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Inledning 
Under 1600- talet togs många föremål som krigsbyte under de konflikter som 

härjade runt om i Europa. Det var allt från lyxiga silversmiden till hela 

bibliotek som togs, vissa föremål för att de var fina andra för att de var 

kunskapsbringare. Vad togs som krigsbyte? Hur användes de? På vilket sätt 

visar svenska museer upp krigsbyten idag? Det är några av de frågor som 

kommer att behandlas i denna uppsats. 

 

Det var under sommaren 2006 när jag arbetade som guide på Läckö slott i 

Västergötland som mitt intresse för krigsbyten tog fart. Där kom jag vid flera 

tillfällen i kontakt med besökare som fällde kommentarer som ”allt här är väl 

ändå bara krigsbyten”. Detta fick mig att fundera mer kring krigsbyten och 

dess historia. Under min praktik på Livrustkammaren hösten 2006 fick jag reda 

på att de planerar en utställning om krigsbyten som beräknas öppna hösten 

2007. Det var så tanken på uppsatsämnet började ta form. Min undersökning 

kommer att redogöra för hur man som producent kan tänka när man ska göra, 

eller har gjort, en utställning som innehåller krigsbyten. Dessutom kommer 

uppsatsen att belysa krigsbytet ur ett historiskt perspektiv. Förutom 

Livrustkammarens utställning Krigsbyten, är utställningen Skattkammaren på 

Läckö en del i undersökningen då även den innehåller flera krigsbyten. 

Innan jag började med denna uppsats var jag av åsikten att de flesta 

kulturföremål skulle återlämnas till ursprungslandet. Den information jag 

grundade mina åsikter på då var en föreläsning av Staffan Lindén och medias 

”allt ska tillbaka” - mentalitet. Ju mer jag fördjupade mig i ämnet och läst om 

Hugo Grotius, desto mer insåg jag att problematiken kring tillbakalämnande är 

mer komplicerad än så. 
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Forskningsöversikt 
I Olof Granbergs bok Svenska Konstsamlingarnas historia från Gustav Vasas 

tid till våra dagar - 1 Gustav Vasa- Kristina, redogör han för hur 

konstsamlingarna kom till Sverige. Boken tar också upp de många krigsbyten 

som togs under trettioåriga kriget. Den har mycket intressanta fakta om 

krigsbyten och återlämnandeproblematik som var aktuella redan under 1600- 

talet. Boken trycktes 1929 men än idag ses Granberg ses som en av de främsta 

inom området krigsbyten rörande konstföremål.  

I boken Trettioåriga kriget – Europa i brand 1618-1648, som är skriven av 

Lars Ericson- Wolke tillsammans med Göran Larsson och Nils Erik Villstrand, 

skriver om krigets olika delar. Ett kapitel redogör allmänt om krigsbytets 

historia, här har jag kunnat hitta information till kapitlet Historiska bakgrund.   

Lena Rangström har skrivit boken Krigsbyten på Skokloster. Som titeln visar 

tar hon framför allt upp de krigsbyten som finns på Skokloster men även viss 

allmän historia om krigsbyten. 

Förste bibliotekarien på Uppsala universitetsbibliotek, Lars Munkhammar, har 

skrivit en artikel om litterära krigsbyten och tillbakalämnandeproblematik. I 

artikeln tar han upp den del av problematiken kring tillbakalämnande som rör 

till vem man skulle lämna tillbaka föremålet.  

Från institutionen för ABM vid Uppsala universitet finns det en uppsats av 

Johanna Forsberg, Att lämna tillbaka eller inte – Om återförande av 

kulturföremål till dess ursprungsplats som bland annat behandlar krigsbyten. 

Uppsatsen beskriver återlämnandeproblematiken på en ganska hög nivå inom 

organisationen och hon redogör bland annat för ICOM/International Council 

Of Museums´ etiska regler och 1970 – års UNESCO- konvention. Forsberg 

diskuterar även vem som har äganderätten till föremålen.  
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Här följer de lagar som rör krigsbyten idag: 
 
Enligt ICOMs etiska regler under rubriken: Museer med egna samlingar 
förvaltar dessa till förmån för samhället och dess utveckling
Paragraf 2.3   Proveniens och Due diligence  
 
Inför förvärv måste alla åtgärder vidtas för att säkerställa att ett föremål som erbjuds antingen 

som köp, lån, byte eller som testamentarisk eller annan gåva inte erhållits på olagligt sätt i eller 

olagligen förts ut ur sitt ursprungsland eller från något land som fungerat som transitland och 

där föremålet kan ha varit lagligen ägt (inräknat det land där museet finns). Due 

diligence/grundlig granskning i detta avseende bör klargöra föremålets hela historia, ända från 

tidpunkten för dess upptäckt eller tillkomst.1    

   

Med Haag-konventionens första protokoll från 1954 beslutades om skyddandet 

av kulturell egendom i händelse av väpnad konflikt. Konventionen innehåller 

skyddandet av fasta och flyttbara kulturella föremål såsom arkitektur, böcker 

och andra konstnärliga, historiska eller arkeologiska intressen, samt 

vetenskapliga samlingar oavsett deras ursprung eller ägandeskap. De stater 

som har skrivit under konventionen har förbundit sig att minska 

konsekvenserna för kulturarvet under en väpnad konflikt.2 Det är idag alltså 

olagligt att ta krigsbyten, men så har det inte alltid varit. Under rubriken Lagar 

om krigsbyten, i kapitlet Historisk bakgrund, kommer jag att redogöra för vilka 

lagar som gällde under 1600-talet. 

  
Teoretiska utgångspunkter 
Arjun Appadurai ser föremål som varor och som att de har sociala liv med 

olika värden beroende på var de befinner sig.3 Denna teoretiska utgångspunkt 

är intressant i diskussionen kring återlämnande eller utlånande av krigsbyten. 

Då föremål kan betyda mycket för ett land men i ett annat land blir det bara ett 

föremål i mängden.  

                                                 
1 http://www.sweden.icom.org/icom_nyetiskaregler.html, 13 januari, 2007 
2 http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=8450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 13 januari, 2007 
3 Appadurai, 1986, s. 3 
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Eilean Hooper-Greenhill skriver i sin bok Museums and the Interpretation of 

visual culture att objektens mening konstrueras utifrån den vy som man ser 

dem ifrån.4 Det här är en tanke som är intressant i sammanhanget eftersom jag 

undersöker två olika utställningar där samma sorts föremål finns med. 

Hooper-Greenhill skriver också om en museihistoria med lång tid av samling, 

isolering och klassifikation av materiella saker. Men det har funnits radikala 

skiftningar i vilka saker som har varit önskvärda, hur klassifikationer har blivit 

gjorda, varför samlingar har blivit sammansatta, och hur dessa samlingar 

använts.5 Enligt Susan Pierce, i boken Museum and the future of collecting, är 

samlingarna som ett isberg; det är bara toppen som är ovanför vattenytan. Det 

som finns över ytan, i utställningarna kan man mäta, undersöka, visa och 

fotografera. Resten ligger under ytan och är svåra att visa och de uppför sig 

annorlunda. Traditionellt sett i vår kultur placerar vi det som är relevant 

ovanför ytan medan resten hamnar under ytan och blir otillgängligt, grumligt 

och oklart. Det är intressant att se hur producenterna till de båda 

utställningarna ser på det som finns ”under ytan”.6  

 

Syfte och Frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att belysa de många ansikten som krigsbytet har, 

både musealt och historiskt. Detta gör jag, dels genom att undersöka hur 

producenterna till de båda utställningarna resonerade kring krigsbyten när de 

arbetade med sina respektive utställningar, och dels genom att beskriva vad ett 

krigsbyte är.  

 

Mina frågeställningar är: 

• Hur ser Nationalmuseums producenter, som gjort utställningen 

Skattkammaren på Läckö, på krigsbyten i utställningen?  

• Hur ser Livrustkammarens producenter till utställningen Krigsbyten på 

krigsbyten i utställningen? 

                                                 
4 Hooper-Greenhill, 2000, s. 103 
5 Hooper-Greenhill, 1992, s. 192 
6 Pearce, 2004, s. 48  
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• Varför togs krigsbyten? 

• Vad togs som krigsbyten? 

• Vilka syften hade man med att ta krigsbyten?   

 

Källmaterial och metod 
Den tidsperiod jag främst undersöker i denna uppsats är mellan åren 1618-

1648, alltså då trettioåriga kriget pågick i Europa. Utöver att perioden 

fascinerar mig så är det också en tid då det togs många krigsbyten, även om det 

givetvis finns många andra perioder i historien under vilka man också tagit 

krigsbyten. Uppsatsen är indelad i två huvudområden. I den första delen, som 

är ett historiskt bakgrundkapitel, kommer jag att redogöra för vad ett krigsbyte 

är för någonting. Det är alltså här som mina frågor kring krigsbyten som 

sådana kommer att besvaras. Till denna del kommer jag att göra en 

litteraturstudie i ämnet. De böcker som jag främst använder är Trettioåriga 

kriget –Europa i brand 1618- 1648 skriven av Lars Ericson-Wolke, Göran 

Larsson och Nils Erik Villstrand och Olof Granbergs Svenska konstsamlingars 

historia 1Gustav Vasa- Kristina. Jag kommer även att använda mig av annan 

litteratur och kortare artiklar. Denna del kommer att fungera som en förstudie 

till det andra huvudområdet- den museala huvudundersökningen.  

 

Där kommer intervjumaterial att utgöra grundstommen i undersökningen. Jag 

har gjort två längre intervjuer och en kortare. Den första var en telefonintervju 

med Birgitta Martinius som är intendent på Nationalmuseum och en av 

producenterna till utställningen Skattkammaren på Läckö. Med hennes 

tillåtelse spelade jag in samtalet. Den andra var en intervju på plats med Sofia 

Nestor och Carl Zarmén, båda intendenter på Livrustkammaren och tillika 

utställningsproducenter till Krigsbyten. Under intervjun med Nestor och 

Zarmén antecknade jag under samtalets gång. Den tredje intervjun var med 

Barbro Bursell, överintendent på Livrustkammaren, Skoklosters slott och 

Hallwylska museet. Intervjun ingår som en del i den som gjordes med Nestor 

och Zarmén.  
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Jag har ställt olika frågor till de olika producenterna och anledningen till det är 

att utställningarna befinner sig i olika faser. Skattkammaren på Läckö är redan 

utställd på Läckö slott medan Livrustkammarens utställning Krigsbyten 

fortfarande befinner sig på ett planeringsstadium. Förutom intervjuerna 

används även utställningskatalogen till Skattkammaren på Läckö och 

projektbeskrivningen till den planerade utställningen Krigsbyten som 

källmaterial.    

 

Begrepp 
I uppsatsen menar jag med stormaktstiden den definition som 

Nationalencyklopedin använder ”I svensk historia benämningen från Gustav II 

Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och 

upprätthöll en stormaktsställning i Europa.”7  

Med återlämnandeproblematik menar jag de problem som kan uppstå när ett 

land en stad eller ett museum vill få tillbaka ett föremål.   

Begreppet krigsbyten är så centralt i uppsatsen att det kommer att behandlas 

separat, i en egen avdelning, i det historiska bakgrundkapitlet. 

 

Historisk bakgrund 
 

Trettioåriga kriget  
Trettioåriga kriget är ett gemensamt namn för de konflikter som pågick i 

Europa mellan åren 1618-1648. Från början var det som ett religionskrig 

mellan katoliker och protestanter, en central del fick även kampen mellan den 

tysk-romerska kejsaren, som företrädde de habsburgska 

centraliseringssträvandena, och de tyska territorialfurstarna. Kriget innefattade, 

utöver detta, även kampen mellan den spanska monarkin och Nederländerna. 

Dessutom pågick en konflikt mellan Frankrike och den Habsburgska familjen.  

                                                 
7 Nationalencyklopedin, vol. 17, smy-syrem. Sökord: Stormaktstid, s. 315 
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I och med religionsfreden i Augsburg 1555 bestämde man att ett lands eller 

områdes religion skulle bero på furstens trostillhörighet. Furstar bytte dock ofta 

trostillhörighet för att balansen mellan protestanter och katoliker i Tyskland var 

osäker. De protestantiska furstarna bildade ett förbund 1608 som hette 

Evangeliska unionen, den fungerade som ett gemensamt skydd mot 

katolikerna. Unionen leddes av kurfursten av Pfaltz. Året därpå, 1609, kontrade 

katolikerna genom att bilda Katolska ligan. Denna leddes av den bayerske 

hertigen Maximilian I. 

 

1617 blev Ferdinand II vald till kung i Böhmen.8 När han blev kejsare gjorde 

ståthållarrådet i Prag ett stort misstag. De valde att åsidosätta det löfte som 

Rudolf hade givit under sin regenttid, att protestanter skulle förbli protestanter, 

och tog istället bort religionsfriheten för protestanterna i Böhmen. Denna 

händelse utlöste en omedelbar revolt och man grep två katolska rådsledamöter 

samt en sekreterare och slängde bokstavligen talat ut dem från ett fönster på 

kungaborgen Hradschin i Prag, och ner i vallgraven.9 Böhmarna avsatte 

Ferdinand som kung och ersatte honom med kurfursten av Pfaltz; Fredrik V, 

även kallad Vinterkonungen. Fredrik V led ett nederlag 1620 mot den katolska 

ligans styrkor vid Vita berget. Pfaltz förenades med Bayern och Maximilian I 

övertog Fredrik V:s kurvärdighet.  

 

Några år in i kriget hade den katolska ligan full kontroll över södra Tyskland. 

Tyska katolska furstar började bli oroliga eftersom de inte ville ha en stark 

kejsarmakt då detta skulle inskränka deras egen makt. Även Frankrike oroades 

över utvecklingen och den franske politiske ledaren Richelieu stödde 

ekonomiskt den danske kungen Kristian IV så han kunde gå in i kriget. 1625 

ingriper den danska armén i kriget. Året därpå besegras de av den kejserliga 

armén under ledning av Tilly. Efter denna händelse dominerade katolikerna i 

princip hela Tyskland. 

 

                                                 
8 Nationalencyklopedin, Syren-uga vol. 18, Sökord: trettioåriga kriget, s. 407 
9 Ericson-Wolke, Larsson, Villstrand, 2006, s. 43 
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1630 trädde Sverige in i kriget och landsteg med en armé i norra Tyskland. 

Detta beslut stöddes av Frankrike. Det fanns flera anledningar till varför 

Sverige gick med i kriget. Den viktigaste orsaken var oron över den kejserliga 

sidans expansion i norra Tyskland och framförallt planerna på att de skulle 

anlägga en kejserlig flottbas vid Östersjökusten. En annan anledning till 

medverkan i kriget var den religionspolitiska dimensionen.10 Sveriges inträde i 

kriget var inte odelat positivt, och det var först när Tilly hade anfallit 

Brandenburg och Sachsen som ett förbund skapades. Slaget vid Breitenfeldt 

1631 blev en stor seger för svenskarna tack vare bra rörlighet och eldkraft. Den 

svenska armen fortsatte söder och västerut. När Sverige hade tagit München 

1632 satte katolikerna ihop en armé med Wallenstein som befälhavare. Denna 

armé mötte Sverige i ett slag i Lützen 1632. Det slutade med svensk seger men 

kungen Gustav II Adolf dödades. 1634 led den protestantiska sidan ett svårt 

nederlag vid Nördlingen. Detta nederlag innebar att den katolska sidan 

återvann kontrollen över södra Tyskland. Efter detta rådde det någorlunda 

balans mellan de båda stridande parterna, katolikerna i södra Tyskland och 

protestanterna i norra. Båda sidor var vid detta läge mycket krigströtta men det 

fanns parter som inte ville ge upp, Sverige var en av dessa. Frankrike, som var 

en annan, förklarade krig mot Spanien och senare också mot den tyske 

kejsaren. Sverige fick nu medvind i och med Frankrikes krigsförklaring och 

tack vare att den spanska armén började förlora krafter. 1643 vann Frankrike 

en betydelsefull seger över Spanien. 1647 invaderade franska och svenska 

fältherrar tillsammans Bayern, och Ferdinand III (Ferdinand II:s efterföljare) 

insåg att en fred var nödvändig. Förhandlingarna skedde i Münster och 

Osnabrück, utgången blev den Westfaliska freden 1648. Freden bekräftade 

habsburgarnas misslyckande att skapa en stark centralmakt. De tyska 

landsfurstarna blev i princip självständiga, Bayern fick behålla sin 

kurfurstetitel, och för Sveriges del innebar det att man fick flera landområden. 

                                                 
10 Nationalencyklopedin, syren-uga vol 18. Sökord: trettioåriga kriget, s. 408 
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För befolkningen i Tyskland hade kriget medfört oerhörda lidanden och 40 

procent av lantbefolkningen och en tredjedel av stadsbefolkningen föll offer för 

krigshandlingar, farsoter och hungersnöd.11

 

Krigsbyten 
Definition av krigsbyten 

• Nordstedts svenska ordbok: ”tillgång(ar) som erövras av segrare i krig 

el. i enskilda fältslag”12 

• Nationalencyklopedin.se: ”tillgång(ar) som erövras av 
segrare i krig el. i enstaka fältslag: svenskarna tog 
Silverbibeln som ~ i Prag” 13 

 

Krigsbyten som försörjningsmedel 

Krig, som trettioåriga kriget, var mycket dyrt och man var ständigt i behov av 

pengar. Därför togs vissa föremål som krigsbyte för att man skulle kunna 

smälta ner metallen till mynt.14 Det var inte bara på detta sätt som krigsbyten 

blev ekonomiskt viktiga utan de fungerade också som en väsentlig del av 

soldaternas försörjning under kriget. Det var inte sällan som lönerna eller 

proviantleveranserna uteblev, när detta hände var de ofta hänvisade att försörja 

sig genom plundringar.15  

 

Lagar om krigsbyte 

I det här avsnittet redogörs för hur man såg på krigsbyten enligt de lagar som 

gällde under trettioåriga kriget.  

”Svenskarna gjorde som alla andra, och plundrade efter krigets lagar. Det är 

bara i det planmässiga och systematiska som man kan se ett svenskt särdrag. 

Dåtida krigsbyte är inte detsamma som stöldgods.”16

                                                 
11 Nationalencyklopedin, Syren-uga vol 18. Sökord: trettioåriga kriget, s. 408 
12 Nordstedts svenska ordbok, sökord: krigsbyte 
13 www.NE.se, sökord: krigsbyte 
14 Ericson-Wolke, Larsson, Villstrand, 2006, s. 324 
15 Ericson-Wolke, Larsson, Villstrand, 2006, s. 325 
16 Ericson-Wolke, Larsson, Villstrand, 2006, s. 325 
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Hugo Grotius brukar ses som den moderna folkrättens grundare och han skrev 

boken De jure belli ac pacis (Om rätt i krig och fred). Två av bokens kapitel 

tar upp krigsbyten. Enligt Grotius var det tillåtet att förstöra eller föra bort 

fiendens egendom, och inom vissa gränser också accepterat av Gud. Under 

trettioåriga kriget blev Grotius allmänt accepterad.17

Stödet från Grotius och andra auktoriteter åberopades alltså av svenskarna 

under trettioåriga kriget. Grotius behandlade folkrättens begränsningar i 

segrarens rätt. Huvudvikt lades vid att erövraren skulle ha betryggande 

besittning till det tagna och eliminerat risken att den besegrade strax tog igen 

krigsbytet. En 24-timmarsfrist som innebar att krigsbytet helst skulle vara 

hemfört inom 24 timmar hade tidigt utvecklats i sjökrigsrätten, men verkar på 

1600- talet också ha tillämpats i landkriget under förutsättning att erövraren 

hade en klar territoriell kontroll. Endast egendom hos fiendens undersåtar, eller 

andra som uppträdde fientligt, var lovlig. 

I Grotius jämförelser med övergivna saker ligger åtminstone en antydan till att 

egendom med fredlig användning, exempelvis bibliotek, bara fick tas om 

ägaren flytt från den plats där den förvarades.18 I boken Krigsbyten på 

Skokloster skriver Lena Rangström att Gustav II Adolfs egna krigsartiklar från 

1621 innebar att soldaterna bara fick plundra herrelös egendom – där 

personerna har flytt. Men hon skriver också att lagarna inte alltid kunde 

upprätthållas.19  

 

Ett exempel på det är plundringen av München.  

Efter att staden hade brandskattats på 300.000 thaler och svenskarna 

tillförsäkrade staden och dess invånare full trygghet till liv och gods 

genomfördes en plundring. Svenskarna plundrade det slott som Gustav II Adolf 

residerat i och tog det befintliga biblioteket, konstkammaren och arsenalen. 

Greve Fr Kr von Kherenhüller säger uttryckligen att kungen hade fört bort 

dessa saker till bland annat Augsburg. Detta stämmer överens med det svar 

kurfursten Maximilian I av Bayern fått, på den 14 juni gjorda förfrågan, då han 

                                                 
17 Wolke-Eriksson, Larsson, Villstrand, 2006, s. 325 
18 Göransson, 1998, s. 3 
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den 28 juli erhöll från sina upplysningsmän ”Med konstkammaren har man 

handskats illa nog och förstört, kastat bort och slagit sönder så gott som allt, 

förutom några få, dåliga saker, som icke kunde bortföras”20

Det fanns en återlämningstanke i lagstiftningen på 1600- talet. Den innebar att 

allt krigsbyte som inte är bortfört från territoriet då freden undertecknas, ska 

återlämnas. Denna lag gjorde att Sveriges plundring av Prags lillsida 1648 var 

tvungen att ske snabbt eftersom den skedde i samma stund som 

fredsförhandlingarna pågick.21

  

Skillnad mellan krigsbyte och troféer 

Krigsbyte ska inte förväxlas med troféer, det är två skilda saker. I det här 

avsnittet redogörs skillnaden mellan dessa. Här följer en definition av troféer: 

 

”Med troféer avses därvid militära objekt med en knytning till striden på slagfältet 

eller vid belägringen, främst fälttecken (fanor standar, flaggor m.m), musikinstrument 

(som tjänade som signalmedel i striden), vapen, fästningsnycklar, m.m. Genom att 

erövra dessa berövade man fienden förmågan att strida”.22

 

Fanorna var speciellt symbolladdade eftersom det var under dem man stred. 

När fanan togs av fienden var soldaten löst från sin trohetsed.23  

Krigsbyten däremot var objekt som man skaffat sig genom att beslagta 

fiendens egendom. Avsikten var inte bara att berika sig själv utan att också att 

oskadliggöra fienden.24

 

Krigsbyte som statussymbol, kunskapsbringare och politiskt verktyg 

Här följer några exempel på vilka sorters krigsbyten som togs och vad de 

användes till inom de tre ovanstående kategorierna. Böcker och arkiv 

plundrades för att komplettera Sveriges ganska fattiga boksamling i 

 
19 Rangström, 1978, s. 5 
20 Granberg, 1929, s. 39 
21 http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=34, 9 januari 2007 
22 PM från Museichefskollegiet till regeringen, 3 december, 1990, s. 1 
23 Ericson-Wolke, Larsson, Villstrand, 2006, s. 325 
24 PM från Museichefskollegiet till regeringen, 3 december, 1990, s. 1 
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biblioteken. En annan anledning var att försvåra missionsverksamheten för 

andra religioner. Genom plundring kunde protestantismen främjas med 

katolikernas böcker och vice versa.25 Krigsbyten i form av konstverk och 

böcker var viktiga för Sverige eftersom de gjorde att svenska adeln kunde bli 

en del av den europeiska och ge möjligheter till ett svenskt hov av kontinentalt 

snitt.26

I Svenska konstsamlingars historia skriver Granberg om hur konstsamlingar 

kom till Sverige. Till exempel ”Drottning Kristinas före kejserl. 

konstkammarens i Prag erövrande 1648 rätt anspråkslösa konstsamlingar 

ökades redan tidigt genom beställningar och inköp.”27

 

Det var under det trettioåriga kriget som den kungliga skattkammaren nådde 

kontinentala mått. Genom svenskarnas framgång kunde de tillskansa sig några 

av de främsta samlingarna från 1500- och 1600- talen. Den franske 

ambassadsekreteraren Charles Ogier var på besök i Stockholm 1632 och 

märkte den ökning av lyxföremål som kommit till Sverige. Han nämnde 

särskilt plundringarna av två städer - Würtzberg och München.28 Den franske 

ambassadörens sekreterare, Charles Ogier, skriver i samband med det franska 

sändebudet greve d´Avaux besök om handelsmannen Eric Larsson von der 

Lindes boende i ett Stockholms förnämsta hus. Ogier hade blivit intresserad av 

von der Lindes samlingar av måleri och skulpturer och reflekterat över att 

”Alltsammans är krigsbyte från Würtzberg, München och andra av Gustav II 

Adolf erövrade städer, ty forna svenskar nedlade inga kostnader på att förvärva 

sådana saker”.29 Olausson skriver i utställningskatalogen om plundringen av 

Prag 1648. Plundringen blev början på en målmedveten kunglig samlarpolitik 

där krigsbytet fick samsas med gåvor, inköp och ärvda klenoder.30 Drottning 

Kristina hade innan plundringen skrivit till sin kusin, överbefälshavaren 

pfaltzgreven Karl Gustaf, följande:  

                                                 
25 Ericson-Wolke, Larsson, Villstrand, 2006, s. 326 
26 Ericson-Wolke, Larsson, Villstrand, 2006, s. 327 
27 Granberg, 1929, s. 65 
28 Olausson, 2006, s. 12 
29 De Robelin, 2006, s. 28 
30 Olausson, 2006, s. 12 
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”Jag ber Er att säkerställa och sända mig biblioteket och alla rariteter som finns i Prag; 

Ni vet att detta är de enda ting som jag verkligen uppskattar”31  

 

Krigsbytets omfattning förstår man om man läser drottning Kristinas 

inventarium från 1652. Förteckningen redogör inte alltid ursprunget men det 

står att läsa att det fanns flera tusen mynt och medaljer,  

• 470 målningar,  

• 69 bronsskulpturer,  

• 179 arbeten i elfenben,  

• 26 i bärnsten,  

• 24 av korall,  

• 660 arbeten ibland annat agat och bergskristall,  

• 174 keramsiska föremål samt en stor service,  

• 403 ostindiska kuriositeter,  

• 2 skåp i ebenholtz med inläggningar av guld och silver,  

• 317 vetenskapliga instrument samt 16 dyrbara ur samt diverse arbeten i 

ädelsten.32 

Sverige var mån om att visa sin nya ställning i Europa genom att förödmjuka 

motståndaren och att ta furstarnas symbolladdade skattkammare- och 

konstsamlingar.33      

De svenska regenterna såg olika på tagandet av krigsbyten. Under Gustav II 

Adolfs tid gick en stor del av krigsbytena till det Universitetsbibliotek i 

Uppsala dit man lämnade böcker och arkiv. Därutöver fick även högre befäl ta 

del av bytena. Under Karl X Gustavs och Karl II:s krig var det mer upp till 

officerare och civila ämbetsmän att bestämma över plundrandet. Plundrandet 

av krigsbyten var störst under trettioåriga krigets sista år och under Karl X 

Gustavs danska och polska krig.34

 

                                                 
31 Olausson, 2006, s. 12 f 
32 Olausson, 2006, s. 14 
33 Olausson, 2006, s. 14 
34 Rangström, 1978, s. 7 
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Återlämnande av krigsbyten 

Återlämnandeproblematiken är en ständigt aktuell fråga. I detta avsnitt följer 

exempel på återlämnandeproblematik från både trettioåriga kriget och modern 

tid. 

 

Arne Losman, före detta chef på Skokloster, menar att ”Föremålen har en 300- 

årig historia i sitt nya land och har därför blivit en del av det svenska 

kulturarvet”.35 I samband med den tjeckiske presidenten Vaclav Havels besök i 

Sverige 1991 togs frågan upp om huruvida svenska krigsbyten skulle 

återlämnas. Mot denna bakgrund skrev Museichefskollegiet en PM kring 

äganderätten till kulturföremål och skickade den till regeringen. 

Museichefskollegiet bestod då av cheferna för Folkens museum- Etnografiska 

museet och för statens försvarshistoriska museer. De menar i sin PM att de 

åsikter som fördes fram i tidningarna präglades av bristande kunskaper i 

historia. 

 

Bengt Holmquist, före detta chef på Armémuseum, pekar på att det finns en 

problematik kring återlämnande av krigsbyten. Han menar att 1600- talets 

kartbild skiljde sig markant mot dagens (90-talets) och att detta komplicerade 

frågan - det är tillexempel inte säkert att det är dagens tjeckoslovakiska stat 

(numera Tjeckien och Slovakien) som är arvtagare till den habsburgske 

kejsaren.36  

1:e bibliotikarien vid Uppsala universitetsbibliotek, Lars Munkhammar, skriver 

även han om problematiken kring vem man ska lämna tillbaka föremål till. 

Hans exempel rör återlämnandet av Silverbibeln.37

I en artikel i tidskriften Populär historia skriver Stefan Seidel att ”Det finns 

inga skäl att ge tillbaka kulturföremål för att de väcker starka känslor i sitt 

ursprungsland”. Som exempel tar han kyllret38 som Gustav II Adolf bar då han 

dödades i Lützen. Kyllret togs som krigsbyte och förvarades i staden Wien. 

                                                 
35 http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=34, 9 januari, 2007 
36 http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=34, 9 januari, 2007 
37 http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_2433244.asp  17 november, 2006 
38 Kort rock som ursprungligen bars under rustningen; vanligtvis av älghud, källa: SAOL 

 16



1920 fick Sverige tillbaka kyllret som tack för det svenska Röda korsets hjälp 

under första världskriget. Holmquist tycker att det var fel att kyllret lämnades 

tillbaka och menar att man inte behandlar historiska föremål på det sättet.39

 

I utställningskatalogen till en utställning om litterära krigsbyten som visades på 

Uppsala universitetsbibliotek skriver Ulf Göransson:  

 

Även om nutida historieskrivning saknar skäl att yvas över svenskarnas 

biblioteksplundringar på 1600- talet, finns det heller ingen anledning att hysa 

uppfattningen att de svenska bibliotekens samlingar med sådan främmande 

härstamning skulle vara illegala förvärv, som snarast borde återlämnas.40

 

Här följer ett exempel från trettioåriga kriget på problematiken kring 

krigsbyten.  

Så här skriver kurfursten Maximilian I av Bayern den 9 februari 1633: 
 

Vi har tagit säker kännedom att konungen av Sverige under sin vistelse i München genom sina 

officerare och i synnerhet genom sin marskalk von Krailshaim från vårt residens där, oaktat 

och tvärt emot upprättad kapitulation, låtit borttaga och till andra platser för ett stort antal 

målningar och andra föremål, enligt bifogade specifikation. Då vi nu anse, att den i Ingolstadt i 

fångenskap liggande svenske generalfälttygmästaren Torstensson, om han blott ville bemöda 

sig därom, skulle kunna skaffa till rätta dessa bortförda saker och, alldenstund hans konung nu 

är död och andra icke så högt värdera dem, återställa dem.41

 

Det sker många brevväxlingar angående återförandet av de plundrade 

föremålen.  I ett brev den 2 december från von Dornsberg får man en inblick i 

hur bortförandet uppfattas: 
 

 … då det i och för sig skulle vara dålig Cortesia och likaledes skulle lända såväl konungens 

som drottningens heder  till ringa nytta om man skulle meddela, att konungen emot uppgjort 

avtal och följaktligen mott sitt eget ord tagit styckena från kurfurstligt residens42

                                                 
39 http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=34, 9 januari, 2007 
40 Göransson, 1998, s. 3 
41 Granberg, 1929, s. 39 
42 Granberg, 1929, s. 42 
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Många av tavlorna kom till Sverige trots protester, dock inte alla, vissa 

målningar stannade bland annat hos officerare.43

 
Det moraliska synsättet på krigsbyten förändrades inte förrän på 1700-talet då 

det sågs som mindre försvarbart. Det innebar dock inte att man slutade ta 

krigsbyten.44 I PM: n skriver de också att önskan om tillbakalämnande av 

föremålen är en lust att vrida tillbaka historien. Det skulle i sådana fall vara att 

bryta de överenskommelser som träffades vid fredssluten. De skriver också, 

angående synpunkten att en erövring skulle vara omoralisk, att den inte blir 

mer moralisk för att man lämnar tillbaka föremål några hundra år senare. Om 

man vill ha tillbaka föremål ska detta ske inom en rimlig tidsperiod efter 

bortförandet. Som exempel tar de krigsbyten från Andra världskriget.45

 

 

 

 

 

 

Utställningsanalyser 
 

Utställningen Krigsbyten 
Livrustkammaren planerar en tillfällig utställning om krigsbyten som beräknas 

öppna 19 november, 2007. Utställningens upplägg kommer att vara 

kronologisk med stormaktstiden som tyngdpunkt. Utställningen kommer 

dessutom att vara tematisk med ett bestämt tema för varje rum. De olika 

                                                 
43 Granberg, 1929, s. 50 
44 PM från Museichefskollegiet till regeringen, 5 december, 1990, s. 2 
45 PM från Museichefskollegiet till regeringen, 5 december, 1990, s. 5 
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temana kommer att vara ”Till Gud” där föremål från Gustav II Adolfs polska 

fälttåg och från trettioåriga kriget kommer att visas. Nästa tema är ”Glöm ej att 

tillvarataga och skicka mig biblioteket och de rariteter som finns i Prag; som ni 

vet är detta det enda jag bryr mig om” - Prag 1648 följt av temat ”Fientliga 

förbidelser” som tar upp Karl X Gustavs polska och danska krig. Det sista 

temat är ”Från krigsbyte till stöldgods” som behandlar Sverige som en fallande 

stormakt och hur synen förändras. Föremålen kommer att fylla montrarna för 

att på så sätt skapa en barock överdådighet i utställningen. Olika kategorier av 

föremål kommer att trängas i montrarna som ett collage för att ge känslan av 

forna konstkammare. Utställningen Krigsbyten kommer att lägga stor vikt med 

att konkretisera vad som togs, hur mycket och varför.  

Eftersom utställningen fortfarande är under arbete finns det ingen 

utställningskatalog färdig utan den information som jag har är hämtad från 

utställningens projektbeskrivning och en intervju med producenterna, Sofia 

Nestor och Carl Zarmén den 21 december 2006. 

Här följer de frågor jag ställt med svar de gav samt mina egna reflektioner över 

svaren. 

 

Intervjuanalys 
Fråga: Vad har ni för syfte med utställningen om krigsbyte?  

 

Svar: I projektbeskrivningen till utställningen beskriver producenterna syftet 

med utställningen så här:  
 

Vår utställning vill visa att krigsbytena bör ses som ett gemensamt europeiskt kulturarv, som 

de nuvarande ägarna: museer, bibliotek och arkiv tillsammans bär ansvaret för. Historien kan 

inte vridas tillbaka; vår uppgift idag bör vara att hålla samlingarna tillgängliga och redovisa 

den roll krigsbytena spelat i uppbyggnaden av det nationella kulturarvet. Innehållsmässiga 

aspekter har alltför ofta kommit i skuggan av moraliska betänkligheter, myter och bristande 

kunskaper. Vilka föremål var det egentligen som togs och kärnfrågan – varför?46

 

                                                 
46 Projektbeskrivning för utställningen Krigsbyten, s. 1 
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Under intervjun tillägger de att syftet också är att tillgängliggöra krigsbyten för 

både svenska och internationella besökare. 

Detta kommer att märkas av i utställningen på att utställningstexterna är tänkta 

att översättas till bland annat polska, ryska och andra språk som man talar i de 

länder som många av krigsbytena kommer ifrån. 

Dessutom vill Livrustkammaren inkludera hur man ser på krigsbyten från 

annat håll- bland annat polskt på grund av den stora samlingen krigsbyten 

därifrån. Detta kommer att ske genom att chefen för Warszawa slott kommer 

att skriva om hur de ser på krigsbyten ur ett polskt perspektiv. 

 
Mina tankar: Tanken på ett gemensamt europeiskt kulturarv är något som jag 

tycker passar bra in i den tid vi lever i. Idag är Europas gränser mer och mer 

utsuddade och avståndet mellan länderna har minskat. Att detta även avspeglas 

inom museivärlden finner jag helt naturligt. Att chefen från slottet i Warszawa 

ska skriva ett kapitel i utställningskatalogen ser jag som ett ömsesidigt intresse 

för utbyte av kunskap, även i områden som skulle kunna vara känsliga om man 

går bakåt i historien.   

 
Fråga: Har ni märkt av att synsättet på krigsbyten från museihåll har 

förändrats under senare tid? 

 

Svar: Producenterna säger att Skokloster var tidigt ute med en 

krigsbytesutställning. Krigsbyten på Livrustkammaren har inte varit en stor 

sak, utan att för den sakens skull vara undanstoppade. Krigsbyten har mer varit 

en fråga om proveniens. I projektbeskrivningen skriver de att man började en 

inventering och katalogisering av krigsbyten 2005, och att man inför 

utställningen Krigsbyten samlade museer till ett seminarium som gick ut på att 

man skulle inventera de krigsbyten som finns i svenska museisamlingar.47    

 

Mina tankar: Producenterna säger att krigsbyten inte har spelat så stor roll på 

Livrustkammaren tidigare utan att för den sakens skull vara undanstoppade. 

                                                 
47 Projektbeskrivning för utställningen Krigsbyten, sid. 1 
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Jag uppfattar att det är så de flesta museer ser på krigsbyten, varken framlyfta 

eller undangömda. Såvida man inte aktivt arbetar med krigsbyten; håller jag 

med producenterna: att krigsbyten bara är en proveniens på samma sätt som en 

gåva eller ett inköp.  

 

Fråga: Många ser museer som samhällsdebattörer: Finns det någon särskild 

anledning till varför idén till en utställning om krigsbyten kom när den kom? 

 

Svar: Producenterna säger att krigsbyten är ett brännande ämne som 

aktualiseras med jämna mellanrum och då ofta i samband med frågan om något 

tillbakalämnande. De säger också att det är det tråkiga med debatten i media, 

att den inte går in mer på djupet utan stannar vid just 

tillbakalämnandeproblematiken.  

  

På frågan varför utställningen Krigsbyten är på gång nu, hänvisar 

producenterna mig till Barbro Bursell, som är överintendent för 

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, för ett mer 

utförligt svar. Så här svarade hon när jag ställde frågan till henne: 

Bursell har haft tanken på en utställning om krigsbyten en längre tid och hon 

har försökt sälja in idén på både Skokloster och Livrustkammaren. Gehöret 

från hennes kollegor har varit svalt eftersom de har varit rädda för debatten 

men hon menar att de som museum måste ta den debatten. Bursell säger att 

utställningen först var tänkt att vara på Skokloster på grund av de myterna som 

finns om att slottet är fyllt med krigsbyten från golv till tak men kollegorna där 

sa att det inte fanns så många krigsbyten. Bursell tyckte att detta var intressant, 

och att museer måste svara upp till det som folk tycker är intressant, som har 

samhällsanknytning och gärna ämnen som bränner till. Bursell säger att med 

ihärdighet har dropparna holkat ur stenen och en utställning om krigsbyten 

passade in nu i Livrustkammarens planering. Hon menar att museet har en 

viktig pedagogisk uppgift, att tackla de myter som finns om krigsbyten och 

berätta varför de finns i samlingarna. Bursell säger också att museer under en 
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tid har fått redogöra om de har några mänskliga kvarlevor i samlingarna och 

menar att efter det är det nu dags för museerna att redogöra för krigsbytena.48

 

Mina tankar: Jag håller med om att det mesta man hör om krigsbyten i media 

är fall då det gäller tillbakalämnande, det är givetvis en viktig fråga men, precis 

som de säger; debatten är för ytlig. Det är många tyckare som inte är insatta i 

ämnet som skriver insändare och tycker att allt ska lämnas tillbaka. Därför tror 

jag att utställningen Krigsbyten kommer att bli en ny utgångspunkt för 

diskussioner kring krigsbyten. Eftersom de enligt projektbeskrivningen till 

utställningen kommer att lägga tyngdpunkten på frågorna: vad togs som 

krigsbyten, hur mycket togs och, framför allt, varför togs de? Jag tror att 

Livrustkammaren kommer att ändra folks syn på krigsbyten med sin 

utställning, eftersom det är lätt att man tar det man en gång hört för sanning 

och inte orkat eller brytt sig att ta reda på mer om det. Bursell har en viktig 

poäng när hon säger att museerna måste våga göra en utställning som skapar 

debatt. Dessutom, som både hon och producenterna till Krigsbyten varit inne 

på, måste museerna tackla de myter som finns om krigsbyten och redogöra för 

varför det finns krigsbyten i våra samlingar     

 

 

 

 

Fråga: Vilken respons har ni fått från andra museer som ni har varit i kontakt 

med angående utställningen? 

 

Svar: Producenterna säger att de anordnade ett seminarium om krigsbyten i 

svenska samlingar. Detta för att försöka skapa en helhetsbild av hur mycket 

krigsbyten som finns i de svenska museernas samlingar. 

Reaktionerna kring utställningsförslaget har varit över lag bra. 

Livrustkammaren visade en öppen attityd och förklarade varför man ville göra 

utställningen. Responsen på seminariet var positiv. Intresset från polska 

                                                 
48 Intervju med Bursell, Barbro den 22 januari, 2007 
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ambassaden var stort, de sa att utställningen kommer skapa debatt. En på 

ambassaden hade frågat Nestor och Zarmén ”vet ni vad ni ger er in i”.   

 

Mina tankar: När jag sammanställer det jag läst om svenska museers syn på 

krigsbyten blir jag inte förvånad över att responsen över lag har varit positiv.  

I uppsatsen har jag nämnt flera museichefer som öppet har debatterat kring 

krigsbyten. Jag vill återigen belysa att krigsbytena var föremål som togs enligt 

en lag som gällde alla stridande parter. Det var inte som under kolonialtiden då 

det var en stormakt som utnyttjade ett annat land på ojämna villkor. Angående 

ambassadörens fråga så tror jag bestämt att Nestor och Zarmén vet vad de ger 

sig in i. I intervjun säger de att de vill att utställningen ska skapa debatt. Det 

ska bli intressant och se vad som händer när utställningen öppnar.  

 

Fråga: Har ni fått förfrågningar från utländska museer om att låna eller få 

tillbaka föremål som svenska trupper hade tagit som krigsbyte? 

 

Svar: Nestor och Zarmén säger att ett krigsbyte i form av den polska rullen 

återlämnades under Olof Palmes officiella besök i Polen 1974. Producenterna 

säger att många av krigsbytena som finns i Livrustkammarens samlingar 

kommer från Polen och det är ofta som de lånas ut till polska museer. Nästa 

planerade utlån till ett polskt museum är till slottet Malbork. Producenterna 

betonar att de föremålen lånas ut i egenskap av fint polskt hantverk och inte i 

egenskap av krigsbyten. 

De säger också att det från ryskt håll finns en förfrågan om att låna tsar Ivans 

hjälm. Anledningen till att de vill låna den är att de ska fira ett jubileum år 

2007 till hans ära. 

 

Mina tankar: Eftersom Livrustkammaren har så många utlån tycker jag att det 

styrker deras tanke på ett gemensamt kulturarv där museer inom eller utanför 

landets gränser kan låna föremål av varandra och på så sätt tillgängliggöra 

föremålen på bästa sätt. Möjligheten till utlån är kanske extra viktig då det 

gäller krigsbyten eftersom ett museum i det land/område där krigsbytet togs 

ifrån kan vara intresserade av att visa upp det. Möjligheten att kunna låna 
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föremål gör att tillbakalämnande av reglerade krigsbyten blir mindre viktigt 

enligt mig. 
 

Utställningen Skattkammaren på Läckö 
Skattkammaren på Läckö slott är en utställning som visar upp praktföremål 

från svensk stormaktstid. Utställningen är ett samarbete mellan Stiftelsen 

Läckö slott och Nationalmuseum.  

 

I förordet till utställningskatalogen står det att föremålen inte enbart var till för 

att slå sin tid med häpnad, utan även till för att visa ägarens makt och 

inflytande. Överintendenten på Nationalmuseum, Solfrid Söderlind, skriver att 

det är vi med det stora tidsavståndet som skydd som kan tappa bort det verkliga 

sammanhanget så lättvindigt. Då skulle prakten inge beundran och respekt 

gränsande till fruktan, idag är skattkammaren en ren och skär ögonfröjd. 

Anledningen till att utställningen visas på just Läckö slott beror på att Magnus 

Gabriel De la Gardie, slottets ägare under andra halvan av 1600- talet, var en 

av Sveriges mest praktälskande stormän. Söderlind skriver att det svenska 

väldet över stora områden i norra och östra Europa, och handeln med andra 

länder, var omfattande. Därför kan en skattkammarsamling som denna också 

betraktas som det synliga resultatet av ett kulturellt mångfasetterat flöde utan 

språk- eller landsgränser.49  

 

Eftersom jag jobbade på Läckö slott kunde jag beskåda utställningen varje dag 

under sommaren. En av mina absoluta favoriter i skattkammaren är några delar 

ur en servis från Urbino. Anledningarna till att den fångade mitt intresse är 

flera. För det första är färgerna mycket starka trots att den är från 1500-talet 

och för det andra är dess historia mycket spännande. Den tillverkades i Italien 

och fanns hos en rad olika furstar innan den kom till Rudolf II:s konstkammare 

Prag för att 1648 därifrån tas av svenskarna.50 Väl i Sverige var den med om 

                                                 
49 Söderlind, 2006, s. 6 
50 Norrman, 2006, s. 137  
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slottet Tre kronors brand 1697 och klarade den och nu finns delar av den på 

Skattkammaren på Läckö.  

För att får reda på hur producenterna till utställningen tänkte kring krigsbyten 

gjorde jag en intervju med intendent Birgitta Martinius från Nationalmuseum 

som var med och arbetade fram utställningen. Här följer de frågor jag ställt 

med svar hon gav samt mina egna reflektioner över svaren. 

 

Intervjuanalys 
Fråga: Hur resonerade ni kring krigsbyten när ni gjorde utställningen 

Skattkammaren på Läckö? 

 

Svar: Martinius säger att krigsbyten i sig själv inte varit något tema och att de 

inte haft som syfte att lyfta fram krigsbytena i utställningen. 

 Hon säger också att det inte har funnits någon skattkammare på Läckö slott, 

som nått upp till de krav som ställdes på en skattkammare under 1600-talet, 

utan det handlar mer om ett namn som fångar intresse och visar vad 

utställningen visar.  

Vissa föremål i Skattkammaren på Läckö uppnår inte riktigt skattkammarnivå 

även om de är lyxföremål. Martinius berättar att en skattkammare är en furstlig 

samling utsökta dyrbara artefakter och naturalier. 

Utställningen skulle lika gärna ha hetat lyxföremål från svensk stormaktstid, 

men då blir det lite mer diffust för besökaren. 

Bakgrunden till utställningen Skattkammaren på Läckö var den silverssamling 

som under de senaste åren köpts in till Läckö slott. Utställningen har sedan 

utökats med föremål från Nationalmuseums konsthantverkssamlingar. Detta är 

ett sätt för Nationalmuseum att visa föremål som varit magasinerade en längre 

tid. Dessutom säger Martinius att det är roligt att få visa dessa vackra 

konsthantverk på en annan ort än Stockholm. Ur regionalpolitisk synvinkel är 

det viktigt att få visa upp bra saker på Läckö slott som vi tycker är en fin 

utställningsmiljö säger Martinius. 
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Mina tankar: Min tanke innan jag gjorde intervjun var att man med 

utställningen försökte återskapa en skattkammare från 1600-talet med allt vad 

det innebar. I en sådan skulle krigsbyten ha spelat en större roll eftersom de på 

den tiden var som ett hån mot den eller de som man hade tagit det ifrån. Men 

Martinius berättar ju att namnet Skattkammaren på Läckö mest var till för att 

man skulle kunna fånga intresse och komplettera den redan befintliga 

samlingen som fanns på slottet. Ytterligare en detalj i svaret som visar att det 

inte rör sig om någon skattkammare är att hon bland annat säger att vissa 

föremål i utställningen inte skulle uppnå till den nivå som ställdes på en 

skattkammare från den tiden. Martinius syn på tillgängliggörandet av 

museiföremål tycker jag är mycket bra, att visa upp föremål som de i 

skattkammaren på andra platser än i de större städerna är en viktig del i tanken 

på ett gemensamt kulturarv. 

 

Fråga: Har någon efter sommarens utställning begärt att få tillbaka något, eller 

låna något av de utställda krigsbytena? 

- (Det var flera utländska journalister på besök, bland annat journalister 

från Tyskland. Detta eftersom det 2007 är 375 år sedan slaget vid 

Lützen ägde rum och intresset för lån skulle därför ha kunnat ha varit 

stora.)  

 

Svar: Martinius säger att de inte fått någon förfrågan om något 

tillbakalämnande och att man måste hålla reda på reglerade och oreglerade 

krigsbyten. De föremål i utställningen som kommer från Nationalmuseums 

samlingar är reglerade krigsbyten. Martinius säger också att man inte kan kräva 

tillbaka föremål som togs enligt dåtidens lagar. Hon frågar sig, om ett 

tillbakalämnande skulle ha varit aktuellt, till vem man skulle lämna tillbaka 

föremålet? Martinius tar som exempel krigsbytena som togs i Prag 1648 och 

säger att det inte är länderna Tjeckien eller Slovakien som man i sådana fall 

ska lämna tillbaka föremålen till. Det var, som hon säger, ett dödsbo i Prag som 

tillhörde den kejserliga familjen som man tog ifrån, det var ett reglerat dödsbo 

vid den här tiden. Hon säger att de har andra krigsbyten i NM:s samlingar, 
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bland annat Adrien de Fries- skulpturer som kommer från Danmark. Flera av 

dem har varit utlånade till Fredriksborgs slott från sommaren 2006 till våren 

2007.  

    

Mina tankar: När det gäller tillbakalämnande av krigsbyten tar Martinius upp 

samma problematik som Munkhammar gör i sin artikel om krigsbyten51, som 

jag har redogjort för tidigare i uppsatsen. De båda tar alltså upp problematiken 

kring vem man ska lämna tillbaka föremålet till. Martinius hänvisar till 1600-

talets lagar, vilket bland andra Holmqvist också gör. Jag anser att föremålets 

placering mer är en förvaltningsfråga och att föremålets tillgänglighet är 

viktigare. Med tillgänglighet menar jag att man ska kunna se föremålet på ett 

museum eller kunna låna ut det till andra museer. För att använda Susan Pierce 

termer vill jag att krigsbytena ska vara på den delen av isberget som är synlig 

ovanför vattenytan.52 Jag vill betona att denna åsikt gäller krigsbyten som togs i 

enlighet med dåtidens lagar som gällde alla parter.  

 

Fråga: Hur många säkert dokumenterade krigsbyten har Nationalmuseum i 

sina samlingar? 

 

Svar: Martinius har ingen uppgift om hur många krigsbyten de har i 

samlingarna, men säger att det finns. De har ingen lista eller sammanställning 

över hur många krigsbyten. 

 

Mina tankar: Jag tror att många det finns många museer som har krigsbyten i 

sina samlingar men att det framför allt står som proveniens och inte mer än så. 

Om man skulle skriva ut att proveniensen är krigsbyte hade man också varit 

tvungen att skriva ut alla de donatorer som skänkt föremål, det skulle bli ett 

otroligt stort arbete. Däremot om man som på Livrustkammaren ska göra en 

utställning om krigsbyten är det mer självklart att göra en speciell inventering 

och katalogisering.  

                                                 
51 http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_2433244.asp,  17 november, 2006 
52 Pearce, 2004, s. 48 
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Fråga: Har något eller några av föremålen från utställningen Skattkammaren 

på Läckö varit utställda förut, i sådana fall i vilket sammanhang? 

 
Svar: Martinius säger att anledningen till varför de valde de föremål de gjorde, 

var helt enkelt för att de fanns i Nationalmuseums samlingar. Hon säger också 

att det var för att få visa föremål som inte har varit utställda på länge och i 

samband med detta också kunna konservera och gå igenom några av 

föremålen. Martinius berättar att en annan anledning till varför de valde de 

föremål de gjorde var att de inte har behövt göra så många externa inlån, det 

rör sig om 5-6 stycken i utställningen, vilket är bra eftersom de vill att 

utställningen ska visas under många år. 

 

Mina tankar: Jag tycker att det är beklagligt att föremål som togs som 

krigsbyten för att visas upp, ställs ner i magasin efter en tid för att sedan stanna 

där. Därför är det nu roligt och intressant att sådana föremål från 

Nationalmuseums samlingar åter visas upp i en utställning. Pearce beskriver 

museisamlingar som isberg53, det är bara toppen som syns.  

Det Nationalmuseum nu har gjort, i och med att ställa ut sina tidigare 

magasinerade föremål på utställningen Skattkammaren på Läckö, är att flytta 

upp föremål till toppen av isberget där de kan beskådas. Hooper-Greenhill 

skriver om hur olika föremål har betytt olika mycket under vissa perioder.54 

Betydelsen av de föremål som varit magasinerade men nu ställts ut har 

antagligen svängt under årens lopp, och därför först visats upp för att sedan 

läggar i magasin och nu visas upp igen.  

 

Sammanfattande diskussion 
Utställningarna Skattkammaren på Läckö och Krigsbyten på Livrustkammaren 

har både likheter och skillnader. Den största likheten är att båda utställningarna 

vill tillgängliggöra ett kulturarv. Tanken på det gemensamma kulturarvet är 

                                                 
53 Pearce, 2004, s. 48  
54 Hooper-Greenhill, 1992, s. 192 
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något som jag tycker passar in bra i dagens samhälle, där avstånden minskar 

och gränserna inom Europa suddas ut mer och mer. 

 I Krigsbyten är temat just krigsbyten och det är de man vill visa upp som ett 

gemensamt europeiskt kulturarv. De hoppas att utställningen ska väcka intresse 

i Europa och kanske framför allt i de länder eller områden där många av 

krigsbytena kommer ifrån. Ett exempel på vilket sätt krigsbyten är ett 

gemensamt kulturarv är att chefen för slottet i Warszawa ska skriva ett kapitel i 

utställningskatalogen. Polen är ett av de länder där flera av Livrustkammarens 

krigsbyten kommer ifrån.  

 

I Skattkammaren på Läckö har inte krigsbyten någon särskild roll utan är mer 

en proveniens. Föremålen på utställningen är sådana som har varit 

magasinerade en längre tid som man nu har lyft fram för att allmänheten ska 

kunna ta del av vårt kulturarv. Här kan man använda Pearce teorier kring 

samlingarna som ett isberg, det är bara en liten del av toppen som syns, resten 

finns under ytan.55 Med denna utställning kommer alltså fler föremål upp till 

den del av isberget som finns ovanför vattenytan. I Skattkammaren på Läckö 

spelar krigsbytena ingen framträdande roll men utställningen är inte mindre 

intressant för utländska besökare för det. Jag tror inte att det är många besökare 

som åker för att se Skattkammaren på Läckö för att se krigsbyten, utan för de 

vackra föremålen. Krigsbyten eller inte, så är många föremål i utställningen 

gjorda på olika platser runt om i Europa vilket gör att om man kommer som 

utländsk besökare kanske man ser ett föremål som är tillverkat i sin egen 

hemstad. Martinius säger att en del av tillgängliggörandet av föremål inom 

Sveriges gränser rör Skattkammaren på Läckö ur en regionalpolitisk synvinkel, 

nämligen att det är viktigt att föremål visas upp utanför Stockholm.  

I många fall är det dit som man måste åka för att få se de mest spektakulära 

föremålen men nu kan man beskåda några av dem exempelvis på Läckö slott 

som ligger på en ö i Vänerns södra kant. Möjligheten till utlån är en viktig del 

bland museerna. Oavsett om det gäller inom landet eller mellan olika länder. 

När det gäller krigsbyten är det kanske extra viktigt. Eftersom krigsbyten på 
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1600-talet togs på ett korrekt sätt i enlighet med dåtidens lagar kan man inte 

kräva tillbaka dem idag men då finns möjligheten till utlån. Både Martinius och 

producenterna till Krigsbyten sade i intervjuerna att krigsbyten från respektive 

samlingar har lånats ut till utländska museer. Martinius sa i intervjun att inga 

krigsbyten som finns med i Skattkammaren på Läckö har lånats ut. Jag anser 

annars att det inte hade varit förvånande eftersom det tillexempel 2007 är 375 

år sedan slaget vid Lützen ägde rum. Det var många tyska turister och flera 

utländska reportrar på Läckö slott i somras, vilket visade att föremål från 1600-

talet är populära. Angående tillbakalämnande tar Martinius främst upp de lagar 

som gällde på 1600-talet och dessutom tar hon upp samma resonemang som 

bland annat Munkhammar, nämligen problematiken kring till vem man ska 

lämna tillbaka ett föremål. Flera av gränserna som fanns på 1600-talet har 

flyttats om under senare tid. Nestor och Zarmén sade i intervjun att ett 

krigsbyte från Livrustkammarens samlingar har återlämnats och det var den så 

kallade polska rullen som är en 15 meter lång bildsvit. Den återlämnades när 

Olof Palme 1974 var på ett officiellt besök i Polen. Producenterna sade också 

att de utlån av krigsbyten som förekommit har varit i egenskap av fint hantverk 

och inte som krigsbyten.  

 

Utställningen Krigsbyten handlar om krigsbytenas historia, vilka föremål var 

det som togs och varför? De vill skingra mytbildning och ge mer fakta i 

ämnet.56 De vill skapa en debatt om krigsbyten som sträcker sig längre än 

frågan om tillbakalämnandet. På Läckö slott fanns innan Skattkammaren på 

Läckö en utställning som hette Silverskatter från svensk stormaktstid. Min 

första tanke när jag började undersökningen om krigsbyten var att man på 

Läckö med utställningen Skattkammaren på Läckö ville återskapa en 

skattkammare från 1600-talet med allt vad det innebar. I en sådan hade 

krigsbyten varit ganska centrala eftersom de var en del av att visa sin egen 

styrka och dessutom förnedra motståndaren. Nu visade sig att det inte var så. I 

intervjun berättade Birgitta Martinius att namnet Skattkammaren på Läckö 

 
55Pearce, 2004, s. 48 
56 Projektbeskrivning för utställningen Krigsbyten, s.1 
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fungerade mer som ett bra namn som skapar nyfikenhet och ger en bild om vad 

utställningen ingen innehåller. Martinius sade i intervjun att de många av de 

föremålen som finns med i utställningen inte skulle hålla samma mått som en 

riktig skattkammare från 1600- talet.  

 

Det är intressant hur ett och samma föremål kan innebära så olika saker 

beroende på i vilken situation de är placerade. Hooper-Greenhill skriver att 

objektens mening konstrueras utifrån den vy som man ser dem ifrån.57 Det 

stämmer verkligen här. På Läckö slott kan ett krigsbyte ställas ut, för att det är 

vackert att titta på, bara som en proveniens. Medan det i ett annat sammanhang 

är ett kriterium för att bli utställt, som exempel i utställningen Krigsbyten. 

Appadurai beskriver föremål som varor vars värde ändras beroende på vart de 

befinner sig.58 Det synsättet är intressant om man ser det från en internationell 

synvinkel. Ett föremål som tagits som krigsbyte från ett land kan ha betytt mer 

där än vad det gör i det nya landet till vilket det blev fört. 

 

Frågan om hur många krigsbyten som finns är svår att svara på grund av en rad 

olika faktorer. Som ett exempel kan nämnas att Stockholms slott, Tre kronor, 

brann 1697 och på så sätt förstördes flera föremål och inventarielistor. En 

annan orsak var att många av krigsbytena hamnade i privata bostäder och man 

vet senare inte vart de tagit vägen. Martinius säger att man inte vet hur många 

krigsbyten som finns i Nationalmuseets samlingar. Producenterna till 

Krigsbyten Nestor och Zarmén sade i intervjun att krigsbytena inventerades i 

samband med att utställningsarbetet skulle börja, och att krigsbyten inte varit 

någon större sak tidigare. Innan Krigsbyten påbörjades hade alltså 

Livrustkammaren ungefär samma syn på krigsbyten som Nationalmuseum. Jag 

tror att det är ett ganska vanligt synsätt på krigsbyten i museisamlingar, att det 

är en proveniens precis som en gåva eller ett köp. I intervjun sade Nestor och 

Zarmén att man vid påbörjandet av utställningen Krigsbyten anordnade ett 

seminarium som handlade om krigsbyten som finns i svenska museisamlingar. 

                                                 
57 Hooper-Greenhill, 2000, s. 103 
58 Appadurai, 1986, s. 3 
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Synsättet på krigsbyten i museisamlingarna kanske kommer att ändras inom en 

snar framtid. Speciellt eftersom de sa att många på seminariet var positiva till 

utställningen. Förändringen kan tillexempel ske genom kartläggning, 

katalogisering och ett generellt större medvetande om att krigsbytena finns i 

samlingarna 

 
I förordet till utställningskatalogen Skattkammaren på Läckö står det att 

föremålen idag är en ren ögonfröjd medan den på 1600-talet var till för att inge 

respekt och beundran.59 Under min sommar på Läckö slott gick jag 

utställningen många gånger och vid varje tillfälle blev jag lika imponerad över 

hantverksskickligheten hos föremålen. 

I projektbeskrivningen till Livrustkammarens utställning står det att ett av 

syftena med utställningen är att den ska ge mer kunskap och skingra myter om 

krigsbyten.60 Jag känner igen de båda synsätten, de är ungefär de samma som 

på 1600-talet. Då togs krigsbyten bland annat för att man skulle visa upp sin 

rikedom, idag visar Nationalmuseum upp sina fina föremål som besökaren 

beundras av. Vissa krigsbyten togs i utbildningssyfte, på Livrustkammaren 

kommer man att kunna lära sig om krigsbyten när utställningen öppnar. 

Skillnaden är dock att nu är det krigsbytena i sig som man vill sprida kunskap 

om.  

De båda utställningarna använder alltså krigsbyten på ungefär samma sätt nu 

som då om än i olika skepnader, den ena som ögonfröjd den andra som 

kunskapsbringare. 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att belysa de olika ansikten som krigsbytet har, både 

musealt och historiskt. Uppsatsen består av en historisk och en museal del. I 

                                                 
59 Red. Martinius, Olausson, Karlsson, 2006 s. 6  
60 Projektbeskrivning för utställningen Krigsbyten, s.1 
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den historiska delen redogör jag för hur krigsbyten bland annat fungerade som 

betalningssätt, lön, kunskapsbringare och politiska verktyg. Dessutom 

inrymmer en egen avdelning i detta kapitel tillbakalämnandeproblematik, både 

från den tid som föremålen togs till moderna museala återlämningsproblem. 

Den museala delen redogör jag för hur man ser på krigsbyten i utställningarna 

Krigsbyten och Skattkammaren på Läckö. Undersökningen gjordes genom 

intervjuer av producenter till två olika utställningar som båda innehåller 

krigsbyten. Till undersökningen Krigsbyten genomförde en jag intervju med 

producenterna från Livrustkammaren Sofia Nestor och Carl Zarmén. Denna 

utställning grundar sig på att föremålen ska vara krigsbyten.  

I intervjun berättade de att de med utställningen vill gå djupare in i 

diskussionen om krigsbyten än bara återlämnandeproblematik. Producenterna 

vill räta ut de frågetecken som finns och skingra myter och bristande kunskaper 

om krigsbyten. 

Eftersom krigsbyten i vissa fall kan vara ett känsligt ämne frågade jag också 

vilka reaktioner de fått när de pratat med andra museer. De svarade att de 

anordnade ett seminarium dit de bjöd andra museer och de fick där över lag 

positiv respons.  

Till undersökningen kring utställningen Skattkammaren på Läckö intervjuade 

jag producenten Birgitta Martinius från Nationalmuseum. Innan jag gjorde 

intervjun trodde jag att utställningen skulle vara som ett återskapande av en 

skattkammare från 1600- talet men fick reda på att namnet på utställningen var 

en bra titel på en utställning som skapar intresse och ger besökaren en bild av 

vad som visas. 

På en fråga rörande återlämnande av föremål tar Martinius upp den del av 

återlämnande som rör problematiken till vem man ska lämna tillbaka 

föremålen. Hon säger dock att de till utställningen Skattkammaren på Läckö 

inte fått någon förfrågan om tillbakalämnande.    

I Skattkammaren på Läckö var krigsbyten inget man lyfte fram för att de var 

krigsbyten, det råkade bara vara så att vissa av de utställda föremålen vara 

krigsbyten.  
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Till sist en reflektion om att de båda utställningarna använder krigsbyten på 

ungefär samma sätt som man gjorde på 1600- talet. I utställningen 

Skattkammaren på Läckö visar man upp krigsbytena, tillsammans med de 

övriga föremålen, för att man ska beundras över hur vackra de är.  

I Livrustkammarens kommande utställning Krigsbyten använder man 

krigsbytena som kunskapsbringare, men nu är det krigsbyten i sig som är det 

man vill sprida kunskap om.  
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