
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONS(T)PIRATIONSTEORIER 
 

Spårsökande paradigm och jakten på dolda budskap i äldre måleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Tilly 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 

VT2016 



 

 

INNEHÅLL 

 

INLEDNING     3 

Syfte och frågeställningar     4 

Teori och metod     4 

Källor och material     5 

Avgränsningar     6 

Tidigare forskning     7 

Disposition      8 

 

LEDTRÅDAR OCH KONSTEN ATT TYDA DEM                          9 

Spårsökande paradigm och dolda budskap                                                 9 

Vad är konspirationsteori som teori?                                                     10 

 

DOLDA BUDSKAP MEN FULLT SYNLIGA                                           15 

Den rebelliske konstnären                                                                       15 

Michelangelos förbjudna meddelanden i Sixtinska kapellet                        17 

Leonardo da Vincis musikaliska färdighet och judiska förbindelser                 21 

 

ANALYS: KONS(T)PIRATIONSTEORIER                                       25 

Slutsats och avslutande diskussion                                                       31 

                                                        

KÄLLOR OCH LITTERATUR    34 

Tryckta källor och litteratur    34 

Internet      34 

 

BILDBILAGA SAMT FÖRTECKNING              



3 

 

INLEDNING 

Föreliggande uppsats kommer att fokusera på ett urval av alternativa tolkningar – sådana som 

skiljer sig från de idag allmänt erkända redogörelserna – av äldre måleri.  Jag kommer att 

analysera dessa interpretationer i relation till konspirationsteorier och vad som utgör 

kännetecken för dessa. Jag ämnar således dra nytta av teorier om konspirationsteorier, för att 

applicera på en av mig fokuserad selektion av bildtolkningar som menar sig peka på dolda 

budskap i välkända konstverk. 

      Kortfattat så utgörs konspirationsteorier i alla dess former av ett ständigt närvarande 

spårsökande paradigm, vilket enkelt kan förklaras genom ett fokus på detaljer för att bättre 

förstå helheten. Det är en form av detektivarbete som avses. När vi nu talar om konst så 

manifesterar sig detta om och om igen genom att ansedda och omtalade verk framhålls som 

bärare av dolda budskap från konstnären själv, vilket tolkaren påstår sig ha lyckats dechiffrera 

– något som inte minst har blivit populärkulturellt introducerat genom Dan Browns 

bästsäljande spänningsromaner. Förmodligen är populariteten av genren heller inte orelaterad 

till dess konspirationsartade tema där fiktion och underhållning vävs samman med historiska 

fakta.
1
 Således har tolkandet och detektivarbetet presenterats inför en allmän och spridd 

publik, i likhet med att de estetiska objekten som utsätts för tolkandet är en aktiv och 

exponerad del av samtiden. Värt att påpeka är även att det enbart är dessa berömda och 

beundrade verk som ”drabbas” av läsningar i försök att peka på ytterligare nivåer av innebörd 

som medvetet skulle ha gömts av konstnärens hand, vilket även kommer att behandlas i min 

uppsats. Därmed spelar likväl den på förhand konsthistoriskt skrivna kanon en signifikant roll 

för undersökningen, och fokus kommer att ligga på två av mig valda tolkningar: Benjamin 

Blech och Roy Doliner som åtar sig det Sixtinska kapellets tak målat av Michelangelo 

Buonarroti samt Giovanni Maria Pala med hjälp av Loredana Mazzarella som analyserar 

Leonardo da Vincis ”Nattvarden”. Förstnämnda pekar på vad de kallar dolda hebreiska 

budskap och den senare fokuserar på lokalisationen av bröd och handgester i försök att hitta 

noter och musik: ett soundtrack till målningen. 

      Det är fullt möjligt att beskriva konspirationsteorier likt samhällsfenomen och således är 

det heller inte konstigt att de alternativa tolkningar jag behandlar enbart tycks uppenbara sig i 

relation till vår tids mest omtalade konstverk – ty det är dessa som exponeras för allmänheten. 

Att det ständigt rör sig om välkända och högt aktade estetiska objekt utgör således en 

synnerligen intressant aspekt, vilket möjligtvis skulle kunna indikera att betraktaren i dessa 

fall vill utläsa något ytterligare och därmed särskilja sig från gemene man. Önskan att 

upptäcka information som förbigått allmänheten och experter ter sig stark för uttolkaren, men 

frågan är hur mycket grund det egentligen finns för dessa läsningar mer än viljan att ”knäcka 

koden” som konstnären förment skulle ha lämnat bakom sig. Dock bör det påpekas att 

huruvida det urval av tolkningar som jag har gjort faktiskt är den sanna innebörden av 

konstverken eller inte ter sig irrelevant för min analys, då jag inte skall ägna mig åt att 

utvärdera dem i detta syfte. Granskningen berör istället vad som händer när de ses i skenet av 

konspirationsteorier, vilket å andra sidan kan ge en fingervisning om huruvida de bör ses som 

tillförlitliga eller inte.  

 

                                                 
1
 Jovan Byford, Conspiracy Theories: a critical introduction, Palgrave Macmillan (Basingstoke 2011), s. 13. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att närmare studera dessa alternativa tolkningar av konstverk och se 

hur de relaterar till teorier om konspirationsteorier. Avsikten är som tidigare nämnt inte att 

analysera huruvida tolkningarna i sig håller för en närmare granskning, utan att kartlägga hur 

förståelsen blir när de sätts i förhållande till den konspirationsteoretiska strukturen. Att det 

enbart är välkända målningar som berörs av teorier om dolda innebörder är relevant för min 

analys. Frågeställningar som jag kommer att arbeta utefter är: 

- Vad kännetecknar konspirationsteorier? Finns det uttalade komponenter och/eller 

gemensamma drag för teoribildningen som sådan? 

- Hur blir mina valda studieobjekt förståeliga i ljuset av teorier om konspirationsteorier? 

Trots att uppsatsen är av begränsad karaktär så ämnar jag även behandla frågor om varför vi 

tolkar konstverk med premissen att konstnären skulle ha gömt ett hemligt budskap, då det 

simpelt uttryckt vore lättare att anta motsatsen. Må hända att detta blir begripligt med tanken 

om konsthistorisk kanon och det ”skapande geniet”?  

 

Teori och metod  

För att närma mig mina studieobjekt och med förhoppning om att kunna besvara mina 

frågeställningar så kommer jag huvudsakligen att ägna mig åt grundlig läsning av mina valda 

bildtolkningar. Jag kommer därmed inte att producera en egen läsning av konstverken, även 

om de faktiska målningarna med djupdykning i vissa detaljer självfallet kommer att behandlas 

under processen, då de är själva grogrunden för teorierna. 

      Som tidigare nämnt så kommer spårsökande paradigm att figurera genomgående, då detta 

är vad konspirationsteorier av alla dess slag grundar sig på i jakten efter hemligheter och 

konspirationer. Jag kommer att använda mig av den förklaring som ges av Carlo Ginzburg i 

dennes essä ”Ledtrådar. Det teckentydande paradigmets rötter”, då definitionen är den mest 

spridda och citerade.
2
 I och med att detta är en högst relevant teori likväl metod för hela mitt 

forskningsarbete så kommer en mer ingående presentation att ges, men enkelt uttryckt så 

presenterar Ginzburg en jämförelse mellan konstkännaren Giovanni Morelli (som genom att 

fokusera på de minsta och ofta förbisedda detaljerna i konstverk försökte upptäcka 

förfalskningar), Sherlock Holmes detektivarbete och Sigmund Freuds psykoanalys. Ginzburgs 

slutsats är att det med fokus på detaljer samt en dos av intuitiv kunskap är möjligt att förstå 

mycket mer än vad som uppenbaras vid första ögonkastet. Samma spårsökande arbetsmetoder 

som ovan tre nämnda tillämpar i sina skilda områden, är vad jag kommer att dra nytta av i 

analysen gällande mina studieobjekt. I och med att konspirationsteorier – som 

bildtolkningarna kommer att jämföras med – i sig själva är baserade på ledtrådar och ”spår”, 

så kommer det spårsökande paradigmet väl till hands vad gäller att utkristallisera författarnas 

detektivarbete och se hur de kom fram till sina respektive resultat. 

      Mina studieobjekt kommer att analyseras i skenet av texter som på ett kritiskt sätt 

granskar konspirationsteorier som teoribildning. Teori om konspirationsteorier är därmed av 

betydande karaktär för min undersökning, och genom att redogöra för skelettet vilket håller 

                                                 
2
 Carlo Ginzburg, ”Ledtrådar. Det teckentydande paradigmets rötter”, i Ledtrådar: essäer om konst, förbjuden 

kunskap och dold historia, Jubileumsutg., Häften för kritiska studier (Stockholm 1988). 
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upp så gott som alla konspirationsteorier ämnar jag möjliggöra upptäckten av skillnader och 

likheter mellan mina valda bildtolkningar och konspirationsteoriernas karaktäristik. Detta 

kommer att göras utifrån Jovan Byfords ”Conspiracy Theories: a critical introduction”
3
 samt 

Erik Åsards ”Konspirationsteorierna och verkligheten: sex historiska gåtor”.
4
 Byford 

dekonstruerar den logiska och retoriska strukturen som utgör teorierna, vilka även benämns 

som globala, sociala och kulturella fenomen i sin utformning och uppkomst. Detta är 

synnerligen relevant utifrån mitt perspektiv. Precis som titeln avslöjar så redogör Åsard för 

några välkända konspirationsteorier med nutida forskning som grund och reder ut vad som 

egentligen hände, och tillämpar ett särskilt fokus på konspirationsteoretikernas sätt att tänka 

och argumentera. 

 

Källor och material 

Det material som jag kommer att analysera är tidigare producerade tolkningar av konstverk. 

Urvalet som har gjorts är baserat på dels mitt eget intresse för fältet i fråga, kombinerat med 

den publicitet som givits böckerna av olika tidsskrifter och hemsidor då de getts ut. Att de 

behandlar verk av just Michelangelo Buonarroti och Leonardo da Vinci är troligtvis även 

varför de från början har tillskrivits nyhetsvärde och leder i sin tur till att de når en vidare 

populärkulturell spridning.  

      Först ut av böckerna som jag skall fördjupa mig i är ”The Sistine Secrets: Michelangelo’s 

forbidden messages in the heart of the Vatican” skriven av Benjamin Blech och Roy Doliner.
5
 

Denna tolkning säger sig peka ut dolda, hebreiska budskap i Sixtinska kapellets tak, som är 

målat av Michelangelo. Blech är verksam som rabbin, professor i Talmud på Yeshiva 

universitet sedan 1966 samt författare. Doliner är en mångsysslare med kunskap inom såväl 

språk, religion, konstvetenskap, historia och judendom. Han anlitas ofta som docent för 

forskare och andra dignitärer i Rom och Vatikanmuseerna.
6
  

      Det andra exemplaret är i sin tur skrivet av det italienska paret Giovanni Maria Pala samt 

Loredana Mazzarella och går under namnet ”Leonardo’s Hidden Secret: Leonardo da Vinci’s 

musical gifts and Jewish connections”.
7
 Mazzarella är klassiskt skolad konstnär medan Pala 

arbetar som författare, musiker och musikvetare.
8
 I denna bok redogör de för vad de menar är 

upptäckten av ett dolt partitur i da Vincis målning ”Nattvarden”, genom att relatera 

placeringen av bröd och handrörelser i bildrummet till varandra. Under tolkningens gång 

hittades även hebreiska bokstäver gömda bland apostlarna, vilka dechiffrerades till en bön. 

      De källor och material som dessa tolkningar kommer att analyseras mot är, vilket även 

nämns i föregående avsnitt ”Teori och metod”, i sin tur texter som på ett kritiskt sätt granskar 

konspirationsteorier, dess teoribildning och spridningen i vår samtid, ty likväl så är mina 

studieobjekt producerade i en nutida kontext och bör därmed även förstås som sådana. 

 

                                                 
3
 Jovan Byford, Conspiracy Theories: a critical introduction, Palgrave Macmillan (Basingstoke 2011). 

4
 Erik Åsard, Konspirationsteorierna och verkligheten: sex historiska gåtor, Historiska Media (Lund 2015). 

5
 Benjamin Blech & Roy Doliner, The Sistine Secrets: Michelangelo’s forbidden messages in the heart of the 

Vatican, HarperCollins (New York 2008). 
6
 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, enligt baksidetexten. 

7
 Giovanni Maria Pala & Loredana Mazzarella, Leonardo’s Hidden Secret: Leonardo da Vinci’s musical gifts 

and Jewish connections, Americas Group Publications (Los Angeles 2010). 
8
 Pala & Mazzarella, Leonardo’s Hidden Secret, s. 124. 
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Avgränsningar 

Ett urval har gjorts angående vilka tolkningar som kommer att utgöra mitt fokusområde då det 

inte är möjligt att ingående betänka alla ”alternativa” läsningar som har gjorts av olika 

konstverk. En förhoppning är istället att den analys jag presenterar skall kunna fungera som 

en fingervisning för att tillgodogöra andra tolkningar som uppvisar liknande karaktär. I fallet 

med ”The Sistine Secrets” så kommer jag enbart att fokusera på tolkningen som berör taket i 

Sixtinska kapellet, även om författarna ägnar några kapitel åt att diskutera ”Yttersta domen” 

(vilken Michelangelo målade 22 år efter att taket färdigställts) som pryder kortväggen över 

altaret. Så gott som alla karaktärer och motiv i takmålningen, samt vad författarna pekar ut 

som dolda, anatomiska referenser knyts till samma premiss och kan förklaras utifrån judisk 

lära och kabbala. Jag kommer dock inte att fördjupa mig i alla enskilda figurer som tillskrivs 

ny, dold mening i takmålningen, utan snarare sammanfatta utifrån några belysande exempel. 

Vad jag kommer att koncentrera uppmärksamheten på är med det sagt vad författarna kallar 

obscena gester som uttrycker Michelangelos känslor gentemot påven och Rom samt gömda 

hebreiska bokstäver vilka utgörs av rörelser, kroppsdelar och gester. Då denna tolkning till sin 

karaktär är mer intrikat och djupgående än ”Leonardo’s Hidden Secret” så kommer den 

följaktligen även att beredas större utrymme i uppsatsen. 

      När man pratar om konspirationsteorier så är det inte ovanligt att tankarna går till hemliga 

sällskap med ondskefulla planer om att skapa totalitär global dominans: den nya 

världsordningen (”the New World Order”).
9
 David Icke är en av de mest kända 

konspirationsteoretikerna idag, med teorier som involverar aliens samt tron på att det är 

rymdödlor förklädda till människor som styr över världen.
10

 Jag kommer dock att utgå ifrån 

diskursen som gäller de konspirationsteorier vilka har uppstått i relation till faktiska händelser 

av historisk karaktär, vilket ter sig logiskt då konstverken även dem är att betrakta som viktiga 

ur ett historiskt likväl som nutida samhälleligt perspektiv. 

      Mina studieobjekt hör till kategorin av utgivet och publicerat material, samt framhåller sig 

som vetenskapliga och akademiska (somliga skulle benämna den institutionella anspelningen 

som ”trovärdig”) i och med påpekandet av professorstitlar och expertisområde i 

författarporträtten. Detta är åtminstone vad de vill ge sken av, och är även anledningen till 

varför jag har valt att inte studera analyser från internet – trots att det är här konspirationerna 

med dess anhängare florerar och når som allra störst spridning i och med forum, bloggar och 

sociala medier. Inte sällan beskrivs internet som en parallell verklighet, och här är det även 

fullt möjligt att kunna sprida sina åsikter utan att behöva ta hänsyn till motargument.
11

 

Källkritik är som bekant för den datorvane inte någonting som appliceras i överflöd. För bara 

en generation sedan så var konspirationsteorierna dömda till spridning genom kostsam, tryckt 

media, såsom broschyrer och böcker (ofta sålda i speciella affärer eller förvisade till en 

särskild hylla i bokhandeln).
12

 Med internet tillgängligt för allmänheten över så gott som hela 

de industrialiserade delarna av vår planet så kan tankar och konstruerade händelseförlopp nå 

                                                 
9
 Byford, Conspiracy Theories, s. 77. En utförligare beskrivning av ”the New World Order” ges i Bergström, 

Gunnar, Vad ska man tro?: om konspirationsteorier och pseudovetenskap, Pedagogkonsult (Vallentuna 2015), s. 

65-67. 
10

 Jesper Jerkert, Från ad hoc till önsketänkande: en guide till pseudovetenskapens värld, Fri Tanke (Lidingö 

2012), s. 121. 
11

 Åsard, Konspirationsteorierna och verkligheten, s. 301. 
12

 Byford, Conspiracy Theories, s. 10.  
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enorm spridning inom loppet av några sekunder.
13

 Med detta i åtanke förefaller det sig heller 

inte konstigt att vissa av lekmännens teorier ter sig mer bisarra än andra. Trots 

underhållningsvärde i konstrelaterade analyser med utomjordiska varelser (exempelvis att en 

tavla utan fastställd upphovsman, föreställande Madonnan med två barn i Palazzo Vecchio i 

Florens, skulle innehålla ett flygande tefat, ibland refererad till enbart som ”Madonnan med 

UFO”) så är detta ingenting jag ämnar beakta i följande undersökning.  

 

Tidigare forskning 

Vad gäller konspirationsteorier – både dess kännetecken samt ingående analyser av faktiska 

teorier sprungna ur historiska händelser – så finns det väldigt mycket tidigare forskning att 

tillgå. Precis som att konspirationsteorierna i sig är ett socialt samhällsfenomen så har studiet 

av dessa blivit detsamma; det finns en uppsjö av böcker som synar teorierna och 

upphovspersonerna. Många av dessa behandlar även samma konspirationsteorier och 

presenterar överensstämmande resultat, så det ter sig snarare som att det är viljan om att 

producera en egen läsning av teorierna som är den drivande faktorn bakom. Några av de mest 

omskrivna konspirationsteorierna med historisk anknytning är de som kretsar kring 9/11 och 

tvillingtornens fall, mordet på John F. Kennedy, Hitler och det mesta som rör andra 

världskriget, månlandningen, spridning av HIV och AIDS samt prinsessan Dianas död. Mer 

närproducerade konspirationsteorier handlar gärna om mordet på Olof Palme. Självfallet så 

diskuterar författarna dock olika perspektiv av konspirationsteorierna, varav ett urval kan 

presenteras för att understryka detta: i ”Voodoo Histories: the role of the conspiracy theory in 

shaping modern history”
14

 av David Aaronovitch så fokuseras det gemensamma mönster som 

teorierna drar nytta av i sitt utformande, medan exempelvis Clare Birchall i ”Knowledge Goes 

Pop: from conspiracy theory to gossip”
15

 utgår ifrån konspirationsteorierna som en form av 

populärvetenskap. Genom att placera konspirationsteorier inom fältet för kunskap så vill 

Birchall visa på att skillnaden mellan legitim och annan sorts – alternativ – kunskap inte är så 

stor som vi föreställer oss. Gunnar Wall skriver i ”Konspirationer: Palmemordet, 11 

september, Watergate, Kennedymordet m.fl.” om konspirationsteorier vid sidan av uppdagade 

konspirationer, med slutsatsen att det är oftare än vad vi vill tro som politiker och andra 

ämbeten medvetet lägger ut dimridåer för allmänheten.
16

  

      På grund av sin sociala karaktär, otroliga envishet samt förmågan att engagera vitt skilda 

ämnen så ter det sig alltså inte konstigt att konspirationsteorier har blivit föremål för otaliga 

böcker, artiklar, blogginlägg och liknande. Det går knappast att förneka den industri som har 

uppstått tack vare konspirationsteoriernas framfart i samhället, vilken involverar 

populärkulturella fält såsom exempelvis TV och filmindustrin, reklam och publikationer av 

olika slag. För den riktigt intresserade så går det att boka in sig på guidade turer av platser 

med konspirationsartad koppling, samt självfallet även att investera i olika typer av 

                                                 
13

 Byford, Conspiracy Theories, s. 11. 
14

David Aaronovitch, Voodoo Histories: the role of the conspiracy theory in shaping modern history, 1st 

Riverhead trade paperback ed., Riverhead Books (New York 2010). 
15

 Clare Birchall, Knowledge Goes Pop: from conspiracy theory to gossip, Berg (Oxford 2006). 
16

 Gunnar Wall, Konspirationer: Palmemordet, 11 september, Watergate, Kennedymordet m.fl., [Ny utg.], 

Semic (Sundbyberg 2014). 
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souvenirer.
17

 Historiker, statsvetare, psykologer, sociologer, antropologer och filosofer har vid 

sidan av journalister, debattörer och politiska förståsigpåare försökt att förklara den 

egenartade kultur som konspirationsteorierna ger upphov till.
18

  (På sätt och vis så tjänar dessa 

i sin tur även till att fortsätta sprida teorierna, då personer som pekar på 

konspirationsteoriernas brister samt ovetenskapliga förfarande i den troendes värld mycket väl 

kan vara en del av konspirationen, en logik som jag återkommer till senare.)  

      Vad gäller relationen mellan just konst och konspirationsteorier så ter sig den tidigare 

forskningen begränsad, och jag har inte lyckats hitta någon form av undersökning som 

behandlar specifikt detta. Men som tidigare påvisats så kan konspirationsteorier anta många 

olika former – det vill säga att de inte är begränsade till mord eller katastrofer – och 

genomsyrar så gott som alla delar av samhället, vilket leder till att analyser om kännetecken, 

struktur, retorik och så vidare kan appliceras även på tolkningar av konstverk. Slutligen bör 

det likväl nämnas att Dan Browns böcker har gett upphov till ingående läsningar av klassiska 

målningar och konstföremål med syfte att avslöja dolda budskap. Vad Brown gjorde var att 

plocka flera teman från vetenskapens likväl som konspirationsteoriernas värld, för att 

inkorporera dem i en fiktiv berättelse. På så vis suddas gränserna mellan det genuina och 

påhittade skickligt ut.
19

 En individuell teori ter sig mindre osannolik och spektakulär om den 

placeras in i ett sammanhang, vilket Browns böcker har erbjudit med populärkulturen som 

medel. Ofta försöker dessa dock marknadsföra sig med titlar såsom “Den sanna da Vinci 

koden” eller liknande, och bör kanske snarare förstås som ytterligare (konspirations)teorier. 

    

Disposition 

Dispositionen är utformad som så att jag inledningsvis börjar med att förklara och mer exakt 

definiera det spårsökande paradigmet och konspirationsteorier, då begreppens mening och 

relation till varandra är viktig att ha i åtanke vid läsning av de två tolkningar som jag sedan 

skall fördjupa mig i. Läsaren kommer att ges en redogörelse av båda dessa för att klargöra hur 

det egentligen kom sig att de dolda budskapen uppenbarade sig för uttolkarna, innan 

förhållandet till och betydelsen i ljuset av konspirationsteorier analyseras. ”Nattvarden” och 

taket i Sixtinska kapellet diskuteras då gemensamt, istället för att beredas enskilda kapitel. 

Förhoppningen är att kunna visa för läsaren hur uppbyggandet av tolkningarna relaterar till 

varandra och hur de kan förstås genom konspirationsteoretiska glasögon. Analysen behandlar 

även ämnen som konsthistorisk kanon och det skapande geniet i relation till teorier om 

konspirationsteorier.  

                                                 
17

 Byford, Conspiracy Theories, s. 7. 
18

 Byford, Conspiracy Theories, s. 3. 
19

 Byford, Conspiracy Theories, s. 13. 
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LEDTRÅDAR OCH KONSTEN ATT TYDA DEM  

Spårsökande paradigm och dolda budskap  

Vad har en konsthistoriker, den fiktive Sherlock Holmes och psykoanalysens fader Sigmund 

Freud gemensamt? Detta är en fråga som besvaras när vi fördjupar oss i det spårsökande 

paradigmet (även teckentydande ledtrådsparadigmet, beroende på vilken benämning som 

föredras). Som bekant är det Carlo Ginzburgs text jag kommer att utgå ifrån, och det har nu 

blivit dags att ge en djupare redogörelse för metoden och dess funktioner, i och med 

möjligheten för applikation på vitt skilda områden: pseudovetenskaper såsom astrologi, 

rasbiologi och frenologi likväl som legitima vetenskapsfält i form av exempelvis juridik och 

medicin.  

      Giovanni Morelli, som nu har nämnts flertalet gånger under uppsatsens fortskridande, var 

en konstkännare som under 1870-talet publicerade en serie artiklar om italienskt måleri och 

hur en borde förhålla sig till verken, särskilt i rollen som konnässör. Texterna föreslog en ny 

metod i syfte att särskilja original från kopior, vilket även ledde till att flera tavlor på museum 

behövde omattribuerades från eller till gamla mästare.
20

 Morellis ståndpunkt var att 

koncentrationen bör riktas mot de små, till synes obetydliga detaljerna – öron, naglar, fingrar 

eller tår – då dessa inte hade påverkas av den tidigare utbildning som konstnären erhållit utan 

istället kunde ses som signifikanta för individen tillika mästaren ifråga.
21

 Således är det det 

omedvetna förfarandet som avslöjar konstnären.  

      Efter denna redogörelse så börjar Ginzburg med hjälp av konsthistorikern Enrico 

Castelnuovo att skissera en fruktsam parallell mellan Morellis metod för att betrakta 

konstverk och de karaktärsdrag som tillskrivs sir Arthur Conan Doyles fiktiva detektiv: 

Sherlock Holmes. Jämförelsen ter sig uppenbar då de båda når sina slutsatser genom att 

uppmärksamma och begrunda betydelsen av de små detaljerna. För Holmes är dessa ledtrådar 

och hos Morelli stildrag. När det nu är dags att blanda in Freud i mixen så kan vi istället 

använda benämningen symptom.
22 

Freud har själv medgivit att han till stor del influerades av 

Morellis publikationer, långt innan psykoanalysens uppkomst.
23

 Han fann sedan Morellis 

metod användbar för att utveckla den psykoanalytiska tekniken, där det till synes irrelevanta 

och triviala fokuseras.
24

 Utrustad med denna ledtrådssökande, epistemologiska modell så har 

nämnda doktor även försökt sig på drömtydning likväl som att med konsten som medel kunna 

skönja konstnärens undermedvetna och de ”spår” som skulle ha lämnats utan intention.
25

 

Även här är det individens omedvetna och undermedvetna som är avgörande. Dock kan 

resultaten av dessa förfaranden diskuteras, men förtjänar att nämnas då de visar på hur teorin 

omvandlas till praktik.   

      Ginzburg menar att detta spårsökande paradigm är möjligt att spåra ända tillbaka till tiden 

av jägare och samlare: genom att sammanfoga ledtrådar och spår som lämnats på marken så 

                                                 
20

 Ginzburg, ”Ledtrådar.”, s. 8-9. 
21

 Ginzburg, ”Ledtrådar.”, s. 8-9. 
22

 Ginzburg, ”Ledtrådar.”, s. 10. 
23

 Ginzburg, ”Ledtrådar.”, s. 11.  
24

 Ginzburg, ”Ledtrådar.”, s. 11 & 13. 
25

 Boken som avses i sammanhanget är Sigmund Freud, Leonardo da Vinci: a memory of his childhood, 

[elektronisk resurs] Routledge (London 1999[1957]). 
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var det möjligt för jägarna att följa efter sina bytesdjur.
26

 Detektivarbetet är nyckeln till att 

förstå hur saker och ting hör samman, och retrospektivt så är det likväl möjligt att konstruera 

ett narrativ av hur händelseförlopp har tett sig. Detta blir synnerligen påtagligt vid analysen av 

konspirationsteorier.   

      Genom sin karaktär så är paradigmet applicerbart inom flertalet olika områden: läkare är 

exempelvis professionellt tränade i medicinsk semiotik eller symptomatologi – hur det genom 

olika symptom som kan verka skilda från varandra är möjligt att ställa en diagnos – och 

besitter således expertis.
27

 De vet vad de letar efter, samt vad dessa komponenter kan tänkas 

betyda i förhållande till varandra. Men hur ska lekmän i jakten på svar egentligen kunna veta 

exakt vilka som är de avgörande detaljerna och än viktigare vad de faktiskt betyder? Ginzburg 

avslutar med att diskutera denna paradigmets problematik, och ger svaret att det krävs 

intuition för en lyckad analys.
28

 Det må så vara, men likväl ger detta möjligheten att vem som 

helst kan axla rollen som detektiv för att analysera och sätta samman en hypotes. Samtidigt 

som paradigmet är påvisat oumbärligt inom flera fält, så florerar det likväl bland 

konspirationsteoretiker: ty vi har nu pekat på ryggraden för de teorier som dessa producerar 

genom att länka ett fenomen till ett annat. De konstrueras indirekt med hjälp av olika 

indicium: spår, symptom och ledtrådar. Detta illustreras bäst med Ginzburgs egna ord: 

Men tvivlet kommer smygande: är inte detta slags stringens i alla fall kanske både ouppnåelig och 

icke önskvärd, på grund av formen hos den kunskap som är närmast förbunden med vår 

vardagserfarenhet – eller, för att vara mer exakt, med varje sammanhang vars komponenters unika 

och oersättliga karaktär uppfattas som betydelsefull av dem som är inblandade [min kursivering]. 

Det har sagts att förälskelse betyder att övervärdera det obetydliga sätt varpå en kvinna eller en 

man skiljer sig från andra. Detta kan självfallet utvidgas till att omfatta konstverk eller hästar. I 

sådana sammanhang tycks ledtrådsparadigmets mjuka stringens (för att ta till en oxymoron) vara 

omöjlig att undvara. Det handlar om sådana typer av kunskap som vanligen förblir outtalad, och 

vars regler som vi sett är svåra att formalisera eller överhuvudtaget uttrycka. Ingen människa kan 

lära sig hur man blir en kännare eller diagnostiker bara genom att tillämpa reglerna. I samband 

med detta slags kunskap spelar sådana faktorer in som inte kan mätas: en sniff, en blick, en 

intuition [min kursivering].
29

 

Det kommer således alltid att vara det som uttolkaren fastnar för och bedömer som viktigt 

som styr tolkningen, på gott och ont.  

 

Vad är konspirationsteori som teori? 

I det här kapitlet så kommer jag att presentera skelettet vilket håller upp så gott som alla 

konspirationsteorier, då de i högsta grad är del av en tradition. Det vore ett misstag att se dem 

som symptom av det moderna samhället och ”undantag”, ty tvärtom så har de opererat genom 

föregående århundraden. Ofta har syftet varit att kasta misstankar över olika folkgrupper.
30

 

Konspirationsteorierna har aldrig lämnat offentligheten, utan istället blivit mer invecklade, 

omfattande och envisa i sitt yttrande. Då det går att skönja ett mönster som ständigt upprepar 

sig så är det även möjligt att prata om definierande och karaktäristiska drag för 
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 Ginzburg, ”Ledtrådar.”, s. 15. 
27

 Ginzburg, ”Ledtrådar.”, s. 14. 
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 Ginzburg, ”Ledtrådar.”, s. 38. 
29

 Ginzburg, ”Ledtrådar.”, s. 38. 
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 Jerkert, Från ad hoc till önsketänkande, s. 121. 
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teoribildningen, vilka jag kommer att presentera utifrån Jovan Byfords och Erik Åsards teorier 

om konspirationsteorier. Särskilt uppmärksamhet kommer att tillägnas förstnämnda, som 

redogör för konspirationsteoriernas ”anatomi”. Det är teoriernas uppbyggnad som i sin tur 

även möjliggör själva konspirationen, vilket kommer att påvisas för läsaren. Något som 

tydligt uppenbarar sig då en fördjupar sig inom fältet är att alla konspirationsteorier – oavsett 

tid eller plats för dess tillkomst – uppvisar påfallande retorisk likhet.
31

 Dessa mönster är 

någonting som även konspirationsteorierna själva drar nytta av, då de ofta i sina argument 

refererar till just föregående konspirationsteorier – i syfte att bygga upp en underliggande 

struktur och sammanhang som teorin kan vila på.
32

 

      Konspirationsteorier definieras av Nationalencyklopedin (NE) med orden ”teori som söker 

förklara ngt [sic] genom att anta förekomst av konspirationer ibl. på ett fantasifullt sätt”, 

vilket enbart är en ytlig om än allmänt spridd uppfattning.
33

 Termen som sådan är långt ifrån 

neutral – vilket även påvisas i NE:s förklaring – utan negativt laddad med förlöjligande, 

avfärdande och synen på de troende som paranoida, inskränkta eller rent av mindre 

intelligenta. Bara för att en idé är udda så betyder det dock inte att den är konspiratorisk eller 

pseudovetenskaplig, men att referera till ett ställningstagande eller åsikt som 

konspirationsteoretiskt implicerar bristande förmåga till resonemang.
34

 Således fungerar 

termen som en strategi för att åsidosätta de avsedda teorierna och samtidigt legitimera andra, 

rivaliserande uppfattningar som sanningsenliga.
35

 Med andra ord: om en redogörelse sannolikt 

är reell och tillförlitlig så är det liten risk att den benämns som konspirationsteori.
36

  

      Att tro på konspirationer är dock inte likvärdig tron på konspirationsteorier, och en 

åtskillnad mellan dessa bör göras. Själva ordet, konspiration, härstammar från latinets 

”conspirare” och kan översättas med att göra någonting tillsammans.
37

 Konspirationer är 

således ett återkommande socialt fenomen som kan beskrivas av att två eller flera individer 

går samman och agerar för att uppnå ett önskat resultat.
38

 Att komma överens med en grupp 

vänner om att inte berätta för en annan vän att hens nya tröja är ful för att inte såra personens 

känslor, eller varför inte föräldrar som berättar om jultomten så att barnen ska vara snälla, kan 

således klassas som konspirationer. När vi pratar om konspirationer till vardags är syftet dock 

oftast av ondskefull karaktär samt relaterat till makt och politik; Åsard menar att en ”riktig” 

konspiration utgörs av tre komponenter: ”en grupp av konspiratörer, en hemlig plan eller 

överenskommelse samt ett illasinnat syfte.”
39

 Konspirationsteorin däremot avser övertygelse 

eller föreställning om en förmodad konspiration, i sin bredaste bemärkelse är 

konspirationsteorin således en förklaring – antingen spekulativ eller evidensbaserad.
40

 

                                                 
31

 Byford, Conspiracy Theories, s. 18. 
32

 Byford, Conspiracy Theories, s. 87. 
33

 Nationalencyklopedin, uppslagsordord: Konspirationsteori, 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/konspirationsteori (2016-04-26). 
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Se Byford, Conspiracy Theories, s. 23.) 
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 Byford, Conspiracy Theories, s. 21 & 25. 
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 Byford, Conspiracy Theories, s. 21. 
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 Byford, Conspiracy Theories, s. 20. 
39
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Benämningen brukar dock reserveras för dramatiska händelser som påverkar samhället i stort 

samt är av historisk dignitet. 
      Viktigt att påpeka är även ironin i att det är de faktiska konspirationerna, exempelvis 

Watergateskandalen, som vid sitt avslöjande leder till att även olika former av 

konspirationsteorier vinner i popularitet och genomslag. Ett uppdagande om att information 

har undanhållits allmänheten lockar till nya ansträngningar för att blottlägga nästa 

sammansvärjning.
41

 Dock så demaskeras dessa verkliga konspirationer genom att någon 

inblandad skvallrar, att information läcker ut eller av så triviala aspekter som mänskliga 

misstag.
42

 Detta, i synnerhet det sistnämnda, är någonting som konspirationsteorier inte tar 

hänsyn till. Det är konspirationsteoretikerns uppgift att genomskåda konspirationen, och 

således är själva avslöjandet en viktig aspekt.
43

 

      Konspirationsteorier kan beskrivas genom att de utgör ett motstånd mot de officiella 

förklaringarna gällande händelseförlopp, företeelser och fakta; egentligen allt som auktoritära 

personer, media och dylikt har försökt att klargöra för allmänheten kan betraktas med 

skepsis.
44

  Med den grundläggande inställningen om att ingenting händer av en slump, att 

ingenting är som det verkar samt att allt hänger samman (det är inte svårt att se hur det 

teckentydande ledtrådsparadigmet kommer till användning) så går det självfallet inte att lita 

på de officiella redogörelserna, ty dessa är fabricerade i syfte att dölja konspirationen. Således 

kan ingenting tillskrivas sammanträffanden, och resonemangen är ofta överdrivet logiska då 

alla potentiella ledtrådar och pusselbitar skall passas ihop till en omfattande helhet. Det är 

snarare regel än undantag att även lögner, påhitt och fabricerade dokument räknas in, så länge 

de stöttar teorin.
45

 Därmed är det nu dags att beakta den obestridliga logiken som utgör 

konspirationsteorierna: både faktiska bevis liksom avsaknaden av bevis kan användas som 

argument för att konspirationen existerar.
46

 Konspirationer är per definition hemliga, och de 

som anklagas för att ligga bakom dessa anses även besitta den skicklighet, makt och resurser 

som krävs för att undanhålla sina handlingar och avsikter.
47

 Mycket uppmärksamhet ägnas åt 

personlighet och karaktär av de förmodade konspiratörerna som gett upphov till 

konspirationen.
48

 Genom sin kroniska ignorans för oavsiktliga konsekvenser, misstag, 

sammanträffanden och liknande, så betyder det att ju större konspirationen befaras vara, desto 

mer sannolikt är det att den lyckas. Att det inte har uppkommit några bevis, är i sin tur 

indikation på hur skickliga konspiratörerna är på att undanröja dessa. Det som kritiker menar 

gör konspirationsteorierna omöjliga att ta till sig fungerar således precis tvärtom för de som 

tror på dem.
49

 Jovan Byford förklarar detta på ett eminent sätt: 

           This brings us to what is probably the most important feature of conspiracy theories: they are by 

their very nature irrefutable. Logical contradictions, disconfirming evidence, even the complete 

absence of proof have no bearing on the conspiratorial explanation because they can always be 
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accounted for in terms of the conspiracy: the lack of proof about a plot, or any positive proof 

against its existence, is turned around and taken as evidence of the craftiness of the secret cabal 

behind the conspiracy and as confirmation of its ability to conceal its machinations. Conspiracy 

theories thus become the only theories for which evidence against them is actually construed as 

evidence in favour of them [min kursivering].
50

 

På sätt och vis måste konspirationsteorierna vara omöjliga att falsifiera, ty de förutsätter att 

konspiratörerna kommer att manipulera och förstöra bevis.
51

 

      Den absolut viktigaste komponenten för konspirationsteorier är att göra händelsen eller 

vad som nu avses (konstverk i fallet för min undersökning) begripligt för personen som ställs 

inför detta, oavsett hur logisk eller irrationell förklaringen må te sig för andra. Många föredrar 

någon form av motivering och klargörande istället för att behöva konfronteras med 

osäkerheten som uppstår vid exempelvis oförutsägbara katastrofer. Detta blir likväl förståeligt 

med tanken om att ”storslagna händelser kräver storslagna förklaringar”, ty vi vill gärna tänka 

oss att det finns någon form av jämnvikt mellan låt säga mordet på en berömd person och 

gärningsmannen. Balansen inger en känsla av att omvärlden är någorlunda förklarlig, och är 

således anledning till att det inte alltid är den naturligaste eller mest logiska orsaken som 

framhålls.
52

 

      Konspirationsteorierna formulerar sig gärna i form av olika frågor, något som David 

Aaronovitch kallar för ”det är ingen teori”-teorin.
53

 Snarare än att utge sig för att ha alla 

svaren till hands, så kastas en uppsättning frågor ut som antyder att en dold sanning väntar på 

att uppdagas. Enbart spänningen i detta lockar självfallet till sig åhörare. Dock bör det 

påpekas att det inte är själva frågandet som är problematiskt och att ett kritiskt förhållningssätt 

snarare bör uppmuntras, men i fallet med konspirationsteorier så är attityden inte uppriktig. 

Frågorna som ställs utgår ifrån specifika detaljer med aspirationen att kasta tvivel över 

helheten; konspirationsteoretikern upplever att dessa inte har ägnats tillräcklig 

uppmärksamhet i de officiella redogörelserna, men kan i så gott som alla fall hänföras till 

tillfälligheter eller simpelt vara baserade på felaktig information – och således är de helt 

irrelevanta.
54

 Skulle obestridliga fakta läggas fram som inte stödjer teorin så kan frågan alltid 

formuleras om, och filosofin om att enbart ställa frågor är därmed inget annat än en metod för 

att öppna upp ett tomrum som konspirationsteorin kan fylla.
55

 Med sagda positionering så blir 

det istället upp till kritikerna att hitta bevis som slår hål på den konspiratoriska bubblan, men 

med tidigare nämnda obestridliga logik så är detta ett omöjligt uppdrag: teorierna är till sin 

natur oemotsäglig och har en förmåga att inkorporera allt.
56

  

      Här är det relevant att peka på den akademiska anspelning som konspirationsteorierna ofta 

formar sig efter, vilket syns tydligt i den retoriska stilen då de till att börja med är utformade 

på ett sätt som gör att de uppfattas som fakta.
57

 Den förklarande aspekten för 

konspirationsteorier är påtaglig, och kommer till uttryck då bevisen skall presenteras. 
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Konspirationsteoretikerna ser ju inte sig själva som dramatiska sagoberättare utan snarare som 

detektiver eller forskare, vilket även är anledningen till detaljerade redogörelser av verifierbar 

fakta som den egna, kontroversiella konspirationsteorin bäddas in och förankras i.
58

 

Tillämpning av den skenbart akademiska stilen bidrar således till åtminstone en aura av 

respektabilitet, men det oundvikliga resultatet av denna strategi är dock att gränsen mellan 

vetenskap och den egna hypotesen blir grumlig.
59

 När det kommer till att publicera böcker så 

förses dessa med vetenskapligt klingande titlar, de anpassar sig efter den akademiska 

jargongen samt inkluderar fotnoter och omfattande referenslistor.
60

 Enbart på ett visuellt plan 

så är fotnoten betydelsefull, då den ger intrycket av att påståendena är en produkt av 

tillförlitliga källor. När vi nu pratar om konspirationsteorier så bör det dock påpekas att den 

upphöjda siffran i slutet av meningen har en tendens att hänvisa tillbaka till just andra 

konspirationsteorier.
61

  

      Vad som tydligt kan konstateras är att konspirationsteorierna utger sig för att lägga fram 

särskild, hemlig kunskap som av olika anledningar har varit dold för allmänheten. Precis som 

att jag tidigare har diskuterat hur konspirationsteorier ses ned på, så florerar samma typ av 

elitistiska tänk bland just dessa. Konspirationsteoretikerna kan gratulera sig själva och 

stoltsera med att de minsann har lyckats genomskåda konspiratörernas illusion, och således är 

det alla andra som utgör det hjärntvättade kollektivet. Här är det istället skeptikerna som 

beskrivs i termer av naiva och godtrogna.
62

 Slutligen så kan även det faktum att den stora 

massan inte tror på konspirationsteorier knytas till konspiratörernas förmågor, ty det är deras 

skicklighet vad gäller att röja undan bevis som möjliggör manipulationen av allmänheten. De 

får helt enkelt aldrig se sanningen.
63  

                                                 
58

 Byford, Conspiracy Theories, s. 88. 
59

 Byford, Conspiracy Theories, s. 89. 
60

 Byford, Conspiracy Theories, s. 90. 
61

 Byford, Conspiracy Theories, s. 90. 
62

 Byford, Conspiracy Theories, s. 31. 
63

 Byford, Conspiracy Theories, s. 79. 



15 

 

DOLDA BUDSKAP MEN FULLT SYNLIGA  

Den rebelliske konstnären 
Det är närmare 500 år sedan renässanskonstnären Michelangelo Buonarroti färdigställde vad 

som skulle bli ett av världens mest kända konstverk: freskomålningarna vilka sträcker sig över 

Sixtinska kapellets tak. Varje år kommer miljontals turister och konstälskare från olika 

trosuppfattningar för att bevittna detta mästerverk placerat i kristendomens kanske heligaste 

kapell; författarna till ”The Sistine Secrets” menar dock att det inte finns ett enda kristet motiv 

införlivat i målningarna. De hävdar att cirka 5 procent av denna berömda fresk består av 

hednisk symbolik medan resterande 95 procent utgörs av judiska teman, hjältar och 

hjältinnor.
64

 I följande kapitel så kommer jag enbart att redogöra för vad Benjamin Blech och 

Roy Doliner presenterar i sin bok, samt vilka premisser de bygger sina resultat på. Tiden är nu 

kommen för att närmare studera den uppseendeväckande och kontroversiella tolkning som 

utgör undersökningens huvudsakliga studieobjekt.  

      Sammanfattningsvis så är den ”sanna” innebörden av freskerna omstörtande och behövde 

döljas då Michelangelos budskap stod i skarp kontrast till den katolska kyrkans, enligt boken i 

fråga. Blech och Doliner menar att i en tid som präglades av religiösa stridigheter och 

fördrivande av judar så fann konstnären – med fascination för och kunskap inom 

judendomens mystiska läror – medel för att predika om kärlek, förståelse och enande mellan 

människor, om ett enande mellan den judiska bibeln Tanach (inom kristendomen kallad 

Gamla Testamentet) och den kristna bibeln, mellan kristendom och judendom.
65

 

Michelangelo skall enligt Blech och Doliner ha känt ett sådant starkt behov av att uttrycka 

sina innersta känslor och åsikter vad gällde påven, Rom och korruption inom kyrkan att han 

inte kunde göra annat än inkorporera sina ställningstaganden i dolt format, trots faran för att 

vid upptäckt riskera döden. En närmare redogörelse för dessa ”hemligheter” som hela tiden 

skall ha funnits rakt framför våra ögon ges i nästkommande kapitel. 

      Michelangelo valdes mot sin vilja ut av påve Julius II för att producera takfresker i 

kapellet.
66

 Ofta påpekas i boken det faktum att konstnären ville skulptera, inte måla, och att 

hela projektet med tvådimensionell utsmyckning tvingades på honom. Beställaren föreställde 

sig taket som en hyllning till sig själv och den heliga familjen, till Jesus och Maria, men 

författarna till ”The Sistine Secrets” menar att Michelangelo istället uttrycker sin förbittring 

genom att enbart avbilda karaktärer från Gamla Testamentet samt inkorporera flertalet 

obscena gester riktade mot Pontifex Maximus. Blech och Doliner skriver uttryckligen att 

Buonarroti förlitade sig på att det förr eller senare skulle komma någon som kunde dechiffrera 

hans meddelanden: ”Although Michelangelo knew that a majority of his contemporaries 

would not see beneath the superficial, he had faith that somehow his ‘coded’ allusions would 

surely be exposed by diligent scholars.”
67

 De menar således att budskapen bara har väntat på 

att uppdagas av den/dem som besitter rätt kunskap. Likheten mellan den nyligen utförda 
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rengöringen som befriade målningarna från smuts jämförs med författarnas försök till att 

avlägsna århundraden av fördomar, censur och ignorans.
68

  

      Inledningsvis så presenterar Blech och Doliner flera andra bildtolkningar med dolda 

budskap som tyngdpunkt. Anledningen är att de vill placera in Michelangelo i ett 

sammanhang och peka på den återkommande praktiken av att konstnärer fyllde sina verk med 

hemliga symboler: det kan handla om teckenspråk för döva, anatomiska former med referens 

till illegala dissektioner eller esoterisk kunskap.
69

 Det är kontexten som är väsentlig, så 

huruvida dessa tolkningar är sanna eller inte ter sig irrelevant för sammanhanget (även om de 

självfallet framhålls som äkta och genuina i boken). Vidare förklaras att det snarare var regel 

än undantag för renässanskonstnärer att arbeta med flera lager av mening i sina verk.
70

 

Således är grunden lagd gällande varför det är relevant för Blech och Doliner att leta efter 

dolda budskap i Michelangelos fresk. 

      Dock bör den symbolik och ikonografi som genomsyrar renässansens konst inte 

förvecklas med de förment dolda budskap som min undersökning avser, vilket även påpekas 

av Doliner och Blech. Så gott som alla olika element vilka tar plats i bildrummet kan 

tillskrivas mening: blommor, färger, djur, frukter, karaktärerna med dess positioner och 

gester, omgivningen och så vidare tjänar alla till att förmedla ett budskap till betraktaren. 

Även om innebörden av dessa inte är allmänt känd i dagens samhälle, så var renässansens folk 

införstådda i det visuella språket.
71

 Författarna vill istället lyfta fram de hemliga symboler och 

meddelanden som konstnären kunde infoga utan beställarens vetskap eller godkännande. Av 

förklarliga skäl så uppträdde inte detta lika ofta, på grund av de risker som medföljde. Varför 

skulle då konstnärer ägna sig åt denna farliga praktik? Blech och Doliner besvarar frågan med 

att många kreativa genier agerade utifrån ilska då de ofta tvingades ge efter för sina beställare, 

och således behövde uttrycka åsikter som inte stämde överens med deras personliga 

värderingar.
72

 De menar att koder, ledtrådar, symboler och referenser som enbart var 

uppenbara för en begränsad krets var en möjlighet för konstnären att kommunicera sitt sanna 

budskap, exempelvis i tider av religiös intolerans.
73

 Vad gäller fallet med Michelangelo så 

skall han likväl – enligt författarna – mer än allt annat ha velat skapa konst som inte enbart 

skulle bli ihågkommen för sin skönhet, utan även för sin djärvhet.
74

 Som tidigare nämnt var 

konstnären enligt Blech och Doliner säker på samt fann tröst i att historien skulle bemöda sig 

att dechiffrera hans verk, ty vetskapen om denna djärvhet var ingenting som skulle spridas 

under hans egen livstid. 

      Efter att ha fastställt den fascinerande möjligheten gällande att konstnärer bäddade in 

hemligheter i sina verk så går Blech och Doliner vidare till att skissera ett intimt porträtt av 

Michelangelos karaktär och personlighet. Han sades ha ett hetsigt humör och tvekade inte vad 

gällde att stå upp för dem som befann sig i underläge, samt visade en djup förståelse för 

esoterisk och spirituell lära.
75

 Konstnären var envis och fast bestämd att få saker gjorda på sitt 

                                                 
68

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, förord, s. xii. 
69

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 40. 
70

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 25-26. 
71

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 26. 
72

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 29. 
73

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 26 & 34. 
74

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 27. 
75

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 44. 



17 

 

sätt.
76

 För att skapelserna i kapellet skall bli förståeliga så måste vi beakta individen som 

ligger bakom: hans bakgrund, utbildning och förmodade värderingar är bärande för 

tolkningen. Författarna berättar att Michelangelo vid ung ålder adopterades av den styrande, 

florentinska familjen de Medici, sedan Lorenzo de Medici fattat tycke för honom.
77

 Genom 

privatlärare under inflytande av nämnda adelsfamilj förmodas konstnären ha kommit i kontakt 

med och instruerats i bland annat esoterisk kunskap såsom kabbala, vid sidan av nyplatonism 

och andra läror som förbjudits av den katolska kyrkan. Denna ”syndiga” aspekt framhålls som 

ytterligare en anledning till att den unge Michelangelo skulle intressera sig för kunskapsfälten 

i fråga, ty han ville gärna trotsa den repressiva kyrkan.
78

 En person pekas ut som särskilt 

viktig vad gäller Michelangelos utbildning: Pico della Mirandola. Med lärdom inom antik 

mysticism, filosofi, judendom och kristendom, samt ofta funnen i konflikt med Vatikanen på 

grund av sina liberala ställningstaganden, så inspirerade han den unge Michelangelo till den 

grad att det skapande geniet senare skulle förvandla taket i Sixtinska kapellet till en attest av 

dennes inkluderande filosofier.
79

 Under handledning av Mirandola antas Michelangelo 

studera judiska skrifter såsom Talmud, Midrash och Zohar (huvudtexten om kabbala).
80

 Vad 

för slags undervisning som egentligen bedrevs under de Medicis auktoritet är fortfarande 

föremål för spekulationer och debatt; faktumet att det kan ha rört sig om liberala lärdomar 

konstaterar Blech och Doliner är bevis nog för att skolans sanna natur behövde hållas – och 

därmed fortfarande är – hemlig.
81

 

      Detta är således repertoaren som påstås utgöra värdegrunden för freskerna i Sixtinska 

kapellet och kommer enligt Doliner och Blech till uttryck i framställningen av profeter, 

bibliska karaktärer och berättelser. Genom att applicera kunskap som är främmande för 

kristendomen så menar sig författarna för första gången kunna introducera mästerverkets 

riktiga innebörd. Dess breda omfattning vad gäller kulturella referenser, menar de, skulle 

mycket väl kunna vara en anledning till att det har tagit fem århundraden att blottlägga vad 

konstnären egentligen ville säga.
82

 

 

Michelangelos förbjudna meddelanden i Sixtinska kapellet 

Blech och Doliner tar med läsaren på en ”guidad visning” genom kapellets utsmyckning, och 

jag skall nu redogöra för de dolda budskapen som pekas ut samt klargöra hur de förklarar sina 

upptäckter. Vad var det som intygade att framställningen vad gäller en del kroppar och gester 

var ett hemligt meddelande från konstnären? Kopplingarna finns alla att finna med hänvisning 

till de ideologiska faktorer som har redogjorts för i tidigare kapitel. 

      Enligt författarna var konstnären driven av de insikter och värderingar som han hade 

tillgodogjort sig under sina år av bildning i ett liberalt och fritänkande Florens – studier som 

stod i stark kontrast till den godkända katolska läran – och behövde nu hitta ett sätt för att 

kommunicera sin ståndpunkt. Michelangelo skall ha insett att hans meddelanden kunde 

förmedlas genom applicerande av kabbala: de ytligt visuella bilderna var inte lika viktiga som 
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de hemligheter han dolde inuti dem.
83

 Författarna redogör även för kabbala: den mystiska 

tradition som har att göra med de esoteriska hemligheterna och sanningarna i Torah, vilka 

blottlägger de djupaste förståelserna för världen, mänskligheten och Gud själv.
84

 Det 

framhålls att den unge Michelangelo med stor sannolikhet genom sina studier av judisk 

mystik även kommit i kontakt med samt fått det hebreiska alfabetet förklarat för sig, vilket är 

avgörande för att förstå de bokstäver som Blech och Doliner identifierar utspridda över 

fresken. Varje bokstav i det hebreiska alfabetet förklaras som en symbolisk återgivning av en 

kosmisk princip, samt har ett talvärde och en speciell betydelse. Kabbalas fascination för 

siffror är således påtaglig, och det berättas att Gud enligt den judiska läran skapade universum 

med hjälp av de 22 bokstäverna och dess innebörder.
85

 Förståelse för detta menar författarna i 

sin tur förklarar varför Michelangelo exempelvis använde sig av ett specifikt antal profeter, 

liksom andra signifikanta objekt, när han målade taket.
86

   

      Låt oss först studera de obscena gester som konstnären enligt Doliner och Blech skall rikta 

mot påve Julius II, genialiskt gömda i dennes egen beställning. Som tidigare konstaterat var 

Michelangelo inte särskilt förtjust i vare sig Rom, påven eller den katolska kyrkan; detta på 

grund av korruption samt förehavanden i syfte att separera kristna och judar, där de senare 

fördrevs från staden. Berättelser från Gamla Testamentet kunde förtäljas, men enbart som 

bevis på Nya Testamentets validitet.
87

 Det först exemplet på konstnärens rebelliska 

ställningstagande pekar författarna ut i panelen som föreställer profeten Sakarja, här 

porträtterad med Julius II:s ansikte (bild 1, se bilaga). Bakom profeten syns två putti – ett 

vanligt dekorationsmoment i form av små gossebarn – och det är dessa till synes oskyldiga 

figurer som talar för Michelangelos räkning. Knappt synligt så har den ljushåriga putton, 

vilken vilar armen runt sin följeslagare, knutit handen och diskret stoppat tummen mellan sitt 

index- och långfinger. Författarna upplyser om att detta närmast kan beskrivas som 

renässansens version av att ge någon långfingret, även kallat ”making the fig”.
88

 Att den 

vulgära gesten är nästan omöjlig att urskilja erkänner även Blech och Doliner, men påpekar 

likväl att: ”It is a bit blurred and shadowy on purpose, since if the elderly pope had seen it 

clearly, Michelangelo’s career— and most probably his life— would have ended right 

there.”
89

 Samma handrörelse beskrivs även när vi ser till panelen med den cumaeiska sibyllan 

(bild 2). Även om Cumaea låg i närheten av dagens Neapel så förklaras hon som representant 

för Rom, och har enligt författarna även avbildats med klädedräkt i den påvliga della Rovere-

släktens färger blått och guld; således symboliserar hon även Julius och Vatikanen.
90

 Med 

hjälp av ytterligare putti och en hand med fingrar dolda i skugga så har Michelangelo enligt 

dem därmed funnit ännu ett sätt för att lyckas ge påven fingret bakom dennes rygg.   

      Mer bevis – den här gången av närmast gudomlig karaktär – på konstnärens känslor inför 

Roms biskop samt hans behov av att uttrycka dessa visas enligt författarna upp i panelen som 

återger stunden då Gud separerar dag från natt samt skapar solen och månen. De redogör för 
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två hemligheter inbäddade i detta motiv: först ut att månen är ”målad” utan färg, det vill säga 

att den har lämnats med takets ursprungliga yta fortfarande synlig. Den andra är att 

Michelangelo, som nu har spenderat flera år med att utsmycka kapellets tak, kommer på ett 

nytt sätt för att förnedra påven. Vi ser tydligt hur Gud är avbildad som bortvänd från 

betraktaren i full färd med att skapa solen, och det uppseendeväckande är hur hans lila mantel 

tycks smita åt rakt över rumpan (bild 3). ”It seems as if the Lord is mooning Pope Julius II 

from his own chapel ceiling, sticking out the divine backside over the papal ceremonial area”, 

för att uttrycka det med Doliner och Blechs egna ord.
91

 

      Författarna påpekar även att sett från golvet, så är det omöjligt att upptäcka dessa djärva 

manifestationer i det väldiga taket som breder ut sig högt ovanför. Det fanns alltså ingen 

chans att påven eller hans förtrogna skulle ana de inte så änglalika-puttis egentliga budskap, ty 

dessa har enbart blivit synliggjorda i och med den nyligen utförda rengöringen.
92

 

      Låt oss nu istället gå över till att bejaka de hebreiska bokstäver med tillhörande symbolik 

som skall ha gömts lite här och var i fresken; totalt definierar författarna fyra stycken. Först ut 

är en av kapellets hörnpaneler, vilken återger ögonblicket då den unge David dödar jätten 

Goliat. Michelangelo skall här ha använt sig av kabbalistisk symbolik för att ytterligare 

påpeka för betraktaren det gudomliga ingripande som sker när David utdelar det 

dödsbringande svärdshugget, och författarna identifierar den hebreiska bokstaven gimel 

utgjord av de två kämparnas kroppar (bild 4). De förklarar att inom kabbala så symboliserar 

gimel just styrka, och det är genom bokstavens konturer som styrkan kommer till uttryck i 

pojkens utsträckta arm.
93

 Gimel kan även förklaras som Gevurah: den kraftfulla, manliga 

sidan av Livets Träd, som är ett centralt begrepp inom kabbala.
94

 Varför detta är relevant 

vetskap klarnar något när uppmärksamheten riktas till hörnpanelen på motsatta sidan av 

kapellet, denna gång föreställande Judith och Holofernes. Med precis samma logik som i 

föregående exempel så är det enligt Doliner och Blech möjligt att urskilja formen av 

ytterligare en bokstav från det hebreiska alfabetet: denna gången chet (bild 5). De menar att vi 

tydligt i kropparna av Judith och hennes tjänarinna kan skönja konturerna, och att bokstaven 

möjliggörs genom att de med armarna uppsträckta bär den assyriske härförarens avhuggna 

huvud i en korg.
95

 Chet beskrivs i sin tur som den bokstav vilken symboliserar Chesed: den 

vårdande, kvinnliga sidan av Livets Träd. Chesed är alltid till höger och Gevurah till vänster 

på trädet, och författarna menar att det är precis så som Michelangelo har framställt 

hörnpanelerna i Sixtinska kapellet, med manligt respektive kvinnligt.
96

 

      Blech och Doliner tar sig sedan an porträtteringen av den hebreiske profeten Jona, som 

påpekas vara den enda av de sju profeterna med bara ben. Han förklaras som avbildad mitt i 

en rörelse där han svänger ut med benen – de tycks sticka ut från taket – i vad som närmast 

kan beskrivas likt en tredimensionell specialeffekt skapad av konstnärens hand. Dessa två 

faktum, att han är barbent samt perceptionen av att benen trotsar det platta underlaget, är 

enligt författarna viktiga för att urskilja nästa bokstav, vilken har talvärdet fem: he (bild 6).
97

 

                                                 
91

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 195. 
92

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 156. 
93

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 166. 
94

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 184. 
95

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 185. 
96

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 184-185. 
97

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 226. 



20 

 

De resonerar som så att Michelangelo knappast hade några problem vad gällde att avbilda den 

nakna manskroppen, men i det här fallet så var det nödvändigt att placera ett tygstycke över 

Jonas skrev, då det annars inte hade varit möjligt att skilja de två delarna av bokstaven he åt.
98

 

Som bekant från andra delar av fresken så syns även här två putti i bakgrunden, men istället 

för att gestikulera förolämpningar så menar Blech och Doliner att de nu guidar vår blick 

gällande vad vi skall leta efter i Jonas avbildning. En av pojkarna håller upp ena handen med 

alla fem fingrar, medan den andra riktar blicken mot profetens ben: de tycks signalera ”leta 

efter fem där nere!”.
99

 Siffran fem, som nu har manifesterat sig på flera sätt, symboliserar 

enligt författarna till ”The Sistine Secret” inget mindre än Tora, de fem Moseböckerna. 

Michelangelo räknade dessa som ursprunget till judendomen såväl som kristendomen, men 

den senare misslyckades fatalt vad gällde att erkänna och tillstå sina rötter.
100

 Om Nya 

Testamentet skulle ha någon som helst validitet, så måste Gamla Testamentet respekteras.
101

 

Denna grundtanke späs på ytterligare om en ser till Jonas konstiga positionering av sina 

händer: fingrarna är uppenbart (för alla som är familjära med hebreiska bokstäver, enligt 

författarna) formade som bokstaven bet.
102

 Bet är den första bokstaven i Moseböckerna, och 

bör enligt kabbala snarare betraktas som ett eget ord: hus, eller snarare Guds hus.
103

 Blech och 

Doliner upplyser om att Sixtinska kapellet är byggt som en fullskalig kopia efter det allra 

heligaste i Salomos Heliga tempel i Jerusalem, och Michelangelo har således funnit ett sätt att 

återigen påminna om kristendomens ursprung.
104

 

      En sista djupdykting i Sixtinska kapellets motiv skall göras, denna gång i en detalj som 

Blech och Doliner menar sällan ägnas någon som helst uppmärksamhet av guider eller 

historiker. Det handlar om en nästintill osynlig pappersrulle med otydlig skrift, halvt dold 

bakom Jeremia i panelen som föreställer densamme (bild 7).
105

 Enligt Blech och Doliner så 

finns det ingen tvekan om att skriften utläses som ALEF, vilket är den första bokstaven i det 

hebreiska alfabetet, följt av tecknet för bokstaven ayin. Det är dock sällan, enligt författarna, 

som dessa två bokstäver skrivs tillsammans, och att de enbart uppträder i kombination då 

avsändaren är djupt införstådd i judiska skrifter och traditioner.
106

 Varför? Alef är som 

tidigare nämnt den första bokstaven i det hebreiska alfabetet, och tillskrivs enligt författarna 

därmed talvärdet ett. Blech och Doliner förklarar att i och med detta så får den ofta 

symbolisera Gud, som är ”the One”. Ayin är i sin tur lika med 70.
107

 Vidare påpekas att dessa 

två bokstäver uttalas väldigt lika, men att det ur ett judiskt perspektiv är viktigt att kunna 

skilja på dem. Enligt författarna är detta således ett vågat ställningstagande av Michelangelo, 

som genom att skriva dessa bokstäver vid sidan av varandra skickar skarp kritik mot den 

katolska kyrkan. De menar att vad konstnären egentligen säger är att kyrkan inte längre kan 

skilja mellan ”the One” och 70, som ett resultat av det maktmissbruk vilket har brett ut sig i 
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religionens namn.
108

 Blech och Doliner anser att det inte är konstigt att texten har målats 

suddig och att pappret i sig självt är svårt att upptäcka. Kritiken skall dock konfirmeras genom 

att Vatikanen även idag ser till att panelen föreställande Jeremia inte finns med i högupplöst 

format i reproduktioner av fresken, aldrig påpekas av guider eller diskuteras i någon bok.
109

 

Leonardo da Vincis musikaliska färdighet och judiska förbindelser 

På samma sätt som i föregående kapitel ämnar jag nu ge en redogörelse för den tolkning som 

Giovanni Maria Pala presenterar, med hjälp av Loredana Mazzarella. Han har åtagit sig 

fresken ”Nattvarden” målad av Leonardo da Vinci, ett verk långt ifrån främmande för 

varierande omtolkningar som säger sig ha knäckt ”da Vinci koden” efter publiceringen av 

Dan Browns bok med samma namn. Målad mellan åren 1495-1498 i det katolska 

klosterkomplexet Santa Maria delle Grazie så skildrar ”Nattvarden” ett avgörande ögonblick 

från Jesus liv: den sista måltiden i sällskap av de 12 apostlarna innan han grips och korsfästs. 

Den visuella skildringen återger när Jesus tillkännager att en av lärjungarna kommer att 

förråda honom och apostlarnas reaktioner.  

      ”Leonardo’s Hidden Secret” är uppbyggd så att kapitlena växlar mellan att måla upp en 

biografi om konstnären och Palas tolkning av verket; boken sägs lägga fram den lilla 

information vi har om musikern Leonardo samt ge en revolutionerande tolkning av den 

berömda fresken i relation till detta.
110

 Pala säger sig ha upptäckt noter i konstverket, och 

vidhåller att Leonardo har komponerat ett dramatiskt soundtrack som sedan gömts i 

målningen: ”Until now, we have only looked at The Last Supper; now we are going to listen 

to it.”
111

 En CD-skiva med det cirka 40 sekunder långa musikstycket medföljer vid köp av 

boken. Viktigt att påpeka är även att Pala under hela sin research hade tanken om Leonardo 

som son till en judisk kvinna närvarande, och att detta på ett eller annat sätt skulle ha influerat 

konstnären.
112

 När noterna som identifierats i fresken knöts samman så uppstod hebreiska 

bokstäver, och sist men inte minst hävdar Pala att aposteln Johannes (vänster om Jesus) 

egentligen är ett porträtt av konstnärens mor, Caterina.  

      Giovanni Maria Pala förklarar inledningsvis att hela undersökningen är baserad på simpel 

observation i kombination med känslan av att det fanns någonting dolt. I likhet med Blech och 

Doliner så framhåller han även att det finns flera samtida exempel på konstnärer som arbetade 

med olika former av koder och pussel för att dölja budskap i sina konstverk, och det är enligt 

denne därför ett rimligt antagande att även da Vinci ägnade sig åt praktiken.
113

  

      Vidare så redogör Pala för Leonardos relation till musiken: intresset kommer till uttryck i 

dennes anteckningar och manuskript, alltid i form av uppfinningar och konstruktioner av 

varierande instrument.
114

 De noteringar som skall ha gjorts gällande musik uppenbarar sig 

enbart i pussel av olika slag, som behöver dechiffreras eller ”lösas” på olika sätt.
115

 Vidare så 

grämer sig författaren över hur lite som finns dokumenterat vad gäller konstnärens eget 
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spelande och komponerande av musik: ”I was frustrated by the scarcity of documents relating 

to Leonardo the musician, whom I knew to be as great as Leonardo, the painter, the sculptor, 

the poet and the scientist.”
116

 Det finns enligt Pala ytterst få samtida källor – två eller tre – 

som talar om universalgeniets musikaliska färdigheter, och ingen har någonsin hittat ett 

musikstycke skrivet av honom.
117

 Sättet att skriva musik på har, enligt författaren, dock inte 

förändrats sedan Leonardos tid, och han skulle i egenskap av duktig musiker ha varit bekant 

med hur detta gjordes. Således är det även möjligt för Pala att använda samma beteckningar 

som den moderne musikern tillämpar.
118

 

      För den musikaliskt skolade, skriver Pala, så kommer det naturligt att se varje linjerad yta 

eller rutnät som ett möjligt notblad. Notbladet skulle i detta fall kunna utgöras av den veckade 

duken i “Nattvarden”, vilken även fångade författarens uppmärksamhet.
119

 Han drar sig till 

minnes vad Loredana har berättat för honom från sina tidigare högskolestudier av Leonardo 

da Vinci, då hon under en föreläsning avbröt läraren och frågade varför bordsduken i 

”Nattvarden” uppvisade sådana perfekt vertikala och horisontella veck. Hade konstnären gjort 

detta för att hänvisa till någon form av djupare mening av bilden? Läraren skall ha bett 

Loredana att fortsättningsvis inte avbryta lektionen med sådana fantasier.
120

 Vad som sedan 

stod ut då Pala betraktade konstverket var den mer eller mindre likartade storleken på 

brödbitarna, samt att placeringen av dem var regelbunden och verkade matcha de vertikala 

linjerna. Således etablerades tanken om att linjerna i duken och brödet tillsammans skulle 

symbolisera noter.
121

 Detta gav dock inte upphov till någon melodi, och Pala kom senare fram 

till att det är brödet och apostlarnas samt Jesus händer som symboliserar noter (bild 8) – då 

det dukade bordet och ytan som befolkas av personerna i bilden tar upp ungefär samma 

utrymme som det vita, rektangulära fält duken utgör. Därmed var duken, enligt Pala, istället 

en ledtråd åt vad som fanns gömt ovanför.
122

 Vad gäller aposteln Judas Iskariot (fjärde från 

vänster, framför Petrus) så fick han dock en påtaglig känsla av att dennes högra hand, som 

kramar om en pengapung, inte var del av musikstycket.
123

 

      Pala lyfter även den symbolik som kopplas till just händer och bröd inom religion; den 

heliga naturen av att bryta bröd skall enligt honom erkännas av alla kulturer. Han fortsätter 

med att förklara att inom kristendomen så representerar brödet Kristi kropp och är ett givet 

inslag i nattvarden, medan händerna är till för välsignelse av olika slag.
124

 Det bör även 

påpekas att Pala tidigt i sin undersökning framhöll tre som ett viktigt nummer i enlighet med 

den kristna läran och tretalsmystik (exempelvis treenigheten, de tre vise männen, 

återuppståndelse på tredje dagen och så vidare); han menar att talet tre rent av är nyckeln för 

att avkoda hela målningen och bör därmed vara en återkommande faktor i densamma.
125

 Detta 

är anledningen till att de 12 apostlarna har placerats i fyra grupper om tre, och om siffran tre 

är kärnan till hemligheterna så menar Pala att han även behövde hitta en tredje komponent i 
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relation till brödet och händerna. Han konstaterar att den tredje faktorn måste vara vin, 

eftersom detta skulle skapa den symboliska triaden med vin (Kristi blod), bröd (Kristi kropp) 

och händer (verktygen som används för välsignelse och distribuering av nattvarden). Pala 

syftar i synnerhet på den bägare med vin som står längst ut till höger, och tillskriver tingesten 

innebörden av var musiken skall börja, i enlighet med Leonardos vana att skriva 

spegelvänt.
126

 Som tidigare nämnt är de 12 apostlarna indelade i fyra grupper om tre, och 

genom att dela tre med fyra så kom Pala fram till vad han menar är tempot för att spela 

musikstycket: 3/4 (tre fjärdedelstakt).
127

 

      Det tomma notblad som duken enligt Pala symboliserade behövde alltså flyttas upp så att 

det täckte noterna han hade identifierat. Aposteln Tomas (höger om Jesus) höjda pekfinger 

utgjorde den högsta punkten och brödbitarna den lägsta, ty mellan dessa så kapslades alla 

övriga noter in. För att skapa ett notsystem beskriver Pala hur han med hjälp av linjal drog en 

horisontell linje över Tomas pekfinger, för att sedan upprepa proceduren med brödbitarna. För 

att frambringa ett notsystem bestående av fem vågräta linjer så behövde Pala nu bara rita 

ytterligare tre parallella linjer med samma avstånd mellan dem (bild 9).
128

 Han antog att 

Tomas pekfinger var den högsta noten och tillskrev den därmed tonen F (fa), och att 

brödbitarna i sin tur var den lägsta, E (mi).
129

 Pala insåg att det översta streck som dragits 

tycktes skära igenom apostlarnas och även Jesus öron, en symbolik han såg som talande och 

betryggande för tolkningen i fråga.
130

  

      Därtill beskrivs hur författaren upptäckte övriga ledtrådar i målningen som sägs indikera 

tolkningens sannolikhet och hur stycket skulle spelas. Exempelvis beskrivs att aposteln 

Andreas (tredje från vänster) ser ut att signalera ”Sakta ned!” när han håller upp händerna 

med handflatorna blottade.
131

 På samma sätt pekas den lilla apelsinen framför Matteus (tredje 

från höger) ut som viktig, då den enligt Pala fungerar som en ”punktering” av noten som står 

före.
132

 Att placera en liten prick efter en not betyder att noten förlängs med hälften av sitt 

värde. När Pala försökte sig på att spela stycket så insåg han även att det var utformat på så 

vis att vänster hand stod för merparten av framförandet, vilket förklaras med att Leonardo var 

vänsterhänt.
133

 Han menar sig dessutom ha funnit bevis som visar på förekomsten av en orgel 

i klosterkyrkan från tiden då konstnären arbetade med muralmålningen, vilket framhålls som 

konkret bevis gällande att Leonardo skulle ha inkluderat en musikalisk hemlighet i verket.
134

 

Det mest exceptionella enligt Pala är dock att musikstyckets slut tycks passa ihop med dess 

början, och att det således kan upprepas om och om igen. Han liknar det med att Leonardo 

skulle ha funnit glädje i det eviga livet av sina maskiner och uppfinningar, och på samma sätt 

ha komponerat ”ändlös musik” för den sista måltiden.
135

  

      Tolkningen slutar dock inte här, utan Giovanni Maria Pala fortsätter med att beskriva hur 

mållös han blev då en vän kommenterade att melodin han identifierat tycktes uppvisa 
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avlägsna influenser, möjligtvis från Mellanöstern. Pala knyter detta till att konstnärens mor, 

som ju sades vara judinna, mycket väl kunde ha sjungit vaggvisor för sin son som liten, vilka 

sedan alltid har ekat i huvudet på Leonardo.
136

 Denna slutsats backas i sin tur upp med ett 

fingeravtryck identifierat i en av da Vincis målningar, och skall uppvisa en struktur som 

påstås vara gemensam för 65 procent av den arabiska befolkningen.
137

 Pala har således hittat 

vad han kallar bevis för att den judiska och orientaliska kopplingen är relevant, något som 

behövs för att förstå de symboler – möjligtvis bokstäver från ett annat alfabet – som 

uppenbarade sig då han åtog sig att gruppera och knyta ihop noterna i bilden (bild 10). 

Författaren beskriver genomgående hur han närmast hemsöktes av känslan gällande att det 

fortfarande fanns hemligheter inbäddade i ”Nattvarden”, som han var fast besluten att hitta.
138

 

Vi får veta att Pala sedan tidigare lärt känna en franciskanermunk, Salvatore Pamisano, som 

han visar resultatet av de sammanlänkade noterna. Denna lämnar i sin tur över dem till en 

vän, vilken enligt författaren skall vara expert på gamla språk. Några veckor senare så får Pala 

det besked han har väntat på från Salvatore: symbolerna hör till det hebreiska alfabetet och 

har en precis mening. Sammanfattningsvis så rörde det sig enligt författaren om nio bokstäver, 

som alla hade skrivits bak och fram samt roterats 90°, i regel med Leonardos spegelvända sätt 

att skriva.
139

 En möjlig översättning av den hebreiska frasen till engelska påstås vara 

”Through Him consecration and glory”.
140

 Pala menar sig således ha avslöjat ett musikstycke 

med orientaliska influenser och en fras skriven på hebreiska, vilket leder honom till 

konstaterandet att Leonardo var jude, precis som sin mor.
141

 

      Avslutningsvis, i kapitlet titulerat “Conclusion” så ger sig Pala och Mazzarella även på att 

tillrättavisa Dan Brown. De vidhåller att aposteln Johannes uppvisar feminina drag, men säger 

att de med säkerhet vet vem som döljer sig i porträttet många har letts till att tro är Maria 

Magdalena. Enligt Pala och Mazzarella, med alla de förbindelser som har lagts ut under 

tolkningens gång i åtanke, så är det ingen mindre än Leonardos mor, Caterina. Den sanna 

hemligheten med muralmålningen är enligt dessa två att den representerar Caterina som ung, 

och det eviga bandet mellan mor och son.
142
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ANALYS: KONS(T)PIRATIONSTEORIER 

Jag skall nu systematiskt gå igenom de olika komponenterna som utgör konspirationsteorier 

för att se hur de kommer till uttryck i mina studieobjekt. Som tidigare konstaterat är det 

sammanfogandet av olika detaljer som utgör ryggraden för konspirationsteorier, och det 

spårsökande paradigmet är således ständigt närvarande. Konspirationsteoretikern länkar ett 

fenomen till ett annat, vilka har tillskrivits signifikant innebörd av densamme, i syfte att göra 

en händelse eller ett objekt begripligt. Detta stämmer även för de bildtolkningar jag har 

redogjort för, då författarna i sina analyser knyter samman komponenter som vid första 

anblick inte verkar relatera till varandra för att presentera vad de menar är konstverkens sanna 

innebörd.  

      Konspirationsteorier i alla dess former utger sig för att lägga fram specifik och hemlig 

kunskap som av olika anledningar har hållits dold: både Leonardo och Michelangelo ska 

enligt författarna ha bäddat in hebreiska bokstäver och referenser till judendom, något som 

inte hade uppskattats av de katolska uppdragsgivarna. Därmed förklaras alltså varför 

budskapen är gömda, närmast osynliga eller svåra att upptäcka; det finns en orsak till att de 

inte är uppenbara för allmänheten. I likhet med att konspirationsteorier kan beskrivas som en 

opposition mot de officiella förklaringarna vilka ges exempelvis katastrofer och 

händelseförlopp av olika slag så särskiljer sig även ”The Sistine Secrets” och ”Leonardo’s 

Hidden Secret” från de allmänt erkända redogörelserna av konstverken. På samma sätt 

beskriver de i sin tur hur vardera konstnären iscensätter ett ”uppror” gentemot beställaren och 

på så vis manifesterar ett motstånd mot den katolska kyrkan. Som tur var så lyckades 

Michelangelo dock, enligt Blech och Doliner, övertyga Julius om att taket i Sixtinska kapellet 

inte föreställde något annat än den kristna ”evolutionen” som ledde fram till Jesus.
143

 Detta är 

således vad som möjliggör att de dolda budskapen finns kvar idag. 

      Både Pala samt Blech och Doliner inleder med att bädda in sina egna tolkningar i ett 

sammanhang, och framhåller andra konstverk som skall innehålla hemligheter, symbolik, 

koder eller pussel. Med en relevant kontext så framstår den egna läsningen som mer trovärdig, 

något som även gäller för konspirationsteorier. Konspirationsteoretiker arbetar hårt för att 

övertyga folk om att konspirationer finns överallt, och genom att rada upp en utförlig historik 

av liknande fall så kommer den egna teorin att verka mindre osannolik.
144

  

      Som redan har konstaterats så är konspirationer per definition hemliga, vilket förklaras 

med att de som ligger bakom anses besitta den skicklighet som behövs för att hålla 

intentionen gömd för allmänheten. I fallet med mina bildtolkningar är det således konstnären 

som är ansvarig för de dolda budskapen. Vad gäller både Leonardo och Michelangelo så 

skriver respektive författare löpande utförliga och högst personliga biografier om konstnärens 

personlighet; stundtals känns det som att de är nära vänner och förtrogna med varandra, då det 

inte ges några andra källor för påstådda karaktärsdrag eller värderingar. Konstnärernas liv 

med olika händelser som har påverkat dem formuleras simpelt som självklarheter, när det 

torde vara mer passande att – om något – se dem likt möjligheter. Blech och Doliner samt 

Pala tillämpar genomgående antaganden och spekulationer (det går inte se dem som annat då 

någon form av belägg saknas) som alla passar i deras teorier. I enlighet med 

                                                 
143

 Blech & Doliner, The Sistine Secrets, s. 146. 
144

 Aaronovitch, Voodoo Histories, s. 11. 



26 

 

konspirationsteoriernas fascination för konspiratören så blir detta dock förståeligt, då 

individerna med sina respektive bakgrunder utgör grunden för tolkningen. Det är enbart dessa 

renässanskonstnärer, Leonardo och Michelangelo, som hade kunnat skapa sina vardera 

konstverk med all gömd symbolik. För den som tror på konspirationsteorier (oavsett om det 

handlar om ödlor som styr över mänskligheten, den nya världsordningen, att regeringen 

iscensätter katastrofer eller jultomten) så finns det ingen gräns för hur långt dess färdigheter 

och inflytande sträcker sig.
145

 Allting kan härledas till den organisation eller konspiratör som 

avses, vilket i min undersökning går att koppla till tanken om Leonardo och Michelangelo 

som universalgenier, något som författarna om och om igen påpekar. Det är deras intelligens, 

uppfinningsrikedom och kreativitet som ens gör det möjligt att exempelvis obscena gester mot 

påven skall kunna existera i dennes eget kapell, eller att ingen tidigare under de 500 år som 

passerat har upptäckt Leonardos musikstycke. Pala skriver följande: ”Having decided to find 

evidence for my theory of music concealed within the fresco, my investigation into the da 

Vinci painting began as a kind of personal challenge to its genius [min kursivering].”
146

 De 

beskrivningar av konstnärernas talang och bedrifter som författarna ger är helt i regel med 

Giorgio Vasaris glorifierande biografier, vilka i efterhand har influerat den konsthistoriska 

kanonskrivningen. Enbart titeln till Vasaris verk, där Leonardo och Michelangelo tillägnas 

varsitt kapitel, är talande: ”The Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and 

Architects”.
147

 Det är de absolut bästa konstnärernas liv och karriärer som skildras, genom 

intensiv användning av superlativ. Pala citerar Vasaris utlåtande om ”Nattvarden” samt då 

denne skriver om Leonardos musikaliska färdigheter, vilka framhåller konstnären som en av 

de bästa på att spela lyra och att improvisera verser.
148

 Michelangelo beskrivs i sin tur som en 

gudom från stunden han föddes, något även Blech och Doliner lyfter i sin bok.
149

  

      Således är formuleringar gällande konstnärernas genialitet genomgående i texterna, och 

därtill kan även den akademiska anspelningen beaktas, i synnerhet konspirationsteoriernas 

retoriska stil för att uppfattas som fakta. Detta kommer till uttryck genom redogörelser av 

verifierbar fakta som den egna teorin kan förankras i. Föga överraskande så leder det till att 

gränsen mellan de två suddas ut, och konspirationsteorin framstår som trovärdig. Ett talande 

exempel är när Blech och Doliner tar sig an panelen som föreställer Guds separation av dag 

från natt. De säger då att motivet i själva verket innehåller två hemligheter: den första är att 

månen är ”målad” utan färg, något som är lätt att verifiera. Vad detta påpekande gör är att 

bädda in den andra, mer kontroversiella, hemligheten – att Gud visar rumpan mot påven – i ett 

faktabaserat sammanhang. Den akademiska anspelningen är likväl tydlig med påpekande av 

professorstitlar och expertisområden i relation till vardera tolkningen i författarporträtten, 

dock är ingen av dem konstvetare. Hur står det då till med fotnoter och referenslistor? Som 

tidigare har nämnts så saknas det källor i båda texterna, och vi kan inte göra annat än lita på 

och utgå ifrån det som författarna säger under läsningens gång. Ibland tillämpas dock 

asterisker för att hänvisa till mer information nederst på sidan, även om dessa ytterligare 
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utläggningar knappast kan sägas ha någon betydelse för bildtolkningen. Pala nyttjar två 

asterisker under hela sin analys, varav den ena handlar om en restaurangmeny som Leonardo 

skall ha skrivit.
150

 I slutet av båda böckerna ges utförliga referenslistor och appendix, men det 

framgår inte hur eller om de ens har använts för arbetet i fråga. Vad inkluderingen av dessa 

gör är – återigen – att placera tolkningen i ett faktabaserat sammanhang.  

      Låt oss nu begrunda ytterligare en grundläggande aspekt för konspirationsteorier: att 

själva avslöjandet är viktigt och att det krävs speciell kunskap för att genomskåda 

konspirationen. Detta relaterar likväl till författarnas redogörelser för konstnärernas 

användande av koder, esoterisk kunskap och symbolik som enbart var menad för en liten 

grupp av särskilt införstådda, något som således även är applicerbart på uttolkarna i mina 

studieobjekt. Båda tolkningarna framhåller vikten av att det är första gången som den riktiga 

innebörden av konstverken tillkännages. Den breda repertoar av kunskap och expertis som 

krävs, inte minst tålamod, är anledningen till att de har tagit fem århundraden att uppdaga. Det 

var inte vem som helst som kunde knäcka koden. Pala skriver: ”By its very nature, a secret 

message must pass unobserved, visible only to the distinguished few who are capable of 

seeing it.”
151

 Med facit i hand – det vill säga Palas egen tolkning – så visade det sig dock att 

han var en av de få som var kapabla till upptäckten: att identifiera det första musikstycket 

någonsin som skulle vara komponerat av Leonardo da Vinci. På samma sätt vidhåller Blech 

och Doliner att Michelangelo förlitade sig på att det i framtiden skulle komma någon som 

kunde dechiffrera hans budskap. Koder, ledtrådar, symboler och referenser som enbart var 

uppenbara för en begränsad krets försåg konstnären med möjligheten att kommunicera sina 

sanna åsikter, vilka Blech och Doliner nu säger sig ha lyft fram i ljuset. Med rätt typ av 

kunskap, exempelvis kabbala, så blir det enligt dem uppenbart vad alla olika element i fresken 

betyder. Konspirationsteorier i allmänhet ger en känsla av insikt och kontroll, och 

konspirationsteoretikerna kan således gratulera sig själva och stoltsera med att de har 

genomskådat något som förbigått övriga. Detta stämmer även överens med de tolkningar som 

jag har studerat. Vidare så påpekar Blech och Doliner att Michelangelos takfresk i Sixtinska 

kapellet är den största i världen och således även rymmer mängder med figurer och dekorativa 

moment, till den grad att det verkar överdrivet och rörigt. Enligt dem är dock den visuellt 

överväldigande upplevelsen ett högst medvetet beslut av konstnären: han låter betraktaren 

drunkna i motiv, för att bättre bevara sina hemligheter. Dessa var enbart tillgängliga för ett 

fåtal med rätt kunskap som kunde lägga märke till dem.
152

  

      En fascinerande aspekt som båda författarparen håller fast vid är följande: för att kunna 

närma dig den sanna meningen av konstverket, så behöver du ett sinne fritt från förutfattade 

meningar samt vara öppen för nya förslag och idéer. Pala har genomskådat de visuella 

illusionerna och nått fram till sanningen genom att, med hans egna ord: ”escape the 

conditioning and customary thinking that often causes us to draw conclusions, especially 

when it is a work that is universally known, reproduced and incessantly studied.”
153

 Retoriken 

känns igen i Blech och Doliner, även om de formulerar sig något annorlunda: “to understand 

all of Michelangelo’s secret messages, you will need to close your eyes to the standard 
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interpretations, go bravely forward, turn your mind-set around, and open your eyes to a new 

reality.”
154

 Således är betoningen på ett annorlunda och insiktsfullt tankesätt stark vad gäller 

att kunna genomskåda konspirationer eller utkristallisera ledtrådar i konstverk. Vad det här 

egentligen betyder, i relation till konspirationsteorier, är att du som uttolkare kan läsa in lite 

vad som helst i bilderna då du inte låter dig ”manipuleras” av tidigare förklaringar, för att 

sedan backa upp den egna teorin med redan etablerad fakta som passar ditt syfte. Som tidigare 

nämnt är ingen av uttolkarna konstvetare – Doliner är mångsysslare – och de har således 

”möjlighet” att applicera ett annorlunda perspektiv på målningarna.  

      Låt oss nu dyka ned i konspirationsteoriernas obestridliga logik – att både faktiska bevis 

liksom avsaknaden av bevis används för att tjäna teorins syfte. Genom att analysera de 

detaljer som respektive författare fäster sig vid i sina tolkningar, samt hur dessa förklaras, så 

kan vi se hur indisputabla evidensen är. Något som redan har påpekats är exempelvis hur 

Blech och Doliner förhåller sig till undervisningen som bedrevs under den florentinska 

familjen de Medicis auktoritet: då detta fortfarande enligt dem är tämligen osäkert, så 

konstaterar de att lärdomarna behövde hållas hemliga eftersom de stod i kontrast mot den 

katolska kyrkan. Avsaknaden av kännedom tolkas således till den egna teorins fördel. På 

samma sätt förklaras att det första Michelangelo gjorde efter att ha färdigställt takmålningarna 

i Sixtinska kapellet var att bränna alla sina anteckningsböcker och privata skisser som hade 

med projektet att göra. Vad dessa pappersark kunde ha berättat för eftervärlden kommer vi 

aldrig att få veta, men Blech och Doliner yrkar på att konstnären skulle ha känt sig tvingad att 

förstöra bevisen som kunde ha avslöjat honom.
155

 I slutskedet av sin tolkning så plockar de 

även fram vad de kallar den absolut starkaste ledtråden som ledde till upptäckten av freskens 

hemligheter: verket har ingen titel. Titeln tjänar till att styra betraktaren i rätt riktning gällande 

att förstå vad det är vi ser, och avsaknaden leder författarna till slutsatsen att Michelangelo 

inte kunde sätta ett ärligt namn utan att samtidigt riskera att avslöja sig själv. Istället skall 

konstnären ha låtit tystnaden tala i hans ställe.
156

 Detta kan jämföras med att 

konspirationsteoretiker alltid är vinnare: argumenten är fascinerande flexibla och kan luta sig 

mot även de uppenbara osäkerheter som finns. Allt kan räknas in i själva konspirationen. 

Samma logik går även att exemplifiera med utifrån Palas text. Det finns lite, så gott som inget 

alls, dokumenterat om Leonardos musikaliska sida, även om Pala framhåller att 

renässansmannen var minst lika begåvad inom denna estetiska sfär. Att han uppfann olika 

typer av instrument skall påvisa intresset. Faktumet att det inte finns några dokument som 

stödjer påståendet leder i sin tur till att det finns ett tomrum att fylla, som uttolkaren kan ta sig 

an med hjälp av antaganden. Således kan Pala, Blech och Doliner – och detta är även sant för 

konspirationsteorier – utan större problem måla upp en egen bild av något de menar har blivit 

”förbisett” av tidigare forskare. En aspekt som är särskilt intressant att peka på då jag 

analyserar läsningar av konstverk i förhållande till teorier om konspirationsteorier är att 

tavlorna är konstruerade av konstnärerna. I enlighet med konspirationsteoriernas obestridliga 

logik så blir även konstverken vilka utgör mina studieobjekt immuna mot oförenliga fakta då 

tecknen och symbolerna, tolkade som budskap, finns där – i form av kroppar, rörelser, bröd 
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och så vidare. Enligt uttolkarna, precis som för den troende på konspirationsteorier, så handlar 

det enbart om ifall betraktaren kan tyda dem eller inte.  

      Detta blir än mer tydligt om vi ser till hur författarna beskriver de visuella detaljer som 

tolkningen baseras på. Panelerna i Sixtinska kapellet föreställande den hebreiske profeten 

Sakarja (med Julius ansikte) och den cumaeiska sibyllan (som bär de påvliga färgerna) 

innehåller som bekant enligt Blech och Doliner även putti som gör gester vilka närmast kan 

beskrivas i termer av att ge någon långfingret. Dessa är medvetet suddiga samt dolda i skugga, 

på grund av dess farliga natur. Att gesterna är närmast osynliga och därmed undgår upptäckt 

är således även det avgörande beviset för den sanna innebörden – helt i enlighet med att 

konspirationsteorier vänder eventuella osäkerheter till sin fördel. Avsaknaden av bevis är – 

återigen – bevis. På samma sätt förklaras även pappersrullen bakom Jeremia. Den har suddig 

skrift och är höljd i skugga bakom profeten. Författarna framhåller den dock som viktig i och 

med att detaljen inte har ägnats någon uppmärksamhet tidigare: med anförande om att 

Vatikanen ser till att panelen inte finns med i högupplöst format i reproduktioner av fresken 

samt aldrig påpekas av guider så anspelar de mycket väl på att en faktisk konspiration skulle 

kunna ligga bakom. Samtidigt bör det återigen påpekas att Blech och Doliner beskriver det 

som omöjligt att upptäcka någon av de obscena gesterna eller pappersrullen när fresken är 

sedd från golvet. Ännu en gång så är det otydligheten som är talande.  

      Liknande resonemang som ämnar fylla ett tomrum är även möjliga att lyfta fram vad 

gäller Palas tolkning av ”Nattvarden”. Särskilt talande är då Loredana Mazzarella skall ha 

frågat sin lärare ifall den vita bordsduken kunde peka mot en djupare mening av verket, vilket 

avfärdades i termer av fantasi och ren spekulation. Med sin tolkning ämnar Pala således 

förklara någonting som den institutionella vetenskapen inte kan, helt i regel med 

konspirationsteoriers syfte. Som bekant vill teorierna skapa ordning i en kaosartad värld, och 

alla komponenter är viktiga för helheten. Konspirationsteorierna formuleras gärna i form av 

frågor för att antyda att någonting är dolt, och genom att fokusera på särskilda detaljer så kan 

de kasta tvivel över helheten. Detaljerna är i sin tur pusselbitar som konspirationsteoretikerna 

menar har förbisetts eller medvetet ignorerats i de officiella redogörelserna. Detaljerna är allt 

som oftast helt irrelevanta, men med strålkastaren riktad mot dem så öppnar de upp ett 

tomrum som konspirationsteorin kan fylla. Även i fallet med bordsduken så visade den sig 

senare vara irrelevant för tolkningen i fråga, även om den tillskrevs betydelsen av ledtråd för 

vad som fanns gömt ovanför.  

      Det finns en sorts harmoni och balans förenad med tron på konspirationsteorier i och med 

att allt tycks hänga ihop, vilket skapar ordning i en annars oförutsägbar värld. 

Sammanträffanden och tillfälligheter lyser med sin frånvaro då resonemangen är överdrivet 

logiska och ser alla detaljer som potentiella spår och ledtrådar, vilka fogas samman till en 

övergripande helhet. Detta kan sammanfattas med att ingenting händer av en slump, ingenting 

är som det verkar samt att allt hänger samman: allt måste tolkas och omtolkas. Genom att 

passa ihop alla pusselbitar och de spår som har lämnats är det möjligt för 

konspirationsteoretikern att komma fram till hur saker och ting hör samman, samt att i 

efterhand kunna konstruera ett händelseförlopp och förklaringar. Sammanträffanden avvisas 

till förmån för konspirationer. Med detta i åtanke så blir teorierna även invecklade och 

omfattande, ord som likväl beskriver mina valda bildtolkningar. Låt oss titta närmare på hur 

författarna knyter samman olika visuella aspekter i målningarna för att presentera sin analys. 
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För båda tolkningarna så är judendom nyckeln till att förstå den sanna innebörden. I 

Michelangelos fall handlar det om judisk lära och kabbala, för Leonardo är det hans påstådda, 

judiska släktband.  

      Enligt Blech och Doliner så är panelen med Jona översållad av symboler som alla skall 

signalera om kristendomens ursprung. Det blir ett, konspirationsteoretiskt sett, överdrivet 

logiskt förlopp då puttis handrörelse och blick relateras till profetens utstickande ben som sägs 

föreställa bokstaven he, vars betydelse inom kabbala kopplas samman med innebörden av 

ytterligare en bokstav som formas av Jonas hand. Allting tolkas som tecken och pusslas sedan 

ihop av uttolkarna, även i de övriga panelerna som har behandlats från taket. Detta 

förehavande blir om möjligt ännu tydligare i Palas läsning av ”Nattvarden”. Brödbitarnas 

placering måste ha en dold innebörd, det finns ingen annan förklaring av kompositionen enligt 

Pala då han från utgångsläget identifierar dem som signifikanta.
157

 Dessa sätts i relation till 

apostlarnas och Jesus händer, och sedan måste uttolkaren även hitta en tredje komponent i och 

med att siffran tre skall vara betydande för att dechiffrera målningen; en bägare med vin pekas 

således ut som viktig, och Pala har därmed sållat ut tre bärande delar av den kristna 

nattvarden. Specifika handrörelser och andra föremål på det dukade bordet vävs in med 

förklaringen att de signalerar om hur stycket skall spelas. Noterna blir förståeliga när de läses 

spegelvänt och tempot ”upptäcks” genom att dela grupperna av apostlar med antalet som 

utgör dem, 3/4. En kommenterar om att musikstycket låter orientaliskt relateras till moderns 

förmodade ursprung, och fingeravtryck från Leonardo skall indikera denna möjliga koppling 

till arabvärlden. Pala kan dessutom sägas ta innebörden av ”allt knyts samman” bokstavligt, 

då han faktiskt knyter samman noterna och bildar hebreiska bokstäver.  Precis som 

musikstycket behöver även dessa läsas spegelvända och tolkas som en bön, vilken i sin tur 

relateras till att Leonardos mor var judinna. Således blir det uppenbart hur allting relaterar till 

premissen om konstnären som son till en judisk kvinna. Slutligen kopplas alltsammans till 

Dan Brown, vilket är ytterligare ett sätt för att knyta tolkningen till ett vidare sammanhang, 

med konstaterandet att Johannes egentligen är Leonardos mor.  

      Vidare så har det redan påvisats hur Pala påbörjade sin analys efter att ha bestämt sig för 

att hitta bevis gällande en musikalisk hemlighet i målningen (”Having decided to find 

evidence for my theory of music”), och utifrån detta mål tillskrivs sedan olika detaljer i 

bildrummet mening. Pala berättar likväl att han under arbetets gång fick känslan av att han 

närmade sig konstnärens intention gällande hur stycket skulle spelas; enbart känsla var dock 

inte nog och han behövde därmed hitta bevis som backade upp teorin.
158

 Uttolkaren jobbar 

således baklänges.  

      Anledningen till att Pala aktivt försöker att länka alla komponenter i ”Nattvarden” till 

varandra skall finnas i da Vincis egna anteckningar. Konstnären skriver där, enligt Pala, om 

sin filosofi gällande måleri, som baseras på tron om att kunskap från flera skilda fält behövde 

strömma in och blandas med varandra i verket, för att skapa en närmast organisk helhet.
159

 På 

så vis hävdar Pala att han inte kan förbise någon detalj i målningen, då även de minsta och till 

synes mest obetydliga ting egentligen var noga uttänkta ledtrådar för att skapa den organiska 
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helheten.
160

 Senare i tolkningen konstateras även att ”Myriad small fragments were coming 

together, causing the emergence of a Leonardo who was different from the Leonardo of 

conventional wisdom.”
161

 Således är viljan om att utläsa något annat, något ytterligare, än vad 

som innan har konstaterats av experter och historiker stark, vilket är möjligt genom att 

fokusera på detaljer som inte tillskrivits värde tidigare.  

      Att få exakt allt att passa ihop är dock inte lätt, vilket även kommer till uttryck i dessa 

invecklade och omfattande resonemang. Vad gäller kropparna i Sixtinska kapellet som skall 

symbolisera hebreiska bokstäver så är det inte hela kropparna som avses. Visst är det möjligt 

att se bokstäverna när Blech och Doliner har dragit ut konturerna, men de har själva valt vilka 

komponenter i Jona, David och Goliats kroppar samt Judith och tjänarinnans klädedräkter 

som skall utgöra dessa. Davids ben lämnas utanför, liksom att enbart Goliats armar räknas in. 

Att tjänarinnans (till vänster) hela kjol inte är med förklaras av Blech och Doliner med att 

Michelangelo medvetet har målat den uteblivna delen mörkare, i skugga, för att hinta om 

bokstaven.
162

 Jonas ben separeras med hjälp av höftskynket, och att en del av hans vänstra ben 

inte inkluderas i bokstaven är för att den inte är målad med samma tredimensionella effekt. På 

samma sätt exkluderas aposteln Judas Iskarots händer som noter i Palas melodi, även här med 

förklaringen att konstnären har målat dem i skugga.
163

 Med konspirationsteoriernas 

obestridliga logik i bakhuvudet så känns den här typen av formuleringar dock inte särskilt 

främmande.  

  

Slutsats och avslutande diskussion 

Det finns utan tvekan likheter vad gäller mina studieobjekt och hur konspirationsteorier 

konstrueras, vilket har påvisats för läsaren i föregående kapitel. Grundkomponenter och 

gemensamma drag för konspirationsteorier har identifierats, och sedan jämförts med 

bildtolkningarna för att se hur dessa bygger upp sin bevisning. Det spårsökande paradigmet är 

ständigt närvarande med fokus på detaljer för att bättre förstå helheten. Konstverken som 

”utsätts” för tolkningarna är knappast några traumatiska händelser som drabbat samhället – 

terrordåden 9/11 kan nämnas som exempel – men likväl så är de våra mest kända konstskatter 

och kan således jämställas med konspirationsteoretikernas motto om att "storslagna event 

kräver storslagna förklaringar": då upphovsmännen framhålls som genier så vill uttolkarna 

även hitta bevis för detta i konstverken. Att som individ påstå sig ha "knäckt koden" som 

förbigått alla andra betraktare under hundratals år, är även det att likställa sig själv med 

konstnärens genialitet. Således är tolkningarna på många sätt försök till att komma konstnären 

närmare samt validera den egna personen; det är ett prestigefyllt åtagande då både 

Michelangelo Buonarroti och Leonardo da Vinci är högt aktade och beundrade.  

      Konspirationsteorier implicerar att det finns en ”logisk” förklaring till händelser, saker 

och ting. Allting knyts samman: detaljer i konstverket relateras till varandra, och betydelsen 

av dessa flätas i sin tur ihop med konstnärens bakgrund och värderingar. Konstnärens 

genialitet smittar likväl av sig på uttolkaren, som har upptäckt budskapen. Således kan det 

även sägas bli förståeligt varför vi tolkar konstverk med premissen om att konstnären skulle 
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ha gömt hemliga budskap – även om det vore enklare att anta motsatsen – då det likställer 

mottagaren med avsändaren. Som tidigare konstaterat så måste konspirationsteorierna på sätt 

och vis vara omöjliga att falsifiera, vilket även blir sensmoralen för konstverken i mina valda 

tolkningar. Symbolerna och tecknen finns ju där – det handlar egentligen bara om ifall 

betraktaren kan se/tyda dem eller inte. Tavlorna är konstruerade av konstnären, varpå det är 

möjligt för uttolkaren att luta sig mot antagandet om att densamme har inkorporerat 

symbolerna. Detta går mycket väl att relatera till intuition som är en viktig, om än 

problematisk, aspekt för det spårsökande paradigmet: hur vet vi egentligen vad som skall/bör 

tolkas som ledtrådar, och än viktigare vad de betyder? Driften gällande att utläsa dolda 

budskap kan även förklaras med den lekfullhet som associeras med att lägga pussel och 

knäcka koder. Det är förförande och snudd på romantiskt att tro på möjligheten om dolda 

skatter, för att inte tala om eventualiteten att tillskrivas upptäckten av dem.
164

 Det finns 

otvivelaktigt positiva aspekter av tron på konspirationsteorier, för vem vill inte säga sig vara 

på sidan av de insiktsfulla som har genomskådat andra förklaringar och upptäckt sanningen?  

      I denna avslutande del så är det även relevant att framhålla den definition av 

konspirationsteorier som David Aaronovitch ger: “the attribution of deliberate agency to 

something that is more likely to be accidental or unintended. […] So, a conspiracy theory is 

the unnecessary assumption of conspiracy where other explanations are more probable.”
165

 

Detta kan förklaras i samband med en metodologisk princip som kallas “Ockhams rakkniv”, 

vilken kortfattat betyder att om två påståenden ställs mot varandra så är den utsaga med minst 

antaganden mest trolig.
166

 Med Aaronovitchs egna ord: ”Keep it simple.”
167

 Sensmoralen är 

således att hålla det så enkelt som möjligt, vilket på många sätt blir motsatsen till 

konspirationsteoriernas omfattande och invecklade redogörelser. Detta kan även illustreras 

med en träffande formulering av Erik Åsard: ”För den starkt konspirationstroende är 

lösningen aldrig enkel eller uppenbar”.
168

 Allting måste tolkas – och omtolkas – till dess att 

teoretikern är nöjd med sin förklaring.  

      Syftet med min undersökning var som sagt inte att analysera huruvida de valda 

tolkningarna håller för en närmare granskning, utan att kartlägga hur förståelsen blir när de 

sätts i förhållande till den konspirationsteoretiska strukturen. Det har framkommit att 

bildtolkningarna i hög grad är formulerade likt konspirationsteorier. Huruvida de är 

faktamässigt korrekta är dock någonting som fördelaktigt skulle kunna utforskas i framtida 

projekt. Exempelvis så skriver Blech och Doliner att siffran fem är genomgående i panelen 

med Jona, och att talet skulle symbolisera de fem Moseböckerna. Om de utpekade fenomenen 

nu faktiskt är ledtrådar från konstnären och skall peka mot en djupare innebörd, så skulle fem 

dock lika gärna kunna peka mot våra fem sinnen, i likhet med att bokstaven chet utan problem 

kan passera som matematiska pi. Det vore intressant att fördjupa sig i vad det finns för 

grunder åt författarnas slutsatser, då de som sagt inte tillämpar källor i sina texter utan skriver 

allt som självklarheter. Ett kritiskt förhållningssätt mot tolkningarna är därmed oundvikligt. 
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Om Michelangelo faktiskt har bemödat sig med att under fyra års tid gömma hebreiska 

budskap och fula gester åt kyrkans makt över hela taket i Sixtinska kapellet, varför skulle han 

då inte dölja dem ytterligare genom att ge fresken ett namn som leder betraktaren till att 

uppfatta konstverket som den kristna hyllning påven beställde? Ett ytterligare lager av 

"döljande" – då vi ändå pratar om dolda budskap – skulle inte hindra de få insatta med rätt 

sorts kunskap från att urskilja tecknen. Det vore alltså möjligt att tolka detaljerna som 

författarna fäster sig vid på annat sätt, i enlighet med det teckentydande ledtrådsparadigmets 

problematik. Likväl så är Pala långt ifrån ensam om att producera en häpnadsväckande 

tolkning av Leonardo da Vincis ”Nattvarden”. Exempelvis så kan en utförd av Sabrina Sforza 

Galitzia nämnas, då hon menar att da Vinci har vävt in ett dolt, matematiskt och astronomiskt 

pussel i fresken, vilket när det dechiffreras förutspår jordens undergång (genom en syndaflod 

år 4006).
169

 Det känns knappast troligt att da Vinci har klämt in så mycket i samma konstverk 

– ett soundtrack och en apokalyptisk profetia – och visar snarare på att det är möjligt att hitta 

”hemligheter” när en väl har bestämt sig för att leta. Detta går i sin tur att relatera till vad 

respektive författare i min undersökning menar utgör ett mästerverk. För Blech och Doliner är 

uppfattningen nära knuten till dolda budskap:  

            It is in art and in some of its most famous expressions that we readily realize an important truth: 

artistic geniuses often produced their greatest works when they incorporated concealed meanings 

in their masterpieces. Art— at least great art— by its very nature has varying levels, or layers, of 

meaning. In fact, a masterpiece comes to be considered a masterpiece because we know 

instinctively, even subconsciously, that there is much more to the work than meets the eye [min 

kursivering].
170

  

Ett mästerverk definieras således av möjligheten för betraktaren att läsa in ytterligare lager av 

mening (men därmed är det dock inte sagt att dessa var konstnärens intention!). På samma sätt 

förklarar Pala den vida berömmelsen av ”Nattvarden” med att målningen ger upphov till 

flertalet tolkningar av gömda tecken och symboler som kan finnas däri.
171

 Återigen så handlar 

det om vad betraktaren fäster sin uppmärksamhet vid, och intention är således högst relevant. 

Precis som för konspirationsteorier så är det inte bevisningen som i slutändan avgör huruvida 

förklaringen når genomslag eller inte. Det är snarare en fråga om vad man är villig att tro. 
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