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Konstförfalskning med svåra följder på Island – Diverse Hent PDF Det lilla landet med den stora
konstsamlingen står inför ett ovanligt fall. Sommaren 1997 påbörjades en av Islands mest omfattande
polisutredningar som snart blev känd under namnet Förfalskningsärendet. Ägaren av landets största

auktionshus var misstänkt för att ha förfalskat eller låtit förfalska upp till 200 målningar. Därefter hade han
bedragit auktionshusets kunder genom att sälja tavlorna som äkta målningar. Han hade gjort sken av att de
var målade av några av Islands mest kända och beundrade konstnärer. Det fanns misstankar om att det rörde

sig om planlagd kriminalitet som hade pågått i flera år.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de
skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte

uttryck för förlagets hållning.
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