetenskaplig undersökning av halsbandet visade det sig att legeringen passade in 

med samtida legeringar från det egyptiska Nya riket. Däremot är tillverkningstek-

niken av halsbandet helt utan dess like från tiden. Förrän andra liknande föremål 

påträffas under arkeologiska utgrävningar kan autenticiteten därför endast spekule-

ras om (La Niece 2010, s. 332). Problemet med dessa unika typer av föremål är på 

grund av att de saknar andra liknande samtida föremål. Eftersom det även är omöj-

ligt att hitta bevis för originella verk genom laboratoriemetoder, kan därför miss-

tankar om förfalskning inte uteslutas (Simon & Röhrs 2018, s. 2). 

I sin undersökning av en mosaikskalle, ett centralt föremål i National Museum 

of Ethnology, i Leiden, Nederländerna, diskuterar Martin E. Berger ett föremål som 

hamnar mellan definitionen av förfalskning och autentisk. Den mesoamerikanska 

mänskliga skallen, dekorerad med mosaik, antogs härstamma från Mixtec från post-

klassisk period. Föremålet hade ingen känd proveniens sedan tidigare än införskaf-

fandet i början av 1960-talet. Ungefär 50 år senare utfördes en undersökning på 

skallen i syfte att få reda på om den hade ett för-colombianskt ursprung, var en 

modern förfalskning eller en kombination av båda (Berger 2013, s. 11). 

Undersökningen av materialet i mosaiken på skallen visade att inget var från 

modern tid eller skapat med moderna verktyg. Däremot hittades också anomalier, 

tillägg som inte kunde förklaras höra hemma i ett för-colombianskt ursprung. Efter 

en osteologisk undersökning och isotopanalys av skallen hittades heller inget som 

kunde motbevisa att den hade ett för-colombianskt ursprung (Berger 2013, s. 23ff). 

Slutligen gjordes en undersökning på de två olika typer av fästningsmedel, lim, som 

fanns på skallen. Båda två visade sig vara från modern tid (Berger 2013, s. 26). 

Vad de olika undersökningar av materialet och skallen pekar på är att det hand-

lar om en kombination av både moderna och autentiska delar. Däremot som Berger 

påpekar, går det inte att utesluta att det rör sig om en förfalskning helt och hållet. 

Han menar att det istället kan handla om en modern restaurering, där skallen och 

mosaiken var ihopsatt av en okänd person (Berger 2013, s. 27). 

Varför är det då nödvändigt att studera förfalskningar? Det första Mark Jones 

påpekar i denna bemärkelse är att avslöja bluffmakare. Motiven bakom deras verk 

är inte av samma vikt som att peka ut och rätta deras fel. Vad som även är intressant 

är den del av historien förfalskningarna berättar själv efter att de blivit avslöjade. 

Här kan förfalskningar ge en inblick och fungera som bevis för vad som skett förr i 

tiden (Jones 1992, s. 8f). Förfalskningar kan även reflektera hur efterfrågan på pro-

dukter såg ut under en given tidsperiod, där produktionen av förfalskningar ökar i 

antal av den givna produkten. Jones betonar att det som är intressant med studien 

av förfalskningar, förutom att nå en sanning om föremålen, är vad de kan hjälpa till 

att belysa kring materiell kultur och idéhistoria (Jones 1992, s. 9f). 
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Aspekter av förfalskningar 

Förfalskningar förekommer i en rad olika typer av föremål och verk, för olika an-

ledningar och ändamål. Det ligger något intressant, och förfärligt, när dessa föremål 

inte upptäcks, blir vedertagna som äkta och skådas som kulturella föremål, tills dess 

att de blir påkomna som förfalskningar. Detta kan ses som en destruktiv och negativ 

effekt som förfalskningar kan tillföra och är därför också viktigt att belysa. Maranda 

Lynn påpekar att många mindre och mellanstora museer till stor del förlitar sitt 

samlingsbyggande genom att föremål doneras till dem, eftersom de inte har de eko-

nomiska och finansiella resurserna som krävs för att bygga sina samlingar genom 

transaktioner eller andra sätt. Hon menar även att många av dessa donationsgåvor 

kommer med lite till ingen form av pålitlig proveniens kring föremålen, förutom de 

källor de tidigare ägarna kan tillföra (Lynn 2015, s. 158). Med detta tillför hon: 

”Nevertheless, such objects form a basis for research, can add knowledge through 

a comparative approach with known collections, and can enrich exhibitions through 

contextualization” (Lynn 2015, s. 158). Det föregående citatet kan ses som harmlöst 

och mer eller mindre en självklarhet tills dess om det var förfalskade föremål som 

var inblandade i exempelvis en stor donation av föremål. En negativ effekt med 

förfalskade föremål, där de hamnar i en destruktiv position, är om de förblir maske-

rade och inte påkomna. De kan därmed komma att bli vedertagna som äkta kultu-

rella föremål med en äkta historia de hjälper till att fabricera och applicera på både 

sig själva och kulturen de förmodas komma ifrån. 

Denna typ av falsk historieskrivning och felrepresentation av kulturer har setts 

förekomma bland annat i Nordamerika där förfalskningar från arkeologiska utgräv-

ningar runt 1930-talet infiltrerat sig in i olika museisamlingar. Där har föremålen 

antagits vara äkta, blivit en del av samlingen och sedan blivit publicerade i böcker 

och artiklar för likväl allmänheten, studenter och forskare (Gamble 2002). En 

undersökning gjordes av Lynn H. Gamble under mitten av 1990-talet på 327 av de 

409 föremålen ur Littletonsamlingen i National Museum of the American Indian. 

Med både anomalier bland föremålen och saknaden av journaler från utgrävningen 

föremålen kom ifrån, bildades misstankar. Likaså skiljde sig även vissa av dessa 

föremål ur samlingen från andra föremål i museet, som ska ha härstammat från de 

två urbefolkningsstammarna föremålen påstods komma ifrån (Gamble 2002, s. 8f). 

Att det rådde tankar om förfalskningar kom från flera håll och inte bara på bristen 

av dokumentation. Det förekom även på grund av att spår från moderna verktyg 

förekom på vissa föremål och det faktum att artefakter som visuellt liknar dessa 

föremål aldrig har förekommit i väldokumenterade utgrävningar varken före eller 

efter de inköptes på 1940-talet (Gamble 2002, s. 13f, 16). Vad som gör dessa före-

mål ur denna samling problematiska är att de har publicerats i flera böcker där de 

representerar Chumash- och Tongvastammarnas kultur, utan att det finns bevis för 

att de faktiskt är äkta (Gamble 2002, s. 16f). Det behövs inte diskuteras mycket för 

att påvisa varför förfalskningar i den här bemärkelsen är problematiska med deras 
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effekt som potentiella falska historieskrivare. Oavsett om det görs medvetet eller 

inte, så har ett förfalskat föremål som förblir maskerat en potential att felrepresen-

tera en kultur eller liknande bara genom att den antas vara äkta. 

Andra problematiska och negativa aspekter med förfalskningar förekommer 

också i andra sammanhang. I sin undersökning om plundring, smuggling och för-

säljning av antikviteter i Grekland, lyfter Konstantinos-Orfeas Sotiriou fram det 

faktum att förfalskningar var inblandat i en stor del av detta. Sotiriou nämner trots 

att många forskare lagt ner mycket tid på undersökningar av kriminella gäng som 

är iblandade i smuggling av antikviteter, lägger de lite till ingen tid på att undersöka 

förfalskningar som förekommer bland de antikviteter som smugglas (Sotiriou 2018, 

s. 223f). Han påpekar att den ökande efterfrågan och exporten av antika antikviteter 

av privatsamlare och museum från västvärlden bidrar med en ökande fabricering av 

förfalskningar, speciellt från länder med rik historia och kulturarv (Sotiriou 2018, 

s. 224). Målet med hans undersökning var att studera hur ofta förfalskade antikvi-

teter förekom inom smuggling antingen själva eller tillsammans med andra genuina 

antikviteter. Sotiriou använde sig av den grekiska polisens register och undersökte 

246 arresteringar mellan år 1999–2009 som var relaterade till antikviteter. I 36 fall 

förekom förfalskningar i någon form, varav 29 fall (80,55%) förekom de tillsam-

mans med andra antikviteter som var antingen plundrade eller stulna och var menat 

skulle säljas. Totalt rörde det sig om 6378 förfalskade föremål (Sotiriou 2018, s. 

225f). Förutom detta kunde undersökningen även bidra med en kartläggning om 

vilka typer av föremål som var inblandade och mest förekommande, från vilken 

period i tiden de imiterats komma ifrån och vilka material de bestod av (Sotiriou 

2018, s. 226, 231). Vad Sotirious undersökning visar, som han även lyfter fram, 

finns det en mängd negativa sidor som förfalskningar potentiellt kan tillföra. Där 

de genuina föremålen fungerar som bete och det är förfalskade föremål som säljs, 

bidrar detta med en stor vinst från försäljarens perspektiv. Det är kanske därför inte 

heller konstigt att 36,11% av fallen i undersökningen kunde kopplas till någon form 

av organiserad brottslighet. Den stora mängd förfalskningar, påpekar Sotiriou, är 

även de tillräckliga för att både förhindra och missleda forskning om antikviteter. 

Eftersom majoriteten av konfiskeringar av förfalskade föremål från undersökningen 

även ägde rum vid stora turistområden, kan föremålen potentiellt spridas över hela 

världen obemärkt av ovetande turister (Sotiriou 2018, s. 232, 235). 

Liknande fall har även andra forskare i fältet uppmärksammat. Friedrich Teja 

Bach nämner det Thomas Hoving betona, nämligen att de verk han undersökte un-

der sin tid som direktör för New York Metropolitan mellan 1967–1977 bestod till 

40% av förfalskningar eller misstänkta förfalskningar (Teja Bach 2018, s. 53). Teja 

Bach fortsätter med exempel från 2009 där det under en räd i Stuttgart konfiskera-

des runt 1000 förfalskningar av artisten Alberto Giacomettis verk. Giacometti har 

däremot endast producerat cirka 500 skulpturer. Teja Bach uppmärksammar även 

ett fall från 2017 i Wiesbaden där 1500 tveksamma verk i rysk avant-garde 
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beslagtagits. Han belyser även att industrin för förfalskningar av verk från ryska 

revolutionen mer eller mindre kollapsade marknaden sedan 1990-talet och menar 

att denna typ av praxis i slutändan endast är destruktivt. Detta drabbar inte bara 

konstmarknaden i sig, utan även konsthistorien och konstens tolkning. Även all-

mänheten blir också hårt drabbade med utställningar som inte kan hållas och böcker 

som blir opublicerade (Teja Bach 2018, s. 53). 

Detektionsmetoder för att upptäcka förfalskningar 

Det finns en myriad av tester vars syfte är att avgöra om ett föremål eller konstverk 

är äkta eller inte. Ett av dessa sätt kräver inget laboratorium eller teknologisk ut-

rustning utan går ut på att etablera ett föremåls, eller verks, proveniens. Att etablera 

ett föremåls, eller konstverks, proveniens är att spåra dess kedja av successiva ägan-

deskap till den tidpunkt den skapades, eller till ett datum innan förfalskningar av 

föremålets typ antas börjat skapas. Detta betonar Clive Wainwright kan vara en 

simpel process, om rätt papper och dokumentation medföljer föremålet. Eller kan 

det påvisas vara en utmaning som tar flera år av efterforskning (Wainwright 1992, 

s. 174). 

Däremot händer det att ett föremål hamnar i antikvitetsmarknaden eller inne på 

ett museum utan någon påvisad proveniens. Wainwright påpekar att det alltid är 

historiskt intressant att ha en etablerad proveniens för ett föremål, eftersom det även 

visar dess autenticitet, men att många hyllade föremål saknar detta. Det kan exem-

pelvis hända om ett föremål antagits vara genuint i flera generationer av olika ku-

ratorer eller samlare, och att därmed dyka in i sökandet av dess proveniens endast 

ses som något pedantiskt. Det menar Wainwright, har hänt många enastående före-

mål som idag går att skåda inne på museer (Wainwright 1992, s. 174). 

Detektionsmetoder gäller däremot inte bara experter inom konst och antikvite-

ter som med sin kunskap kan göra ett bedömande, utan ligger i dagens moderna 

teknologier. De bidrar med möjligheter, vilket under tidigare tidsperioder inte varit 

möjligt i samma utsträckning, att utföra undersökningar av föremål i en laboratori-

emiljö. Dessa metoder består bland annat av att mäta isotoper, macro x-ray fluore-

scence scanning (MA-XRF) och andra typer av röntgen och vetenskapliga metoder 

(Nickel et al. 2012; Saverwyns et al. 2018; Weiss & Chartier 2004; Ragai 2013). 

Även om dessa moderna detektionsmetoder är relevanta i synnerhet när det 

handlar om att avgöra om ett föremål är äkta eller inte, är de i denna uppsats inte av 

något speciellt intresse, eftersom dessa metoder inte kommer tillämpas. Däremot är 

de värda att lyfta fram och påpeka, eftersom de spelar en viktig roll för just att 

klargöra ett föremåls autenticitet. Autenticitet är ett komplext begrepp, utan några 

enhetliga definitioner, men som spelar en stor roll i en mängd kulturstudier. Vad 

detektionsmetoder kan bidra med är att etablera en klar bild om ett föremål kan 

anses autentiskt och äkta eller inte. Dessa metoder kan upptäcka saker blotta ögat 



 13 

inte kan se, men bara för att något kan anses autentiskt genom en vetenskaplig me-

tod, finns det en myriad av andra effekter, synvinklar och tankesätt där autenticite-

ten inte går att framställa genom en detektionsmetod. 

Autenticitet: definitioner och perspektiv 

Autenticitet som begrepp och dess mening, är något som skiftat genom tidens gång, 

på olika platser och i olika kulturer (Lowenthal 1994, s. 125ff; Choay 1994, s. 297ff; 

se även Jokilehto 1994 och Ito 1994). Gällandes definitionen av autenticitet och det 

autentiska är detta heller inget enhetligt begrepp med en simpel förklaring. Det ex-

isterar en mängd variationer på den upplevda autenticiteten och det skiftar inte bara 

inom discipliner och tankesätt, utan även för den individuella människan, kollekti-

vet, eller beroende på det kulturella perspektivet. Nedan kommer det lyftas fram 

olika perspektiv ur tidigare forskning från discipliner som berör kulturarv, om be-

greppet autenticitet för att redogöra, men samtidigt framhäva, dess komplexa inne-

börd och betydelse. 

Att ha en enhetlig definition på ett kritiskt konceptuellt verktyg är inom varje 

igenkännbar disciplin något fundamentalt. När det däremot kommer till discipliner 

som handskas med kulturarv uppenbaras det att definitionen av ”autenticitet” skiljer 

sig åt inte bara inom de olika disciplinerna men även på olika platser och hos olika 

kulturer (Choay 1994, s. 297). Françoise Choay skriver att konceptet autenticitet 

härstammar ur den antika grekisk-romerska kulturen och har sedan ärvts genom 

tidens gång i västvärlden. Begreppet började som ett verktyg för att verifiera texter 

från lagliga och religiösa auktoriteter och hade inget att göra med artefakter eller 

andra aspekter ur den materiella världen. Under renässansen såg konceptet autenti-

citet sitt första stora skifte och det var slutligen här det blev synonymt med original 

(Choay 1994, s. 297f). 

Gerard Vaughan diskuterar kring restaurering av klassiska skulpturer under 

1700-talet och hur detta idag kan anses vara ett problem gällande begrepp som au-

tenticitet. Charles Townley var en av Englands viktigaste antikvitetssamlare under 

1700-talet. Dokumenten som berör Townleys samlingar kan idag bidra med viktig 

information angående problemen kring restaurering, och dagens syn på autenticitet 

(Vaughan 1992, s. 41). Vaughan påpekar att under 1700-talets gång var principerna 

kring restaurering knappt ifrågasatta när det gällde autenticiteten i verken. Jämför 

man dagens vyer om vad som anses vara autentiskt, och de restaureringar som ut-

fördes då, menar Vaughan, uppenbaras problemen kring autenticitet. Till exempel 

ansågs delvis skadade skulpturer under 1700-talet som en självklarhet att restaurera 

och återställa, men skulle idag snarare beskådas som en ”delvis förfalskning”. Sam-

lare då förväntades se sina verk fullt återställda och den visuella falskheten var sna-

rare en fråga om smak, vilket många skulpturer från Townleys samlingar uppenba-

rar (Vaughan 1992, s. 42). 
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Townleys samlingar och andra skulpturer från 1700-talet bidrar med in insikt i 

den svåra särskillnaden gällande en utmärkelse av förfalskning eller restaurering, 

samtidigt som det påvisar ett skifte i principer genom tidens gång. När det förr i 

tiden var självklart att ha en homogenitet och helhet i skulpturerna, som restaure-

ringar bidrog med, blir samma synsätt ur dagens perspektiv oacceptabelt. Vaughan 

skriver att detta skifte bland annat övergick i början av 1800-talet, där den tidigare 

vyn på restaurering, som godtagits sedan renässansen, föll ur relevans (Vaughan 

1992, s. 45). 

Med ett växande intresse kring tidigmoderna stengods som kan berätta mycket 

kring dåtida sociala trender och kommersiella aktiviteter, har även dess kronologi 

och verkstäders utmärkelser också de blivit igenkända. Detta skriver David Gaims-

ter om och betonar att likt inom så många andra typer av brukskonst, har bland 

annat stengods från Tyskland hamnat i en svår situation gällande identifiering och 

korrekt tillskrivning. Problemet ligger huvudsakligen i att det finns en mängd 1800-

tals reproduktioner, pastischer och förfalskningar som, enligt Gaimster, hittat sin 

väg in i både museer och privata samlingar runt om i Europa (Gaimster 1992, s. 

108). 

Gaimster lyfter fram det faktum att trots att en klar dokumentation kring 1800-

tals reproduktion av stengods finns tillgänglig, är de trots detta svåra att autentisera. 

Det beror på att många av dessa skapelser inte var menat att bedra när de lämnade 

fabrikerna eller verkstäderna, men blev på efterhand återsålda som ”äkta” renäs-

sans- eller barockkeramik (Gaimster 1992, s. 109). En annan faktor som spelar in 

är att de senare reproduktionerna är svåra att urskilja från originalen, vilket har bi-

dragit med en cirkulation av dessa stengods, som även antagits vara genuina, och 

blir därmed attribuerade som autentiska. Den svåridentifierade keramiken och dess 

spridning har i sin tur bidragit med problematik för samlandet av stengods både för 

museer och privata samlare (Gaimster 1992, s. 109f). 

Dessa forskare belyser inte bara hur perspektivet på autenticitet har skiftat ge-

nom tidens gång, utan även hur det i sin tur kan ställa till med problem. Detta pro-

blemet gäller inte bara autenticiteten i sig, utan även hur föremål på grund av den 

skiftande definitionen, kan gå obemärkt och i denna bemärkelse även skådas som 

förfalskningar. Något som i tidigare tidsperioder ansågs äkta och autentiskt efter en 

restaurering, blir idag snarare ifrågasatta som förfalskningar. Eftersom vi inte delar 

samma perspektiv om autenticitet hade vi därför heller inte utför samma form av 

restaurering. Betyder det i sin tur att vår definition av autenticitet är korrekt nu, eller 

kommer den snarare också att skifta? Vilken av dagens flera definitioner av auten-

ticitet är då den rätta, eftersom vad kommande text belyser, finns det fler än en. 

Exempel på autenticitetens varierande definition går att skåda i turismstudier 

där Carol J. Steiner och Yvette Reisinger diskuterar att det oftast rör sig om två 

typer av autenticitet. Den första handlar om det genuina, riktiga och äkta kring ar-

tefakter och händelser, medan den andra berör de mänskliga egenskaper såsom att 
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vara sitt sanna jag, eller hålla sig sann i förhållande till sin natur (Steiner & Rei-

singer 2006, s. 299). Den senare är vad som kallas för den existentiella autenticite-

ten, och är något som härstammar ur en lång filosofisk tradition angående vad som 

menas att vara människa och att vara sig själv (Steiner & Reisinger 2006, s. 300). 

Steiner och Reisinger betonar liknande teman inom filosofin och psykologin när det 

handlar om autenticitet, nämligen att det kan ramas in till självidentifiering, indivi-

dualitet, meningsskapande och ångest (Steiner & Reisinger 2006, s. 300). 

Att vara sig själv existentiellt, diskuterar Steiner och Reisinger, handlar om att 

existera i samstämning med sin natur eller andemening, vilket tar uttryck i det var-

dagliga beteendet, aktiviteter eller självreflektering. De påpekar att den existentiella 

autenticiteten är centrerad omkring erfarenheter och upplevelser vilket i sin tur be-

tyder att det existentiella jaget är något tillfälligt och ständigt skiftande. I och med 

detta är en person enligt Steiner och Reisinger varken autentisk eller icke autentisk, 

eftersom det inte finns ett enhetligt autentiskt tillstånd en individ kan befinna sig i. 

Det sker däremot stundvis i olika situationer, där man för tillfället antar ett auten-

tiskt tillstånd (Steiner & Reisinger 2006, s. 303). Eftersom varje människa förhåller 

sig olika till en värld av arv, sett ur den enskilda människans perspektiv, ger det 

varje människa olika unika möjligheter. Detta, betonar Steiner och Reisinger, är 

essentiellt inom diskussioner om autenticitet (Steiner & Reisinger 2006, s. 304). 

Samma år Steiner och Reisinger diskuterade om den existentiella autenticiteten 

och hur en individ periodvis antar ett autentiskt tillstånd, diskuterar de om andra 

perspektiv angående autenticitet. De för även ett argument att begreppet autenticitet 

kanske bör förkastas, eftersom det är så pass oenhetligt definierat 

I deras syfte att hitta ett sätt att stabilisera begreppet autenticitet, hur det blir 

definierat och applicerat inom turismstudier, argumenterar Reisinger och Steiner 

även att deras undersökning pekar på att autenticitet som begrepp istället borde 

överses och förkastas i forskning angående genuiniteten kring föremål eller händel-

ser. De menar att autenticiteten som berör föremål och händelser har en mängd olika 

begrepp, värderingar och perspektiv som både skiljer sig åt, är motsägande, och är 

oförenliga med varandra (Reisinger & Steiner, 2006, s. 66). 

Reisinger och Steiner granskar även hur objektiv autenticitet uppfattas och de-

finieras inom modernism, konstruktivism och postmodernism. Inom modernismen 

finns det enligt Reisinger och Steiner en urskiljbar objektiv utgångspunkt inom au-

tenticiteten för artefakter, händelser, matlagning, kultur med mera som grundas av 

en bestämd verklighet (Reisinger & Steiner, 2006, s. 66). För konstruktivister, på-

pekar Reisinger och Steiner, kan autenticiteten istället förhandlas om. De förnekar 

modernismens bestämda objektiva verklighet, eftersom de menar att utgångspunk-

ten istället är social och personlig, och därmed obestämd och subjektiv (Reisinger 

& Steiner, 2006, s. 66). Postmodernismen hävdar å andra sidan att gällandes turister 

är autenticitet för många inte relevant. Det postmodernistiska perspektivet motsätter 

modernistiska vyer, i samma anda som konstruktivismen, och tvivlar på en 
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urskiljbar bestämd objektiv verklighet som grund för det autentiska. På andra sidan 

av myntet anser de samtidigt att det konstruktivistiska perspektivet om skillnaden 

mellan det verkliga och det konstruerade så pass otydlig, angående autenticitet, att 

det är ett lönlöst argument. Här i ligger det som Reisinger och Steiner problemati-

serar angående autenticitet om de motsägande och oförenliga skillnaderna mellan 

olika teoretiska perspektiv. De menar att autenticitet är för ostabilt för att anses som 

ett begrepp (Reisinger & Steiner, 2006, s. 66). 

De fortsätter och påpekar att objektivister ser autenticitet som en egenskap i 

föremål vilket kan uppmäta ett absolut objektivt kännetecknande. Inom turismlitte-

ratur refererar objektivister, enligt Reisinger och Steiner, därför autenticitet till nå-

got som bedöms av experter, snarare än något som uppfattas av turister. Från detta 

perspektiv kan turister tro att de har kommit i kontakt med autentiska föremål, när 

det i själva verket kan handla om något falskt, iscensatt, imiterat eller simulerat 

istället (Reisinger & Steiner, 2006, s. 68f). Både ur de modernistiska och objektiv-

istiska perspektiven kan föremål, som antingen är falska eller iscensatta, inte vara 

objektivt autentiska, menar Reisinger och Steiner, trots att turister anser dem vara 

det. Anledningen till detta inom det modernistiska synsättet, diskuterar dem, hand-

lar om deras definiering av autenticitet som något genuint, verkligt och originellt, 

och är något som kan bestämmas objektivt. Det tar anspråk ur realismen vilket anser 

att det finns en objektiv, saklig verklighet vilket sedan kan användas som referens 

när något ska bedömas som äkta, genuin och autentisk. Enligt Reisinger och Steiner 

har ett uppsving av relativism, postmodernism, poststrukturalism och konstruktiv-

ism bidragit med ett tvivel om det finns något som kan anses som en äkta och genuin 

objektiv verklighet. Skulle den existera finns det däremot inget sätt att nå denna 

objektiva verklighet, eftersom den motstrider det subjektiva perspektivet (Reisinger 

& Steiner, 2006, s. 69). 

Reisinger och Steiner för en diskussion om postmodernisterna har rätt angående 

att turister knappt bryr sig om autenticitet, är även tankar kring en objektiv autenti-

citet meningslös. Om däremot konstruktivister har rätt, angående att autenticitet är 

något som är socialt konstruerat, menar de att den objektiva autenticiteten är en så 

pass obetydlig faktor, bortom någon form av enighet, att den inte bör användas inom 

forskning eller kunskapsbyggande. Om slutligen modernisterna har rätt angående 

autenticitet som en objektivt mätbar egenskap i föremål handlar detta om något en-

kelt som går att empiriskt urskiljbara, vilket även detta negligerar autenticitetens 

forskningssyfte (Reisinger & Steiner, 2006, s. 73). Vad Reisinger och Steiner vill 

lyfta fram och poängtera är just dessa definitioner av autenticitet, vilket i viss be-

märkelse kan betyda en objektiv verklighet, en social konstruktion eller en cynisk 

tillverkning. De menar att den breda, skiftande definitionen och användningen av 

ett begrepp leder till en förvirring, och den forskning som framstår ur detta inte kan 

ses annat än omtvistad. Därför anser de att autenticitet som begrepp borde förkastas 

inom forskning. De förslår istället att använda ett posthumanistiskt Heideggerianskt 
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perspektiv, att låta föremål vara åt turister och sluta försöka definiera och kontrol-

lera objektiv autenticitet som begrepp (Reisinger & Steiner, 2006, s. 81). 

Att autenticitet inte har någon enhetlig definition och varierar inte bara inom 

olika discipliner, utan även under olika tidsperioder och i olika kulturer, kan tyckas 

vara frustrerande. Om det däremot bör förkastas likt det Reisinger och Steiner för 

ett argument om, känns inte direkt produktivt. 

Yaniv Belhassen och Kellee Caton för diskussionen vidare angående objektiv 

autenticitet och att dess motsträvande definition istället kan ses som högst funkt-

ionell. På grund av dess oklara definitioner och användningar menar Belhassen och 

Caton att begreppet istället fungerar som inblickar i forskning inom olika discipli-

ner. Eftersom begreppet ser en skild användning ur de olika disciplinernas perspek-

tiv, kan dessa sedan samlas ihop, diskuteras och influera varandra vilket bidrar med 

att nya perspektiv och förståelser bildas (Belhassen & Caton 2006, s. 854). 

Belhassen och Caton skriver att många turister jämför sina upplevelser med 

sina förväntningar, vilket gör den objektiva autenticiteten relevant att studera, även 

om den inte är enhetligt definierad. De påpekar att turister besöker Louvre för att 

titta på Mona Lisa och blir besvikna om de får reda på att de istället skådat en re-

produktion. Likaså är kristna pilgrimer intresserad av arkeologiska platser från Je-

sus tid och turister som reser längs Route 66 turister vill gärna veta att det kör på 

den ursprungliga asfalten. Dessutom flockar turister till Ground Zero för att de vill 

befinna sig på den riktiga platsen där terroristattacken den 11 september tog plats. 

Så länge den objektiva autenticiteten är relevant för turister, menar Belhassen och 

Caton, är den även relevant för de som forskar om den också (Belhassen & Caton 

2006, s. 855). 

Deepak Chhabra för vidare diskussionen om den objektiva autenticiteten och 

menar att den snarare är otillräckligt utvecklad inom kulturarvsturismen. Chhabra 

för argumentet att det är viktigt att försäkra sig om begreppet kommer fortsätta vara 

användbart inom ett hållbart användande av kulturarvsresurser. Målet med detta är 

att utveckla nya mångsidiga metodologier för att analysera den objektiva autentici-

teten och dess uttryck (Chhabra 2012, s. 499f). 

Här håller jag med Belhassen och Caton snarare än det Reisinger och Steiner 

framhäver. Autenticitetens oenhetlighet kan kännas oproduktiv eftersom den ser 

annorlunda ut i olika discipliner. Det anser jag snarare belysa hur komplext begrep-

pet autenticitet istället är, och i denna bemärkelse skulle det vara ännu mer opro-

duktivt att inte använda begreppet för att försöka förstå sig på det ännu mer. 

Andra skillnader angående vad som anses som autentiskt, diskuterar Rosemary 

Joyce om. För exempelvis museer är autenticitet det som säkrar att föremålen är 

legitima. Vad som anses som autentiskt i arkeologi gäller i dagsläget bara för före-

mål med en klart dokumenterad fyndplats från professionella arkeologiska utgräv-

ningar, föremålets proveniens blir dess autenticitet. Däremot påpekar Joyce, har ar-

keologer historiskt sett både accepterat föremål utan nerskrivna och dokumenterade 
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fyndkontexter från utgrävningar, och fortsätter göra så, om dessa föremål lyckats 

hamna i museisamlingar under den tidiga utvecklingen av antikvariska intressen 

(Joyce 2013, s. 39). För konsthistoriker, skriver Joyce, förekommer en mer stilise-

rad metod för att autentisera antikviteter, där de istället förhåller sig till provenien-

sen och förflyttningen av föremålet från den ursprungliga samlaren till den senaste 

ägaren av föremålet. Trots dessa skiftande kännetecken mellan tid och plats, menar 

Joyce, är det detta som i praktiken används för att bestämma dels när, dels för vem, 

en antikvitet anses vara autentisk eller inte (Joyce 2013, s. 39).  

Att dessa olika perspektiv på vad som anses säkerställa ett föremåls autenticitet, 

diskuterar Joyce, handlar om den vetenskapliga lärdomen bakom, men att det ändå 

finns likheter. Exempelvis har arkeologin sin proveniens som definierar den ur-

sprungliga platsen ett föremål blir funnit och dokumenterat i, under en utgrävning. 

Sedan finner man den andra typen av proveniens, som engelskan kallar ”pro-

venance”, kedjan av det successiva ägandeskapet av ett föremål. Hon menar att 

denna proveniens, kedja av ägandeskap, för antikviteter egentligen borde börja re-

dan från den absolut första ägaren. Av pragmatiska skäl, börjar dock proveniensen 

efter ett föremål blivit påträffad och borttagen från sin deponering i marken, vilket 

arkeologer definierar sin proveniens, den dokumenterad fyndplatsen (Joyce 2013, 

s. 45). 

Genom att likställa autenticitet med proveniens, ett föremåls ursprung, tillåter 

det Joyce att diskutera definitionen av proveniens, vilket hon menar, är ett av hu-

vudverktygen museer har för att etablera en pålitlig tolkning om ett föremål är au-

tentiskt eller inte. Samtidigt vill hon även belysa att autenticitet, likt föremålen 

själva, inte är något statiskt (Joyce 2013, s. 54). Det hon vill förmedla är att ett 

föremåls autenticitet inte nödvändigtvis alltid härstammar från dess ursprung. Hon 

menar att det istället kan handla om olika tidpunkter i den samtida världen där fö-

remål har blivit godkända som autentiska för att i sin tur upplevas kulturellt eller 

estetiskt. Ur denna synvinkel påpekar Joyce att antikviteter som påstås vara auten-

tiska cirkulerar just som autentiska och värdefulla antikviteter, när de istället inte är 

det. Icke desto mindre anses de vara autentiska, eftersom autenticitet är något som 

skapas och tillskrivs i nutid, och inte något som skapades förr i tiden (Joyce 2013, 

s. 54). 

Alexander Geurds betonar att autenticitet inom humaniora och kulturarvssek-

torn ofta beskrivs som en historisk placerad term som är både obestämd och förän-

derlig. Han lyfter fram att det autentiska dagligen studeras och tillskrivs nya eller 

andra meningar där exempel från den samtida antropologin, inom studier av han-

delsvaror och produktifiering belyser detta särskilt väl. Dessa studier föreslår att 

även det som anses icke autentiska kan förändras om till en ny uppfattning som 

något autentiskt. Geurds skriver att tolkningar av föremål är så pass flexibla att om 

de får en tillräcklig mängd av autenticitet kan de överkomma deras tidigare icke 
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autentiska stadie. Här försvinner det autentiska kontra det icke autentiska, och blir 

istället olika grader av autenticitet (Geurds 2013, s. 1f). 

Sally Price diskuterar kring illusionen om att autentiska och icke autentiska 

konstverk endast kan förekomma i antingen det som tillskrivs eller betecknar ver-

ket, eller de historier som omfattar verket. Verket i sig är bara ett föremål, och om 

detta perspektiv följs, skapas inte heller förfalskningar, utan föremål tillskrivs och 

stämplas som förfalskningar av experter som igenkänner dem som det (Price 2013, 

s. 138). Ur denna synvinkel är fysiska föremål aldrig icke autentiska, utan endast 

det som påstås om föremålen och vad de sedan blir tillskrivna, gör dem autentiska 

eller inte, vilket enligt Price är en viktig åtskillnad (Price 2013, s. 138). 

Joyce, Geurds och Price för intressanta perspektiv angående att autenticitet 

bland annat är något som vi under vår samtid tillskriver föremål vi anser vara au-

tentiska. De belyser också att autenticiteten för ett föremål inte är något statiskt, 

utan kan skifta. Det betyder i sin tur att ett föremål som en gång ansågs autentiskt, 

inte längre behöver göra detta och vice versa. Det leder i sin tur till Prices slutled-

ning att det då inte heller existerar icke autentiska föremål, utan att autenticiteten 

snarare är en stämpel som tillskrivs ett föremål. 

I museer är autenticiteten ofta en av de centrala aspekterna när det kommer till 

tankar kring utställningar, samlingar och interaktioner mellan besökare. För kura-

torer, diskuterar Laura Van Broekhoven, handlar frågor om autenticitet kring det 

vardagliga där det förhåller sig dels komplex, dels förbryllande, men är samtidigt 

något viktigt. Hon betonar att den fråga man stöter på mest inom kuratorbranschen 

handlar just om föremåls autenticitet, antingen från privata samlare och sina före-

mål, eller av museibesökare angående föremålen i en utställning (Van Broekhoven 

2013, s. 151). Autenticitet, diskuterar Van Broekhoven, har en influerande effekt 

för föremålet och den personliga relationen mellan besökaren för att upplevelsen 

ska kännas äkta. Hon menar att besökare strävar efter att uppleva den existentiella 

autenticiteten, vilket hon beskriver är ett tillstånd av varande som endast kan uppnås 

genom att besökaren upplever ett föremåls objektiva autenticitet. Hon menar att i 

olika attraktioner eller evenemang förväntas olika upplevelser av besökaren. För ett 

museum, däremot, förväntas besökaren att inte bli lurad, utan förväntas att bli pre-

senterad inför äkta autentiska föremål, som museer ofta påstår sig ha utställt (Van 

Broekhoven 2013, s. 151). Samtidigt skriver även Van Broekhoven att en del av 

museers vardagliga verksamheter är att forma en autenticitet genom olika tekniker 

och representationer, i displayer och utställningar, som skapats för besökaren. Att 

skapa dessa representationer, menar hon, är även att konstruera en illusion av vad 

som är och upplevs autentiskt (Van Broekhoven 2013, s. 156f). 

Andra exempel på detta diskuterar Elaine Heumann Gurian och lyfter fram att 

under 1800-talet hade Louvre, likt andra museer under den tiden, rum ägnade åt 

kopior av kända skulpturer eftersom museet inte ägde originalen. Reproduktionerna 

sågs på med respekt gentemot det ursprungliga verket och besökare kom för att 
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beskåda, studera eller måla av dem (Heumann Gurian 2004, s. 274). Hon betonar 

även att museer, och allmänheten i sig, har känt en skillnad mellan original och 

kopior, men att de båda två har en plats inne i museer. Exempelvis har rekonstrue-

rade dinosaurieskelett länge funnits inom olika museers väggar. Hon påpekar att 

det ibland handlar om bitar av det äkta skelettet blandat med avgjutningar som fattas 

för att bilda ett helt skelett, där detta ibland uppmärksammas av museet, men oftast 

görs det inte. Här får det ”äkta” en annan betydelse enligt Heumann Gurian, ef-

tersom kuratorer känner igen att upplevelsen av att beskåda ett helt skelett, även om 

det bara delvis är av autentiska skelettbitar, känns mer äkta än att se endast de au-

tentiska bitarna liggande utan att skapa en förståendebar visuell enhet (Heumann 

Gurian 2004, s. 274).  

Ett annat exempel som Heumann Gurian presenterar handlar om The Museum 

of the Diaspora i Israel som berättar om 5000 år av den judiska migrationen. Målet 

var att återskapa illustrationer av fysiska omgivningar baserat från forskning och 

olika skrivna dokumentationer utan att använda sig av ett enda autentiskt föremål. 

Att inte använda sig av några autentiska föremål var ett aktivt val av museet, ef-

tersom deras egna samlingar inte var tillräckligt för att kunna återskapa berättelsen 

heltäckande. Därför porträtteras istället den judiska migrationen med ett nyskap-

ande snarare än att försöka återberätta den genom en slumpmässig samling av au-

tentiska föremål som bara delvis kan återge det som en gång hänt (Heumann Gurian 

2004, s. 276). Heumann Gurian lyfter fram att trots hela återberättandet sker genom 

en nutida konstruktion och fabricering, blev just denna tredimensionella upplevelse, 

museets föremål istället. Museet har även fått en bra allmän uppfattning och med 

tiden blivit igenkänt som ett urskiljbart museum (Heumann Gurian 2004, s. 276). 

Autenticiteten för föremål inom etnografiska museer, diskuterar Berger att de 

befinner sig i en speciell situation. Medan exempelvis tavlor från kända konstnärer 

endast anses autentiska efter de blivit bevisade vara skapade av den påstådda konst-

nären, skriver Berger att etnografiska föremål istället oftast tillskrivs en kultur sna-

rare än en person (Berger 2013, s. 27). Föremål utan någon känd proveniens inom 

etnografiska museer, menar han, får ofta sin autenticitet tillskriven av museian-

ställda baserat på deras kunskaper om den kulturen föremålet förmodas komma 

ifrån. Alltså tillskrivs föremål ofta en autentisk identitet, även om den inte är bevi-

sad, för att de passar in i den kulturella stil de förmodas komma ifrån. När detta 

sker, påpekar Berger, leder det till en varseblivning och en representation av kul-

turen, och menar, utan denna förståelse av kulturen, kunde inte föremålet blivit an-

taget som autentiskt från början. Den populära uppfattningen och antagandet av en 

kultur, är baserat på de artefakter, målningar, böcker och så vidare, som presenteras 

i museer och deras samlingar (Berger 2013, s. 28). Samtidigt får föremålen en au-

tenticitet, baserat på denna varseblivningen av kultur de förmodas komma ifrån, av 

de museianställda som delar samma uppfattning hur ett visst föremål från en viss 

kultur ska se ut. Här hamnar potentiellt autenticiteten i en (ond?) cirkel, eftersom 
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folkets uppfattning av en viss kultur baseras på hur en viss typ av föremål ser ut och 

antar att det är autentiskt, medan autenticiteten som tillskrivits föremålet är grundat 

på exakt samma kriterier (Berger 2013, s. 28, 30). 

Det Van Broekhoven, Heumann Gurian och Berger framhäver är att autenticitet 

är något som både kan konstrueras från ett museums håll och att föremål i ett mu-

seum snarare kan ha en tillskriven autenticitet från de museianställda som sedan 

antas av besökarna. Detta belyser intressanta aspekter om autenticiteten och att den 

kan upplevas utan att vara grundad på något bevis av att vara äkta. Betyder detta i 

sin tur att autenticitet är något vi har inbillat oss att kulturella föremål besitter, ef-

tersom vi kan uppleva det endast efter en tro om att det ska finnas där. Är autenti-

citet därmed något äkta eller är det snarare en konstruktion och något vi intalar oss? 

Pisit Charoenwongsa skriver att det mer eller mindre alltid förs en diskussion 

och argument gällandes ämnen som konservering och restaurering, ett område med 

ett flertal konflikterande intressen och skiljande i perspektiv. Charoenwongsa dis-

kuterar att autenticitet och hantering av kulturarv i dagens samhälle bör tas utanför 

teokratiska kretsar och maktbaserade eliter och inkludera de lokala samhällena mer 

än vad som tidigare gjorts. Charoenwongsa menar att ett korrekt bedömande av vad 

som anses vara kulturarv och hur det hanteras aldrig bör vara ett intellektuellt mo-

nopol (Charoenwongsa 1994, s. 287). 

Charoenwongsa lyfter fram att Thailand med sin rika historia i sydöstra Asien 

innehåller majoriteten av arkeologiska platser och föremål något religiöst syfte. 

Många av dessa platser och föremål är skapat i dyrkandet av Buddha. Här skriver 

Charoenwongsa att Buddhismen fortfarande är den ledande religionen i landet. Ur 

ett thailändskt perspektiv ser de en nödvändighet att återställa och restaurera platser 

och föremål som symboliserar Buddha eftersom de vill ha en fulländad ikon för sitt 

dyrkande, och gör sitt bästa i processen för att se till att det händer. Här jämför 

Charoenwongsa med de antika grekiska skulpturerna och hur västvärlden hellre ser 

de i sitt nuvarande skick snarare än att ha dem återställda. Charoenwongsa menar 

att det uppstår en känsla av saknad för den troende buddhisten när exempelvis en 

respekterad staty av Buddha saknar en kroppsdel och inte är fulländad (Cha-

roenwongsa 1994, s. 289).  

Här hamnar autenticiteten i ett dilemma. Å ena sidan är den akademiska vyn på 

återställning och restaurering för en staty som saknar delar ett uppenbart icke au-

tentiskt ingrepp och tillägg, eftersom det söndrar föremålets historiska överlevnad 

med de moderna åtgärderna. Å andra sidan är det den lokala spirituella och socio-

kulturens intresse att utföra dessa ingrepp i syfte för deras tro och dyrkande (Cha-

roenwongsa 1994, s. 289). Charoenwongsa lyfter fram att ofärdiga eller skadade 

avbildningar av Buddha som står utställda i museer är ur ett västerländskt perspek-

tiv autentiska. Däremot är samma avbildning för den lokala thailändaren ett föremål 

för vördnad och dyrkande, som kräver att bli hel, och inte ett föremål som hör 

hemma i ett museum. Här problematiserar Charoenwongsa konceptet kring 
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autenticitet, för vem har egentligen rätt: det spirituella konceptet för buddhisten, 

eller det representativa konceptet för den västerländska människan (Cha-

roenwongsa 1994, s. 289)? 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att autenticitet, med sina många de-

finitioner vilket skiftar mellan tidsperioder, kulturer och discipliner, är ett väldigt 

komplext begrepp. Enligt min mening ger det möjligheter att undersöka den ännu 

mer för att försöka förstå den ännu mer. Vad som ville belysas med denna del var 

att forskningen kring förfalskningar och autenticitet redan är relativt omfattande. 

Var däremot denna uppsatsens syfte faller in, är att det sällan diskuteras om auten-

ticitet går att finna i ett avslöjat förfalskat föremål och huruvida detta föremål i så 

fall kan upplevas autentiskt. Eftersom autenticitet kan tillskrivas och upplevas i ett 

föremål, borde det även kunna tillskrivas och upplevas i en förfalskning, som inte 

längre fungerar som sådan. I kommande del presenteras de teoretiska utgångspunk-

terna vilket uppsatsen kommer använda som ramverk att föra olika diskussioner om 

de senare presenterade avslöjade förfalskade föremålen och de andra olika musei-

föremålen. 



 23 

Teoretiska utgångspunkter och metod 

För att kunna söka svar på uppsatsens frågeställning kommer olika teorier och per-

spektiv från Denis Dutton, David Lowenthal och Sîan Jones presenteras för att se-

dan användas som ramverk och del av metoden för uppsatsens diskussioner. Valet 

av dessa forskare gjordes eftersom de för intressanta resonemang kring autenticitet, 

kulturarv och förfalskningar. Nedan kommer varje teoretiska perspektiv genomgås 

för att sedan i slutet av denna del kort sammanställas. 

Nominell och expressiv autenticitet 

Att definiera vad begreppet autenticitet innebär och vad som upplevs som auten-

tiskt, är ingen lätt uppgift. Inte nog med att dess definition inte är något enhetligt 

och bestämt, den befinner sig samtidigt även i en paradox med sig själv. 

Denis Dutton påpekar att en förfalskad tavla dels är en förfalskning av en konst-

närs originella verk, dels är den i samma bemärkelse även en äkta tavla skapad av 

förfalskaren. Om en klassisk kompositörs verk spelas på ett modernt piano kan detta 

också ses som icke autentiskt, tillskillnad från om det istället hade spelats på ett 

piano från 1700-talet, trots att noterna som spelas är de samma. Likt, är en förfals-

kad sedel på samma gång både en form av bedrägeri och samtidigt en äkta bit pap-

per. Vad som skiljer det autentiska och icke autentiska åt menar han till stor del 

ligger i kontexten (Dutton 2003, s. 258). Även museer har blivit bemötta av kritik 

när de visat gamla tavlor med modern belysning, eftersom verket inte upplevs så 

som det gjordes under den tid den blev skapad. Verket må vara autentiskt i sig, men 

i dess moderna presentation i den väl belysta museimiljön, upplevs det istället icke 

autentiskt. Presentationen är alltså en viktig beståndsdel för autenticiteten (Dutton 

2003, s. 259).  

Dutton diskuterar att autenticitet inom det estetiska kan utmärkas av två kate-

gorier som han kallar för ”nominal authenticity” och ”expressive authenticity”. Den 

nominella autenticiteten definierar han som ett korrekt identifierat ursprung, förfat-

tandeskap eller proveniensen, successionen av ägandet, av ett föremål. Den expres-

siva autenticiteten handlar istället om att föremål kan ses som ett uttryck av en in-

divids, eller ett samhälles, tro och värderingar (Dutton 2005, s. 259).  

Skillnaden mellan en oskyldig kopiering kontra en medveten förfalskning, me-

nar Dutton, kan vara svår att urskilja och här i ligger ett problem med autenticiteten 

(Dutton 2005, s. 259). Han lyfter fram att autenticitet normaltvis är motsatt falsifi-

ering, men att falsifiering inte nödvändigtvis behöver antyda om bedrägeri i pro-

duktionen av en förfalsknings alla steg. Uppenbara förfalskningar med avsikten att 

feltolkas, menar Dutton, har existerat sedan antika Rom. Han betonar att verk som 
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stämplats som icke autentiska i många fall bara blivit just det, feltolkade och feli-

dentifierade. En felbedömning av ett verk och dess ursprung är inte i sig något be-

drägligt eller falskt. Det blir däremot så, om denna felbedömning presenteras som 

välgrundad kunskap (Dutton 2005, s. 260). 

Problematiken i autenticiteten är däremot större än att bara urskilja vilka verk 

som är förfalskade och vilka som inte är det. Dutton påpekar att utomstående kon-

texter och artistiska avsikter är anknutna med varandra, men att man ska beakta 

tankar att försäkra ett föremåls nominella autenticitet för att det i slutändan ska 

gynna de äldre föremålen. Han exemplifierar med antika romerska skulpturer, ko-

pior av grekiska original, och påpekar att de kan vara estetiskt mer tillfredställande 

och i den aspekten bättre än de tidigare originalen. Likaså kan det finnas kopior av 

Rembrandt som är visuellt mer estetiskt tillfredställande än originalen. Vad han 

menar med sådana fall, är att oavsett vad värdet och meningen bakom verken är, 

kan de bara bli rätt bedömda genom en bakgrund av den nominella autenticiteten 

(Dutton 2005, s. 260). 

Den expressiva autenticiteten, som handlar om värdet varje föremål besitter, 

menar Dutton att den blir problematisk (Dutton 2005, s. 266). Medan den nominella 

autenticiteten för ett verk eller föremål från någon kultur kan vara svår eller rent av 

omöjlig att etablera i vissa fall, kan den däremot etableras i andra fall. Det bidrar 

med en klar empirisk bakgrund. För den expressiva autenticiteten, påpekar Dutton, 

handlar det däremot mer om en omtvistad fråga gällande stridigheter av omdömen. 

Han menar att detta faller in mycket i vad som menas som ”autentiskt” inom den 

existentiella filosofin. Här definieras det autentiska livet när individen själv styr 

kritiskt och självständigt över sina egna val och värderingar (Dutton 2005, s. 266). 

Dutton betonar att konstverk fungerar som manifestationer av både individuella 

och kollektiva värden och är inte bara något som tilltalar oss. Han diskuterar att 

estetiska teorier som påstår att konstverk endast fungerar som ett visuellt stimule-

rande föremål utan att veta något kring deras ursprung inte är tillräckligt. Det för-

klarar enligt honom inte varför då ett sådant intresse finns för att söka efter den 

mänskliga kontexten genom att följa ett verks utveckling och dess ursprungspunkt, 

om så var fallet. Konstverk innehåller mycket mer än att bara vara visuellt stimule-

rande och tillfredställande. De är även kulturella och personliga uttryck, vilket bi-

drar med en fundamental del av varför intresset för konstverk finns (Dutton 2005, 

s. 269f). 

Kontext och presentation 

David Lowenthal diskuterar att gällandes autenticitet, befinner man sig i en svårbe-

handlad gåta gällande att presentera det förflutna. Han påpekar att vartenda föremål 

som befinner sig i ett museum egentligen kan ses som en förfalskning, i den bemär-

kelse att de har blivit borttagna från sin ursprungliga kontext. Han menar att det inte 
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är en allt för ovanlig vanföreställning att konstverk och artefakter exklusivt skapats 

i ett behov av att uttrycka sig kreativt. Det handlar snarare om att mer eller mindre 

möta upp en efterfrågan där artistens verk blivit influerat av vad de potentiella kö-

parna vill ha. Verk skapas alltså oftast för att uppskattas, och locka andra som i 

slutändan vill införskaffa sig verket eller föremålet (Lowenthal 1990, s. 17). 

Lowenthal lyfter fram angående hur vi värderar och upplever kultur, är dels en 

faktor som skiftar genom tid och epok, dels beroende på hur olika kulturers per-

spektiv på kultur är. Han menar att på grund av dessa skiftande vyer mellan kultur 

och epok, skiftar även det som anses vara historiskt intressant, värdet i kulturella 

reliker, och sedan i sin tur hur förfalskningar bemöts (Lowenthal 1990, s. 17). 

Lowenthal skriver att varenda ny definition som tillskrivits autenticitet reflekterar 

ett nytt behov av vad som anses äkta och troligt, likaså att definiera en ny standard 

av bevis för att sträva mot detta. Precis som man idag bortser äldre tiders definition 

av autenticitet, kommer framtida generationer förmodligen göra det samma om da-

gens definition av begreppet (Lowenthal 1994, s. 123f). För att kunna återuppleva 

det förflutna under 1800-talet, utfördes förändringar som dagens konservatorer inte 

skulle få för sig att utföra. Moderna aspekter på autenticitet, menar Lowenthal, är 

att låta dåtidens geniers verk vara ifred. Moderna ingripanden för att förbättra gamla 

byggnader, artefakter eller musikuppföranden stämplas som icke autentiskt 

(Lowenthal 1994, s. 128). Han exemplifierar även med den viktorianska epoken 

och menar att deras ”förbättringar” på tidigare epokers byggnader ansågs som deras 

sätt att återknyta till det förflutna och att kulturarvet var fortlöpande. Det var alltså 

inte något som ansågs ta bort autenticiteten eller det kulturella värdet. Idag, påpekar 

han, är vi mycket mer bekymrade när det kommer till autenticitet och den materiella 

sanningen, samtidigt som det finns en väldig ambivalens i hur vi ska tolka och be-

döma den. Det finns alltså en fascination och besatthet av vad som är sant eller 

falskt (Lowenthal 1990, s. 17f). 

Lowenthal jämför autenticitet som en välspridd modern kult, vilket hjälper till 

att separera det falska från det äkta, det originella från det kopierad, det ärliga från 

det korrupta. Med det menar han att synen på autenticitet ofta förmodas ha ett ab-

solut värde, inristat i sten. Däremot påpekar Lowenthal att autenticitet är något som 

hela tiden skiftar beroende på ett flertal faktorer såsom tid, omständigheter, plats 

och kultur. Autenticitet i praktiken är inte något absolut eller statiskt, utan snarare 

dynamiskt och relativt (Lowenthal 1994, s. 123). 

Lowenthal fortsätter diskussionen om autenticitet i och påpekar att begreppet 

sedan 1970-talet sett en femfaldig multiplicering där det förekommer som titel i 

olika publiceringar (Lowenthal 1992, s. 184). Lowenthal tar upp exempel på van-

föreställningen om att återuppliva och uppleva det autentiska går att skåda i tidiga 

musikrörelser. Han påpekar att återupprätta musik från äldre tiders epoker betyder 

en användning av ett modernt uppträdande i dagens förhållanden. Detta påverkar i 

sin tur originaliteten i allt från hur musiken upplevdes förr, med exempelvis 
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dåtidens instrument och dåtidens omgivning. Även om tidsmässigt korrekt instru-

ment skulle användas kommer fortfarande moderna konserthallar bidra med en an-

nan typ av akustik. Det absolut äkta och autentiska i denna bemärkelse, går alltså 

inte att uppleva eller återskapa, eftersom man aldrig kommer kunna uppleva musi-

ken i sitt ursprungliga, dåtida uppträdande och kontext (Lowenthal 1992, s. 185). 

Lowenthal fortsätter och berör om autenticitet är lika inbillad gällande bild-

konst och antikviteter, och menar här att kriterierna skiftar eftersom det handlar om 

fysiska artefakter snarare än uppträdanden. Det skiljer sig från musiken, vilket kan 

skrivas ner och bevaras i princip för evigt, tillskillnad från föremål, artefakter och 

reliker, vilka är unika. Att de är unika, menar Lowenthal, utgör en viktig del av 

deras värde. Föremålens värde har dock en möjlighet att förtvina med tiden genom 

olika element såsom vittring och annan förstörelse, kopiering och förfalskning 

(Lowenthal 1992, s. 185). Han betonar att museibesökaren endast kan se och upp-

leva föremålen som utställts i den form de presenteras i, och kan aldrig ses så som 

de gjordes under sin samtid och skapelse. Här bidrar tidens och åldringens effekter 

föremålen med en annan fysisk form, som de idag sedan beskådas och uppfattas ur 

av besökaren (Lowenthal 1992, s. 185f). 

Lowenthal tillägger att den materiella autenticiteten hedrar original som klarat 

sig genom tiden, oavsett hur fragmenterade de blivit under dess gång. Däremot, 

betonar han, att det autentiska värdet i orestaurerade föremål, som berövats sitt 

igenkännande, endast är något akademiskt. Han skriver att vår kultur är beroende 

av att bevara, trots faktorer som skadar och förändrar föremål genom tidens gång. 

Det betyder alla dessa omständigheter i sin tur leder till att inga verk som någonsin 

skapats ser ut så som de en gång gjorde (Lowenthal 1992, s. 186). 

Föremåls relationer till det förflutna 

Autenticitet är en av grundpelarna inom många praktiker som behandlar kultur. 

Siân Jones lyfter fram att det inte är förrän relativt nyligen, som autenticitet inom 

kulturarv och konservering har präglats av en väldigt materialistisk vy. Likaså me-

nar Jones har autenticitet setts som en objektivt mätbar egenskap som är inneboende 

i den materiella texturen, formen och funktionen hos artefakter och monument. Ur 

detta har sedan positivistiska forskningsmetoder fötts för att testa genuiniteten, vil-

ket fortsätter vara en central del kulturarvens konservering och förvaltning (Jones 

2010, s. 181f). 

Trots att mycket av denna forskning har varit bidragande, menar Jones att den 

även fört in oss i en dikotomi baserad efter den västerländska filosofiska traditionen. 

Jones menar på grund av detta finns det dels det materialistiska tillvägagångsättet, 

som ser autenticitet som en oföränderlig egenskap som går att både identifiera och 

mäta, dels det konstruktivistiska perspektivet där autenticitet är en produkt av den 

kultur där den konstrueras (Jones 2010, s. 182). Genom det konstruktivistiska 
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perspektivet där autenticitet behandlas som en kulturell konstruktion, menar Jones, 

att materialiteten utesluts och att autenticitet kan omfatta föremål oavsett dess histo-

ria eller materialitet (Jones 2010, s. 182f). 

Här ställer Jones frågan varför vissa föremål får en högre grad av autenticitet 

och till vilken verkan denna autenticitet har att göra med deras fysiska tillstånd och 

materiella sammansättning. Hon menar att det finns en tendens och fokus på kon-

struktion och representation i kulturella föremål snarare än vad autenticiteten har 

för roll i den social människans liv (Jones 2010, s. 183). Däremot betonar Jones 

även människans samspel mellan föremål och platser, för att bygga och stärka so-

ciala nätverk och förhållanden. Jones påpekar att det finns ett behov att förstå detta, 

nämligen diskursen som åkallas genom autenticiteten i gamla föremål och varför 

människan finner idén om autenticitet tilltalande, samt vad sociala praktiker och 

relationer till dessa idéer innebär. För att nå en förståelse om detta, menar Jones att 

en fokus på materialiteten av föremål, platser och områden måste återtas, vilket den 

konstruktivistiska kritiken förkastar (Jones 2010, s. 183). 

Jones definierar autentiska historiska föremål och byggnader som på något vis 

håller sig sann till sitt ursprung via sin datering, material, form, författarskap, bygg-

nadskap samt dess kontext och användande. Datering och författarskap menar hon 

är en central roll för att etablera dess ursprung och validera ett föremåls eller bygg-

nads autenticitet. Det kan vara anknutet till breda kulturella mönster gällande kon-

text och stil eller handla mer specifikt om en typ av konstform eller arkitektur (Jones 

2010, s. 184). En annan viktig beståndsdel i etableringen av autenticitet i ett föremål 

menar Jones är kontexten. För exempelvis arkeologiska föremål kan datering, pro-

veniens, funktion och betydelse bli definierat genom dess fyndkontext (Jones 2010, 

s. 184). 

En intressant diskussion Jones för, handlar om den nuvarande diskursen kring 

autenticitet som en produkt av utvecklingen i den västerländska moderniteten. Här 

lyfter Jones fram att ett problem ligger i post-upplysningens forskningsfält (Jones 

2010, s. 188). Medan det är viktigt att ha ett förstående kring autenticitetens diskur-

ser och hur de binder samman med moderna idéer kring entiteter och essens, beto-

nar Jones att en nedbrytning av dessa diskurser för att i slutändan placera autentici-

tet som en kulturell konstruktion, avfärdas viktiga aspekter. Jones menar att det 

finns ett nätverk av relationer mellan människor, platser och föremål. Detta nätverk 

är centralt när människor upplever och förhandlar om autenticiteten i föremål, och 

inte nödvändigtvis föremålen i sig (Jones 2010, s. 189). 

Jones skriver att det finns en unik upplevelse i kulturella föremål, och ännu mer 

viktigt, föremålets nätverk av relationer mellan det förflutna och det nutida. En di-

rekt kontakt med ett historiskt föremål förmedlar denna förening genom en person-

lig anknytning till föremålets nätverk. Genom denna process där man knyter an med 

föremålets nätverk, menar Jones, är även ett sätt att etablera en autenticitet med sig 

själv (Jones 2010, s. 189). Detta diskuterar Jones är högst individuellt. 
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Effektiviteten beror på individens egen förmåga att etablera relationer med föremål 

och nätverken av människor de själva har associerat med, under sin unika kulturella 

biografi. Här återvänder Jones till materialiteten i föremål som en viktig beståndsdel 

av detta. Materialiteten här har inget att göra med föremålens ursprung, material, 

form eller proveniens, utan snarare att materialiteten av föremål omfattar förflutna 

upplevelser och relationer de en gång varit del av, och sedan förmedlar vidare (Jo-

nes 2010, s. 189f). 

Jones för alltså ett argument att autenticiteten i kulturella föremål är knutet till 

dess inneboende och obeskrivliga kvaliteter. Det gäller inte bara från föremålens 

tidigare ägare, utan alla de tidigare upplevelser, människor och platser föremålen 

har hamnat i kontakt med, vilket enligt Jones skapar en oförytterlighet. Denna oför-

ytterlighet är även den som skaver mot modernisternas tagning på autenticitet, vil-

ket utesluter detta helt, för att istället placera autenticiteten i föremålens inre rum 

och ursprung (Jones 2010, s. 190). Jones betonar om autenticiteten är bunden till 

nätverk av relationer mellan människor, platser och föremål, finns även problema-

tiken för de människor som upplevt någon form av omlokalisering, vilket inte är 

ovanligt i den moderna världen. Det är däremot ett tecken på kraften i konceptet 

kring autenticitet, eftersom den låter var och en förhandla sin egen plats i världen, 

och att autenticitet handlar i detta fall om att återknyta föremål, människor och plat-

ser med varandra (Jones 2010, s. 197). 

Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

För att kort sammanfatta de olika teoretiska utgångspunkterna och varför de är in-

tressanta för uppsatsen, är just för att de belyser olika aspekter av autenticitet, före-

mål och kulturarv. Enligt Dutton kan det autentiska hamna i en paradox där ett fö-

remål kan ses som både äkta och förfalskat beroende på vilket perspektiv som tas. 

Det visar direkt på den problematik som förfalskningar och autenticiteten befinner 

sig i. Hans nominella autenticitet talar om att korrekt datera ett föremåls ursprung, 

författandeskap eller proveniens, som i sin tur bevisar dess autenticitet. Däremot 

ställer hans expressiva autenticitet sig något annorlunda, nämligen värdet som varje 

föremål besitter, och faller snarare in i det existentiella än empiriska. 

Lowenthal går väldigt konkret ut med sin åsikt att autenticitet mer eller mindre 

kan skådas som en vanföreställning om vad vi anser är äkta och genuint, vilket 

skiftar mellan olika tidsperioder och kulturer. Han betonar även kontexten och me-

nar att om något föremål tas ur sin ursprungliga kontext, och placeras exempelvis i 

en monter i ett museum, kan det ses som form av förfalskning. Likaså, menar han 

att vi aldrig kan uppleva ett föremål så som det gjordes under den tid föremålet 

härstammar ifrån. Med effekter som åldring och slitage, kommer föremål aldrig 

kunna skådas i dess ursprungliga tillstånd de en gång haft, och kan på grund av detta 

heller aldrig egentligen upplevas helt autentiskt. 
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Jones binder samman Duttons och Lowenthals perspektiv väldigt väl i olika 

aspekter. Hon för kontexten till föremålets relation med människan föremålet en 

gång varit i kontakt med, och återknyter dessa tidigare relationer med den person 

som idag skådar föremålet. Här är föremålets kontext viktig eftersom den berättar 

om föremålets syfte, vilket i sin tur bidrar med relationen den haft med dåtidens 

människor. Likaså kommer den expressiva autenticitetens roll in här, eftersom det 

är en väldigt existentiell fråga hur den individuella människan sedan tolkar ett fö-

remål, och de relationer föremålet bidrar med. Det Jones lyfter fram om att för-

handla om autenticiteten i föremålet och sig själv, knyter an kontext med den ex-

pressiva autenticiteten. Hon betonar att föremåls ursprung, författandeskap och pro-

veniens, den nominella autenticiteten, är viktig för att etablera ett föremåls autenti-

citet, men inte att det är nödvändigt för att uppleva relationen mellan föremålet och 

dåtidens människor och händelser. 

Metod 

Uppsatsen använder sig av olika tillvägagångsätt för att presentera materialet upp-

satsen använder sig av. Det görs för att sedan använda de teoretiska utgångspunk-

terna som metod och ramverk för att föra en diskussion om respektive material och 

söka svar på uppsatsens frågeställning. Det material som användes var två föremål 

vilket har förfalskats i efterhand av Adolf Ludvid Stierneld och befinner sig i Gus-

tavianums historiska samlingar. Vikingatida svärd med felstavade inskriptioner och 

deras innebörd som potentiella förfalskningar. Fälschermuseum vilket är ett mu-

seum helt dedikerat åt förfalskade konstverk. Slutligen, Oskuldens museum där fö-

remålen i museet är ett materialiserade av karaktärernas liv i romanen med samma 

namn. 

För de två föremålen från Gustavianums historiska samlingar utfördes en före-

målsstudie där jag var på plats i museets samlingar, analyserade de två föremålen 

och tog bilder av dem. Detta gjordes med tillstånd av de anställda. På plats i sam-

lingen användes Karin Tetteris riktlinjer om forskning på föremål efter vad som var 

av intresse för frågeställningen i uppsatsen. De metoderna för att studera och ana-

lysera föremålen var först att fotografera dem både i sin helhet och sedan mer i 

detalj (Tetteris 2014, s. 220). Här bidrog även kontaktpersonen från Gustavianums 

historiska samlingar med extra bilder de tagit av föremålen sedan tidigare. Sedan 

granskades föremålen ingående där detaljer och föremålens visuella egenskaper an-

tecknades. Vad som i synnerhet letades efter var de ingrepp förfalskaren bidragit 

föremålen med, vilket i sin tur utmärker dem som förfalskningar, samt de dekorat-

ioner och motiv de var prydda av. Det antecknades även det skick föremålen före-

kom i och det noterades ett potentiellt slitage och användning (Tetteris 2014, s. 

221f). Sedan analyserades vad som stod i föremålens inventarieförteckning, vilket 

också tillgängliggjordes av kontaktpersonen. Efter att föremålen analyserats, 
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fotograferats och antecknats söktes jämförelsematerial online för att vidare kunna 

analysera föremålen och deras tidigare ägare (Tetteris 2014, s. 222ff). Här användes 

databassystemet Carlotta, vilket är ett informations- och databassystem för museer 

och museisamlingar ägt av Statens museer. Sökordet som användes var ”hjullåsge-

vär” vilket gav 10 träffar. För att få information om föremålens fördetta ägare och 

förfalskare, användes webbversionen av Svenskt Biografiskt Lexikon och söks-

träng ”stierneld” vilket gav tre träffar. Efter en sammanställning och analys av 

materialet diskuteras de sedan gentemot de teoretiska utgångspunkterna kring av-

slöjade förfalskningar och autenticitet. 

Uppsatsens andra typ av föremål är vikingatida svärd med felstavade inskript-

ioner. Här analyserades kort en tidigare forskning om svärd med inristningen ”Ulf-

berht” och svärden med felstavade variationer av detta namn. De arbeten som ana-

lyserades var Fedrigo et al. (2017), Thålin-Bergman, Kirpichnikov & Jansson 

(2001), Williams (2009) och Winroth (2012). De presenteras mer ingående i senare 

del av uppsatsen. Deras arbete användes främst för att kunna presentera svärden för 

att sedan kunna diskutera de svärd med en felstavade variationer av ”Ulfberht” som 

potentiella vikingatida förfalskningar och ställa dem i parallell med de teoretiska 

utgångspunkterna. Anledningen till denna form av materialpresentation, var för att 

mailkontakten jag hade med olika anställda från Statens historiska museer, som har 

ett par av dessa svärd i sina samlingar, tyvärr inte gav något speciellt lukrativt att 

använda i det avseende uppsatsen har intresse för. 

För de två museerna uppsatsen använder, Fälschermuseum och Oskuldens mu-

seum, utfördes en liknande granskning som gjordes för de felstavade svärden. För 

Fälschermuseum används främst olika webbplatser, som museets officiella webb-

plats och andra webbplatser som skrivit nyhetsartiklar och intervjuat museiperso-

nalen. Angående Oskuldens museum analyserades kort en tidigare forskning från 

Ogut (2016) och Tekgül (2016) samt museets officiella webbplats. Detta gjordes 

främst för att kunna presentera platserna eftersom jag inte varit där själv i person, 

för att sedan kunna diskutera de två museernas föremål gentemot de teoretiska ut-

gångspunkterna. 

Vad som kan vara värt att notera är att validiteten och reliabiliteten för uppsat-

sens resultat och museerna som används i uppsatsen, inte nödvändigtvis behöver 

vara samma för andra typer av museum. Museerna valdes ut eftersom Fälschermu-

seum endast har förfalskade verk i sina samlingar och Oskuldens museum har en 

fiktiv historia tillskrivna sina föremål. Det betyder att autenticiteten och föremålens 

kontext ser olika ut i respektive fall vilket gör dem intressanta för senare delars 

diskussioner. Dessutom är autenticitet ett väldigt fluktuerande begrepp och något 

som kan skilja sig drastiskt åt beroende på vilket perspektiv som följs vare sig inom 

olika discipliner, kulturer, eller individuella och kollektiva definitioner. De per-

spektiv som användes för de teoretiska utgångspunkterna är medvetet valda ef-

tersom de bidrar med intressanta perspektiv för uppsatsens intresseområde, 



 31 

avslöjade förfalskningar. Det är också här en avgränsning görs genom de valda fö-

remålen, museerna och de teoretiska perspektiven angående autenticitet. Eftersom 

begreppet autenticitet är så pass omfattande, och samtidigt har en brist på en klar 

definition, kan endast valda perspektiv användas rimligt inom uppsatsens begräns-

ningar. Likaså kan flera museer och föremål analyseras vilket kan bidra med annat 

resultat, men för uppsatsens syfte hölls det sig bara till de ovannämnda. 
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Museum Gustavianum och Stiernelds falsarier 

Denna del är ägnad åt de två föremålen som befinner sig i museum Gustavianums 

historiska samlingar. Här kommer först museet och dess samlingar att presenteras 

kort för att sedan lägga fokus på föremålens tidigare ägare och slutligen själva fö-

remålen. Efter det kommer en diskussion om föremålen och hur deras autenticitet 

kan betraktas i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna. 

Museum Gustavianum 

Museum Gustavianum är Uppsalas universitetsmuseum och befinner sig i univer-

sitetets äldsta bevarade byggnad, som stod färdigkonstruerad under 1600-talets 

första hälft. Deras samlingar består av föremål som universitetet bland annat acku-

mulerat ända sedan det grundades år 1477 och delar av detta går även att skåda i 

Gustavianums många utställningar. Det finns en stor variation av föremål i allt från 

egyptiskt föremål, antika mynt, vikingatida fynd från Valsgärde och mycket mer 

som visar universitets historia (Gustavianums webbplats > Besök museet [2019-03-

22]; Statens fastighetsverks webbplats > Våra fastigheter > Gustavianum, Uppsala 

[2019-03-22]). 

Museum Gustavianums syfte är att fungera som en plats och samverkan där 

Uppsalauniversitet möter omvärlden och utgår från sin stora samling av föremål, 

forskning och undervisning (Gustavianums webbplats > Om oss > Samverkan 

[2019-03-22]). De har även ett uppdrag att fungera som en resurs och stöd för forsk-

ning och utbildning, för både forskare och studenter från Uppsala universitet och 

för internationella universitets och högskolors studenter och forskare. Detta uppnår 

de genom att öppna upp och tillgängliggöra sina samlingar för forskare och studen-

ter (Gustavianums webbplats > Om oss > Forskning och utbildning [2019-03-22]). 

När jag, som en del av min masterutbildning i musei- och kulturarvsvetenskap, 

fick en praktikplats på Gustavianums historiska samlingar blev jag en dag presen-

terad för två förfalskade föremål som befann sig i deras samlingar. Hade jag inte på 

förhand fått reda på att de var förfalskade innan jag fick se dem, hade jag förmod-

ligen antagit att de var genuina likt övriga föremål i deras samlingar. Med facit i 

hand blev jag istället genast fascinerad och nyfiken över föremålen och deras po-

tentiella egenskap att bedra och lura åskådaren. Tankar slog mig som inte slagit mig 

förr hur jag hade upplevt föremålen om jag inte fått reda på deras sanna identitet på 

förhand, och hur jag sedan upplevt dem efter att deras maskering blivit avslöjad. 

Inte nog med att föremålen i sig var intressanta, var historian och framförallt deras 

bluffmakare nästan ännu mer fascinerande. 
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Adolf Ludvig Stierneld 

Adolf Ludvig Stiernelds liv var både händelserikt och varierat. Han föddes den 1 

september år 1755 och avled den 31 juli år 1835. Son till arméofficer, fältmarskalk, 

general, chef för Västmanlands regemente samt riksdagsledamoten Samuel Gustav 

Stierneld, påbörjade Adolf Ludvig Stierneld sin militärkarriär för Västmanlands re-

gemente redan under sin barndom. Mot 1770-talets slut vistades Stierneld i både 

Berlin och Paris och blev efter sin återkomst till Sverige utsedd till kammarherre 

hos drottning Sofia Magdalena. Stierneld avslutade sin kammarherrebefattning år 

1783 när han istället fick tjänst som brigadadjutant för hertig Karl (Svenskt Biogra-

fiskt Lexikon, webbversionen, sökord: stierneld [2019-04-05]). 

Under 1780-talets riksdagar lyckades Stierneld inta en ledande position för 

adelsoppositionen och hade under denna tid regelbundna kontakter med ryska sän-

debud. Han reste även själv till Ryssland år 1788 där han bland annat träffade kej-

sarinna Katarina II. Syftet med resan är något oklar, däremot finns dokumentering 

att Stierneld vid denna tid öppet diskuterade om en statskupp. Besöket i Ryssland 

tros vara i anknytning för att söka ryskt stöd för oppositionens planer på att nedsätta 

kungamakten i Sverige (Svenskt Biografiskt Lexikon, webbversionen, sökord: stier-

neld [2019-04-05]). 

I slutet av februari år 1789 arresterades Stierneld och de resterande oppositions-

ledarna. Stierneld befanns sedan i fångenskap i strax över ett år och var en av de 

oppositionsledare som satt fängslad under längst tid. Efter sin frigivning begav sig 

Stierneld till Finland där han arbetade som budbärare åt Gustav III. Två år senare, 

1792, befann sig Stierneld återigen i riskdagen för oppositionen men denna gång 

utan en ledande roll. Efter att mordet på Gustav III tog plats, ändrade Stierneld sitt 

politiska fotfäste och stod lojal mot Gustav IV Adolf och den nya regimen (Svenskt 

Biografiskt Lexikon, webbversionen, sökord: stierneld [2019-04-05]). 

Efter att ha lämnat politiken bakom sig kom Stierneld under senare perioder av 

livet att ägna sig åt den svenska historien. År 1810 sökte Stierneld uppdrag av 

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien för att inventera fornmin-

nen och handskrifter. Detta avslogs, men fyra år senare,1814, utsågs en ny antikva-

rieintendent i landet och situationen blev annorlunda. I början av 1820-talet blev 

Stierneld verksam inom Gripsholms slott där han var delaktig i skapandet av statens 

porträttgalleri. Stierneld tog sedan över ansvaret för samlingarna och arbetade varje 

sommar fram till sin död med att utvidga och organisera Gripsholms samlingar. Här 

var han väldigt aktiv med att expandera samlingarna under sin verksamhetstid och 

författade även ett antal guideböcker till porträttsamlingen (Svenskt Biografiskt Lex-

ikon, webbversionen, sökord: stierneld [2019-04-05]). 

Det är även under denna period som Stierneld nu i eftervärlden kommit att bli 

känd som en av Sveriges stora historieförfalskare. För Stierneld var porträttgalleri-

ets innehåll mer betydelsefullt än porträttens kvalité, eller om ens porträtten före-

ställde de påstådda personerna. På grund av detta har ett stort antal porträtt 
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namngivna av Stierneld på senare tider omvärderats helt. Idag anses många av por-

trätten avbilda helt fel personer och i vissa fall helt okända människor. Alla dessa 

felaktigheter bland porträtten går däremot inte att beskylla helt på Stierneld ef-

tersom han fick förhålla sig till det donatorn påstod om porträttens proveniens och 

vem som var avbildad. Det finns dock ett flertal porträtt som Stierneld själv försett 

med, enlight honom, lämpliga inskriptioner för att fylla de luckor som fattades i 

samlingen (Svenskt Biografiskt Lexikon, webbversionen, sökord: stierneld [2019-

04-05]). 

Konstvetare och historiker har även periodvis uppmärksammat att Stiernelds 

källor inte alltid är särskilt pålitliga. Både Gripsholms och hans egna samlingar in-

nehåller felaktigheter, vilket i vissa fall tros kan handla om ett musealt tänkande där 

en pedagogik och en helhet prioriterats över autenticitet. Det har även uppmärk-

sammats att Stierneld varit delaktig i restaureringsarbeten i olika historiska miljöer 

(Svenskt Biografiskt Lexikon, webbversionen, sökord: stierneld [2019-04-05]). 

Ytterligare ett fält där Stierneld varit delaktig med att sprida falsarier, är inom 

hans eget ättenamn och dess ursprung. Stierneld påstod nämligen att hans ätt här-

stammade från Gustav Eriksson, mer känd som Gustav Eriksson Vasa, och hans 

påstådda älskarinna Brita Karth som skulle fått en oäkta son tillsammans. Bevis för 

detta har Stierneld bland annat hänfört till en serie av proveniensanteckningar i 

olika böcker. Alla dessa anteckningar har påvisats vara förfalskningar, där böckerna 

i åtkommande fall visats vara tryckta efter den givna författarens död. Det ska även 

ha väckts misstankar kring Stiernelds fabriceringar om detta redan under 1800-talet 

(Svenskt Biografiskt Lexikon, webbversionen, sökord: stierneld [2019-04-05]). 

Under Stiernelds sista årtionden levde han ett relativt tillbakadraget liv och äg-

nade sig åt Gripsholm och sina egna samlingar. Det var även hans egna samlingar 

han testamenterade till Uppsala universitet ifall hans ätt skulle dö ut på manssidan. 

Större delen av Stiernelds samlingar föll däremot i universitets ägo redan efter Sti-

ernelds död på initiativ av hans son Gustaf Algernon (Svenskt Biografiskt Lexikon, 

webbversionen, sökord: stierneld [2019-04-05]). 

Stiernelds falsarier 

Det första av de två föremålen i Gustavianums historiska samlingar där Stierneld 

har gjort ingrepp är ett gevär (se fig. 1). Föremålet är en räfflad bössa med åtta-

kantig pipa, fint dekorerad av någon sorts horn eller elfenben med synligt slitage 

och har förmodligen använts en del under sin samtid. Geväret som tillsynes är ett 

genuint föremål, förmodligen från Stiernelds samtid, tillkom samlingen med en 

medföljande träbricka. Skrivet på träbrickan står bluffen som i sin tur avslöjar fö-

remålets identitet som ett fabricerat föremål. På träbrickan går det att urskilja bland 

annat att ”Denne studsare har tilhört Koning Gustaf […]” (se fig. 2) och på brickans 

andra sida går det att tyda ” […] Köpt på kammarherre Theels auction […]”. 
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På dekorationerna 

avbildas olika varierande 

motiv varav ett huvud i 

profil bärandes på en 

krona. Bak på gevärets 

kolv finns en tillfäst 

mässingsplåt med inrist-

ningen ”G.R.S.”, ”1540” 

samt ännu en krona (se 

fig. 3). Mässingsplåten 

ser direkt ut att vara ur 

harmoni med resten av 

gevärets dekorationer 

och är förmodligen en av 

Stiernelds tillägg. Längst 

bak på geväret, på baksi-

dan av kolven, går det 

även att skåda ett förmo-

dat ingrepp gjort av Sti-

erneld. Det är en inrist-

ning i själva träet där det 

går att urskilja ”1540”. 

Figur 1. Stiernelds räfflade bössa. Foto: Gustavianum, Uppsala universitet. 

Figur 2. Träbrickans ena sida med Stiernelds hänvisning till Koning Gustaf. Foto: 

av författaren. 
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Det andra före-

målet i Gustavianums 

historiska samlingar 

är ett kruthorn (se fig. 

4). Likt geväret är 

även detta kruthorn 

tillsynes ett genuint 

föremål, vackert de-

korerad med diverse 

motiv. Även detta 

kruthorn finns slitage 

synligt och har för-

modligen, likt gevä-

ret, sett en del använ-

dande i sina dagar. På 

ena sidan av kruthor-

net är ”Salomos 

Dom” avbildad i de-

korationen (se fig. 4). 

Strax under själva 

metallen på denna sida går det att skåda ett av Stiernelds tillägg (se fig. 5). På krut-

hornets andra sida går även där att skåda ett ingrepp av Stierneld där han gjort en 

egen inristning av en hand hållandes i en krona som sträcks ut ur vad som ser ut att 

vara ett moln ovanför en symbol/vapensköld (enligt Gustavianums inventarieför-

teckning: Vasavapnet). Det går även att tyda ”IHS”, ”G.R.S.” (möjligen ”G.S.R”) 

och vad som ser ut att stå ”1528” (se fig. 6). 

Figur 3. Mässingsplåt fäst på gevärets kolv. Foto: av författaren. 

Figur 4. Kruthorn dekorerad med ”Salomos Dom”. Foto: av författaren. 
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Likt geväret medföljde även en träbricka detta kruthorn. Denna gången är tex-

ten på träbrickan betydligt mer urskiljbar. På ena sidan går det att tyda ”Kommit 

från Dal-orten. Detta kruthorn sages tilhört Koning Gustaf Ericson och af honom” 

och andra sidan ”nyttjats i kriget då han utdref K: Christian-tyran samt vid jagt 

nöijen” (se fig. 7 & 8). 

Under 1540-talet 

var Gustav Vasa den 

regerande monarken i 

Sverige vilket gällande 

geväret, binder sam-

man inristningen på 

mässingsplåten, kol-

ven och träbrickan som 

hänvisar ett ägande till 

”Koning Gustaf”. Li-

kaså gällandes krut-

hornet, där det klart 

och tydligt står att den 

ska ha tillhört Gustav 

Eriksson samt att den 

bland annat har använts 

av honom när han utdrev Kristian tyrann. Dessa detaljer hänvisar även dem till Gus-

tav Vasa som tidigare uttalades vid namnet Gustav Eriksson och krigade mot Kris-

tian II, även känd som Kristian Tyrann. Dessutom befinner sig inristningen 

”G.R.S.” på både gevär och kruthorn. Enligt Gustavianum står denna förkortning 

för ”Gustavus Rex Sueciae” vilket översatt från latin betyder ”Sveriges kung Gus-

tav” och antyder till ett tidigare ägandeskap av Gustav Vasa (Gustavianums webb-

plats > Besök museet > Utställningar > Tidigare utställningar > Skatter från sam-

lingarna [2019-05-09]). Dessa detaljer i föremålen kan vara ett ytterligare försök av 

Figur 6. Kruthornets andra sida med Stiernelds ingrepp. Foto: av för-

fattaren. 

Figur 5. Förmodad inristning av Stierneld. Foto: av författaren. 
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Stierneld att försöka anknyta sin ätt med Vasaätten som han även försökt att göra 

genom proveniensanteckningar i olika böcker, fast denna gången materiellt. För 

vem har egentligen tillgång till Gustav Vasas personliga gevär och kruthorn om inte 

en släkting? 

Träbrickan som 

tillhör geväret hänvi-

sar även till att den är 

köpt på ”Theels auct-

ion”, och möjligen är 

Stiernelds tillägg ut-

förda i hopp om att få 

sålt geväret för ett be-

tydligt högre pris. Om 

föremålen har ett syfte 

att försöka knyta an 

Stierneld med Vasa, 

eller för att säljas för 

högre pris, möjligen 

både och, och slutli-

gen hamnat i Uppsala 

universitets ägo går 

endast att spekulera 

om. Eftersom Stier-

neld själv testamente-

rade sina samlingar 

till universitetet och 

att hans son även kort 

efter Stiernelds död 

direkt donerade stora 

delar av denna sam-

ling, är det möjligt att 

geväret och kruthornet 

kommit omedelbart ur 

Stiernelds ägo. Oav-

sett hur föremålen 

hamnade i Gustavia-

nums historiska sam-

lingar, följde föremå-

len, dess fabricering 

och lögn med som en 

helhet. 

Figur 7. Kruthornets träbricka sett från ena sidan. Foto: av författaren. 

Figur 8. Träbrickans andra sida. Foto: av författaren. 
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Att geväret inte har tillhört Gustav Vasa är förmodligen lite av en självklarhet. 

Det finns tydligt indikationer närvarande på vapnet som ser ut att vara tillagt senare, 

sannolikt av Stierneld själv, vilket antyder om att det är samtida med Vasas levnad. 

”1540” finns ingraverat både på mässingsplåten och inristat i träet på kolvens bak-

sida och om detta syftar till ett årtal, är det under perioden Gustav Vasa var kung 

av Sverige. Då kan frågan ställas om geväret faktiskt var samtida med Vasa eller 

inte. 

För att kunna etablera en säkerhet att geväret faktiskt har eller inte har tillhört 

honom utfördes en kortare undersökning, eftersom det är en mindre detalj men ändå 

av uppsatsens intresse, där olika avfyrningsmekanismer på gevär mellan 1500- och 

1800-talen analyserats. Det framkom relativt fort, efter inte allt för mycket sökande, 

en konklusion att geväret har en hjullåsbaserad avfyrningsmekanism (se fig. 9). 

1939 publicerade Torsten Lenk en omfattande undersökning på flintlåset, vilket 

också är en typ av avfyrningsmekanism, där han även bland annat diskuterar om 

hjullåset. Han påpekar själv att många har försökt sig på att skriva om historian om 

skjutvapen, med varierande resultat, och att hjullåsets ursprung bland annat är osä-

kert (Lenk 1965, s. x). Lenk skriver att publikationer från Frankrike under 1700-

talet daterar flintlåset till 1630-talet, Frankrike som dess ursprungsland, och nämner 

även att hjullåset skulle ha uppfunnits tidigare (Lenk 1965, s. 5). En annan åsikt som 

var betydligt mer populär under 1800-talet var att snapplåset var en spansk uppfin-

ning, som i sin tur ska ha varit efterträdaren till hjullåset (Lenk 1965, s. 5). Enligt 

Magné de Marolles bok som publicerades i slutet av 1700-talet ska hjullåset vara 

en tysk uppfinning som ska ha existerat under 1540-talet men förmodligen vara 

uppfunnet ännu tidigare (Lenk 1965, s. 5f). En publicering i England år 1829 utser 

däremot Italien som ursprungslandet för hjullåset och ska varit känt där sedan år 

1521. Ur en annan engelsk publikation, från år 1881, pekar istället mot att hjullåset 

Figur 9. Gevärets hjullås. Notera att hanen sitter på omvänt håll jämfört med andra typer av flintlåsgevär 

och det cirkulära hjulet. Foto: av författaren 
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var uppfunnet i Nuremberg, Tyskland, för att sedan vidareutvecklas där fram till år 

1632 (Lenk 1965, s. 6). Denna vy delas även av andra som också de menar att hjul-

låset ska ha uppfunnits i Nuremberg, fast år 1517 och använts fram till 1640, och 

kallats för ”det tyska låset” (Lenk 1965, s. 6f). 

Enligt The Oxford Companion to Military History ska hjullåset vara dels dyr 

att tillverka, dels en känslig avfyrningsmekanism och haft en begränsad användning 

inom det militära. Där förekom hjullåset främst i pistoler hos kavallerister runt se-

nare period av 1500-talet till tidigt 1600-tal. Hjullåset fungerar genom ett hjul med 

en tandad eller räfflad roterande skiva inom låset. Hjulet snurras upp mot en fjäder 

med en nyckel som vid avfyrning roterar hjulet medan hanen fälls ner, hållandes i 

en bit svavelkis, vilket resulterar i en gnistbildning som i sin tur antänder ladd-

ningen och avfyrar geväret (The Oxford Companion to Military History, webbvers-

ionen, sökord: wheel lock [2019-04-24]). Enligt Encyclopædia Britannica ska hjul-

låset vara utvecklat någon gång vid 1515-talet (Encyclopædia Britannica, webb-

versionen, sökord: wheel lock [2019-04-24]). 

Med en inte hel 

säkerhet, men vad 

som ändå framstår 

som en konsensus, da-

teras hjullåset förmod-

ligen till tidigt 1500-

tal. Det gör själva av-

fyrningsmekanismen i 

Stiernelds gevär sam-

tida med Gustav Vasa, 

och skulle genom 

denna slutledning 

även kunna ha tillhört 

honom. Däremot åter-

står det ännu en del av 

geväret som bör anty-

das, vilket är själva pi-

pan, som på Stiernelds 

gevär är åtta-kantig 

och räfflad (se fig. 

10). Enligt Gustavia-

num, ska den räfflade 

pipan i sig avslöja att 

geväret är tillverkat minst 100 år efter 1540, vilket det mycket väl kan vara (Gusta-

vianums webbplats > Besök museet > Utställningar > Tidigare utställningar > Skat-

ter från samlingarna [2019-05-09]). Eftersom bara en begränsad tid lades ner för att 

Figur 10. Stiernelds gevär sett framifrån. Åtta-kantig och räfflad pipa. 

Foto: Gustavianum Uppsala universitet. 
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undersöka om gevärspipor, finns kanske något publicerat som bekräftar denna da-

tering. Däremot står det i The Oxford Companion to Military History att räffling i 

pipor ska ha uppfunnits redan under slutet av 1400-talet och att dess härkomst är 

något omtvistad men förmodas komma från antingen Tyskland eller Österrike. Det 

står även skrivet att räfflade pipor med hjullås som avfyrningsmekanism utveckla-

des i Tyskland, Österrike, Skandinavien och Schweiz under 1500-talet för jaktsyf-

ten (The Oxford Companion to Military History, webbversionen, sökord: rifle 

[2019-05-09]). Återigen gör denna datering geväret samtida med Gustav Vasa, men 

efter ytterligare sökningar online i svenska museisamlingar förekommer liknande 

gevär, fast med dateringar mellan 1600- och 1700-talen. 

Efter en sökning på ”hjullåsgevär” i informations- och databassystemet Car-

lotta, fick jag 10 träffar på hjullåsgevär. Fem av dessa beskrivs ha räfflade åtta-

kantiga pipor. Det första geväret, med inventarienummer: KM 28829, dateras vara 

tillverkad runt 1700-talet i Österrike (Carlotta, sökord: hjullåsgevär [2019-04-25]). 

Det andra geväret från Carlotta med inventarienummer: KM 51442.2, dateras till-

verkad mellan år 1720–1760 i Österrike eller Tyskland (Carlotta, sökord: hjullås-

gevär [2019-04-25]). Gevär nummer tre med inventarienummer KM 28828 dateras 

tillverkad cirka år 1680 i Österrike (Carlotta, sökord: hjullåsgevär [2019-04-25]). 

Fjärde geväret, inventarienummer: KM 19542, står beskriven utan tillverkningsom-

råde, men dateras mellan år 1700–1749 (Carlotta, sökord: hjullåsgevär [2019-04-

25]). Slutligen, gevär nummer fem med inventarienummer: KM 9258, dateras till-

verkad år 1664 i Tyskland (Carlotta, sökord: hjullåsgevär [2019-04-25]). 

Om man går igenom alla dessa gevärs beskrivningar på Carlotta har de mycket 

gemensamt med Stiernelds gevär. Alla utom ett gevär med åtta-kantiga pipor besk-

rivs vara dekorerade, och de som ligger ute med bilder visar liknande horninlägg 

som Stiernelds gevär. Vad som vill belysas här är att utan någon större undersök-

ning på Stiernelds gevär kan en säker datering inte helt göras. Däremot om den 

jämförs med de fem från Carlotta och dess likheter kan den förmodas vara från 

samma tid, mellan 1600-talets senare hälft till 1700-talets senare hälft. 

En annan intressant aspekt går att skåda i beskrivningen av KM 9258 där det 

står ”Hjullås, räfflad med 8-kantig pipa. Inläggningar på kolven föreställande bl.a. 

en björn. Kolvlådelock med skuren dekor föreställande ett vildsvin. Pipan graverad 

med årtalet 1664 samt initialerna I.H.S.”. Dessa initialer, I.H.S., förekommer även 

på Stiernelds kruthorn strax ovanför kronan (se fig. 6). Enligt Carlotta ska KM 9258 

ha tillhört Holger Rosencrantz (Carlotta, sökord: hjullåsgevär [2019-04-25]). Möj-

ligen har Stiernelds kruthorn sedan tidigare tillhört honom, om dessa initialer har 

något samband. Om de har någon relation till Rosencrantz kan i så fall även krut-

hornet dateras till 1600-talets senare hälft likt KM 9258. 

Om dessa, endast spekulationer, om Stiernelds föremåls dateringar stämmer 

överens kan de alltså möjligen ha varit samtida med Gustav Vasa, eftersom en ter-

minus post quem, den tidigaste tidpunkten, kan fastställas runt 1500-talet för 
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kombinationen av avfyrningsmekanismen och den räfflade pipan. Att de däremot 

ska ha haft ett tidigare ägandeskap av Gustav Vasa lutar snarare åt något som Sti-

erneld försökt fabricera. 

Äkta, oäkta eller både och? 

Stiernelds gevär och kruthorn från Gustavianums historiska samlingar är med stor 

sannolikhet genuina föremål, möjligen någon gång från 1600/1700-talet. Inget pe-

kar mot att de till en början var konstruerade i syfte om ett förfalskande, utan snarare 

att de blev så i efterhand. De förvandlas från autentiska föremål genom Stiernelds 

markeringar och tillägg, vilket försöker att fabricera proveniensen och koppla före-

målen till ett tidigare ägandeskap av Gustav Vasa. I denna bemärkelse går det att 

skåda båda föremålen som förfalskningar. 

Anledningen till Stiernelds tillägg på föremålen, kan möjligen ha varit ett för-

sök att användas med sina andra tidigare påstådda kopplingar till Gustav Vasa, som 

han utförde genom proveniensanteckningar i olika böcker. Om detta var i syfte för 

att någon gång sälja dessa föremål på auktion för ett högre pris, vilket föremål med 

en koppling till kungakronan säkerligen skulle tillföra, går nog endast att spekulera 

om. Däremot går det att antyda något om en försäljning på ”Theels auction” på 

gevärets träbricka. Om det var där han från början fick tag i geväret, var där han 

tänkte sälja geväret, eller om det var där han tänkt försöka sälja geväret, kanske är 

omöjligt att få veta. Eftersom misstankar kring Stiernelds påstådda ätts ursprung 

fanns redan under 1800-talet, är det möjligt att dessa föremål försöktes säljas utan 

att lyckas, och blev kvar i hans ägo tills han avled. Det kan även vara en anledning 

till att de hamnade i Uppsala universitets ägo, eftersom han testamenterade sina 

samlingar dit, och anledningen att de slutligen hamnade i Gustavianums samlingar. 

Att föremålen blev tillskrivna sitt falska tidigare ägandeskap, kan ha varit yt-

terligare försök av Stierneld att försöka stärka och legitimera att hans ätt hade an-

knytning till den svenska kungakronan en gång i tiden. Om både kruthornets och 

gevärets tillägg var skapat för detta syfte eller rent av för bedrägeri på auktion, går 

nog inte att bevisa. Även om föremålen i sig en gång var äkta och autentiska gevär 

och kruthorn, bidrar de medföljande träbrickorna, tilläggen och inristningarna att 

de definieras som förfalskningar. Utan Stiernelds tillägg närvarande på sig, hade 

föremålen varit som vilket gevär eller kruthorn som helst från tidsperioden, och ett 

par väldigt fint tillverkade sådana. 

Om föremålen har tillhört en person av historiskt intresse innan Stierneld går 

heller inte att veta, däremot visar de rika dekorationerna att föremålen förmodligen 

inte var vardagliga föremål och kanske tillhört någon av högre status. Om initialerna 

på kruthornet ”IHS” har något att göra med de från Rosencrantz gevär, som bär på 

samma initialer inristade på pipan, kanske den en gång har tillhört honom. Hur de 

sedan hamnade i Stiernelds ägo är också det något som endast går att spekulera, om 
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inte en ordentlig proveniensundersökning utförs. Eftersom han haft både anknyt-

ning till militären, varit både kammarherre och överkammarherre åt drottning Sofia 

Magdalena, ansvarat för samlingar i delar av sitt liv och själv samlat privat, är det 

inte helt otänkbart att han kommit över dessa föremål någon gång i livet. Under alla 

omständigheter är inte deras proveniens det som är av uppsatsens intresse, förutom 

deras tidigare ägandeskap av Stierneld, utan att de är föremål som kan klassas som 

förfalskningar. 

Att döma av vad som står skrivet om Stierneld i Svenskt Biografiskt Lexikon 

framstår han inte som en bluffmakare eller slug handelsman, utan snarare en person 

med intresse av den svenska historien, och att vara delaktig i den. Han hade även 

tillgång och resurser till att skriva om den lite efter sitt behag. Möjligen var fabri-

ceringen av just de två föremålen endast till för att sprida rykten om hans ätts kopp-

lingar och hade inget med ekonomisk vinning att göra. Att sälja sådana föremål på 

auktion kan däremot fungera som en form av att marknadsföra sitt namn där före-

målen och dess påstådda ägare stärker detta antagande. Att återupprepa det som 

nämndes tidigare: vem har egentligen tillgång till Gustav Vasas personliga gevär 

och kruthorn, om inte en släkting? Möjligen kan den påstådda kopplingen mellan 

Stierneld och Vasa ha varit ett sätt för honom att försöka stärka sin position poli-

tiskt. Om de falsifierande tilläggen på föremålen skedde under hans tid som ledare 

inom adelsoppositionen, eller tillkom senare i hans liv när han ägnade sig åt föremål 

och samlingar, går även det endast att spekulera om. 

Till en början är föremålen, som påpekats, förmodligen ett autentiskt gevär och 

kruthorn, möjligen från 1600/1700-talet, samtidigt som deras tillägg och associat-

ion med Stierneld bidrar med en icke autentisk markör och som förfalskade föremål. 

Skulle dessa tillägg avlägsnas är föremålen helt plötsligt autentiska igen. De hamnar 

i lite av en paradox när det gäller deras autenticitet och status som genuina föremål 

eftersom de kan placeras i båda kategorier om några smådetaljer antingen uppmärk-

sammas eller bortses. 

Tar man Duttons perspektiv på nominell och expressiv autenticitet faller de 

även tekniskt sett in i både definitioner. Den nominella autenticiteten, ett korrekt 

identifierat ursprung, proveniens eller författarskap, går till viss del att skåda i Sti-

ernelds falsarier. Även om dess absoluta ursprung kanske är svårt att etablera, går 

deras proveniens att spåras till Stierneld, som även han tillskrev föremålen en ytter-

ligare fiktiv proveniens, till Gustav Vasa. Skulle dessa föremål därmed kunna rela-

teras till som föremål med ett nytt syfte och anhörighet till honom, trots att det är 

fiktivt och inte skett på riktigt? Var går egentligen gränsen mellan vad som är för-

falskat och vad som är fiktivt i denna bemärkelse? Även om Stierneld försökte an-

vända föremålen i ett syfte som förfalskningar, var föremålen trots det en gång i 

tiden i hans ägo, och var förmodligen då också till en början helt genuina. Om dess-

utom initialerna ”IHS” som befinner sig på kruthornets dekoration, har någon kopp-

ling med ”IHS”-initialerna på Rosencrantz gevär, går även proveniensen potentiellt 
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att spåra till honom. Därmed går alltså föremålen att knytas an med Duttons nomi-

nella autenticitet, eftersom det faktiskt går att spåra en proveniens för föremålen, 

även om det bara går till viss del. Dessutom är föremålen endast förfalskningar efter 

den tidpunkt de hamnade i Stiernelds ägandeskap, vilket betyder att de innan detta 

var äkta och genuina föremål. 

Gällande den expressiva autenticiteten finns det ett argument att det kan till-

skrivas i princip vilket föremål som helst. Eftersom det tar anspråk ur det existenti-

ella, går det egentligen heller inte att säga om något är autentiskt eller inte. Det blir 

snarare något högst subjektivt där individen själv får ta ett aktivt beslut hur föremå-

len ska upplevas och skådas. Dekorationerna på Stiernelds föremål är väl utförda, 

där en tilltalande visuell stimulans erbjuds och går att finna i dem. Även om det 

förekommer ett par tillägg som tillkommit i efterhand, förmodligen av Stierneld, är 

de övriga dekorationerna utfört under föremålens skapande. Återigen kommer det 

subjektiva i spel där var individ får styra över sitt beslut om dessa tillägg är nog för 

att föremålen, och deras autenticitet, ska förkastas; eller om dessa tillägg kan förbi-

ses, och föremålen skådas så som de en gång var. Om det önskas en mänsklig länk, 

via den nominella autenticiteten, besitter föremålen potentiellt tre vägar av prove-

niens, varav en är spekulativ, en är fiktiv och slutligen en som kan spåras till perso-

nen som senare utförde dem till förfalskningar. Vad som däremot är säkert, är att 

innan de hamnade i Stiernelds ägo, var båda föremålen äkta. 

Enligt Jones besitter föremål relationer till föregående tider och deras männi-

skor. Föremål fungerar som den hopförande länken, nätverket, av deras tidigare 

relationer mellan människor som en gång varit i kontakt med dem, och den samtida 

åskådaren. Betraktas därmed föremålen ur detta perspektiv, finns även här relat-

ioner mellan Stierneld och hans föremål, som beskådaren av föremålen kan uppleva 

och ta del av. Även om denna relation slutligen leder till deras förfalskade stadium, 

finns den trots allt där. Bortses denna relation finns även den relation till föremålens 

tidigare ägare, när de fortfarande var genuina, och denna persons användning av 

föremålen. Om geväret och kruthornet använts tillsammans i något syfte, eller ens 

varit i kontakt alls förrän de hamnade i Stiernelds ägo, är dock inte helt klart. Där-

emot påpekar Jones inget om att en klar bild av ursprung eller proveniens är nöd-

vändig för att någon ska kunna ta del av ett föremåls länk till dåtiden och dess re-

lationer med människor. Det behövs alltså inte ett föremåls ursprung eller proveni-

ens för att uppleva de tidigare relationerna, utan snarare bara deras syfte och använ-

dande som föremål. Hur Stiernelds föremål använts innan de hamnade i hans ägo, 

är svårt att etablera. Däremot förekommer dekorationer på kruthornet, tre hundar 

som jagar en hare i en skog, vilket kan betyda att det skulle användas i samband 

med jakt. Om geväret har någon anknytning till kruthornet innan Stierneld, kan det 

också förmodas vara ett jaktgevär. Det förekommer även en dekoration på geväret 

föreställande någon sorts svin, förmodligen ett vildsvin. Likaså har hjullåset, gevä-

rets avfyrningsmekanism, endast sett en begränsad användning inom det militära, 
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vilket ytterligare kan stärka att geväret har haft en civil ägare och ett civilt ägande-

skaps syfte, som exempelvis jakt. Om detta syfte skulle bortses, finns däremot ett 

syfte för båda föremålen, att verka som förfalskningar. Syftet som förfalskningar är 

även det syfte som i denna stund med säkerhet går att konstatera för föremålen, och 

kanske blir den relation en åskådare kan ta del av. Det existerar även ytterligare ett 

nätverk och syfte för dessa föremål, nämligen det fiktiva Stierneld tillskrev dem. 

Här ska föremålen ha tillhört Gustav Vasa där han bland annat använt dem för jakt-

syften och i utdrivandet av Kristian Tyrann. 

Det leder till diskussionen om detta på något vis kan göra upplevelsen för åskå-

daren autentisk. Eftersom föremålen faktiskt fungerat som förfalskningar, finns re-

lationen där mellan föremålen och Stierneld, något som även åskådaren kan uppleva 

och ta del av. Om det sedan är något de vill ta del av, blir däremot individuellt. Om 

de vill bortse från denna del av föremålens historia, är även det individuellt och 

något de också kan ta del av. Föremålen erbjuder därför olika möjligheter för tol-

kande, baserat på hur individen väljer att relatera till deras historia och syfte. Deras 

historia och syfte skapat av Stierneld som förfalskningar är dock en händelse som 

faktiskt ägt rum och går därmed att bevisa. Betyder det då att denna del av föremå-

lens historia är äkta och kan upplevas autentisk? 

Att undersöka förfalskningar tror jag kan tillföra något intressant, inte bara för 

denna typ av förfalskade föremål, utan även för autenticiteten. Just dessa två före-

mål som en gång i tiden tillhörde Stierneld, har efter hans handlingar blivit förfalsk-

ningar. Denna typ av förfalskning där autentiska föremål, eller kopior skapade utan 

ett syfte att bedra för sedan återanvändas som förfalskningar, besitter de ovandis-

kuterade möjligheter. Deras syften kan potentiellt spåras till deras ursprungliga 

syfte, och till dess att de blivit förfalskade. Likaså kan deras proveniens också spå-

ras tillbaka till antingen den ursprunglige ägaren och så vidare, eller förfalskaren 

och så vidare. Beroende på vilket perspektiv de sedan betraktas ur, skulle jag vilja 

påstå att de kan ses som antingen autentiska eller ej. Vad som händer med autenti-

citeten då är att den är ytterst förhandlingsbar, eftersom individen själv väljer efter 

sina egna värderingar om och hur, alltså i vilket tillstånd, de vill tolka föremålen. 

Här kan förfalskandet bortses för att skåda föremålen i sitt originella autentiska till-

stånd. De kan även betraktas som de förfalskningar de i efterhand blivit. Här fun-

gerar själva förfalskaren och förfalskandet med en annan historia och ett annat syfte 

för föremålen som åskådaren sedan kan ta del av. Kanske är deras ursprungliga 

syfte inte av något intresse, men deras senare skede som avslöjade förfalskningar 

kanske är. Detta är något unikt som endast förfalskningar kan erbjuda, och är därför 

en väldigt intressant aspekt av föremål och autenticitet som inte allt för ofta upp-

märksammas. 
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Vikingatida svärd. Potentiella förfalskningar 

I denna del kommer en sorts vikingatida svärd att presenteras. Dessa svärd har på-

träffats runt om i Europa och vad som gör dem intressanta för denna uppsats, är att 

flera som hittats i Skandinavien har felstavade inskriptioner på bladen. Likt föregå-

ende del kommer svärden först att kort presenteras, denna gång genom en tidigare 

forskning om dem. Sedan kommer en diskussion föras med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna om de felstavade svärden kan skådas som potentiella vikingatida 

förfalskningar och hur autenticiteten ter sig för dessa svärd. 

Ulfberht 

Vem var Ulfberht? Det är en fråga som kanske aldrig går att besvara. Trots det, går 

det att finna spår av denna individs arbete runt om och utanför Europa. Det går även 

att finna spår av många andra som försökt efterlikna denna individs arbete. 

Anders Winroth skriver att vikingatida hövdingar använde sig av skickliga 

hantverkare för att höja värdet i de gåvor de gav ut. Dessa hantverkare fick arbeta 

på både föremål som redan ansågs ha högt värde, till föremål som inte ansågs ha 

det, för att göra dem ännu mer vackra och stimulerande. Allt ifrån svärd och silver, 

till ben och trä, nyttja hantverkarna sina talanger för att skapa föremål som vi idag 

beundrar i museer (Winroth 2012, s. 61). 

De bästa hantverkarna, ska enligt Winroth, ha uppnått en mycket hög status och 

deras arbeten var mycket eftertraktade. Det finns även teorier att det fanns en tro att 

dessa smeder ska förmodats ha varit övermänskliga och att deras verk hade innebo-

ende magiska egenskaper. Denna magi troddes ge användaren av dessa smeders 

vapen ett övertag i strid eller att vapnen till och med gjorde dem odödliga (Thålin-

Bergman, Kirpichnikov & Jansson 2001, s. 221; Winroth 2012, s. 61). 

En av dessa hantverkare tros ha varit en svärdssmed vid namn Ulfberht, eller 

en smedja som använde detta namn som varumärke, från Rhenområdet i dagens 

Tyskland eller möjligen någonstans från Baltikum (Williams 2009, s. 143; Winroth 

2012, s. 61). Det har hittats omkring hundra svärd med inristningen ”Ulfberht” från 

denna person eller smedja, vilket betyder att det rör sig om en av Europas största 

vapentillverkare under medeltiden (Thålin-Bergman, Kirpichnikov & Jansson 

2001, s. 227; Williams 2009, s. 124). De många svärden med inristningen ”Ulf-

berht”, cirkulerade både i och utanför Europa under vikingatiden. Likaså har kopior 

och imitationer av dessa svärd hittats runt om i Nordeuropa, Island, Irland och 

Bulghar vid Volgafloden (Winroth 2012, s. 61). Det finns även en stor möjlighet att 

många fler av dessa svärd bärandes inristningen ”Ulfberht”, idag befinner sig i mu-

seer, där inristningen gömmer sig bakom rost och tidens skador, eftersom över 2000 
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svärd har överlevt sedan vikingatiden (Fedrigo et al. 2017, s. 425; Winroth 2012, s. 

61). 

Olika undersökningar har utförts på svärd från vikingatiden där olika tekniker 

utnyttjats för att se vad som döljer sig bakom rosten som täcker svärden. En av 

dessa undersökningar utfördes på 15 vikingatida svärd från samlingen ur Statens 

Historiska Museer, Stockholm, år 1993 och 1998 (Thålin-Bergman, Kirpichnikov 

& Jansson 2001, s. 221). Syftet var att försöka se vad som dolde sig under rosten 

på dessa svärd och resultaten visade att sju av de 15 svärden bar på en inristning 

som korrekt stavade ”Ulfberht” (Thålin-Bergman, Kirpichnikov & Jansson 2001, s. 

227f). Detta var däremot inte fallet för alla de övriga svärd i studien, där flera av 

dem bar på inristningar av latinska bokstäver utan att stava något speciellt ord. Li-

kaså var vissa bokstäver på dessa svärd, upp-och-ner eller bak-och-fram (Thålin-

Bergman, Kirpichnikov & Jansson 2001, s. 228). Detta spekuleras det om i under-

sökningen att det kan ha handlat om icke läskunniga skandinaviska smeder som 

försökte efterlikna Ulfberht-svärden. Troligen för kunder som inte heller kunde tyda 

latinska bokstäver, men som ändå kände igen dem och deras potentiella magiska 

kraft de troddes inneha. Den geografiska spridningen på denna typ av felstavade 

Ulfberht-svärd, eller användandet av latinska bokstäver för att efterlikna dem, an-

tyder att det var hantverkare i Nordeuropa förmodligen någonstans i Skandinavien 

(Thålin-Bergman, Kirpichnikov & Jansson 2001, s. 228f). 

I en annan studie år 2009, utförde Alan Williams en undersökning på 44 olika 

Ulfberht-svärd för att bland annat se vilka typer av metaller svärden innehöll samt 

deras metallurgiska kvalité. Svärden Williams använde sig av i sin undersökning 

kom från både museisamlingar och från privata samlare runt om i världen (Williams 

2009). Vad Williams undersökning bland annat visade för resultat var för svärd med 

olika variationer av stavandet till ”Ulfberht”, skiljde sig även metallen som använ-

des i svärden åt. De svärd som mestadels bestod av järn eller lågkolstål och hade 

lägst metallurgiska kvalité, var även de svärd med mest variation i stavandet av 

”Ulfberht” och även de svärd som stavade namnet drastiskt fel (Williams 2009, s. 

124ff, 140, 143). 

Anledningen att presentera dessa undersökningar var för att uppmärksamma 

om hur Ulfberht-svärden, som var värdefulla och eftertraktade, fick ett stort efter-

liknande av förmodade skandinaviska vikingatida smeder. Om dessa svärd bar på 

felstavningar av namnet, eller bar på slumpmässiga latinska bokstäver, såldes som 

den äkta varan eller inte, går förmodligen aldrig med säkerhet att veta. Däremot var 

svärd, som dessa undersökningar belyser, värdefulla vapen och dessa svärd med 

”Ulfberht” inristat på sig var förmodligen av ytterst värde. Det kan därför enkelt 

spekuleras att flera av de svärd bärandes latinska bokstäver utan att stava något 

speciellt, förmodligen såldes som den ”äkta” varan till kunder som inte kunde tyda 

vad som (inte) stod. Ska dessa felstavade svärd då anses som vikingatida imitationer 

och kopior; är de autentiska vikingatida svärd eller kanske till och med 



 48 

förfalskningar? Gör möjligtvis bristen på bevis att de felstavade svärden kan anses 

som en kombination av både och? 

Imitationer, kopior eller rent av förfalskningar? 

Det finns olika perspektiv hur man kan se dessa svärd som antingen imitationsför-

sök, eller möjligen förfalskningsförsök av vikingatida smeder. Främst för att det 

förmodligen är omöjligt att veta huruvida de felstavade svärden påstods och såldes 

som ”äkta” Ulfberht-svärd till icke läskunniga köpare utan kunskap om vad som 

faktiskt stod, eller snarare inte stod, i inristningen. Så att rent av kalla svärden för 

förfalskningar gör dem inte någon rättvisa. Dessutom levde de felstavade svärden 

förmodligen inte upp till vikingatidens definition av förfalskning, om de ens hade 

en. Däremot om de såldes som ”äkta” Ulfberht-svärd, vilket säkerligen kan ha hänt, 

hamnar de inom dagens definitioner av förfalskningar och bedrägeri. 

Om detta nu hände, lurades säkerligen ett flertal personer på pengar, men det 

kanske inte gjorde dessa kunder något illa. Eftersom det möjligen funnits en tro om 

att latinska bokstäver, oavsett vad de stavade eller inte, hade magiska egenskaper. 

Det kan betyda att det möjligen inte spelade någon roll för kunden vad det stod på 

svärdet. Så återigen, om de var förfalskningar då och såldes genom bedrägeri går 

endast att spekulera. Svärden bör därför heller inte helt och hållet kallas för för-

falskningar. Däremot kan imitationer eller kopior bli förfalskningar i efterhand om 

de i något stadium påstås vara den äkta varan, vilket också kan ha hänt med dessa 

felstavade svärd. Oavsett om de anses vara imitationer eller kopior kan inte det fak-

tum bortses att de faktiskt under någon omständighet kan ha påståtts vara äkta ”Ulf-

berht”. Så genom att kalla de felstavade svärden imitationer eller kopior, finns det 

även möjligheten att de också varit förfalskningar. 

Det går också genom detta perspektiv att resonera som så, att när en person 

utför ett verk, antingen kopierar ett redan känt verk, eller använt sig av stilen för att 

skapa ett verk som ser ut att komma från någon annan, är de till en början endast 

imitationer. Till exempel kan man då kalla att en tavla från Van Meegeren endast 

imiterat stilen av Vermeer, eller att en vikingatida smed har försökt imitera Ulf-

berht, men stavat det fel. Innan detta hantverk säljs, eller på något annat sätt fram-

ställs komma från den påstådda konstnären, eller smeden, är i så fall alla förfalsk-

ningar av detta vis endast imitationer eller kopior av en tidigare känd konstnär eller 

motsvarande. 

För att beteckna Ulfberht-svärden som endast imitationsförsök eller kopiering, 

och helt bortse från möjligheten att de även kan ha varit vikingatida förfalskningar, 

får man även vara beredd att applicera denna tro på andra imitationer och kopior. 

Det betyder i sin tur att inget föremål till en början är en förfalskning oavsett om 

dess syfte faktiskt var det, eftersom man alltid kan motivera det som ett imitations-

försök, eller en kopiering, först. 
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Autentiska svärd och potentiella förfalskningar 

Vad som gör de felstavade svärden intressanta är att de fortfarande är autentiska 

vikingatida svärd, trots att de möjligen tillverkades i syfte att lura, bedra och säljas 

som de riktiga, rättstavade, Ulfberht-svärden. Om så var fallet, faller de in i dagens 

definitioner av förfalskningar. Däremot är de fortfarande tillverkade och använda 

under vikingatiden, så de är i all bemärkelse fortfarande vikingatida svärd. Speciellt 

då om ingen bluff har skett och alla parter som varit i kontakt med svärden visste 

om att de var en lokal adaption av de kända svärden. Oavsett vilket, godtar vi de 

felstavade svärden och anser dem, likt de rättstavade och övriga svärd från tidspe-

rioden, som autentiska. 

Det belyser mycket väl vad Lowenthal tar upp om begreppet autenticitet och 

att det skiftar över tid och kultur. Det betyder även i så fall att vi godtar tidigare 

tidsperioders definition av begreppet förfalskning, och menar att dessa föremål nu 

är äkta och en produkt av sin samtid. Betyder det då även i sin tur att allt vi anser 

vara förfalskningar idag kommer få samma behandling i efterkommande tider? Om 

nu så är fallet, varför är vi då så besatta, om man återigen lånar Lowenthals ord, av 

vad som är äkta eller inte? 

Eftersom de felstavade svärden, trots sitt potentiella syfte som förfalskningar, 

betraktas som autentiska vikingatida svärd, vilket de för all del också är, faller både 

den nominella och den expressiva autenticiteten in likt andra svärd från deras tids-

period. De kommer i slutändan spåras till en smed som, i något syfte, försökte skapa 

svärd likt de eftertraktade Ulfberht-svärden. Ett korrekt ursprung, proveniens eller 

författarskap faller alltså in i samma spår som andra vikingatida svärd gör och blir 

nu snarare en fråga om arkeologi. Deras potentiella nätverk de besitter, hamnar även 

den in i liknande situation till andra vikingatida svärd och de personer svärden kom-

mit i kontakt med under tidens gång. Förmodligen betraktades dessa felstavade 

svärd precis så som de rättstavade svärden gjordes. De ansågs säkerligen heller inte 

som förfalskningar. Alltså faller dessa svärd, inom de teoretiska utgångspunkterna, 

in som autentiska föremål vilket de även generellt betraktas som idag. 

Det visar att potentiellt förfalskade föremål, eller åtminstone föremål som har 

en potential att ha förekommit som förfalskningar, genom tidens gång kommer att 

accepteras som genuina produkter av sin samtid. De upplevs likt alla andra samtida 

svärd som autentiska och är för all del, en del av det vikingatida kulturarvet. Vi 

förlåter, eller bortser från möjligheten till, att vissa föremål möjligen kan ha varit 

dåtida förfalskningar, eftersom vi inte med säkerhet vet om de faktiskt förekom som 

sådana eller inte. Vad betyder detta i sin tur för autenticitet och förfalskningar? Har 

tidens flöde en negligerande effekt för denna stämpel, eller måste ett föremål helt 

och hållet bevisas skyldigt för att betraktas som en förfalskning? Innan detta görs 

är ett föremål alltså helt autentiskt? Kan det vara så att det finns en smula av auten-

ticitet, oavsett ett föremåls ursprungliga syfte eller ej, som man på någon nivå kan 

ta del av under alla omständigheter? Är vi så besatta av att tillskriva något som 
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autentiskt eller inte, någon form av bekräftelse vi först måste veta, för att kunna 

uppleva något som just autentiskt. Det faktum att det finns över 2000 vikingatida 

svärd som idag befinner sig i museer och privata samlingar runt om i världen, be-

tyder detta även att det ligger potentiella förfalskningar under de rosttäckta svärden. 

Ska man rent realistiskt betrakta varje svärd man påträffar från denna period som 

en potentiell förfalskning och icke autentiskt? 

Dessa svärd kan mycket väl ses som både vikingatida förfalskningar, och vi-

kingatida svärd. Autenticiteten ifrågasätts inte i vartdera fall, eftersom de fortfa-

rande är gamla föremål och kulturella artefakter. Vad de felstavade svärden säger 

mer än något annat, är att det finns en ambivalens i dels förfalskningar, dels auten-

ticitet, gällande föremål som inte härstammar från vår samtid. Återigen kommer 

Lowenthals perspektiv in att vad som är historiskt intressant, och värdet i kulturella 

reliker, skiftar våra vyer och bemötanden av förfalskningar. Kanske ska man titta 

på dessa felstavade svärd något mer cyniskt och applicera Lowenthals tankar att 

autenticitet inte är något absolut eller statiskt, utan dynamiskt och relativt. Alltså 

oavsett att de är gamla reliker, kan de fortfarande vara dåtida förfalskningar. Vi får 

då bestämma oss om vi ska godta förfalskningar eller inte, och om vi även ska ap-

plicera autenticitet som någon markör att något är äkta eller inte. Eller så får vi vara 

mer optimistiska gällande autenticitet och faktiskt framhäva det subjektiva värdet, 

den individuella uppfattningen och upplevelsen av föremål. Då blir begrepp som 

”förfalskning” inte lika skrämmande om vi snarare värderar den individuella och 

subjektiva känslan i själva bemötandet, snarare än vad som är terminologiskt kor-

rekt. 
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Fälschermuseum 

I denna del kommer först en kort presentation av museet, där olika webbplatser 

analyserats för att bidra till denna presentation. Sedan förs en diskussion om auten-

ticiteten för museets föremål och ställer det i parallell med de teoretiska utgångs-

punkterna. 

Ett stenkast från Hundertwasserhaus i Wien, Österrike, befinner sig Fälscher-

museum. Ett konstmuseum som helt och hållet är byggt i syfte att ställa ut och visa 

förfalskningar från kända bluffmakare så som Han van Meegeren, Eric Hebborn, 

Tom Keating, med flera. Förutom att visa upp de förfalskade verken berättar de 

även historien och mysterierna bakom verken och deras skapare. Dessa historier 

handlar bland annat om hur Van Meegeren lurade och sålde sitt förfalskade verk av 

Vermeer till Hermann Göring under andra världskriget och att förfalskaren Tom 

Keating medvetet inplanterade ”tidsbomber” i sina verk så att de någon gång i fram-

tiden skulle bli påkomna (Fälschermuseums webbplats > English [2019-03-19]; 

Fälschermuseums webbplats > English > Collection > Forgeries in the manner 

[2019-03-19]). 

Förutom att visa förfalskningar och berätta deras historier, uppenbarar museet 

även vad som räknas som förfalskningar och vad som urskiljer dem från kopior. De 

lyfter även fram legala aspekter kring förfalskningar, när det blir ett brott och när 

det endast ses som en ofarlig kopiering av ett verk. Det befinner sig tre olika typer 

av verk inne på museet vilket är kopior av existerande verk, påstådda verk av kända 

konstnärer och slutligen identiska förfalskningar av kända konstnärers verk. Muse-

ets kuratorer lägger stor vikt i att korrekt märka ut om ett verk är en ”genuin” för-

falskning eller inte (Fälschermuseums webbplats > English > Collection [2019-03-

19]; Fälschermuseums webbplats > English > Press > Smithsonian Magazine 

[2019-03-19]). 

Efter att ha blivit inspirerade av historierna bakom förfalskarna och deras verk, 

öppnades museet för första gången år 2005 och har idag insamlat över 80 förfals-

kade verk från olika kända förfalskare. Samtliga av dessa förfalskare bemästrade 

sina kunskaper genom olika metoder. Vare sig de gick i konstskola eller var själv-

lärda, har de en sak gemensamt: under en tidpunkt i sin karriär som förfalskare och 

bluffmakare blev de påkomna, dömda och vissa tillbringade även tid i fängelse 

(Fälschermuseums webbplats > English > Press > Smithsonian Magazine [2019-

03-19]). Förutom att visa upp förfalskningar, berätta deras kriminella historier och 

göra sina besökare intresserade av konst genom detta annorlunda perspektiv att visa 

upp konst på, sprider museet samtidigt information om konstmarknadens lagar i 

hopp om att motverka framtida bedrägerier (Fälschermuseums webbplats > English 

> Press > Smithsonian Magazine [2019-03-19]). 
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I en intervju med resetidningen AFAR berättar Diane Grober, delägare och 

grundare för museet, att syftet var att skapa ett spännande, informerande och under-

hållande konstmuseum för människor som inte nödvändigtvis har någon kunskap 

om konst sedan tidigare. Hon berättar att det inte är lätt att hitta förfalskningar med 

en intressant historia bakom sig och det är endast de typer av förfalskningar de 

samlar in och visar upp. Hon menar att bakom varje konstverk och artist vilar en 

bra historia. Ibland är fallet däremot att dessa historier ligger maskerade bakom 

förfalskningar av mästerverk (Fälschermuseums webbplats > English > Press > 

Afar Travel Magazine [2019-03-19]). 

Förfalskningsmuseet eller sanningsmuseet? 

Fälschermuseum är ett intressant museum inte bara eftersom de bygger hela sin 

samling och besökarupplevelse runt förfalskade verk, utan även hur autenticiteten 

spelar in. Uppenbarligen förstår besökaren att all konst inne i museet är förfalskade 

verk, vilket är poängen med museet, men även att dessa tavlor samtidigt är noggrant 

utvalda och inköpta förfalskade verk. 

Museets verk består alltså av ”äkta” och ”autentiska” förfalskade verk skapade 

av kända bluffmakare. De förfalskade verken och deras skapare bidrar med en äkta 

historia vilket i sin tur bidrar med en äkta upplevelse för besökaren i museet att ta 

del av. Proveniensen från när verken lämnar förfalskarens händer fram tills det att 

de blir påkomna fungerar här istället tvärt om än vad det vanligtvis gör. Där prove-

niensen vanligtvis används för att säkerställa att ett verk, eller föremål, är äkta och 

autentiskt, blir det här istället att proveniensen framhäver verkens bluff och bluff-

makare. Det görs för att få fram den autentiska berättelsen om de icke autentiska 

verken. Tillsammans med verkens tillhörande historier bidrar det till att upplevelsen 

även den blir äkta och autentisk i denna bemärkelse. Utanför den kontext som mu-

seet bidrar till verken med, där varje förfalskning och berättelsen bakom lyfts fram 

och klargörs för åskådaren, är de endast som vilka förfalskningar som helst. Men 

just att framhäva deras historier och deras skapare, tillför museet en autentisk upp-

levelse kring historien om förfalskningarna och de kriminella handlingar som ligger 

bakom varje verk. 

Verken som befinner sig inne i Fälschermuseum är, om man ska låna Duttons 

egna ord, förfalskarnas autentiska förfalskade verk, och fungerar i museet som väg-

visare till historian bakom varje bluffmakare och tillhörande verk. Enligt Duttons 

definitioner av den nominella autenticiteten, uppfyller verken genom Fälschermu-

seums presentationer av dem, alla kriterierna för att etablera denna typ av autenti-

citet. Verken, som är noggrant utvalda att vara från de äkta förfalskarna, får alltså 

sitt ursprung, författandeskap och proveniens spårad till dem. Detta bryter mot trad-

itionella tankar att autenticitet och förfalskningar inte går att para ihop, men det går 

ju faktiskt. Proveniensen, vars syfte är att spåra ett föremåls successiva ägande 
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tillbaka till dess ursprung, eller den tidigaste möjliga punkten, fungerar också för 

förfalskade verk, och föremål, att spåra till deras förfalskare. Blir denna aspekt då 

autentisk i föremålet eller verket i fråga, likt så som Dutton formulerar, att ett för-

falskat verk samtidigt är äkta och förfalskat? Om proveniensen normalt används för 

att säkerställa att ett föremål är äkta och autentiskt, borde det väl också vara fallet 

när en förfalskning spåras till sitt ursprung hos förfalskaren? 

Den expressiva autenticiteten för verken inne i Fälschermuseum blir likt Stier-

nelds föremål eftersom den handlar om individuella och subjektiva värderingar. 

Förfalskade verk kan vara lika skickligt skapade som originalen de försöker framstå 

som, vilket är en del av poängen med förfalskade verk. Vem har då egentligen auk-

toriteten att säga att dessa verk inte är värda att beskåda till individen som faktiskt 

vill göra det? I samma skede som för Stiernelds föremål, blir relationen mellan ver-

ken och deras skapare framhävda i Fälschermuseum, något som Jones menar är det 

vi knyter an till när vi upplever ett föremål. Denna relation, eller nätverk, till det 

förflutna menar hon är central när autenticiteten i föremålet förhandlas, snarare än 

själva föremålet i sig. Detta nätverk är alltså de förflutna upplevelserna och relat-

ioner föremålen har haft, som de sedan förmedlar vidare till personen framför dem. 

När man upplever dessa relationer och knyter an med dem, blir det även ett sätt för 

åskådaren att etablera en autenticitet med sig själv. Eftersom även detta är något 

subjektivt och individuellt, kan det även göras för förfalskade föremål, baserat att 

man vet själva historien. Annars gör man det förfalskaren vill, nämligen att ta del 

av det påstådda nätverk förfalskningen förmodas ska ha. 

För verken inne i Fälschermuseum, där deras kontext, nätverk och relationer 

klargörs för besökaren, bildas i samma stund en möjlighet att ta del av den, och låta 

besökaren själv förhandla om autenticiteten som blir presenterad. Trots att det hand-

lar om förfalskade verk blir deras redogjorda syften och historier länken till det 

förflutna. Här presenteras även deras tidigare ägare och skapare så att de kan tas del 

av autentiskt i denna bemärkelse. Upplevelsen är äkta och besökaren om den så vill, 

kan ta del av det nätverk verken varit i kontakt med, och samtidigt komma i kontakt 

med sitt autentiska jag. Jones framhäver att i det konstruktivistiska perspektivet, där 

autenticitet i princip kan finnas i allt oavsett tidigare historia, bildas även detta 

spektrum där förfalskningars autenticitet kan framhävas om en tidigare kunskap om 

deras syfte och skapare finns klargjord. Det blir på samma vis ett sätt att tillskriva 

Duttons nominella autenticitet eftersom alla kriterierna, dess ursprung, författande-

skap och proveniens kan bevisas, empiriskt, trots att det i slutändan leder till en 

förfalskare. 

Då återstår Lowenthal, som menar att autenticitet kan ses som en modern kult, 

och en vanföreställning samtidigt som allt i princip kan ses som förfalskningar när 

det tas ur sin ursprungliga kontext. Han menar även att inget kan upplevas absolut 

autentiskt, eftersom kriterierna för det mer eller mindre kräver en tidsmaskin. Där-

emot bidrar museet med den bakomliggande historien till verken som i sin tur kan 
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verka att återföra deras ursprungliga kontext. Sedan var verkens ursprungliga syfte 

att hänga någonstans och upplevas som äkta, men som förfalskningar, vilket de 

även gör i museet, eftersom de är de ”äkta förfalskade verken”. 

Det spelar ju då ingen roll att ett föremål är förfalskat, om dess syfte och histo-

ria, länken till dåtiden, ändå kan bidra med en äkta känsla. Så länge denna historia, 

alltså sanningen, finns tillgänglig för besökaren, kan den tas del av. Det är alltså 

upp till besökaren att sedan själv förhandla hur de vill uppleva förfalskningen. Län-

ken mellan föremålet och dess tidigare historia, sanningen och avslöjandet, verkar 

alltså vara ett huvudbegrepp för att uppleva något förfalskat som autentiskt. Det 

verkar sedan inte spela någon roll om denna historia är konstruerad, eller om före-

målen till en början var till för att luras, så länge den finns tillgänglig att återknyta 

till. 

Enligt Lowenthal kan alltså allt i princip ses som en förfalskning när de tagits 

ur sin originella kontext och blivit placerade bakom en monter i ett museum. 

Fälschermuseum tar i sin tur förfalskade verk, vars ursprungliga kontext var att lura 

åskådaren genom att upplevas som ett äkta verk, och placerar dem i en ny kontext 

där de istället upplevs i sitt egentliga, riktiga och äkta tillstånd, som förfalskningar. 

Här blir verken betraktade som förfalskningar, vilket inte är deras ursprungliga 

syfte att ses som; deras skapare och deras ursprungliga syfte blir belysta och fram-

hävda, vilket inte heller är ett perspektiv som verken var menat att skådas ur. Ver-

ken befinner sig här i ett absolut äkta tillstånd, avslöjade från lögnen som en gång 

utmärkte dem. De fungerar inte längre som förfalskningar ska, utan snarare som 

verk som en gång varit förfalskade. 

Vad Fälschermuseum i slutändan gör är att framhäva sanningen bakom verken 

som pryder deras väggar. Är sanningen den viktigaste beståndsdelen för att något 

ska upplevas autentiskt, för att kunna ta del av deras historia och nätverk, och i 

slutändan uppleva dem i ett autentiskt tillstånd? Hur äkta kan något bli, om inte en 

avslöjad förfalskning? 
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Oskuldens museum 

I denna del kommer, likt tidigare del, först en kort presentation av museet. Här an-

vänds museets webbplats och tidigare forskning som analyserats för att kunna bidra 

med denna presentation. Sedan förs en diskussion om autenticiteten för museets 

föremål och ställer det i parallell med de teoretiska utgångspunkterna. 

Oskuldens museum är både en roman och ett museum med samma namn, för-

fattat och skapat av Orhan Pamuk i Istanbul, Turkiet. Romanen publicerades år 

2008 och museet stod klart våren 2012, men var ett projekt som började redan under 

1990-talet. Romanen, som i sin kärna handlar om kärlek, beskriver livet i Istanbul 

mellan 1950- och 2000-talet genom minnen centrerat kring två familjer av skilda 

samhällsklasser. Museet hjälper att föra romanen till liv genom att materialisera och 

presentera det karaktärerna använde sig av, klädde sig i, hörde, såg, samlade och 

drömde om, genom föremål i lådor och montrar (Oskuldens museums webbplats > 

The museum of innocence > Museum [2019-03-28]). Det är inte nödvändigt att ha 

läst romanen innan museibesöket, eller vice versa, för att kunna ta del av och unna 

sig något av de två. Museet och romanen fungerar lika bra tillsammans som de gör 

enskilt, där båda bidrar med en unik upplevelse till dess läsare eller besökare. Mu-

seet har även blivit utsett som vinnare av European Museum of the Year Award år 

2014 (Ogut 2016, s. 96). 

Föremålen i museet, som romanen är baserad på, är insamlade av författaren 

och skaparen han själv. Museet representerar samspelet och relationen mellan de 

äkta föremålen och den fiktiva historien som berättas genom romanen (Ogut 2016, 

s. 91). En stor del av föremålen som går att skåda i museet är föremål som den 

manliga protagonisten, Kemal, har samlat på sig från den kvinnliga protagonistens 

hus. Föremålen Kemal samlat på sig symboliserar en fysisk ersättning av Füsuns 

frånvaro. Dessa föremål står anordnade och utställda i 83 olika montrar, en monter 

för varje kapitel från romanen, där Pamuk återberättar sin historia genom föremålen 

(Ogut 2016, s. 91f; Tekgül 2016, s. 388). Det är även Kemal i romanen som berättar 

sin kärlekshistoria om Füsun för författaren, i samma hus som hennes familj lever 

i. Detta fiktiva hus är även den byggnad museet befinner sig i. På detta vis transfor-

meras det fiktiva huset, berättelsen och dess föremål till kulturella föremål och hi-

storiskt bevis, som dels symboliserar romanen, dels reflekterar moderniseringen av 

Istanbul (Ogut, 2016, s. 92). 

Sebnem Ogut skriver att det går att skåda tre dimensioner av betydelse i museet. 

Varje dimension är sammanlänkad med själva museibesöket och går därmed inte 

att separera. Ogut menar att den första av de tre dimensionerna ligger i själva upp-

levelsen i museet, där besökaren bemöter ”föremål med mening”. Dessa föremål är 

vardagliga föremål vilket besökaren direkt kan relatera till och kan förstå innebör-

den bakom. De vardagliga föremålen talar ett språk till åskådaren där dess mening 
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och användning enkelt kan dechiffreras av besökaren. Likaså låter föremålens när-

varo besökaren att tolka föremålen ur en semiotisk autonomi, vilket tillåter de som 

inte läst boken att ändå finna nöje, mening eller koppling med föremålen (Ogut, 

2016, s. 93). I den andra dimensionen får istället romanen en betydelse. Där blir 

föremålen istället ”föremål som en del av berättelsen”. Här lyfter Ogut fram att 

föremålen får innebörd och antar rollen som föremål ur romanen genom sin mate-

riella närvaro. Här knyts de materiella föremålen till den fiktiva historien och tappar 

all relation och mening till verkligheten. Det materiella föremålet blir nu just det 

föremålet i romanen (Ogut, 2016, s. 93f). Detta knyter i sin tur an till den slutgiltiga 

dimensionen som endast de som läst romanen till fullo kan bemöta. De kan sam-

mankoppla de olika föremålen med karaktärerna och berättelserna från romanen, 

där varje föremål får en mening och en handling. Man bemöter alltså de ”riktiga” 

föremålen karaktärerna använde sig av. Detta var något man tidigare endast bildat 

en uppfattning om när man läste romanen, men nu står man plötsligt framför de 

”äkta” föremålen (Ogut, 2016, s. 94). 

Duygu Tekgül beskriver Oskuldens museum som ett kvasi-etnografiskt mu-

seum. Föremålen som insamlats från vänner, familj, second hand-affärer och lopp-

marknader runt om i Istanbul tillsammans med en blandning av museets rekvisita, 

såsom mat-repliker, vilket påstås komma från Kemals pappas företag, får museet, 

enligt Tekgül, även en sorts bibliografisk kvalité på en personlig och kollektiv nivå 

(Tekgül 2016, s. 388f). Tekgül lyfter fram ett sätt att förstå museet på, är genom 

dess trolighet museet delar med den ursprungliga texten, i detta fall romanen. Med 

det påpekar Tekgül att romaner och museer delar ett liknande anspråk till det sanna, 

gällande historia och samhälle. Medan autenticitet är en viktig faktor i museiutställ-

ningar, drabbar däremot troligheten samman med den estetiska strategin i utställan-

det av föremål. Med det menar Tekgül att oavsett vad för sorts föremål en samling 

är uppbyggd av, måste de även ställas ut estetiskt tillfredställande och noggrant or-

ganiserade. Det är även nyckeln till att förstå sammanhanget mellan föremålen och 

romanen, de etnografiska och estetiska elementen, i Oskuldens museum (Tekgül 

2016, s. 389f). Både romanen och museet betonas av dess starka realistiska 

aspekter. Dessutom använder Pamuk ofta postmoderna narrativtekniker, vilket pla-

cerar både läsaren och museibesökaren, enligt Tekgül, i mitten för att skapa en di-

alog mellan dem (Tekgül 2016, s. 390). 

Tekgül lyfter fram i sin diskussion att värdet hos föremål i traditionella etno-

grafiska eller historiska museer ligger i deras autenticitet, ofta uttryckt i deras lokala 

och tidsmässiga specificering. Däremot, menar Tekgül, hamnar även föremål som 

inte är direkt gamla inne på museer eftersom de är föremål av masskultur genom 

sitt varuvärde (Tekgül 2016, s. 390). Detta varuvärde försvinner hos föremålen i 

Oskuldens museum eftersom det inte längre är relevant. Istället värdesätts föremå-

len på nytt eftersom de symboliserar Kemals saknad av Füsun. Föremålen behåller 

däremot sin autenticitet för att de är begagnade föremål som faktiskt blivit använda 
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av invånare i Istanbul under 1970–1980-talen. Här menar Tekgül att museet om-

kastar traditionell museiepistemologi genom att materialisera det fiktiva från roma-

nen, där föremålen blir kontextualiserade både genom Pamuk och Kemal (Tekgül 

2016, s. 390f). 

En autentisk anomali 

Vad Oskuldens museum gör, är inte bara att omkasta den traditionella synen på 

etnografiska och historiska museer, utan de gör även samma sak för föremålen som 

visas i montrarna. Dessa föremål är för all del genuina och autentiska, eftersom de 

en gång har använts av Istanbuls invånare, är inte någon form av förfalskningar och 

är i denna bemärkelse äkta föremål. Samtidigt har dessa föremål tagits helt ur sin 

ursprungliga kontext och istället tillskrivits en ny fiktiv kontext. Denna nya kontext 

beskrivs i romanen och synliggörs i museet och kan även uppskattas av besökaren 

på olika vis. De kan upplevas både som genuina föremål från verkligheten som 

lokalbefolkningen kan relatera till. De kan även upplevas som karaktärernas fiktiva 

föremål ur romanen, likt det Ogut betonar, som alla kan ta del av. Denna dubbla 

form av värde och autenticitet går även i viss grad att skåda i förfalskade föremål 

med en tillskriven historia bakom sig, förutsagt att dessa förfalskade föremål blivit 

avslöjade. 

Stiernelds falsarier, med sina tillhörande träbrickor och historier, är fysiskt fästa 

till föremålen och berättar en fiktiv historia om sin påstådda tidigare ägare. Likt 

föremålen i Oskuldens museum, som får nytt liv och kontext genom museet där de 

ska ha använts av karaktärerna i romanen, händer här egentligen samma sak. Någon 

i Sverige har förmodligen använt både geväret och kruthornet någon gång i tiden, 

men föremålen har senare fått en ny fiktiv kontext genom Stierneld. Samma sak 

händer i Pamuks föremål som någon gång har använts av Istanbuls invånare, men i 

efterhand fått en ny kontext som en materialisering av föremålen ur romanen. Själva 

museet blir också en del av kontexten eftersom den fungerar som en portal för att 

stiga in i romanens värld, och skåda karaktärernas liv genom föremålen. 

Med det ovanstående i baktanke, blir föremålen i Oskuldens museums nomi-

nella autenticitet tvåfaldig. Deras ursprungliga syfte och kontext till Istanbuls invå-

nare finns förvisso kvar och det går även till viss del att spåra deras proveniens, 

författandeskap och ursprung, eftersom det inte är helt okänt varifrån Pamuk insam-

lat museets föremål. Likaså har föremålen i museet tillskrivits en ny kontext och ett 

nytt syfte för att representera föremålen ur romanen. Denna fiktiva kontext och syfte 

har därmed också en fiktiv nominell autenticitet, eftersom det i denna bemärkelse 

går att spåra deras proveniens till karaktärerna i romanen. Denna dubbla form av 

den nominella autenticiteten går även också att skåda i den expressiva autenticite-

ten, där besökaren på museet kan tolka och uppleva föremålen som antingen de 

ursprungliga föremålen eller de fiktiva föremålen. Oavsett syfte eller kontext, vare 
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sig fiktivt eller inte, kan föremålen vara subjektivt tilltalande för varje individuell 

besökare. 

Det betyder att varje individuell besökare kan ta del av dels föremålens ur-

sprungliga nätverk, dels deras fiktiva närverk, eftersom båda dessa nätverk existerar 

samtidigt. Återigen kommer man in på det subjektiva där varje individuell besökare 

nu står framför ett val att relatera till föremålens nätverk som de vidareförmedlar. 

Antingen kan man ta del av föremålens ursprungliga nätverk, där deras ursprungliga 

relationer, kontexter och syften tas del av. Här blir de som andra vardagliga föremål, 

från vanliga familjer och människor runt om i Istanbul. Däremot går det även att ta 

del av det fiktiva nätverket som romanen och museet bidrar till föremålen. De vi-

dareförmedlar i denna aspekt de nätverk, relationer, kontexter och syften de blivit 

tillskrivna i och av, romanen och museet, som besökaren kan ta del av. Här är det 

avgörande att besökaren har läst romanen för att de ska kunna ta del av dessa nät-

verk. Utan den förkunskap som romanen bidrar föremålen med, går de fortfarande 

att uppleva som fiktiva föremål kommande ur en fiktiv historia, men de fiktiva nät-

verken förblir okända om inte en tidigare kunskap om de finns. 

Museet fungerar som ingångspunkt för att visualisera föremålens relationer, 

kontexter och syften till karaktärerna i romanen. Utan denna faktor som museet 

bidrar med, är de endast vardagliga föremål borttagna från deras ursprungskontext 

runt om i Istanbul. Lowenthals tankar kring autenticitet och kontext blir här något 

annorlunda. Eftersom det är samtida föremål, är den ursprungskontext man kan 

skåda föremålen ur inte omöjlig att uppnå. Likaså tillskrivs de även en ny extra 

kontext som endast kan uppnås genom att de skådas i museet. Det blir även här den 

enda plats de kan skådas ursprungligt utifrån i denna aspekt. 

Vad som är intressant här är att det inte handlar om några förfalskade föremål 

i Oskuldens museum. Däremot går samma liknelser att skåda i förfalskade föremål 

som blivit avslöjade. Deras ursprungliga relationer, kontexter och syften ligger från 

början hos förfalskaren. Sedan blir de tillskrivna en ny kontext, relation och syfte 

av förfalskaren, till personen förfalskningen påstås ska tillhöra eller härstamma 

från. Detta leder i sin tur till själva förfalskningen av föremålet. Det ligger alltså en 

väldigt snarlik jämförelse mellan föremål som tillskrivits en fiktiv kontext jämfört 

med förfalskningar som också de tillskrivits en fiktiv kontext. Den enda skillnaden 

är att en förfalskning ska symbolisera en fiktiv relation med en verklig människa, 

medan föremål ur Oskuldens museum symboliserar en fiktiv relation med en fiktiv 

karaktär. 
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Slutdiskussion 

Nedan kommer följande delar att diskutera föremålen och museerna som använts i 

uppsatsen, ställa dem i parallell med de teoretiska utgångspunkterna och vad det i 

slutändan innebär. För att påminna kort om uppsatsens frågeställningar var syftet 

att ta reda på om det finns någon form av autenticitet i de olika förfalskningarna 

och museiföremålen som undersöktes i uppsatsen. Vad som även ämnades att söka 

svar på, var om avslöjade förfalskningar har något de kan bidra med som museifö-

remål och om de därmed har en roll i museer. Likaså ämnade uppsatsen att besvara 

frågan om ett avslöjat förfalskat föremål fortfarande är förfalskat när sanningen 

bakom förfalskandet finns exponerad. 

Vem bestämmer om autenticiteten? 

Charoenwongsas (1994) perspektiv och problematiserande angående autenticitet är 

något väldigt intressant och ifrågasättande. Vem ska egentligen ha makten att få 

bestämma vad som är autentiskt eller inte? Här ställs det västerländska perspektivet 

i korseld med andra delar av världens perspektiv, angående vad som anses äkta och 

genuint. Lowenthal (1990) diskuterar att autenticitet aldrig har ett absolut värde 

utan snarare är relativt och något som skiftar beroende på tid, plats och kultur. Kan 

någon då egentligen bedöma med en objektiv enhetlighet vad som ska anses vara 

autentiskt? Ska man som Reisinger och Steiner (2006) argumenterar för släppa be-

greppet helt och hållet eftersom det är så pass ostabilt och odefinierat? Har ett för-

falskat föremål egentligen en dubbel funktion som både autentiskt och icke auten-

tiskt på samma gång. Dutton (2005) påpekar att en förfalskning är i en bemärkelse 

en äkta vara av dess skapare, samtidigt är den även en förfalskning av någon annan 

persons verk. Likaså, som Lowenthal (1990) betonar, kan föremål tagna ur sin ur-

sprungskontext också ses som icke autentiska, vilket egentligen är fallet för 

vartenda museiföremål som står utställt. Existerar egentligen förfalskningar då 

överhuvudtaget, eller är det snarare endast ett konflikterande perspektiv på autenti-

citet? Får autenticiteten vara subjektiv helt och hållet? 

Om Van Broekhovens (2013) perspektiv följs, vad är det egentligen då som 

strävas efter för att uppleva det autentiska, när man exempelvis beskådar ett föremål 

i en museiutställning? Om det likväl kan ha varit en skicklig konstruktion från mu-

seets sida så att besökaren ska uppleva en autentisk känsla under sitt besök, även 

om det kanske inte var autentiskt i sig. Är en konstruktion av det autentiska, egent-

ligen det autentiska, eftersom det upplevda kan vara en genuin känsla av autentici-

tet? Det som Heumann Gurian (2004) exemplifierar och lyfter fram, faller in i det 

som Van Broekhoven även påpekar: att när autenticitet skapas av ett museum, 
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godtas det också som en autentisk upplevelse av besökaren. Likaså ställer besöka-

ren olika krav på autenticiteten, beroende på vad det är för något de beskådar och 

hur omgivningen ser ut. Eftersom autenticitet verkar kunna antas, konstrueras och 

även tillåtas i olika omständigheter, kan autenticiteten lika gärna också få vara något 

som subjektivt bedöms och godtas individuellt. Eller är autenticitet kanske snarare 

som Lowenthal (1992) har betonat, en dogm och vanföreställning. 

Betyder det i sin tur angående föremål i museer, att man litar blint på det som 

står på texten i montern eller det som sägs av guiden, för att sedan uppleva föremå-

len man beskådar som äkta och autentiska utan att ifrågasätta detta? För något som 

verkar vara en så viktig faktor i hur vi både värderar och upplever ett föremål, är 

autenticiteten något vi nästan bara tar för givet. Samtidigt är det också något vi 

kräver ska finnas och vara närvarande i ett föremål, en förbestämd uppfattning om 

vad vi tror och anser vara äkta. Har det autentiska egentligen då något värde om vi 

ändå bara litar blint på exempelvis det som står på en montertext och upplever fö-

remål som autentiskt fast vi inte egentligen vet om det stämmer? Något som vi anser 

så ypperligt viktigt för att uppleva autentiskt, placerar vi helt och hållet i någon vi 

tror har kunskap om föremålet, och i sin tur har förmedlat denna kunskap korrekt. 

Joyce (2013) påpekar att autenticitet är en sorts markör man tillskriver ett före-

mål idag, och inte förr i tiden. Sedan upplevs föremålet äkta och autentiskt utefter 

det. Är det därmed vi som helt och hållet bestämmer och kontrollerar autenticiteten? 

Eller är det så att autenticitet är något förhandlingsbart som Jones (2010) påpekar? 

Förväntar eller kräver man olika av autenticiteten beroende på vilken situation man 

befinner sig i, där man sedan förhandlar om autenticiteten med sig själv? Betyder 

det i sin tur att autenticitet är något vi konstruerar och sedan inbillar oss själva, en 

fantasi? Om autenticitet endast är en fantasi, betyder det i sin tur då, att det vi rela-

terar mellan föremålen och oss själva också är en fantasibaserad känsla? 

Om nu definitionen av autenticitet och vad som anses vara äkta och genuint, 

autentiskt, skiftar mellan tid, plats och kultur, hur ska man då egentligen kunna 

förstå och applicera det? Kommer dagens vyer om vad som anses icke autentiskt 

och rentav förfalskat också att skifta över tidens gång? Är därmed begreppet ”för-

falskning” något vi endast tillskriver ett föremål idag eftersom vår tids definition 

av autenticitet gör oss osäkra huruvida vi ska uppleva föremålet som autentiskt eller 

inte? 

Vad man kan dra för slutsats från det ovanstående, om det är så att autenticitet 

är något vi tillskriver föremål och sedan inbillar oss finna i detta föremål, är begrepp 

som förfalskning något liknande. Det är likt autenticitet också något vi tillskriver 

ett föremål. Skillnaden är att vi denna gång inte anser att föremålet är autentiskt. 

Om något först kan anses autentiskt och sedan inte, och vice versa, bör fallet vara 

liknande för förfalskningar. Om ett föremål är bevisat vara en förfalskning, utan att 

sanningen bakom är exponerad, är föremålet i all bemärkelse förfalskat. När däre-

mot lögnen bakom denna förfalskning blir avslöjad, tappar den sin huvudfunktion 
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som förfalskning, nämligen att lura och bedra, och är snarare något annat än en 

förfalskning. 

Autentiska aspekter i avslöjade förfalskningar 

Vad som framkommit i tidigare delar om de utvalda museerna och de olika föremå-

len uppsatsen har använt sig av, går det att applicera de teoretiska utgångspunkterna 

för respektive plats och föremål. Betyder detta att avslöjade förfalskningar har en 

form av autenticitet en åskådare kan ta del av? 

Att binda samman ett föremål genom den nominella autenticiteten har visats 

vara möjligt för de olika föremålen och museerna i uppsatsen. Däremot skiftar sig 

den nominella autenticiteten mellan föremålen och museerna en aning. Exempelvis 

går alla, eller delar av, kriterierna för att uppnå den nominella autenticiteten, att 

spåra tillbaka till en förfalsknings skapare som en del av proveniensen, författande-

skapet, eller dess ursprung, beroende på vilken typ av förfalskning det rör sig om. 

Förfalskade föremål som till en början skapades med ett syfte att lura och bedra, 

härstammar den slutliga provenienspunkten, ursprunget och författandeskapet fak-

tiskt hos förfalskaren, exempelvis för verken inne i Fälschermuseum. Vanligtvis är 

detta punkten som utgör ett vanligt föremåls autenticitet och då bör även så vara 

fallet för en avslöjad förfalskning. 

För föremål som oavsett sitt ursprungliga syfte och ändamål har blivit förfalsk-

ningar i efterhand, som exempelvis Stiernelds föremål, kan den nominella autenti-

citeten vara svår att etablera. Även om en ursprungpunkt eller författandeskap kan 

vara omöjlig att hitta, och proveniensen kan vara svår att etablera, vet man fortfa-

rande det faktum att föremålen till en början inte var förfalskade. De var äkta före-

mål som råkat ut för ett olyckligt öde. Det går även att spåra proveniensen för ett 

föremål som i efterhand blivit förfalskat, till den tidpunkt de blev förfalskade. Kan 

föremål av detta vis rentvå sin stämpel som förfalskning eller ska de för alltid anses 

som förfalskade föremål? 

Likt vanliga föremål, upplevs förfalskade föremåls visuella stimulans olika av 

den individuella personen. Möjligen förkastas de rent av eftersom föremålet anses 

vara en förfalskning. Det blir alltså subjektivt och individuellt beslut om det görs 

eller inte. Däremot finns det trots allt något mänskligt bakom förfalskningen, som 

även det är något äkta, nämligen historien om föremålet och dess skapare. 

Om man fortsätter på detta spår, och tittar på förfalskningars nätverk av relat-

ioner, gömmer förfalskaren det förfalskade föremålets nätverk: det som leder till 

skaparen. De ersätter sedan detta med ett fabricerat nätverk till någon annan: skap-

aren förfalskningen ska förmodas komma ifrån. Så länge detta fabricerade nätverk 

finns undangömt, är föremålet i all bemärkelse förfalskat. När det däremot i efter-

hand avslöjas, och nätverket framhävs, är dessa föremål enligt min mening inte 
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förfalskningar i samma grad längre. De blir snarare föremål som blivit utsatta för 

missbruk och har utnyttjats som förfalskningar. 

Detta nyfunna (gamla) syfte och bakhistoria, nätverket till förfalskaren, finns 

nu i klartext och kan tas del av, av åskådaren. Det betyder att föremålen befinner 

sig i ett tillstånd där de varken lurar eller bedrar, vilket kan ses som ett nyckelkon-

cept för en förfalskning. De befinner sig alltså i ett äkta tillstånd och fungerar inte 

längre som förfalskningar ska göra. Är de fortfarande förfalskningar då, eller är 

detta tillstånd de befinner sig i något autentiskt? När sanningen, alltså historien, 

syftet och relationerna, nätverken bakom en förfalskning och förfalskaren, fram-

hävs på detta vis, är denna sanning det autentiska i ett förfalskat föremål? Detta 

anser jag falla in i en tolkningsfråga som även det är individuellt hur man ställer sig 

inför ett avslöjat förfalskat föremål. Själv anser jag att de avslöjade förfalskningarna 

har tappat sin förmåga och funktion som förfalskningar. Likaså anser jag att till-

ståndet en avslöjad förfalskning befinner sig i när den presenteras ihop med histo-

rien som formade den till en förfalskning, både är äkta och genuin, och vågar jag 

även påstå, autentisk. 

Det spelar in i Lowenthals tankar att autenticitet är något dynamiskt och rela-

tivt. Genom att framhäva sanningen bakom en förfalskning, exponera den tillsam-

mans med föremålet, försvinner förfalskningens tillstånd som något icke autentiskt 

och enligt min mening framkommer istället något autentiskt. Om inte för föremålet 

i sig, så gör det åtminstone det för upplevelsen av föremålet. Sanningen och histo-

rien bakom en förfalskning är något äkta, och även autentiskt i denna aspekt. San-

ningen bakom en förfalskning är lika viktig som sanningen bakom ett autentiskt 

föremål. Utan sanningen är alla föremål i princip i ett förfalskat tillstånd, där de kan 

missbrukas och utnyttjas för att sedan lura och bedra åskådaren. När sanningen och 

föremålet exponeras tillsammans, finns det bara något äkta och autentiskt att ta del 

av. 

Betyder detta i sin tur att det finns något autentiskt i allt, eller hur långt ska man 

gå för att undersöka vad som faktiskt menas med autenticitet? Om det existerar 

någon form av autenticitet i allt, som förfalskningar i Fälschermuseum, Stiernelds 

föremål och de felstavade svärden verkar peka på, existerar egentligen inte heller 

icke autentiska saker och ting. Det verkar snarare handla om vilket perspektiv och 

inställning individen har gentemot föremålet och det tillstånd föremålet befinner sig 

i. 

Tittar man på föremålen i Oskuldens museum, finns ett val av besökaren att 

utföra, nämligen att avgöra vilket tillstånd de ska ta del av föremålen i. Som påpe-

kats tidigare finns det ett dubbelt nätverk av relationer för föremålen i Oskuldens 

museum. Det blir upp till individen själv att välja vilket av dessa nätverk och kon-

texter föremålen ska skådas ur. Antingen deras ursprungliga nätverk som vardag-

liga föremål från Istanbuls befolkning, eller det fiktiva nätverket som knyter an dem 

med karaktärerna ur romanen. I båda fallen är föremålen autentiska. Stiernelds 
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falsarier i Gustavianums historiska samlingar var en gång i tiden tekniskt sett genu-

ina föremål, men beskådas ur dagens definitioner snarare som förfalskningar tack 

vare Stiernelds ingrepp på föremålen. Däremot om dessa detaljer avses, är de i 

samma stund äkta föremål från ett par sekel tillbaka i tiden. Ett liknande fall blir det 

för de felstavade svärden. Antingen ses de som genuina vikingatida svärd, eller som 

potentiella förfalskningar som ägde rum under vikingatiden. Om detaljen att deras 

inskriptioner är felstavade och möjligheten att deras syfte var att lura och bedra 

bortses, är de endast imitationer och kopior, och därmed autentiska. De går även att 

vara skeptisk mot denna inställning: att ett högst värdefullt vapen med potentiellt 

magiska inskriptioner och egenskaper inte har utnyttjats för en monetär vinning. Ur 

detta perspektiv blir svärden enligt dagens uppfattning förfalskade föremål, trots att 

de tillverkades under vikingatiden. Däremot finns ett argument att de fortfarande är 

svärd från vikingatiden, trots sin potentiella förfalskning, och kan därför ses som 

autentiska vikingatida svärd i den aspekten samtidigt. 

Det finns också en annan typ av argument, gällande att det kan finnas autenti-

citet i förfalskningar. För verken inne i Fälschermuseum går det att föra en diskuss-

ion om att förfalskningarna i deras samlingar är ”de äkta” och ”autentiska” förfalsk-

ningarna av en särskild känd förfalskare. Förfalskade föremål blir i denna bemär-

kelse ”autentiska förfalskningar”, eftersom det även finns ”förfalskade förfalsk-

ningar”, från exempelvis Van Meegeren. Ur denna synvinkel kan man nästintill 

förkasta begreppet autenticitet helt och hållet. Att vrida orden så pass att de fungerar 

även för saker och ting det ska motverka, känns inte direkt fruktbart. Däremot visar 

det på att om man letar, kan autenticitet finnas i princip allt. Beroende på en individs 

subjektiva uppfattning, kan autenticitet i princip också upplevas i allt. 

Det finns ytterligare ett argument för att vartenda föremål har en expressiv au-

tenticitet och ett nätverk av relationer att ta del av, som påvisats tidigare. Dessa är 

djupt bundet till subjektiva uppfattningar där varje individ själv bestämmer hur de 

vill uppleva och tolka ett föremål, oavsett om de har en etablerad nominell autenti-

citet eller inte. Jag är för ett fritt tolkningsbildande och tycker att det är varje män-

niskas rätt att få tycka, tänka och känna hur de vill om ett kulturellt föremål. I denna 

aspekt spelar det heller ingen roll om ett föremål klassas som autentiskt eller inte, 

om det i slutändan är upp till varje individ att ta detta beslut. Är det egentligen så 

farligt? 

För att sammanfatta denna text, existerar föremål som blivit ”förfalskning i ef-

terhand” i en dimension där de å ena sidan är en förfalskning men å andra sidan är 

äkta, genuin och autentisk. Blir det likadant för föremål som potentiellt förfalskades 

för hundratals, eller tusentals år sedan, där de å ena sidan kan anses vara förfalsk-

ningar, å andra sidan kan ses som en genuin produkt av sin samtid. Blir avslöjade 

förfalskningar genuina föremål när sanningen exponeras tillsammans med lögn och 

förfalskare, eftersom de inte längre kan lura och bedra åskådaren? 
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Nyckelaspekten för denna dels resonemang, ligger i att föremålen sedan tidi-

gare blivit avslöjade som förfalskningar. Det leder till att de kan presenteras i ett 

tillstånd där de inte längre lurar och bedrar åskådaren. När en avslöjad förfalskning 

befinner sig i detta tillstånd, är det enligt min mening något väldigt äkta och genuint. 

Det är även i detta tillstånd en avslöjad förfalskning skulle kunna anses autentisk. 

Om inte det, så är åtminstone upplevelsen av ett föremål i detta tillstånd, en auten-

tisk sådan, eftersom det inte längre finns en lögn för föremålet att gömma sig 

bakom. 

Frågan återstår då om de fortfarande ska ses som förfalskningar eftersom deras 

tidigare syfte som sådana, nu finns upplysta och inte längre lurar åskådaren. Här 

anser jag att när ett förfalskat föremål avslöjas och presenteras ihop med sanningen 

bakom förfalskningen och förfalskaren, är de inte en form av förfalskning längre. 

De är snarare enligt min mening föremål som utsatts för förfalskning, men inte 

längre kapabla att fortsätta med denna charad. Om ett äkta föremål i efterhand kan 

utnyttjas som förfalskning, bör en avslöjad förfalskning kunna få återgå till ett sta-

dium där de inte längre klassas som förfalskning också. Detta anser jag eftersom 

”förfalskning” endast är en status vi tillskriver ett föremål vi inte anser vara äkta, 

om detta föremål sedan påvisas ha något äkta i sig, bör de inte heller längre anses 

som en förfalskning. Åtminstone inte i samma grad längre. Då kan man även ställa 

sig en simpel, man inte allt för lättbesvarad, fråga: vad är egentligen det äkta – 

föremålet eller upplevelsen av den? I slutändan är det något som får bli ett indivi-

duellt ansvar för åskådaren att bestämma, eftersom föremålet enligt dagens definit-

ioner är en förfalskning. En ytterligare fråga går då att hypotisera om denna defi-

nition är något bristande. 

Enligt min mening faller allt slutligen in i en subjektiv uppfattningsram där 

individen själv får avgöra hur de vill uppleva ett avslöjat förfalskat föremål och 

bestämma autenticiteten för detta föremål. Möjligtvis ska man i denna bemärkelse 

också lätta på terminologin. Likaså borde man kanske göra för förfalskade föremål 

som har avslöjats, och placera beslutet hos individen huruvida de fortfarande ska 

tolkas som förfalskningar, eller snarare föremål som istället blivit utsatta för för-

falskning. 

Har förfalskningar en roll i museer – prisa eskapismen 

Max J. Friedländer uttrycker sig tämligen kritiskt gällande förfalskningar och deras 

avslöjande som sådana: ”After being unmasked every forgery is a useless, hybrid 

and miserable thing” (Friedländer 2004, s. 41). Här skulle jag vilja påpeka att så 

inte är fallet gällande alla avslöjade förfalskade föremål. Det finns en uppenbar ne-

gativ påverkan som förfalskningar kan tillföra dels samhället genom organiserad 

brottslighet, dels bidragande till felaktig historieskrivning och forskning. Även in-

dividuella personer och samlare som blivit bedragna och lurade, eller ett 
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felrepresenterade av kulturer, är något förfalskningar är skyldiga till. Detta är något 

som exemplifierats tidigare i uppsatsens (se tidigare forskning) och är uppenbarli-

gen varken något jag hyllar, eller anser gynna någon annan förutom bluffmakaren 

bakom förfalskningen. 

Vad jag tagit upp i föregående del, kan det däremot finnas autentiska aspekter 

i avslöjade förfalskningar, åtminstone i upplevelsen av dem. Det finns alltså uppen-

bart delar av avslöjade förfalskningar som inte är likt så Friedländer uttrycker sig, 

utan de kan faktiskt bidra med något produktivt efter att de blivit avslöjade. Vad 

som blir nyckeln till detta är att den rätta informationen om förfalskaren och för-

falskningen blir belysta och framhävda, så att den informationen finns tillgänglig 

att skåda tillsammans med föremålet. 

Vad Fälschermuseum lyfter fram angående deras verk, och vad jag hoppats till-

föra Stiernelds föremål, kan det finnas en mänsklig faktor i historien bakom förfals-

karen och förfalskningen. När en förfalskning avslöjas och historien framhävs är de 

förfalskade föremålen, enligt min mening, inte längre destruktiva i samma grad som 

tidigare eftersom kunskapen om dem nu alltid finns. Det bidrar även med en möj-

lighet att visa denna historia bakom förfalskningarna och förfalskaren som 

Fälschermuseum gör och vad Gustavianum gjorde med Stiernelds föremål i utställ-

ningen ”Skatter från samlingarna” (Gustavianums webbplats > Besök museet > Ut-

ställningar > Tidigare utställningar > Skatter från samlingarna [2019-05-09]). Här 

återfår förfalskningarna ett syfte, inte att lura och bedra, utan att utbilda och under-

hålla. De kan i denna bemärkelse börja återbetala och försona den skada de en gång 

kan ha utfört. Detta anser jag vara en styrka avslöjade förfalskningar har, och en 

anledning att ge dem en andra chans. Det ger även museer ett incitament till att 

faktiskt sträva efter att avslöja potentiellt osäkra eller misstänkta föremål i sina sam-

lingar. Dessa föremål behöver inte ligga nersmutsade och stämplade som värdelösa 

bara för att de råkat ut för en omoralisk handling en gång i tiden, för då vinner i 

slutändan förfalskaren. 

Om det istället läggs energi att ta reda på sanningen bakom förfalskning och 

förfalskare, för att sedan exponera dem tillsammans, blir det här en annan typ av 

museiföremål som kan vara väldigt intressanta att skåda. De kräver heller inget av 

åskådaren sedan tidigare. Vad Fälschermuseum poängterar är att man inte behöver 

vara en konstvetare, eller ens intresserad av konst, för att ha ett tillfredställande 

besök i deras museum. Detta är absolut en styrka för avslöjade förfalskningar och 

något som knappt något vanliga föremål har. Det krävs ingen form av kulturell, 

eller annan, bakgrund för att kunna ta del av dem och deras historia. De kräver 

heller inte något tidigare intresse av besökaren om den typ av föremål de är, ef-

tersom det är historien bakom förfalskaren och förfalskningen som istället är av 

intresse. Inte ens föremålen i Oskuldens Museum, som kastar begreppet autenticitet 

upp-och-ner, har denna styrka. Visst kan besökare ta sig dit utan en bakgrund från 

Istanbul och utan att ha läst romanen, men de kan inte ta del av föremålen på samma 
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sätt som de besökare som faktiskt har en bakgrund därifrån eller de besökare som 

har läst romanen. 

Alla är inte intresserade av svensk historia, eller vapen för den delen, men de 

kan ändå finna ett intresse i Stierneld och hans föremål. Det gäller även för de fel-

stavade svärden. Vikingatiden är inte något alla är intresserade av, men att svärden 

kanske skapades i syfte att lura och bedra för monetär vinning eller i hopp om att 

uppnå en nästintill legendarisk status som smed, kan däremot vara av intresse även 

för den ointresserade. Detta är en väldigt viktig och stark poäng för avslöjade för-

falskningars del, där de kan bidra med en extra intressefaktor vanliga föremål av 

samma typ kanske inte kan. 

Det kan också finnas en fördel här för nischade museer, eller vanliga museer 

för den delen, att dra in nya besökare som kanske inte är intresserade av föremålen 

museet normalt erbjuder. Här kan de finna underhållning och intresse av de avslö-

jade förfalskningarna och historien bakom dem istället. Det finns en chans för mu-

seer att utnyttja denna typ av föremål som möjligen bara ligger och tar plats i sam-

lingarna, för att breda ut till nya besökare samtidigt som en tillgänglighet och in-

kludering medföljer. För som sagt, det krävs inget av besökaren sedan tidigare för 

att kunna ta del av en intressant historia. När vi idag diskuterar om inkludering och 

tillgänglighet, finns det något avslöjade förfalskningar både erbjuder och lever upp 

till. 

Det finns även någonting annat spännande med avslöjade förfalskningar, näm-

ligen att de är en fiktiv alternativ verklighet som materialiseras i de förfalskade fö-

remålen. Inte hade Gustav Vasa ett gevär som förmodligen skapades drygt 100 år 

efter hans död, men med hjälp av Stiernelds förfalskningar och en gnutta fantasi, 

kan en föreställning om detta skapas av åskådaren. Detta är en intressant aspekt där 

förfalskningarna existerar utanför den historiska och kulturella paradigmen som 

vanliga föremål befinner sig i. Här kan de potentiellt även upplevas, tolkas och re-

lateras till lite efter åskådarens behag, som exempelvis ett steg in i en alternativ 

verklighet där Gustav Vasa faktiskt hade ett gevär 100 år tidigare än det egentligen 

producerades. Eftersom en förfalskning endast är en föreställning av något utan att 

egentligen vara det i praktiken, kan de ju också faktiskt upplevas som så. 

Besökare kan i detta avseende både tolka och skapa sina egna historier med 

hjälp av de avslöjade förfalskningarna. Det bidrar med en unik möjlighet att relatera 

till ett föremål och deras alternativa verklighet de porträtterar, om det är något som 

tilltalar besökaren. Det är något som vanliga föremål inte kan erbjuda, eftersom 

historian om dem redan är skriven och faktisk. Det finns möjligen en undangömd, 

missad potential i tolkningen av kulturella föremål här, nämligen tolkningen av för-

falskningar vilket bidrar med en form av eskapism. Det skulle i sin tur kunna vara 

något som tilltalar museibesökaren vars intresse för liknande typ av föremål kanske 

inte finns. Återigen befinner sig här en potentiell möjlighet avslöjade förfalskningar 

kan erbjuda en museibesökare, alltså en typ av verklighetsflykt, som vanliga 
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föremål inte kan. Det kan även anses som ännu ett syfte att faktiskt ta del av och 

använda avslöjade förfalskningar inne i museer, istället för att de ska ligga bort-

glömda i samlingarna. Det kan, likt tidigare argument, hjälpa till att breda ut till nya 

museibesökare som vanligtvis inte är intresserade av museets föremål eftersom de 

möjligen inte kan relatera till, eller har intresse av dem. 

Sammanfattningsvis anser jag att det möjligen finns ett ansvar för museum, 

gällandes föremål som är osäkra eller har misstankar om förfalskning, att försöka 

hitta denna punkt de i så fall blev förfalskade. Att ta reda på historian bakom för-

falskaren och syftet för förfalskningen, placera och framhäv detta tillsammans med 

föremålet och låt besökaren ta del av både föremål och bakhistoria. Besökarna får 

sedan själva ta sina beslut där de individuellt tolkar och bestämmer huruvida de ska 

betrakta föremålen som förfalskningar, som genuina föremål, som en form av un-

derhållning eller rent av som en verklighetsflykt. Oavsett vad, anser jag att en för-

falskning i sitt avslöjade tillstånd endast är ett föremål, och något som faktisk kan 

vara till användning för museer. Möjligen ligger här en missad potential av både 

museum och besökare att uppleva något nytt och annorlunda vilket traditionella 

föremål inte kan erbjuda. Det finns en plats och det finns en roll avslöjade förfalsk-

ningar kan användas till och erbjuda museibesökare. Det är däremot upp till museet 

om de vill utnyttja denna möjlighet, eller om föremålen snarare ska ligga och ta 

plats i samlingarna. 
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Bilaga 

Nedan kommer fyra bilder på Stiernelds föremål som nämndes i den löpande texten, 

men som inte fick plats. 

 

  

Figur 11. Dekoration på undersidan av geväret som avbildar en man i profil bä-

randes en krona. Foto: av författaren. 
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Figur 12. Dekoration på undersidan av geväret som avbildar ett svin. Foto: av författaren. 

Figur 13. Möjlig inristning av årtal ”1540” på baksidan av gevärets kolv. Foto: av författaren. 
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Figur 14. Avbildning av en jaktscen på kruthornets ena kortsida. Foto: av författaren. 


