
Ett återbördat leende och ett stulet skri 
    Paris den 21 augusti 1911 och Oslo den 22 augusti 2004 – 
Två märkesdatum i konstkuppernas historia. Två av världens 
mest kända tavlor, Leonardo da Vincis ”Mona Lisa” och  
Edvard Munchs ”Skriet” stals från sina museer Louvren och Munch-museet, 
men med olika tillvägagångssätt. 

 
    ”Mona Lisa–kuppen” var inte historiens första konststöld, 
men det var historiens dittills mest omtalade och välpublicerade. 
Ingen märkte själva stölden. Det var en museivaktmästare på  
Louvren som uppmärksammade att den var borta, och efter några  
timmars letande stod det klart att någon helt enkelt måste ha lyft  
tavlan från sin plats och promenerat ut med den mitt bland alla 
besökare och vakter. I tre dagar stod Louvren stängd, och när mu- 
seet åter öppnades var publiktrycket enormt. Människor stod tysta  
och chockade framför den tomma plats där ”Mona Lisa” hade hängt. Polisens 
spaningar efter konstverket var förgäves. 
 
    Drygt två år senare, då de flesta gett upp hoppet om att någon- 
sin få återse tavlan, gav en man i Florens i Italien sig till känna.  
Han berättade att han hade fört med sig ”Mona Lisa” från Paris  
och bad om den hittelön som hade utlovats.  
Experter bedömde att tavlan var äkta, men nej, han fick ingen hittelön utan 
sattes i fängelse. 
 

När ”Mona Lisa” hängts tillbaka på sin plats i Louvren var  
inget sig likt. Tavlan kallades nu allmänt ”världens mest kända” vilket ingen 
hade kommit på tanken att göra innan stölden.  

 
    Söndagen den 22 augusti 2004 stals Edvard Munchs målningar ”Skriet” och 
”Madonna” från Munch-museet i Oslo. Munch gjorde två versioner av 
”Skriet” samt ett flertal skisser. Den som hängde  
på Munch-museet var målad i olja och uppskattas vara värd upp emot en halv 
miljard norska kronor  
 
   Stölden skedde mitt framför ögonen på chockade besökare strax efter det att 
museet öppnat klockan 11 på förmiddagen. Två mörk-klädda figurer med 
rånarhuvar hotade museets personal med pistol och rev ned de två tavlorna från 
väggen. Därefter försvann de snabbt från platsen i en väntande bil som sena- 
re påträffades några kilometer från museet.  
 
   Tavlorna återfanns två år senare. Tre män dömdes för delaktighet i stölden. 
De dömdes till mellan 4 och 8 års fängelse samt till att betala ett skadestånd på 
900 miljoner kronor. Tavlorna hade fått några skador av stölden, men 
restaurerades och finns idag åter att se på Munch-museet i Oslo. 

 


