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performances are insufficient, and that the equipment used by the old masters are important clues 
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Introduktion 

Konsten att till bestämda ändamåls vinnande, och efter olika förhållanden kunna passa 
betselstången och utfinna den rätta, liksom konstnärn efter föranledning utväljer och 
använder det bäst passande verktyg, - den konsten utgör en barometer, hvarefter den högre 
ridkonstens ståndpunkt kan mätas eller skattas.1 

 

Om man är en intresserad och ambitiös ryttare, och dessutom studerar musei- och 
kulturarvsvetenskap, så faller det sig ganska naturligt att välja det hippologiska 
kulturarvet som föremål för sina studier när det blir dags för examensarbete. Om 
man dessutom har haft sådan tur att man fått göra sin praktik på 
Livrustkammaren, som har en av världens finaste samlingar av hästutrustning från 
svensk stormaktstid, så ligger det nära till hands att sikta in sig på den materiella 
delen av detta kulturarv. Om valet av praktikplats, som i mitt fall, grundat sig i en 
önskan att få formalisera den kunskap som samlats efter tjugofem års intresse av 
och både praktiska och teoretiska studier om bett, så är ämnet för uppsatsen givet. 
Jag har valt att fokusera på katalogisering av bett eftersom jag har märkt att denna 
ofta är bristfällig på museerna, vilket inte dessa kan klandras för eftersom det inte 
finns någon speciallitteratur tillgänglig på svenska. Förhoppningen är att denna 
uppsats ska kunna fungera som en praktisk handledning vid katalogisering av bett, 
och om jag dessutom genom att sätta in betten i en historisk kontext samt förklara 
deras funktion lyckas intressera och entusiasmera någon att fördjupa sig 
ytterligare i det hippologiska kulturarvet så är det en extra bonus.  

Redan när jag började rida fascinerades jag, som så många med mig genom 
historien, av bett. De första betten i min ägo var enkla tränsbett, inte särskilt 
dekorativa alls. Men den litteratur jag lyckades lägga vantarna på visade upp en 
allt mer växande palett av bett – allt märkligare, mer dekorativa, bärande på 
hemliga funktioner och märkliga namn. Jag började samla, och alla bett som såg 
ut att gå att använda utan att orsaka hästen obehag provades. Så småningom 
började samlingen anta en bestämd form. Jag var inte längre intresserad av att 
samla på mig precis allt. Allt eftersom jag lärde mig att rida bättre blev min 
samling inriktad på funktion, och jakten på det bästa och mest bekväma bettet för 
var och en av mina hästar började. Samtidigt började den hippologiska historiens 
värld öppna sig för mig. Jag köpte ett eller annat antikt bett, dels för att de var så 

                                                
1 Ehrengranat, Adam. Ridskolan eller Ridläran. Lund 1836, del II, s. 28. 
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vackra, men dels för att jag var intresserad av deras ridegenskaper. Jakten på det 
perfekta bettet förde mig till Portugal och Spanien, där 1700-talets ridutrustning 
fortfarande är i aktivt bruk. Där finns fortfarande spillror kvar av den bruks- och 
praktridning som betten konstruerades för, och ger dem en levande kontext. 
Tillsammans med Markus Holst, ridsportgrossist i den mindre skalan och med ett 
passionerat intresse för historisk ridning, fick jag chansen att vara med och 
utveckla prototyper för ett par bett vars design vilade på historiska modeller. Det 
blev bra, så jag slutade i stort sett att samla. Den kunskap jag har samlat på mig 
genom åren har jag bland annat delat med mig av i form av rådgivning vad gäller 
betsling av olika hästar. Efter hand har jag upptäckt att det behövs väldigt få typer 
av bett, och att de flesta problem stammar från hur hästen rids. Jag är inte den 
första som kommit på det, inte på långa vägar. Att jag i praktiken begränsar mig 
till att använda ett fåtal bett innebär inte att jag tappat lusten att studera den 
enorma bettflora som finns i samlingar eller som tillkommer på marknaden i 
dussintal varje år. 

Genom att skriva om stångbett så hoppas jag också kunna väcka intresse för 
ridkonsten och dess betydelse genom historien. Hästen har varit människans 
följeslagare i flera tusen år, och är kanske, vid sidan av hunden, det djur som har 
varit vår viktigaste vän och arbetskamrat. Hästen har använts som drag- och 
riddjur och använts i jordbruket, till transporter och i strid. Hästen är också ett djur 
som omges av en stark laddning. Hästen har dyrkats och offrats, och vissa 
religioner har eller har haft en stark kult kring ston. 2 I vår kultur har hanteringen 
av döda hästar varit så starkt laddad att hästslaktaren, rackaren, har tvingats leva 
utanför samhället. Hästen har också varit en mycket stark maktsymbol.3 
Stridshästen var en statussymbol som skiljde herrarna från folket.4 Länge 
avbildades bara kungligheter till häst, och ridning var en viktig del av en furstes 
uppfostran. En furste skulle vara klok och förnuftig, ha självkontroll och vara 
förutseende. Han skulle vara ett föredöme för sina undersåtar, och, på slagfältet, 
för sina soldater.5 Eftersom kungen oftast befann sig i spetsen för de beridna 
trupperna var det viktigt att kunna behärska ridkonsten. Hästen hade också en 
viktig roll vid kröningar och begravningsprocessioner, och 
kröningsmunderingarna är oftast ytterst praktfulla.6  

       Ridkonsten var mycket mer än bara ett sätt att ta sig fram eller manövrera 
på slagfältet. Den var, och är, en plastisk konstart precis som dansen, med den 

                                                
2 Myrdal, Janken, ”Från adelsattribut till tonårsvurm” ur Människan och naturen. Etnobiologi i Sverige 1. 

Stockholm 2001, s. 315-316 samt Kocken, Torsten, ”Krigshästen från äldsta tider” ur Hästen i Sverige. Carl 
Trägårdh (red.), Stockholm 1939, s. 337-397. 
3 Se t. ex. Ridkonstens historia av Charles Chenevix Trench, Stockholm 1970. 
4 Myrdal, s. 316. 
5 Sundin, Bo och Tegenborg-Falkdalen, Karin. ”Gustav II Adolfs och Livrustkammarens tillkomst” ur 375 år 

med Livrustkammaren. Stockholm, 2003, s. 29 ff. 
6 Sundin, s. 56. 
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skillnaden att det är två kroppar av skilda arter som ska röra sig som en enhet.7 
Detta kompliceras förstås ytterligare av att den ena parten är ett flyktdjur, och den 
andra ett rovdjur. Ridning är helt enkelt fruktansvärt svårt, och de som rider riktigt 
bra är sällan första generationens ryttare i sin familj. Utbildningen är extremt 
tidskrävande. Det är därför inte märkligt att den högre ridkonsten var förbehållen 
furstar och deras stallmästare. De poser som hästarna intar i ryttarporträtt från 
främst 1600- och 1700-talen är i själva verket ytterligt avancerade 
dressyrövningar som hästarna och ryttarna klarar först efter många års träning – 
piaff, passage, terre à terre och carrière-språng, och så kronan på allt, levaden, där 
hästen lyfter upp sina framben och bär ryttaren i perfekt harmoni och balans.8 Bara 
en kung med is i magen kunde tänkas klara att rida högre skolans rörelser med ett 
slagfält i fonden. Ryttarporträtten är uppvisningar i kontroll och överlägsenhet, 
och genom att visa att han behärskade sin häst kunde fursten förstärka intrycket av 
kunglighet.9  

Tiderna har förändrats. Efter en svacka i samband med arméns avhästning har 
ridsporten återhämtat sig och är numera en av Sveriges största folksporter. Att ha 
häst är överkomligt för en majoritet av svenskarna, och människor från alla 
samhällsklasser har häst. Intresset för 1600- och 1700-talens ridkonst ökar 
explosionsartat, och många ryttare söker sig till de få tränarna som är länkar i en 
obruten kedja av lärare och elever ända tillbaka till barockens kungliga maneger. 
Ridkonsten är ett levande kulturarv som många vill bevara. Men även levande 
kulturarv kan förvanskas eller utvecklas i nya riktningar. Även om de tränare vi 
har tillgång till är delar av en obruten undervisningskedja, så kan vi inte vara 
säkra på att den ridkonst de lär ut är samma som stormaktstidens kungar fick lära 
sig. De källor gemene man har att jämföra med är i huvudsak teoretiska – 
gravyrer, porträtt och skulpturer. Det är omöjligt att göra sig en uppfattning om en 
plastisk konstart endast utifrån sådana källor – som dessutom i de flesta fall kan 
tänkas vara förskönande. 

 
 
 

                                                
7 Loch, Sylvia. Dressage – The art of classical riding. London 1990, s. 21-22. 
8 Piaff är en trav på stället, passage är en kadenserad trav med höga benlyft, terre à terre och carriére är olika 
varianter på jämfotagalopp, och levad är när hästen står på sina bakben utan att lyfta framdelen. 
9 Hallström, Ann. Ridkonst. Utställning på Skokloster 2003-2004. 
 http://www.lsh.se/skokloster/ridkonst/ryttaren.html 2009-05-20. 
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Syfte och metod 

Sadly enough this art is fugitive, as once the horse is dead, nothing, not even films, can 
reproduce the sensation felt when the horse is seen in movement. Death eradicates all the 
work of the artist, unlike musical scores or paintings which live on to lend immortality to 
their creator. After the horse is no more, only those who have admired him keep a 
rememberance of his quality in their hearts, which is gradually effaced by Time, and others 
who have not seen him know him only by romanticised tales, recounted, and sometimes 
embroidered, by those who have truly loved him.10 

 
  Syftet med denna uppsats är att föreslå en grund till en för ryttaren nyttig 

terminologi med tillhörande måttsystem för katalogisering av bett, samt att 
placera betten i en historisk och ridteknisk kontext för att öka förståelsen för dem. 

En viktig ledtråd för att bättre närma sig gångna tiders ridkonst kan vara att 
studera den utrustning som använts vid vid utövandet av denna. Genom studier av 
de bevarade redskap som har brukats kan vi få bättre förståelse för hur de gamla 
mästarna har ridit och tränat sina hästar. Just bettet är en av de utrustningsdetaljer 
som i högst grad har förmågan att påverka hästens prestation. Det är ridkonstens 
precisionsverktyg. Det är också den utrustningsdetalj som har allra mest utrymme 
för variation, och som väckt mest experimentlusta genom århundradena. Det finns 
en stor efterfrågan på kunskap om gamla bett, men få har möjlighet att själva 
undersöka dem i museernas magasin. Däremot ökar tillgängligheten att kunna ta 
del av beskrivningar och bilder allt eftersom museikatalogerna öppnas för 
allmänheten via internet. För att katalogerna ska vara till maximal nytta så krävs 
det att den information de rymmer inte bara är av nytta för museitjänstemän eller 
konstvetare. De måste även tillfredställa de ryttare som söker kunskap om betten 
som verktyg. Om en tillräcklig mängd relevant information finns i katalogen, så 
medför det ett minskat behov av att hantera föremålen. Betten är i sig själva 
visserligen relativt oömma eftersom de är gjorda av metall, men de är ofta 
fastsatta på sköra huvudlag av läder eller textil som inte mår bra av att plockas 
upp.  

 
 

                                                
10 Oliveira, Nuno. Reflections on equestrian art. London 1976, s. 118. Nuno Oliveira (1925-1989) var i sin 
ungdom elev till den sista kungliga portugisiska ridmästaren, och räknas till 1900-talets stora mästare (se 
Loch 1990, s. 174-185). Tre av hans elever grundade i sin tur Portugisiska ridskolan i Lissabon, där 
traditionerna från den klassiska portugisiska ridkonsten bevaras som ett levande kulturarv än idag 
(http/www.cavalonet.com/epae 2009-05-25). 
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Tyvärr är många bett katalogiserade på ett sätt som inte svarar mot 
praktikerns behov. Det rör sig om allt från rena felkatalogiseringar där bett har fått 
helt felaktiga benämningar, till dåligt bildmaterial som inte visar bettet ur vinklar 
som berättar om deras funktion, och beskrivningar som fokuserar mer på 
konstvetenskapliga eller arkeologiska aspekter än bettens bruksegenskaper. För att 
informationen ska gå lätt att tolka krävs det att den terminologi som används vid 
katalogiseringen är enhetlig och väl förankrad bland dem som rider, och i den 
historiska traditionen. Det är också viktigt att måttangivelser inte bara svarar mot 
museernas logistiska behov, utan även harmonierar med dagens storlekssystem 
inom ridsporthandeln. Det är orimligt att begära att alla som katalogiserar bett ska 
besitta specialkunskaper i rid- och betslingskonst. Min förhoppning är att denna 
uppsats kan ge ett par tankeväckande ingångar till dessa enorma fält, väcka 
nyfikenhet, och öka förståelsen för bettet som den kanske viktigaste materiella 
manifestationen av den immateriella, och under många sekel djupt 
symbolladdade, kulturyttring som ridkonsten är och har varit.   

Denna text kommer främst att avhandla stångbett, eftersom det är den typ av 
bett som används för den mest förfinade ridningen. Jag har valt att fokusera på 
stångbett av västeuropeisk typ från 1500-talet och framåt som är avsedda för 
dressyrridning, eftersom det är den västeuropeiska skolridningstraditionen som 
jag själv tillhör och eftersom det är under 1500-talet som det på allvar uppstår ett 
utbildningsväsende för ridkonst, och det är även då som utgivningen av ridläror 
sätter fart på allvar. Det är också i den gruppen av bett som man finner de mest 
förfinade och specialiserade verktygen för ridkonstens utövande. Då skillnaden 
mellan ridbett och körbett i princip bara är kosmetisk är mycket av det jag 
beskriver även applicerbart på de bett som är till för körning. Det är omöjligt, inte 
minst i ett arbete av detta begränsade omfång, att ta upp alla aspekter på bett och 
betsling – inte minst eftersom detta oundvikligen även skulle kräva en fullständig 
utredning av ridkonsten, vilket om möjligt är ett ännu värre sisyfosarbete. Jag gör 
inga anspråk på att vara heltäckande.   

Många av dem som arbetar med katalogisering av bett saknar hippologiska 
specialkunskaper. Därför har jag valt att försöka hålla en stram linje och inte låta 
terminologin bli för snårig eller yvig. Meningen är att den ska utgöra en bas för 
beskrivning av bett, där ett mer begränsat urval specialtermer kan användas som 
orienteringspunkter vars beskrivningar man kan bygga på med den generella 
terminologi som man redan besitter. Det underlättar också arbetet med sökning i 
databaser om man använder en enhetlig och begränsad terminologi, så att man 
inte behöver använda en onödigt stor uppsättning sökord för att hitta det man är 
ute efter. Det behöver inte på något vis göra katalogbeskrivningarna torftigare, de 
riktigt specialiserade termerna kan leva vidare sida vid sida med de utvalda som 
utgör terminologins stam. Jag har dock tillåt mig att infoga avsnitt där ganska 
specialiserad terminologi får blomma ut i vissa fall. Det rör sig då om detaljer som 
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inte beskrivs i den moderna litteraturen om bett, och där det krävs att man 
uppsöker specialbibliotek för att få tillgång till källorna. Denna uppsats är på 
grund av ämnesvalet välfylld med specialterminologi. Den läsare som är obekant 
med bett och betsling kan dock få hjälp att förstå specialtermerna genom att läsa 
kapitlet om stångbettets terminologi och funktion samt studera fig. 10-11 på sidan 
32 samt fig. 12 på sidan 37. 

 

  

Fig. 1: Skolhästar betslade med stångbett. 



 9  

Disposition 

Jag inleder min diskussion genom att presentera två sätt att se på bett och betsling 
där det första går ut på att arbeta med hästens anatomi, det vill säga att skapa 
komfort, medan det andra går ut på att arbeta mot hästens anatomi, det vill säga att 
vara tvingande genom att skapa obehag. Jag vill också ge en ridteknisk bakgrund 
för att försöka förklara varför det finns så diametralt olika sätt att förhålla sig till 
hästens anatomi vid betsling. Detta avsnitt baserar jag i huvudsak på min egen 
erfarenhet, men det har inte varit svårt att hitta författare som har noterat samma 
förhållanden och vissa har gjort särskilt intressanta iakttagelser som jag gärna vill 
presentera. Jag ger sedan en översikt över stångbettets historia från tidigt 1500-tal 
till nutid, med en kortare presentation av den utveckling som föregick denna 
period. Här finns det ett rikligt källmaterial i form av böcker, uppsatser, bilder och 
föremål att ösa ur. I sammanhanget bör särskilt nämnas den katalog över 
hästutrustning från en samling med ursprung i d’Estes hov, nu i Musei Civici di 
Modena, som Susanne E.L. Probst har satt samman. Den erbjuder ett rikt urval 
bilder på daterade bett från 1400-tal till 1800-tal, och huvuddelen av dessa svarar 
mot bettyper som man kan finna i svenska samlingar.11  

I avsnittet om bettens terminologi och funktion har jag valt att även kortfattat 
ta upp tränsbett och gag-bett. När man ändå skriver om munstyckena, som är 
gemensamma för alla bettyper, så är mer än halva arbetet gjort för att beskriva 
även dessa kategorier av bett. Jag kommer dock inte att beröra dem lika grundligt. 
Vid vissa betslingar använder man tränsbett och stångbett samtidigt, medan 
många stångbett är hybrider där man försöker förena träns och stång i ett och 
samma bett. Det är därför motiverat att ge en kortfattad förklaring kring 
tränsbettets funktion. Presentationerna av bettens olika delar kommer, i de fall jag 
finner det nödvändigt, att inledas med en diskussion kring bakgrunden till olika 
benämningar. Jag har valt ut en handfull källor som fått utgöra basen för denna, 
och som jag framför allt vad gäller reglementen tillmäter extra vikt. Den äldsta är 
1654 års inventarium från Livrustkammaren.12 Det är väldigt begränsat, och inte 
särskilt enhetligt, men har tack vare sin ålder ett visst intresse. Närmast följer 
sedan två källor som ligger ganska nära varandra tidsmässigt, men som är 
översatta från två vitt skilda språkområden. Det är Johan von Sinds från tyskan 

                                                
11 Probst, Susanne E.L. Sproni, morsi e staffe, Modena 1993. 
12 Cederström, Rudolf och Malmborg, Gösta, Den äldre livrustkammaren 1654, Stockholm 1930.  
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översatta specialskrift om betsling13 som publicerades 1772, och Claude 
Bourgelats Den nya Newcastle från 1752.14 Den sistnämnda boken är en 
översättning från franskan, och är en omarbetning och förenkling av William 
Cavendishs, hertigen av Newcastle, mycket populära ridlära. I det exemplar av 
boken som finns på Carolina Rediviva finns en handskriven notering på pärmens 
insida att översättaren är en M.A. Ungern von Sternberg.15 Jag har även använt det 
första svenska kavallerireglementet från 1779, som bara innehåller ett fåtal 
betslingstermer.16 Från 1800-talet har jag också valt två källor. Den ena, Excercis-

reglemente för Cavalleriet från 1847, visade sig innehålla ännu mindre 
terminologi än sin 1700-talsföregångare.17 Den andra är Adam Ehrengranats 
Ridskolan eller Ridläran från 1836, som innehåller ett omfattande avsnitt om bett 
och betsling. Från det tidiga 1900-talet har jag valt arméns ridinstruktion som 
fastställdes 1930 och kom i en ny upplaga 1940.18 Vid den tiden var den militära 
och den civila dressyrridningen så tätt sammankopplade att denna instruktion 
torde vara representativ för bägge. Som representant för nutiden har jag slutligen 
valt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente för dressyrtävlingar.19 Som 
stöd för den etymologiska diskussionen har jag även använt annan svensk och 
utländsk facklitteratur.  

   

                                                
13 Baron von Sind, Johan, Konsten at utwälja betsel-stänger til alla hästar, efter deras munnars 
skapnad, som ock at wäl beslå dem; jämte en kort anwisning, huru unga hästar til allmänt bruk, 
men i synnerhet til krigs-tjensten skola skickeligen tilöfwas., Stockholm, 1772 
14 Bourgelat, Claude, Nya Newcastle, eller Afhandling om ridkonsten, efter de nyaste och bästa 
grundsatser. Stockholm 1752. 
15 Enligt Fischerström är översättaren Mathias Alexander von Ungern Sternberg, chef för Livregementet till 
Häst. Han skriver också att Kungliga Vetenskapsakademien befordrade boken till tryck, eftersom det 
saknades ridläror på modersmålet och ridkonsten var av vikt för krigsvetenskapen. Fischerström, s. 28. 
16 Reglemente för Arméens Cavalerie. Stockholm 1779. 
17 Excercis-reglemente för Cavalleriet. Stockholm, 1847. 
18 Ridinstruktion. 1940 års upplaga. Faksimil, Hästbokhandeln, Södertälje 1991. Hädanefter benämnd RI. 
19 Tävlingsreglemente II Dressyr, hädanefter benämnt TR II. 
http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_108/ImageVaultHandler.aspx (2009-04-21).  
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Tidigare forskning 

Tillgången på vetenskaplig litteratur kring bett och betsling är ytterst begränsad, 
särskilt på svenska. Jag har hittat en doktorsavhandling, och det är arkeologen 
Anneli Sundkvists Hästarnas land som behandlar den yngre järnålderns 
hästhållning och ridkonst.20 I denna finns det ett kapitel som särskilt tar upp 
hästens utrustning. Sundkvist använder en terminologi som ligger väl i linje med 
den jag själv finner lämplig, och som utgör en bra bas för vidare utveckling. Malin 
Andersson har i sin CD-uppsats i arkeologi skrivit om huvudlag och bett från 
romersk järnålder.21 Hon ger en bred överblick av det arkeologiska material som 
finns i Danmark och Sverige. Hon har mätt ett flertal bett, och liksom Sundkvist 
valt att göra det enligt ridsportfackhandelns mätsystem. Andersson har också 
samlat ihop ett stort bildmaterial, som ger en bra överblick över variationerna 
bland bettfynd från romersk järnålder. Även Stina Holmberg skriver om bett i sitt 
examensarbete från föremålsantikvariska programmet på Högskolan på Gotland. 
Hon har studerat stångbett från 1500-tal till 1700-tal i samlingarna på Gotlands 
museum och Skoklosters slott och diskuterar i sin uppsats vilken typ av material 
som finns i samlingarna och jämför det även med samtida litteratur och konst.22 
Dessa jämförelser har hos henne gett upphov till tankegångar kring skillnaderna 
mellan de bett som finns i bokillustrationerna, och de som faktiskt verkar ha 
använts. 

Det finns en uppsjö av handböcker och bilduppslagsverk som behandlar bett, 
och många ridhandböcker innehåller kapitel om bett. Vissa innehåller bara bilder 
och namn på bett, andra beskriver även de olika bettens historia och funktion. 
Även om dessa inte är skrivna av forskare så är de av ett visst intresse att använda 
som källor, inte minst vad gäller terminologin. Även kataloger från försäljare av 
hästutrustning är intressanta i det syftet. Det finns gott om sådana här källor ända 
bak till 1500-talet. Den äldsta handboken om bett som jag hittills har hittat på 
svenska är von Sinds från 1700-talet.  

 

                                                
20 Sundkvist, Anneli, Hästarnas Land (diss.), Uppsala 2001. 
21 Andersson, Malin, En studie av träns från romersk järnålder i Sydskandinavien, CD-uppsats vid 
Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet 2005. 
22 Holmberg, Stina, Stångbett i två svenska museisamlingar, konst och litteratur, examensarbete vid 
Institutionen för kulturvård, Högskolan på Gotland 2006. 
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Beträffande ridläror så har jag i vissa fall där jag bedömt att precisionen i 
referenserna inte blir lidande valt att använda mig av faksimiler och 
översättningar, eftersom jag har dem i min ägo. Inventeringslistor är också 
intressanta. På Livrustkammaren finns det dokumentation som går långt bak i 
tiden. Här kan man också undersöka hur terminologin har ändrats med tiden, och 
också hur informationen om föremålen har förändrats. I vissa fall finns även 
föremålsutredningar och katalogtexter att tillgå. 

 
 
 

 

Fig. 2: Interiör från sporrmakarsmedja.  
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Stångbettets historia 

If training has not made a horse more beautiful, nobler in his carriage, more attentive in his 
behaviour, revealing pleasure in his own accomplishment with a twitching of his ears and a 
lively expression in his eyes, he may have been dressed, but he has not been truly schooled, in 
the classical sense of dressage.23 

 
Det har alltid varit en verklig lyx att äga en ädel ridhäst. Bakom en riktigt bra 
ridhäst ligger ett gediget avelsarbete, och de bästa uppfödarna kommer ofta från 
familjer med flera generationers erfarenhet av hästuppfödning. Innan hästen ens 
kan påbörja sin utbildning, vilken brukar komma igång på allvar när hästen är tre 
till fyra år, så måste den skötas på bästa sätt och få bästa möjliga foder. 
Utbildningen måste sedan genomföras metodiskt, skickligt och inte bara göra 
hästen lydig utan också bygga upp dess självförtroende och intelligens, samt göra 
den stolt, stark och arbetsvillig.24 Med Bourgelats ord: “När man tilöfvar en häst, 
bör man förnämligast bjuda til, at öfva hans begrep och minne. Man måste söka at 
utleta hans lynne, och att känna hans styrka, så framt någon fördel skal fås af den 
kunskapen.”25 Hästen är oftast runt 10-15 år när den börjar bli befäst i den högre 
skolans dressyr, men utbildningen fortsätter under hela hästens liv. Det är alltså 
åtminstone sju års utbildning, eller ungefär 2500 träningstimmar, som ligger 
bakom en bra ridhäst. Att köpa en högt utbildad ridhäst är dyrt. Streiff, som bar 
Gustav II Adolf i Lützen, kostade 1000 riksdaler.26 Det motsvarar nästan 510 000 
kronor i dagens penningvärde.27 För de pengarna skulle han inte kunna vara med 
och bjuda på de dyraste hästarna på dagens kvalitetshästauktioner, där unghästar 
säljs för flera miljoner.28 Detta innebär även att det alltid har funnits ett behov och 
ett önskemål att hitta genvägar för att förkorta utbildningen, och att genom 
mekaniska hjälpmedel uppnå resultat som annars skulle kräva långvarig och dyr 
träning.  

En utrustningsdetalj som är av extra stor vikt är bettet – den utrustningsdetalj 
som hästen har i sin mun och som tygeln är fäst vid. Det är den mekaniskt sett 

                                                
23 Överste Handler, Spanska ridskolan i Wien citerad i Loch, Sylvia. Dressage. The art of classical riding. 
London 1990, s. 25. 
24 Se t. ex. Loch 1990, s. 16-18. 
25 Bourgelat, s.3-4. 
26 Ernstell, Eva-Sofi, Streiff – en kunglig häst, Stockholm 1999, s. 10. 
27 Uträkning med hjälp av tabell hos Historia.se, http://www.historia.se/indexprisjamforelse.html 2009-05-24. 
28 Se t. ex. ”2006 PSI auction horses sold for more than 10 million euro” Eurodressage 2006-12-18,  
http://www.eurodressage.com/auctions/psi/2006/results.html 2009-05-24. 
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mest avancerade delen av ridhästens utrustning. Med hjälp av bettet kan man 
stimulera olika nervcentra och muskelgrupper för att uppmuntra hästen till en viss 
kroppshållning, och för att styra och kontrollera hästen. De bett som syns på de 
gamla ryttarporträtten är högt specialiserade redskap, som kräver en skolad 
ryttarhand och en högt tränad häst för att vara användbara.29 Bettet är ryttarens 
motsvarighet till den vises sten – oändliga mängder konstruktioner har gjorts för 
att försöka få mer alldagliga hästar att föra sig som furstarnas hästar.30 Man kan se 
många spår av detta i rustkamrarna, fantastiska konstruktioner som man undrar 
hur de fick plats i en hästmun. Bettens betydelse avspeglar sig inte minst i den 
hippologiska litteraturen, där de periodvis får ett enormt stort utrymme.31  

Man skulle, även om det är att göra svart och vitt av ett ämne som rymmer en 
gråskala med en oändlig mängd nyanser, kunna dela upp traditionen kring hur 
man betslar hästar i två huvudfåror. Den ena går ut på att bettet är ett verktyg som 
behövs för att kunna ge hästen signaler genom tryck på olika punkter på dess 
framparti som påverkar hästen att röra sin kropp på det sätt vi önskar. Alla dessa 
punkter går inte att komma åt med händerna när vi rider på grund av att de är för 
långt bort, eller för många som behöver stimuleras samtidigt, eller för att våra 
händer är upptagna med annat. Målet är att applicera så lite tryck som möjligt, och 
att bettet ska vara så bekvämt som möjligt för hästen. Det mål man eftersträvar är 
att hästen och människan ska arbeta tillsammans som en varelse. Kentauren är den 
idé som symboliserar det perfekta samspelet.32 

Kommunikationen genom tygeln ska vara en tvåvägskommunikation, där 
både häst och ryttare genom långvarig och metodisk träning ska utbildas och 
stärkas så att även de minsta signaler går fram.33 Hästen ska ha sådant förtroende 
för att ryttarens hand inte gör den illa, att den själv väljer att ta del i 
kommunikationen genom tygeln.34 Idealet är att hästen själv hela tiden hjälper till 
att hålla tygeln sträckt genom att välva fram sin hals och söka bettet med munnen 
utan att för den skull lägga för mycket tyngd på det – lite grann som när barn gör 
en primitiv telefon genom att binda samman två konservburkar med en tunn tråd.35 
Om tråden precis är sträckt så kan man tala med varandra, men drar man för hårt 
så går tråden sönder. Hästens hållning, rörelsernas lätthet och dess 
manövrerbarhet ska vara ett resultat av träningen, man ska undvika att begära mer 
än vad hästen klarar av, och signalerna till hästen ska vara vägledande snarare än 
tvingande. Ryttaren ska vara lyhörd för hästens signaler, och om hästen gör 
motstånd i första hand söka felet hos sig själv, i andra hand korrigera hästen 

                                                
29 Probst, s. 30. 
30 Edwards, Elwyn Hartley. The Complete Book of Bits and Bitting. Newton Abbot 2000, s. 33. 
31 Littauer, Vladimir. The development of modern riding. New York 1991, s. 19. 
32 Loch, Sylvia. The classical rider. Being at one with your horse. London 1997, s. 1-2. 
33 Se t. ex. Oliveira, Nuno. Reflections on equestrian art. London, 1976, s. 17-21. 
34 Loch, Sylvia. The Classical rider. Being at one with your horse. London 1997, s. 269-309. 
35Wrangel, C.G., Handbok för hästvänner del II, Faksimil efter andra upplagan med tryckår 1911-1913, 
Malmö 1992, s. 141. 
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genom kraftigare signaler. De egenskaper som krävs av bettet är att det ska vara 
anpassat till hästens anatomi på ett sätt som gör att det stör hästen så lite som 
möjligt, och att det ger tydliga och rena signaler som är lätta för hästen att förstå.  

Det är nog få ryttare som inte önskar att de kunde få sin ridning att fungera på 
ovanstående vis. Problemet är att ridning är en svår konst. Som tidigare nämnts så 
krävs det ett par tusen utbildningstimmar innan hästen behärskar den högre 
skolans dressyr hyfsat – och då förutsätter vi dessutom att det är en bra häst som 
har tränats av en duktig ryttare. Så ser det ju sällan ut i verkligheten, eftersom bara 
en liten del av hästarna och ryttarna har möjlighet att få en såpass avancerad 
utbildning som krävs. Dessutom har inte alla ryttare samma typ av relationer med 
sina hästar. Kulturella, religiösa, ekonomiska och personliga faktorer påverkar hur 
vi umgås med våra djur.36 En fritidshästägare som ser hästen som en 
familjemedlem har större handlingsfrihet än en professionell ryttare som måste 
utbilda hästar inom en viss tidsram för att trygga sin försörjning.37 En ryttare som 
tror att hästen har en själ och är en tänkande individ agerar annorlunda än den som 
fått lära sig att människan är satt att härska över djuren och som saknar skrupler 
mot att exploatera dem hänsynslöst.38 Den som är beroende av hästens lydnad för 
att inte skadas eller dö – ryttaren i strid, tjurfäktaren, boskapsarbetaren, i vissa fall 
tävlingsryttaren – måste kunna gardera sig mot att hästen bryter samarbetet.39 
Äregirighet kan få ryttare att välja hårda metoder som en genväg till bättre 
resultat.40 

Det finns många skäl som kan leda till att en ryttare ger sig in i 
betslingstraditionens andra huvudfåra – den tvingande, där man utnyttjar bettets 
mekanik för att få hästen att göra det man vill.41 Benjamin Latchford skriver i The 

Loriner från 1873, inte utan en droppe uppgiven ironi: “I have always found in 
my long experience that the horse’s mouth and temper may be compared to a 
lock, so made, that only one key will fit it.”42 Citatet är dubbeltydigt – samtidigt 
som Latchford, som helt och hållet ställer sig på hästens sida, beskriver hur viktigt 
det är att anpassa bettet efter hästens anatomi ger han en känga åt alla som tror att 
lösningen på deras träningsproblem sitter i bettet och betslar sina hästar onödigt 
skarpt i tron att det är nyckeln till framgång på hästryggen eller i kuskbocken. 
Latchford fortsätter nämligen: “I frequently tell my friends, that out of every 
twenty bits I make, nineteen are for men’s heads and not more than one really for 
the horse´s head.43”  

                                                
36 Loch 1997, s. 11-16. 
37 Se t. ex. Lynch, Betsy och Bennett, Dwight. Bits & bridles. Power tools for thinking riders. Austin, Texas 
2000, s. 89. 
38 Se t. ex. Loch 1997, s. 3. 
39 Se t. ex. Edwards 2000, s. 10, 29-30. 
40 Loch 1997, s. 6-11. 
41 Lynch, s. 12. 
42 Latchford, Benjamin. The Loriner. London 1873, Faksimil Glenns Ferry, Idaho, 2000, s. 3. 
43 Latchford, s. 6. 
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Latchford levde, precis som vi i dag och ryttarna i övergången mellan 1500-
tal och 1600-tal, i en tid då det fanns en uppsjö av mer och mindre fantasifulla och 
grymma bett som lovade att lösa alla tänkbara problem med hästens träning. 
Uppfinningsrikedomen förefaller ha gått i vågor och ger intryck av att ha varit 
större på papperet än i praktiken, vilket hästarna har skäl att vara tacksamma för 
då de “fiffiga” lösningarna på ridproblemen som bettens konstruktörer utlovar 
sällan bottnar i för hästen komforthöjande lösningar utan snarast det motsatta. När 
man bläddrar i renässanslitteraturen, som innehåller de mest uppenbart grymma 
och samtidigt praktfullaste och hantverksmässigt mest komplicerade 
konstruktionerna, ligger det dock nära till hands att misstänka att många av dem 
aldrig hamnade i närheten av en hästmun. Denna misstanke verkar jag dela med 
Stina Holmberg, som inte har återfunnit de mest komplicerade konstruktionerna 
från böckerna i Gotlands museums eller Skoklosters samlingar, utan som noterar 
att de flesta betten har olika varianter av tvådelade munstycken.44 Jag har noterat 
det samma i Livrustkammarens samlingar, där den övervägande delen av betten är 
att betrakta som ganska moderata i sin utformning, även om det också finns ett 
eller annat kuriosa i samlingarna. De jordfynd av stångbett från socknar i Småland 
och Halland samt på Öland och Gotland som finns på Livrustkammaren har 
kortare skänklar än rustkammarens övriga bett, vilket tyder på att det var en 
skillnad mellan adelns bett för skolridning och de som användes mer allmänt.45 

Holmberg spekulerar i om man kan likna illustrationerna av fantastiska 
bettkombinationer med modeindustrin, där den extrema haute couturen 
representerar ett ideal, men där verklighetens kläder ser annorlunda ut. Hon 
påpekar också att det troligen är de få extrema betten som verkligen smiddes som 
vi tenderar att komma ihåg, eftersom de ter sig mer fascinerande än de mer 
vardagliga och enkla betten.46 Jag delar hennes uppfattning i bägge fallen, och vill 
dessutom lägga till att många av de extrema bett som smiddes mycket väl skulle 
kunna vara så kallade conversation pieces, bett som snarare var kuriosa och till 
lyst än ägnade att användas. Så var ju fallet med många av rustkamrarnas vapen. 
Vissa av de avbildade betten är för övrigt så extrema att det är svårt att föreställa 
sig att en häst skulle kunna föra sig med någon som helst form av grace med dem 
i munnen – risken är större att dessa bett skulle orsaka ett panikartat beteende hos 
hästen, än att de skulle åstadkomma den i litteraturen utlovade effekten att ge 
hästen en vacker hållning. 
 

                                                
44 Holmberg, s. 16-18. 
45 Livrustkammaren nnr. 20270, 20 274, 20275, 20280, 20283. 
46 Holmberg, s. 19. 
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Fig. 3: Blandade fiffigheter från 1900-talet. Från vänster och medurs: Sam Marsh’s pelhamstång 
med platt munstycke och vridbara skänklar, Mylers “comfort snaffle” med bred cylinder, Welleps 
patenterade “plyic bit”, SM-bettet i stål och mässing, metallkombinationen tillskrivs särskilt goda 
ridegenskaper. 

  

De tidigaste stångbetten 

 
Stångbettet brukar ofta tillskrivas keltiskt ursprung,47 men dess rötter bör nog 
sökas på fler än ett ställe. Bett i arkeologiska fynd från olika kulturer visar att 
ryttare har experimenterat med olika lösningar för att ge kraftigare verkan åt 
tränsbettet. Flera av dessa lösningar förenas sedan i stångbettet. 
Hävstångseffekten utnyttjades redan innan tillkomsten av det med kinnkedja 
försedda stångbettet. En lösning som förekommer i de flesta ryttarkulturer är 
förlängda munstyckeshalvor, som löper genom lösa plattor eller ringar som 
huvudlaget är fästat vid, vilket gör att munstyckeshalvorna sticker ut som 
hävarmar utanför hästens mun. De kan vara fasta, eller löpa genom tränsringen, 
och har en bräckande verkan som orsakar smärta om hästen inte vill stanna och 
har en tvingande effekt i sidled när hästen ska styras. Bett av denna typ finns i 
gravfynd från 500-talet och framåt i Danmark och Sverige, men bettypen går att 
spåra ända till det senarkaiska Grekland och är i en modernare design fortfarande 
väldigt populär i Ungern.48  

I Danmark har man i bland annat Illerup ådal gjort flera fynd av en annan 
variant av bett som i sin konstruktion ligger mitt emellan tränsbettet och 
stångbettet49 Bettypen förekommer även i romerskt arkeologiskt material.50 Betten 
liknar mest tränsbett i det att de är försedda med stora bettringar i stället för 
skänklar, men på ringarna sitter separata lösa tygelringar och bakom dem löper en 

                                                
47 Probst, s. 29. 
48 Sundkvist, s. 121. 
49 Se bild i Ilkjaer Jörgen (red.), Fra dynd til danmarkshistorie. En internet praesentation af offerfundet fra 

Illerup ådal, 2009-04-08. 
50 Edwards 2000, s. 28. 
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oledad järnten som förbinder bettringarna. Malin Andersson vill i sin uppsats inte 
riktigt dra paralleller mellan denna och kinnkedjans funktion på ett stångbett.51 
Hon finner det troligare att tenen är till för att stabilisera de stora bettringarna så 
att de inte skapar obehag när hästen rör sig, eller fastnar i saker. Jag tror dock inte 
på den senare förklaringen, utan snarare att tenen fyller en av kinnkedjans 
funktioner, nämligen den att styra munstyckets verkan i hästmunnen i en bestämd 
riktning.52 Ett sätt för hästen att undandra sig ryttarens tygeltag är nämligen att 
köra upp huvudet, varvid huvudets position i förhållande till ryttaren ändras så att 
bettet kommer att verka mot mungiporna i stället för mot de mer känsliga lanerna 
och tungan. Om hästen gör så med ett bett av ovan nämnda konstruktion kommer 
dock järntenen att komma i kontakt med hästens underkäke, varvid munstycket 
pressas i riktning mot tenen, det vill säga ner över laner och tunga, och ryttaren 
kan återfå kontrollen över hästen. Det är inte heller omöjligt att den rörliga tenen 
ger bettet ytterligare en av stångbettets fördelar, nämligen förbättrade egenskaper 
vid ridning på enhandsfattning. Det finns flera avbildningar av ryttare med vapen i 
hand som har tygeln i en hög position.53 En höjd hand gör också att tygeltagets 
vinkel mot hästmunnen ändras så att tenen börjar inverka. Bettkonstruktionen 
borde ha fungerat särskilt bra på hästar med lågt ansatt hals, den hästtyp man kan 
misstänka användes i stor utsträckning under den aktuella tidsperioden.54 Ännu 
idag är den typen av halsansättning vanlig på de mer ursprungliga nordeuropeiska 
hästraserna såsom fjordhäst, exmoorponny och gotlandsruss, samt den 
rekonstruerade urhästen tarpanen. Bettkonstruktionen används än i dag, bland 
annat i Mexico (se fig. 4).  

 

  

Fig. 4: Modernt mexikanskt bett med samma funktion som betten från romersk järnålder i Illerup 
ådal. 

 

                                                
51 Andersson, s. 18-20. 
52 Även Anthony Dent tolkar bettets funktion så. Dent, Anthony. ”A history of bits and bitting” ur The horse 

and the bit. Susan Mc Bane (red.). Ramsbury 1988. 
53 Se t ex Sundkvist s. 136 ff. 
54 Kocken, s. 340. 
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En av de första bilderna på en häst iförd något som liknar ett stångbett är målad på 
en vägg i Pompeji, och är ett ryttarporträtt av Alexander den store.55 Romarna tog 
snabbt till sig en uppfinning som tillskrivs de keltiska smedernas skicklighet, ett 
bett med en kort överskänkel och en längre underskänkel precis som dagens 
stångbett, men enligt Edwards utan kinnkedja. Det går förstås inte att helt utesluta 
att betten hade någon form av hakrem i till exempel skinn som inte har bevarats – 
men det bildmaterial Edwards visar upp ser ut att föreställa bett som inte är tänkta 
att användas med någon kedja eller rem under hakan.56 Troligen är det först under 
medeltiden som alla stångbettets funktioner förenas i ett och samma bett.  

 

Akademiernas tid  

 
Under 1400- och 1500-talen skrevs en uppsjö av bettböcker, som uppvisade 
oändliga varianter av stångbett och beskrev vilka problem de var ägnade att lösa. 
En tidig sådan är Bonifatius La pratica dei morbi naturali. från mitten av 1400-
talet, som på den sida Probst visar i sin bok uppvisar en rad hisnande stångbett 
med upp till tre munstycken, vilka genom smärta snarare än finess möjligen 
kunnat råda bot på hästar som försökt undandra sig de allt annat än ergonomiskt 
utformade bettens verkan genom att hålla tungan på ett oönskat sätt. Probst 
skriver att i och med att ryttarna började rida i allt tyngre rustningar i torneringar 
och strid uppstod ett behov av att använda grövre hästar. När man började 
använda hästar av tyngre ras som egentligen inte var avlade för ridning, och 
fodrade dem kraftigt med proteinrik föda för att få dem så pigga och heta som 
ridningen krävde, blev de svåra att kontrollera. Det rörde sig dessutom om 
hingstar, som till naturen är mer aggressiva. Dessutom fick ofta själva 
krigssituationen hästarna att falla i panik.57 Behovet av tvingande bett var alltså 
stort, och det är från den här perioden de mest extrema betten härstammar - med 
uppåt 50 centimeter långa stänger, munstycken med en mängd detaljer för att peta, 
sticka och reta alla upptänkliga delar av hästmunnen, och kinnkedjor med taggar 
och vassa kanter.58  

Den kanske mest kända av bettböckerna är Georg Eberhart von Löhneyssens 
(född cirka 1550) Von Zeumen från 1588, som innehåller en mängd munstycken 
och skänklar som enligt författaren ska gå att kombinera till 15 876 olika bett.59 De 
extrema betten var tunga och otympliga och egentligen ganska opraktiska med 

                                                
55 Probst, s. 29. 
56 Edwards 2000, s. 26-28. 
57 Probst, s. 30. 
58 Loch 1990, s. 38-41, Probst, s. 30. 
59 Hallström, Ann. Ridkonst. http://www.lsh.se/skokloster/ridkonst/main.html, 2009-05-14. 
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sina långa skänklar. De användes dock troligen i första hand just till den tunga 
stridshästen, vars enda uppgift egentligen var att utgöra en tung massa vid anlopp 
rakt fram mot en motståndare.60 En herreman hade flera olika hästtyper för olika 
ändamål i sitt stall – snabba vändbara hästar för jakt och (i sydvästra Europa) 
tjurfäktning och hästar med bekväma gångarter för längre resor. Dessutom fanns 
den lilla klipparen, den förmotoriserade erans jeep, en liten seg och kvick 
allroundhäst av lantras.61 Det finns även exempel på nättare stångbett med 
förhållandevis korta skänklar i jordfynd från medeltiden.62  

Renässansens intåg innebar förändringar för högreståndsridningen. Ridningen 
kom åter att klassas som en konst.63 Xenophons (430-354 f.Kr.) verk om 
ridkonsten, som i kontrast till den rådande ridningen stod för en radikalt mer 
hästvänlig lära, kom att få inflytande på de ridakademier som började uppstå i 
Europa från 1400-talets slut och framåt.64 Man började ägna sig åt ridkonst för 
konstens egen skull. Grisone och Pignatelli i Neapel hör till de mest inflytelserika 
renässansmästarna.65 Den napolitanska skolan drog till sig elever från hela Europa, 
och det är rimligt att anta att även svenska adelsmän kom under deras inflytande i 
första eller andra hand. Goda ridkunskaper behövdes för att möta det militära 
rytteriets behov. Under vasatiden sköttes rytteriets utbildning av adelsmännen på 
deras slott och gårdar, och vid kungsgårdarna. Den militära graden ryttmästare 
syftar just på denna viktiga uppgift.66 Ryttare värvades också från utlandet.67 Vi vet 
väldigt lite om ridningen i Sverige under denna period. Gustav Vasas import av 
frisiska hästar antyder att man, precis som i stora delar av övriga Europa, använde 
stora tunga hästar som klarade att bära en man med full rustning. Vi vet också att 
det ordnades tornerspel i Sverige under Erik XIV:s tid. Efter hans tid försvann 
dock de tunga rustningarna från rytteriet, och fanns bara kvar vid karuseller, 
processioner och liknande.68 Karaktäristiskt för 1500-talets bett är mycket långa, 
raka skänklar som klyver sig och bildar en rektangulär ögla längst ner på 
underskänkeln. Profilen på godset i underskänklarna är ofta tre- eller fyrkantig.69 
Skänklarnas längd krymper gradvis under 1500-talets gång, i takt med att 
ridkonsten förfinas och hästmaterialet blir lämpligare för dressyrridning.  

 
 

                                                
60 Littauer, s. 50-55.. 
61 Se t ex Myrdal, s. 316 samt Kocken, s. 347 f. f. 
62 Exempel på detta finns bland annat på Gotlands museum, http://www.lansmuseetgotland.se 2009-05-20 
63 Loch 1990, s. 36-37. 
64 Probst, s. 31. 
65 Loch 1990, s. 42-45. 
66 Fischerström, s. 33. 
67 Kocken, s. 353. 
68 Kocken, s. 352. 
69 Probst, s. 37-39. 
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Mot mitten av seklet förses skänklarna med ett litet knä strax nedanför mitten 
på underskänkeln, vid övre skumkedjans infästningar.70 Skänklarna kan ha 
dekorerade urtag för tränstygel. Munstyckena är normalt sett delade, koniska och 
ihåliga. Munstyckeshalvornas kortändar brukar vara dekorerade i ett stjärnmönster 
av runda perforeringar, och ciseleringar i godset.71  

 

 

Fig. 5: Stångbett med delat munstycke med koniska munstyckeshalvor och tungspel. 
Livrustkammaren, nnr 20046. 

Den italienska skolans dominans bröts när den franska vann mark. Den tidiga 
franska skolans kanske mest lysande företrädare var Antoine de Pluvinel (1555-
1620), som i sin tur hade tillbringat flera år som elev till Pignatelli i Neapel.72 Den 
ridning som han förespråkade innebar ett steg från den tunga och hårda 
renässansridningen till den lättare och mer eleganta franska dressyr som skulle nå 
sin kulmen ett och ett halvt sekel senare. Pluvinel står för ett trendbrott när han i 
sin Le Maneige Royal, som utgavs postumt 1626, ägnar ett ytterst måttligt 
utrymme åt bett.73 Han skriver att det inte behövs så många sorters bett, själv nöjer 
han sig med ett dussin olika varianter som täcker in flera olika sorters hästars 
behov. Den första sorten han anger attribuerar han Pignatelli. Det rör sig om ett 
tvådelat munstycke med en tungfrihet som är något bakåtvinklad för att inte störa 
hästen genom att peta den i gommen. Han skriver att höga tungfriheter alltid ska 
förses med tungspel för att behaga hästens tunga, och beskriver ingående vilken 
typ av munstycke som passar olika hästmunnar. Vissa munstycken är försedda 
med stora kulor som dels fördelar trycket på hästar med fina laner, och dels 
förhindrar att mungipan töjs för mycket. Det i moderna ögon kanske mest 

                                                
70 Probst, fig 45, s. 39. 
71 Probst, fig. 42, s. 38. 
72 Loch 1990, s. 63. 
73 De Pluvinel, Antoine, The Maneige Royal, Hilda Nelson (övers.), London 1989. 
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kontroversiella bettet som Pluvinel använder är ringbettet, som han kallar för 
genette74. Detta bett nämner Pluvinel dock bara kort som ett bett för hackneys, 
gångare och jakthästar.  

Det tidiga 1600-talets bett har ytterligare något kortare skänklar än de 
föregående, och nu börjar de få sin karaktäristiska öppna S-form, där 
underskänkeln böjer sig bakåt vid munstycket och sedan välver sig framåt för att 
längst ner förgrena sig i en ögla där tygelringen sitter fäst med en lekare.75 
Munstyckesändarna börjar nu täckas med ornerade bucklor, ofta i mässing, och på 
motsatt sida mot överskänkeln framför underskänkeln smids godset ut till en 
platta i form av ett löv eller en vinge vars breda del utgör det undre fästet för 
bucklan. Under 1600-talets första hälft ser man ofta på ryttarporträtten att bettets 
underskänklar är precis så långa att de slutar i höjd med gränsen mellan hals och 
bog på hästen. Kanske var tanken att stången skulle bidra till att skydda hästens 
strupe från hugg. Munstyckena är under denna period fortfarande delade, men 
börjar bli nättare. Hela munstycken är generellt sett till körhästar. De ihåliga 
munstyckena plattas till en aning och får en snäckliknande räffling.76 Munstyckena 
får också en mer uttalad och anatomiskt anpassad tungfrihet.77 Tungspel, och 
munstyckeshalvor med valsar, ringar och rullar, blir vanliga.78 

 

 

Fig. 6: Stångbett med delat munstycke och tungfrihet, troligen från 1600-talets andra hälft. 
Livrustkammaren nnr 32864. 

 

                                                
74 Genette kommer från samma ordstam som de spanska ginete och gineta. Det förstnämnda är ett ord som 
historiskt har använts för att beteckna ryttaren (i Spanien) eller de iberiska ryttarhästarna (utanför Spanien), 
och det senare betecknar den ridstil för strid och boskapsarbete som var karaktäristisk för de iberiska ryttarna. 
Se även Sylvia Lochs The Royal Horse of Europe, s. 32 ff samt Probst, s. 32-33. 
75 Probst, s. 40-43. 
76 Probst, fig. 55, s. 42. 
77 Probst, fig. 58, s. 43. 
78 Probst, fig. 56, s.42. 
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Äldre bett i svenska samlingar saknar ofta detaljerad proveniens och exakt 
datering. De bett vars historia går att spåra antyder dock att Sverige ligger ganska 
väl i fas med övriga Europa vad gäller bettens utveckling. Många unga svenska 
ädlingar besökte riddarakademierna på kontinenten för att förkovra sig i 
excercitierna, de studier som bland annat omfattade ridning, dans, fäktning och 
moderna språk. Flera svenska slottsbibliotek innehöll hippologica på bland annat 
franska, italienska och tyska. På Skokloster förvaras de wrangelska, braheska och 
bielkeska biblioteken som innehåller ett flertal ridläror.79 Hästar med 
praktutrustning var också vanliga gåvor mellan kungahusen.80 Det fanns även en 
inhemsk tillverkning av finare stångbett, bland annat gjorde drottning Kristina 
stora beställningar från stockholmsmästarna inför sin kröning. Många olika typer 
av hantverkare var inblandade i tillverkningen av hennes hästars 
kröningsmunderingar. Hovsadelmakaren tillverkade sadlarna, ibland från 
halvfabrikat då det var vanligt att man beställde färdigbroderade textilier från 
Frankrike och monterade dem på egentillverkade stommar. Stigbyglar, bett, 
kapsoner och beslag tillverkades oftast av en sporrmakare, men om de skulle 
förgyllas eller försilvras så överläts den uppgiften i stället på stadens svärdsfejare, 
som sedan lämnade över sina arbeten till guldsmederna. Huvudlag och andra 
remmar tillverkades av en remsnidare, som också i förekommande fall klädde 
dem med tyg. Stormaktstidens kungligheter var också förtjusta i att pryda sina 
munderingar med fransar, tofsar och galoner, och det var snörmakarens uppgift.81 

Drottning Kristina var mycket engagerad i att försöka få igång ridakademier i 
Sverige, och det påstås att hon under sin vistelse i Antwerpen kort efter 
abdikationen ska ha besökt William Cavendishs, hertigen av Newcastle (1593-
1676) ridskola, något som det inte finns några entydiga belägg för. Newcastles 
ridlära var dock populär i Sverige, och uppskattades bland annat av Karl XII:s 
ridlärare Gustaf Hård samt av Carl Gustaf Tessin, som undervisade Lovisa Ulrika 
samt Gustav III som prins.82 Newcastle kom att ha stort inflytande på svensk 
ridning en bra bit in på 1800-talet, och nämns betydligt oftare i den svenska 
hippologiska litteraturen än exempelvis Versailles-skolans store mästare de la 
Guérinière, vars Ridkonsten (Ecole de cavalerie) översattes till svenska först 
1828, nästan ett sekel efter att den först publicerades i Frankrike 1729-31.83 Under 
1700-talet når ridkonsten en höjdpunkt i Europa, hästavelns anpassning till 
skolridningen har resulterat i att hästarna är lättdresserade, och utbildningsnivån 
är hög. Förutsättningarna för att utöva ridkonst på högsta nivå är ypperliga.84 Det 
syns också på de bevarade betten, som blir lättare och enklare under hela 1700-

                                                
79 Se Hallström, avsnittet ”Böcker om ridning”. 
80 Sundin, s. 48 f. f. 
81 Hellner, Brynolf. Drottning Kristinas rustkammare. Stockholm 1990, s. 30-32. 
82 Kuylenstierna, Jan. Ryttarkavalkad. Stockholm 1952, s. 33-34. 
83 Fischerström, s. 422. 
84 Loch 1990, s. 65. 
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talet.85 Skänklarna kortas ytterligare och urvalet av munstycken minskar.86 De 
karolinska betten, till exempel de som tillhört Karl XII:s kröningshästar, och det 
karolinska rytteriets bett, är påfallande enkla i sin utformning.87 De har 
munstycken som är tjocka utan att vara klumpiga, med mjuka hästvänliga 
tungfriheter och helt utan överflödiga detaljer (nota bene, Karl XII kröntes i 
sorgdräkt). Utvecklingen mot mindre bett fortsätter under hela seklet. S-kurvan på 
skänklarna ändras, antingen för att vid sekelskiftet mot 1800-talet rätas ut så att 
bara en svag framåtgående kurva kvarstår, eller så trycks den ihop till korta 
kraftiga bukter.88 Så småningom försvinner den övre skumkedjan, och fram mot 
1900-talet även den undre. 

 

 

Fig. 7: Stångbett med tvådelat munstycke och tungfrihet, troligen tidigt 1700-tal. 
Livrustkammaren, nnr. 20010. 

 

I mitten av 1700-talet publiceras den första ridläran på svenska, med stöd från 
Kungliga vetenskapsakademin. Det rör sig om Claude Bourgelats (1712-1779) 
Nya Newcastle, som först utgavs i Paris 1747, och som får stort genomslag i 
Sverige. Det är en ganska tunn volym, som presenterar Newcastles principer på ett 
enkelt sätt, och som dessutom verkar vara anpassad till 1700-talets intresse för 
vetenskaplighet. Bourgelat skriver att ridkonsten är en vetenskap, och att en 
mästare som inte kan förklara hur han gör inte är någon verklig mästare. Det krävs 
en teori och ett system bakom det praktiska utövandet.89 Både Bourgelat och Sind 

                                                
85 Probst, s. 61-64. 
86 Diderot och D’Alembert, L’Encyclopedie. Art du cheval. 1771, faksimil Tours 2000. “Eperonnier”, 
 planche IV-VIII. 
87 Fischerström, femte onumrerade bildsidan mellan s. 80 och s. 81. 
88 Fischerström, sjätte onumrerade bildsidan mellan s. 80 och s. 81. 
89 Bourgelat, s. 3. 
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talar om geometriska och mekaniska principer i sina skrifter.90 Det de skriver om 
rid- och betslingskonst är fortfarande fullt tillämpningsbart, och vikten av hästens 
välbefinnande genomsyrar bägge böckerna. Till skillnad från 1600-talets ridläror 
skriver Bourgelat ytterst lite om betsling, och skarpare betsling föreslås aldrig som 
lösning på några ridproblem. Sinds bok presenterar ett snävt, ganska enkelt och 
neutralt urval av bett som kan användas för att få bättre uniformitet hos beridna 
trupper, men också utgöra exempel på bra bett för civil skolridning.  

Ett antal viktiga svenska 1700-texter om ridning kom aldrig att publicerade. 
De författades av Johan Leven Ekelund, som var starkt influerad av Bologna-
skolan och som även tjänstgjorde vid Spanska ridskolan i Wien under flera år 
innan han blev stallmästare vid ridinstitutionen i Uppsala 1744, en post som han 
stannade på till sin död 1775.91 Ekelund utbildade inte bara unga studenter, utan 
var mycket intresserad av den militära ridningen. En av hans handskrifter är ett 
utkast till en ridlära för underofficerare vid kavalleriet. Det första 
kavallerireglementet fastställdes dock först efter hans död, 1778, och trycktes året 
därpå.92 Det nämner bara flyktigt hästens utrustning. 

 

Den reglementerade ridningen 

 
I Ridskolan å Strömsholm 50 år finns en bibliografi över den ridlitteratur som 
utgivits på svenska fram till år 1914. Så vitt jag kan bedöma utifrån mina egna 
sökningar i Libris, och de förteckningar av de större samlingar av hippologica jag 
har gått igenom, så verkar den vara tämligen komplett.93 I denna bibliografi kan 
man notera att endast sex böcker om ridning gavs ut på svenska under 1700-talet. 
Detta skulle visserligen kunna bero på att ridlärorna ofta lästes på originalspråket, 
men om man lägger samman det låga antalet titlar med den i jämförelse med 
1600- och 1800-talen måttliga mängden ridutrustning som finns i 
Livrustkammaren, och de ganska syrliga kommentarer om tillståndet för hästaveln 
i landet som man återfinner här och var i den sena 1700-talslitteraturen, så kan 
man sluta sig till att ridkonsten i Sverige (med Ekelund och hans krets som 
lysande undantag) befann sig i en djup svacka under frihetstiden och den 
gustavianska perioden. Hästaveln hade förfallit under Karl XII:s frånvaro och 
genom de många krigen, då förbrukningen av hästar var enorm.  

Varken Adolf Fredrik eller Gustav III var några ryttarkungar. Gustaf Johan 
Ehrensvärd berättar att Gustav III:s hovstall var i så dåligt skick att den annars så 

                                                
90 Se t ex Sind, s. 5. 
91 Fischerström, s. 16 ff, Kuylenstierna 1952, s. 37 ff. 
92 Reglemente för Arméens Cavalerie. Stockhom 1779. Uppgift om Ekelunds dödsår i Fischerström, s. 20-21. 
93 Fischerström, s. 420 ff. 
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fåfänge kungen en gång fick åka bondskrinda till Ekolsund efter att hans dåligt 
underhållna släde gått sönder, och när han skulle resa utrikes gick hans 
hoplappade gamla kaross sönder redan på Hornsgatan.94 Viss vadslagning ska ha 
förekommit om hur långt vagnen skulle hålla.95 När Gustav III 1780 lät sin armé 
paradera till Ladugårdsgärdet hade vissa av kungens hästar  “knapt sadlar och usla 
betsel.”96 Handhästarna bar handtäcken från Karl XI:s karuseller. Hästaveln var 
det inte bättre beställt med, Ehrensvärd skriver att de kungliga stuterierna i 
Kungsör och Strömsholm är eftersatta på grund av att den visserligen skicklige 
riksstallmästaren Horn är för gammal, och hovstallmästaren Baas för okunnig.97 
På Strömsholm blandades raser och blodslinjer utan eftertanke, så att det goda 
avelsmaterialet försvann, och Ehrensvärd beskriver hur Johan Leven Ekelund 
erbjudit sig att försöka förbättra hästaveln på Strömsholm, men manövrerats bort 
på grund av avundsjuka. Ekelund ska då i vredesmod ha bränt sina arbeten om 
hästavel.98 När ridkonsten stod som högst vid det franska hovet, hade dess stjärna 
redan för länge sedan börjat dala i Sverige. Den stod i zenit under Karl XII:s 
tonår, med Gustav Hård som skicklig hovstallmästare och ett ypperligt 
hästmaterial som Karl XI ägnat decennier åt att bygga upp. De långa krigen med 
sina massutskrivningar av hästar, och kungens frånvaro från Sverige, förstörde 
allt. 

Under tidigt 1800-tal kan man notera två trender i den svenska ridlitteraturen. 
Dels accelererar utgivningen av militära ridläror och reglementen, och dels dyker 
det upp en ny typ av självhjälpslitteratur som går ut på att ryttaren själv snabbt ska 
lära sig att rida. 1806 publiceras Underrättelse huru man, utan läromästare, kan 

på en timme inhämta ridkonsten, översatt från engelskan. Ytterligare en handfull 
titlar med samma tema utges under 1800-talets första hälft, därefter försvinner de. 
1814 kommer också Praktisk handledning i konsten att dressera hästar, hundar 

och fåglar där det beskrivs hur man lär hästen cirkustrick.99 Den här utgivningen 
speglar de trender i ridningen som började utvecklas under 1700-talets andra hälft, 
men som kom att dominera efter franska revolutionen då det inte längre fanns 
någon plats för adelns klassiska ridakademier, och då romantikens vindar förde 
med sig en ridstil präglad av äventyr och fart.100 Detta är den period då 
borgarklassen på allvar tar upp ridningen som sport, och det engelska inflytandet 
med rävjakt och kapplöpningar ökar. De är amatörryttare som inte har vare sig 
egna ridkunskaper, eller ens tillräckligt med kunskap för att kunna skaffa sig 

                                                
94 Ehrensvärd, Gustaf Johan. Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hov del II. Stockholm 1878, s. 54-
55, 236-237. 
95 Edvardsson, Ingmar. Hästskjuts. Vägar, fordon och människor förr i tiden. Stockholm, 2001. 
96 Ehrensvärd, del II, s. 207. 
97 Ehrensvärd, Gustaf Johan. Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof del I. Stockholm 1877, s. 68. 
98 Ehrensvärd, del I, s. 76-77. 
99 Fischerström, s. 420 ff. 
100 Loch 1990, s. 74-75, 89 ff. 
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duktiga stallmästare – och som ofta inte heller anser sig ha något behov av den 
högre dressyren.101 

Ofta fick betten kompensera för den bristande skolningen. I december 1856 
får till exempel en Noël Monnier patent på ett bett som han påstår kan ”dubbla, 
tredubbla eller till och med fyrdubbla människans styrka i förhållande till 
hästen.”102  Bettet är en komplicerad anordning som med hjälp av block och taljor 
ska få den mest förhärdade skenkamp att stanna. Edwards noterar från sitt 
engelska perspektiv att 1800-talets och det tidiga 1900-talets ryttare var fixerade 
vid bett, framför allt stångbett, och att detta reflekterades i sporrmakarnas 
kataloger. Han beskriver utbudet mellan världskrigen som enormt, med 
tyngdpunkten på pelhambett som av sina tillverkare påstods kunna göra underverk 
vad gällde att få kontroll över hästen och bringa den i en elegant hållning. Vissa 
bett tillverkades bara i ett enda exemplar, och ända fram till 1960-talet fanns det 
tillverkare som handsmidde bett i sadelmakeriernas centralort Walsall. Någon 
sällsynt gång kan man se storlekar där skillnaden är en kvarts tum. Edwards 
noterar också att floran av bett krymper och förenklas i takt med att 
utbildningsnivån på fritidsryttarna höjs.103 Trenden nådde även Sverige, och i C. G. 
Wrangels Handbok för hästvänner från 1911 beskrivs en rad prisbelönta och 
patenterade bett för ridning och körning. Wrangel ger dock uttryck för en viss 
skepticism vad gäller användbarheten hos flera modeller.104 Denna skepsis delas 
av ryttmästare Douglas Claësson som under rubriken ”Svenskt stål i svenska 
betsel” uppmärksammar att importerade nickelbett av avancerade modeller brustit 
och orsakat olyckor.105 

 Från öster kom andra fartfyllda influenser när husarridningen slog igenom på 
allvar i Europas arméer. Kavalleriet inriktades mer mot jägarstrid än närstrid, och 
det blev modernt att rida på orientaliska hästar, gärna arabiska fullblod. Adelns 
karuseller och torneringar ersattes ett uppsving för cirkus, där skolridningen levde 
kvar och utvecklades i stundtals extrema riktningar. Denna ridnings mest 
namnkunniga representant var Francois Baucher (1796-1873), som med sina 
hästar visade upp nyskapande och märkliga dressyrövningar. Bauchers faiblesse 
för det spektakulära slipades av genom åren till förmån för hans skicklighet i den 
mer klassiska dressyren, och arvet efter honom lever kvar här och var än idag.106 
De nya trenderna slog dock inte igenom hos alla.  

Det tidiga 1800-talets mest namnkunniga svenska ridmästare var 
hovstallmästaren Adam Ehrengranat (1781-1842), som efterlämnat flera skrifter. 
Ehrengranat fick sin första ridutbildning redan som ung pojke av en elev till 
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Ekelund. Så småningom fick han studera ridkonsten vid danska hovstallet, och 
förkovrade sig även i veterinärmedicin och körning. Han inrättade en ridskola på 
Flyinge där han var direktör för stuteriet, och utbildade främst kavalleriofficerare. 
1836 trycktes Ridskolan eller Ridläran.107 Detta omfattande verk är dels ett medel 
för att återupprätta ridkonsten i Sverige, vars förfall Ehrengranat upprepade 
gånger påpekar, och dels ett ambitiöst försök att systematisera ridkonsten efter 
naturvetenskaplig förebild. Läran om hästens rörelser ges exempelvis namnet 
hippokinesigraphie och rörelserna indelas i klasser, flockar, ordningar och arter. 
Kanske var det hans förhoppning att detta, liksom hans i verket regelbundet 
återkommande hänvisningar till hur ridkonsten kan vara av nytta för kavalleriet, 
skulle legitimera ridkonstens fortsatta existens i en tid när många ansåg den som 
föråldrad. Så skriver han också precis i början av sitt förord att “Ingen konst kan 
vara onyttig” och på nästa sida att “Den sanna konsten åldras icke.”108  

I Ehrengranats ridlära hittar man också ett omfattande kapitel om bett och 
betsling, som är av stort värde både ur föremålshistoriskt och ridtekniskt 
avseende. Den kunskap som förmedlas verkar dock ha varit spridd i en ganska 
begränsad krets i Ehrengranats samtid då han beklagar sig över “nutidens föga 
eller ej gällande betslingskonst” i inledningen till kapitlet.109 Ehrengranat är liksom 
Sind och Bourgelat måttfull och håller sig till enkla bettmodeller där varianterna i 
första hand är till för att kompensera för anatomiska olikheter hos hästarna, samt 
för att passa deras lynne. Reaktionssnabba hästar bör ha mildare stänger, medan 
de långsammare kan ha skarpare stänger. Skärpan får dock inte användas för att 
göra en okänslig häst känsligare, sådant ska förbättras genom ökad 
gymnastisering, gärna på träns eftersom “hästen kan med trensen ensam i det 
närmaste fullkomnas.”110 

 

 

Fig. 8: Stångbett, av Ehrengranat benämnt skenstång. Livrustkammaren, nnr. 30414. 

 

                                                
107 Fischerström, s. 52 ff. 
108 Ehrengranat, förord s. I-II. 
109 Ehrengranat, del II, s. 9. 
110 Ehrengranat, del II, s. 9-14. 
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1868 startade arméns ridskola för officerare på Strömsholm. Strömsholm kom 
snabbt att bli ett centrum för ridkonsten i Sverige. Skolan hade skickliga ridlärare, 
och dess förste stallmästare Waloddi Fischerström, som bland annat var utbildad 
vid Spanska ridskolan i Wien – hästmaterialet på Strömsholm ska dock inte ha 
varit riktigt lämpat för att tillämpa de wienska kunskaperna fullt ut.111 Dessutom 
tappade skolhingstarna en del av sin träning när de skickades ut på landet för att 
betäcka ston på somrarna. Officerarna fick dock ägna sig åt ganska avancerad 
dressyrridning, i stort sett uteslutande inomhus. Framemot sekelskiftet 1900 
började dock förändringens vindar blåsa. Den indelta armén förvandlades till en 
värnpliktsarmé, med behov av ett system för att snabbare och enklare kunna 
utbilda kavallerisoldaterna. Dessutom måste kavalleriet bli mer fältmässigt. Man 
sneglade mot det italienska kavalleriet, där Federico Caprilli gett upphov till vad 
som närmast kan beskrivas som en revolution med sin lätta fältsits och sin ridning 
som lämnade full frihet åt hästens hals, helst på tränsbett.112 På de italienska 
kavalleriskolorna hoppades det hisnande höga och långa hinder, och reds nerför 
branta bankar. Det lockade förstås till efterföljd hos unga, äventyrslystna 
officerare.  

Vid sekelskiftet började man också tävla i dressyr, eller prisridning som det 
först kallades.113 Under 1900-talets första hälft hörde Sverige till de mest 
framstående nationerna i de olympiska spelen.114 Tävlandet förde med sig att både 
ridning och utrustning reglementerades. Eftersom skolorna ovan mark inte ingick 
i tävlingsprogrammen, försvann de som mål för utbildningen. Därmed försvann en 
del av kunskapen om syftet med träningen i den högre skolan, och dressyren blev 
mer ett föremål för att behaga domarens öga. Betslingen förenklades, 
tävlingsdressyren tillät ett fåtal typer av tränsbett, bridonger och kandarstänger.115 
Även inom övrig ridning försökte man att klara sig med ganska få bettmodeller, 
det blev ett mått på god ridning att helst kunna klara alla situationer på ett tjockt 
“kronbett”, alltså arméns tränsbett.116 Redan Wrangel uttrycken en oro för att 
kunskaperna om bett och betsling börjar sjunka och att urvalet av bett framför allt 
inom armén blivit begränsat. Han skriver att ”kännedom om grunderna för läran 
om bett och betsling är oumbärlig för hvarje ryttare, ty denna lära iståndsätter oss, 
dels att bespara hästen onödig smärta, dels att utöfva en fullständig kontroll öfver 
alla hans rörelser.”117  

 
 

                                                
111 Fischerström, s. 160-161. 
112 Littauer, s. 175 f.f. 
113 Loch 1990, s. 15. 
114 Martin, Frank. ”Ridsport och ryttartävlingar” ur Hästen i Sverige, Carl Trägårdh (red.), Stockholm 1939, s. 
634 f. f. 
115 För exempel på bett som nu är godkända för tävlingsdressyr, se TR II, s. 44-51. 
116 Syliva Loch beskriver motsvarande utveckling i Storbritannien, Loch 1990, s. 130-131. 
117 Wrangel, s. 134. 
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God dressyr ska ligga till grund för hästens lydnad, men olika hästars 
kroppsbyggnad kräver olika bett. Därför anser han att ”allt tal om universalbett, 
lämpliga för hvilka hästar som helst, har ungefär samma värde som de i 
tidningarna utbjudna undermedlen mot den stackars mänsklighetens alla 
krämpor.”118 

 

Individualism och diversifiering 

 
Arméns slutliga avhästning inföll bara ett decennium innan 1980-talets 
ekonomiska uppgång, då möjligheterna till hobbyhästägande ökade för nya 
samhällsgrupper.119 Plötsligt skulle en mängd människor med begränsad ridvana 
från i bästa fall ett par års regelbunden ridning på ridskola ansvara för att träna 
sina hästar. Bristen på ridlärare med kunskaper över lätt och medelsvår nivå var 
stor, och mycket få ryttare behärskade den högre skolan. Strömsholm, nu i 
ridsportorganisationernas regi, var fortfarande tongivande för den organiserade 
ridsporten. Samtidigt började det uppstå en nyfikenhet på andra dressyrmetoder än 
den som lärdes ut på ridskolorna. Det började med westernridning. Sen kom 
islandshästridningen, som kräver specialkunskaper för att ryttaren ska kunna 
utveckla hästarnas speciella gångarter. Även hoppningen började kräva sin 
speciella dressyr när banorna blev allt mer tekniska och invecklade. På 1990-talet 
professionaliserades ridsporten avsevärt. Gymnasieutbildningar med inriktning 
mot hästsport samt en hippologisk högskoleutbildning startades, antalet 
svårklassryttare ökade kraftigt, och Sverige började åter få internationella 
framgångar på tävlingsbanan. Ridsporten hade återhämtat sig efter avhästningen 
och funnit sin form som civil idrott och motionsform.  

De många ridsportgrenarnas olika krav, och en önskan att nå snabba resultat, 
har lett till en ny våg av innovationer bland betten. Många av 1800- och det tidiga 
1900-talets bettmodeller återuppstår under nya namn. Betten är i hög grad 
modedetaljer, om en framgångsrik ryttare använder ett visst bett på tävling blir 
bettet snabbt populärt.120 Samtidigt börjar ryttare att återupptäcka den klassiska 
ridkonsten. Den lockar inte minst ryttare som inte är så intresserade av att tävla, 
utan som tycker att det samspel med hästen som ridkonsten innebär passar ihop 
med deras syn på hästen som familjemedlem. Inte bara själva ridningen lockar, 
utan många beundrar skönheten hos den historiska ridutrustningen och har skapat 

                                                
118 Wrangel, s. 135. 
119 Se t. ex. Myrdal, s. 317. 
120 Se t. ex. ”Flippan-bettet” hos Helsingborg Equestrian & Pet,  
http://hepshop.e-butiken.se/?artnr=10406 2009-05-23. 
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en marknad för bett som lånar äldre tiders formspråk.121 Vissa ägnar sig åt 
reenactment, andra kombinerar gammalt och nytt för att hitta den utrustning som 
passar bäst till just deras ridning. Kunskapen om betten som specialverktyg för 
ridkonstens utövande börjar åter öka. Snart kanske det finns en marknad för 
skickliga sporrmakare igen. 

 

 

Fig: 9: “Hästen kan med trensen ensam i det närmaste fullkomnas.” Adam Ehrengranat visar 
högre skolans dressyr på långa tyglar med häst betslad med tränsbett. 

                                                
121 Se t. ex. bettsortimentet hos Klassisk Dressur,  
http://www.klassisk-dressur.dk/Kandar/tabid/17844/language/sv-SE/Default.aspx  2009-05-23. 
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Stångbettets terminologi och funktion 

Wisdom … grows not from cleverness and knowing all the answers, but rather from an 
appreciation that we and the horse live under the rule and sovereignity of the universe and 
that even with the latest technology no one has yet cracked all the mysteries. 122 

Bett eller betsel? 

Bettet är den del av hästens utrustning som används för att påverka dess mun. Den 
hålls kvar på huvudet av ett system av läderremmar där den viktigaste remmen 
löper över nacken och håller upp bettet så att det vilar i hästens mungipor. Dessa 
läderremmar kallas tillsammans för huvudlag, betsel eller träns. Då både betsel 
och träns används som synonymer till ordet bett rekommenderar jag att man 
använder ordet huvudlag även då detta är försett med bett och tyglar. I dagligt tal, 
samt även i vissa akademiska uppsatser, används ordet träns för detta, till exempel 
i Malin Anderssons uppsats om träns från romersk järnålder.123 Konstruktionen 
som löper över nacken är oftast uppdelad i flera remmar – nackstycket som kan 
bestå av en eller två remmar; sidstycken som förbinder nackstycket med bettet; en 
käkrem som i extrema situationer kan spännas hårt för att hindra huvudlaget från 
att glida av, men som numera oftast spänns väldigt löst; en pannrem, som mest 
fyller ett dekorativt syfte; och en nosrem som antingen löper genom sidstyckena 
eller är lös och har ett eget nackstycke. I det senare fallet kallas den för 
nosgrimma. Till huvudlaget hör även tyglarna.  

Vid 1700-talets mitt infördes bruket att betsla hästen samtidigt med både 
stång och bridong och dubbla tyglar till Sverige. Denna betsling kallas för kandar, 
en benämning som förr endast syftade på en särskild typ av stångbett men som i 
modernt bruk används om hela huvudlaget med bett och tyglar. 
 

                                                
122 Loch 1997, s. 8. 
123 Andersson, s. 5. 
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Fig. 10: Huvudlag. A. huvudlag a. nackstycke b. käkrem c. nosgrimma d. pannrem e. sidstycke. B. 
tränsbett. C. tyglar  

 
 

 

Fig. 11: A. Huvudlag (träns). B. Kandar. 1. stångbett. 2. bridongbett. 3. kinnkedja. 4. stångtygel. 
5. bridongtygel. C. Huvudlag med pelhamstång. 
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Huvudlaget ingår tillsammans med bettet, stigbyglarna, stiglädrena, 
bröstan/förbygeln och svansremmen i hästens ridtyg – det sistnämnda en term 
som förekommer flitigt exempelvis i Livrustkammarens äldre inventarier. Ridtyg, 
sadel, sadeltäcken, blindor et cetera utgör hästens mundering. Om munderingens 
delar matchar genom exempelvis likartade beslag eller dekoreelement så säger 
man att de är i garnityr. 

Det råder delade meningar bland dem som skriver om bett huruvida det ska 
kallas bett eller betsel, och har så gjort under mycket lång tid. Ordet bett används 
inte i 1654 års inventarier av Stora rustkammaren eller drottning Kristinas 
rustkammare. Där skrivs antingen hela ordet betselstänger ut (med varierande 
stavning), eller så förkortar man bara ordet till stänger. Ordet betsel används här 
inte om bettet som isolerad utrustningsdetalj. Tränsbett specificeras som träns, 
även detta med varierande stavning. Bourgelat använder benämningen betsel som 
samlingsord för huvudlag, bett och tyglar, och anger också att betslet är den del av 
utrustningen som ryttaren påverkar med sin hand. Det är oklart om han i dessa fall 
endast åsyftar bettet eller inte. I de fall där det tydligt framgår att han endast 
åsyftar bettet, använder han mer specifika benämningar såsom betselstänger, 
stänger, bridon och träns/trens.124 I modernare litteratur dominerar användningen 
av ordet bett, inte minst i den normgivande litteraturen. RI och SoldI Häst 1963125 
liksom de vid civil utbildning flitigt använda Hästen som hobby126 och 
Hästhållning i praktiken127 – den sistnämnda lärobok för gymnasiets 
hästutbildningar – använder ordet bett, liksom Svenska Ridsportförbundets 
tävlingsreglemente. I ridsportfackhandeln används ordet betsel ytterst sällan. Både 
som synonym till ordet bett och till ordet huvudlag har det en ålderdomlig, lite 
lantlig prägel. Vanligast bland ryttare är att man säger bett om bettet och träns om 
huvudlaget. För att undvika missförstånd vid katalogisering anser jag dock att det 
är bäst att använda orden bett och huvudlag, eftersom inget av dessa är synonymt 
med någon annan utrustningsdetalj, och båda är vedertagna begrepp som alla som 
har grundkunskaper i ridning förstår. 

Betten brukar traditionellt delas in i fyra huvudgrupper: tränsbett, stångbett, 
pelhambett och gags. Dessa fyra kategorier har en gemensam flora av 
munstycken, och det som skiljer dem åt är skänklarnas eller sidoringarnas 
utformning. Jag kommer därför att beskriva munstyckena separat. Jag kommer 
också att slå ihop kategorierna stångbett och pelhambett, eftersom det rör sig om 
samma tekniska konstruktion i bägge fallen. Pelhambetten bör snarare ses som en 
undergrupp till stångbetten. Det finns ytterligare en grupp föremål som brukar 
sorteras in bland betten, trots att de saknar munstycke. Det är anordningar som 
ersätter bettet när man vill rida hästen utan att ha något i dess mun. Hit räknas 

                                                
124 Bourgelat, s. 20, 29, 43, 62. 
125 Soldatinstruktion. Hästen – Ridning – Körning m m (SoldI Häst) 1962 års upplaga 
126 Cornell, Jan och Grenholm, Gunvor (red.), Hästen som hobby, Stockholm 1961 
127 Mellberg, Mats, Hästhållning i praktiken, Stockholm 1995. 
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exempelvis kapsonen, de europeiska och amerikanska varianterna av hackamore, 
sidepull och bosal. Många bettyper har särskilda namn. De är till exempel 
uppkallade efter platser, kända hästar, tränare eller ryttare. Samma bett kan ha 
olika namn i olika länder. De kan också ha namn som anspelar på deras utseende. 
En ganska rik källa till de engelska namnens ursprung är Elwyn Hartley Edwards 
böcker The Complete Book of Bits and Bitting128 samt Bitting in Theory and 

Practice.129 Även hos Latchford hittar man många av de gamla engelska 
benämningarna, samt i Cecil G. Threws The Accoutrements of the riding horse.130 
De olika bettens namn är ett kulturarv i sig. Sverige har inte en lika rik 
namngivningstradition av bett som de anglosaxiska länderna. Ehrengranat anger 
dock en rad benämningar på bett som jag återkommer till i avsnittet om 
stångbettets skänklar. 

Tillpassning 

 

Konsten att ordenera åt hvar häst sådan stångbetsel som tilbörlig, är tils dato icke ännu 
fullkomligen upptäckt, de åtskillige contraire meningar af autorer derom, gifva det någsamt til 
kenna, att derå brister, och förfarenhet bestyrker dett. Endaste vissheten till bemäldte konsten, 
torde de mechaniska regler gifva, sedan man med den mathematiska måttstocken ricktigt gått 
til väga, och genom förfarenheten pröfvat dess visshet.131 

 
Under mitt arbete med den äldre svenska litteraturen har jag noterat att författarna 
förespråkar den anatomiska, hästvänliga betslingstraditionen. Därför kan mycket 
av arbetet att beskriva de grundläggande betslingsprinciperna göras genom att 
låna deras ord. Jag vill först dock ge en inledande beskrivning av de delar av 
hästens kropp som bettet påverkar genom direkt, och i vissa fall indirekt, tryck.132  

Hästen har ett glapp på flera centimeter mellan sina framtänder och 
kindtänder där bettets munstycke kan få plats. Här är käken klädd med tunt skinn. 
Vissa hästar har här ett par extra tänder, betarna som sitter precis bakom 
framtänderna, och vargtänderna som sitter strax bakom mitten av den i övrigt 
tandlösa delen av överkäken. I underkäken kallas de här glappen för laner. Det 
finns inte särskilt mycket kött på lanerna, så de är känsliga för tryck. Därför är det 
få munstycken som lägger tryck direkt på lanerna, de flesta vilar i stället på 
tungan.133 Tungan är stor och formbar på hästen, och utgör en del av en 

                                                
128 Edwards, Elwyn Hartley. The Complete Book of Bits and Bitting. Newton Abbot 2000.  
129 Edwards, Elwyn Hartley. Bitting in theory and Practice. London 1990. 
130 Threw, Cecil G. The Accoutrements of the riding horse. London 1951. 
131 Ekelund, Johan Leven. Häste-Skolan eller Andra delen af Rid-Skolan. Opaginerat manuskript D.1378, 
Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala. 
132 För en utförligare beskrivning av dessa delar, se t. ex. Lynch s. 18 f.f. samt Edwards 2000, s. 116 f.f. 
133 Wrangel, s. 143. 
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muskelkedja som löper längs undersidan av hästens framdel. Munstycket kan 
också påverka den känsliga gommen. Det vilar i mungipan, som är elastisk och 
inte fullt så känslig som munhålan. Tryck i mungipan får hästen att vilja höja 
huvudet.134 När man sedan släpper efter på tygeln kommer ofta en motreaktion 
som får hästen att sänka huvudet. När man använder stångbett hjälper skänklarna 
och tyglarna till att lägga tryck på punkter utanför munnen. Stångbettets kinnkedja 
verkar i kinnkedjegropen precis bakom hakan. Där är underkäken mager och där 
löper känsliga nerver. Huvudlagets nackstycke trycker bakom hästens öron. Precis 
som hos människan löper en rad viktiga nervbanor i nacken vid skallbasen. Tryck 
där kan få hästen att sänka huvudet, vilket frigör hormoner som gör hästen lugn, 
precis som när den betar. Vissa huvudlag har små metallnabbar i nackstycket som 
förstärker detta. Stångbett med långa skänklar gör att tygeln får en vinkel så att 
den ligger nästan vinkelrätt över hästens hals nära bogarna. Detta underlättar när 
man rider på enhandsfattning och vill flytta eller styra hästens framparti, då 
trycket från tygeln ger hästen signalen att flytta sina bogar. Här är hästen inte så 
känslig, så det krävs tryck på en större yta och gärna lite tyngre tyglar för att få en 
bra signal. 

Sind anger sin hästvänliga inställning till betsling redan i ingressen till det 
kapitel i hans skrift som behandlar tillpassning av bettet: “Om lindriga och 
behageliga Betselstänger, hwarmed alla unga hästar, så wäl til Krigstjenst, som 
annat bruk, kunna wäl och säkert blifwa betslade.”135 Han poängterar att en ung 
häst av sin natur stretar emot det som vållar honom smärta och obehag. Därför är 
det viktigt att man, när man stoppar ett stycke järn i dess mun, ser till att man 
anpassar det efter munnens form. Främsta orsaken till att en häst blir hård i 
munnen är enligt Sind illa tillpassade skarpa bett som vållar hästen obehag.136 Här 
får han medhåll av Anrep, som beskriver hur skarpare betsling bara leder till att 
hästen blir hård i munnen och behöver betslas upp tills det till slut bara återstår 
bett som är så skarpa att de får hästen att skena. Han förordar omskolning på 
milda tränsbett för hårdmynta hästar.137 

Vad gäller bettets tillpassning skriver Sind att höga tunna laner är känsligare 
än platta breda laner, de förra kräver ett mildare munstycke än de senare.138 Sind 
beskriver tungan som känslolös (vilket jag inte alls håller med om139) och noterar 
dess förmåga att skydda lanerna från munstyckets tryck. Denna förmåga påverkas 
av tungans storlek, och dess förmåga att få plats i det Sind kallar canalen, det vill 
säga rännan mellan underkäkens tandrader. En stor tunga skyddar lanerna bättre 
än en liten. Läpparnas form är också viktig, liksom “munnens klyvning,”140det vill 

                                                
134 Edwards 2000, s. 52. 
135 Sind, s. 1. 
136 Sind, s. 8. 
137 Anrep, s. 82-83. 
138 Sind, s. 2 f.f. 
139 Se även Lynch, s. 22. 
140 Sind, s.4. 
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säga mungipans placering i förhållande till tandraden. Om hästen har höga och 
tunna laner förordar Sind ett helt munstycke, eftersom det fördelar trycket så att 
tungan bättre skyddar lanerna. Om tungan är väldigt tjock, kan man få mer tryck 
på lanerna genom att göra en upphöjning på mitten, vad vi med modernt språk 
kallar för tungfrihet. Man kan även, om tungan är liten, skydda lanerna genom att 
göra munstycket tjockare i ändarna. Är lanerna däremot tjocka så gör en större 
tungfrihet och ett tunnare munstycke att de belastas med mer tryck. Munstycket 
ska vara så brett att det sticker ut cirka fyra millimeter utanför hästens mun.141 
Ehrengranat ser gärna ett lite längre munstycke än så på tränsbetten. Han vill att 
bettet ska glida en smula i sidled innan parerstången eller tygelringen tvingar 
hästens huvud åt sidan, för att hästen ska ha en chans att reagera på den finare 
hjälpen som glidningen innebär.142 Om munstycket är för tjockt blir det svårt för 
hästen att få plats med det i munnen, och om det är för tunt så blir det väldigt 
skarpt. De flesta munstycken har en tjocklek inom spannet 8-23 mm, men man 
kan hitta riktigt tjocka, ofta koniska munstycken från 1500-talet. Det kunde vara 
intressant att fördjupa sig i huruvida idealet på den tiden föreskrev att hästarna 
skulle gapa under ridning. Det skulle även förklara tidens stora tungspel och höga 
tungfriheter. 

Formen på stångbettets skänklar har stor betydelse för dess skärpa och övriga 
påverkan på hästens kropp. Förhållandet mellan över- och underskänkel reglerar i 
enlighet med hävstångsprincipen hur mycket kraften från ryttarens hand förstärks 
i hästens mun. Ju större skillnaden är, desto skarpare blir verkan. Både Sind och 
Anrep beskriver dessutom att bett med framåtbockad underskänkel är skarpare än 
bett med bakåtbockad underskänkel.143 Jag har svårt att förstå rimligheten i detta 
påstående, men har begränsade kunskaper i fysik och kan därför inte avgöra 
huruvida det är korrekt eller inte. Vad gäller bett som har samma förhållande 
mellan överskänkelns och underskänkelns längd så kan de ha olika egenskaper 
beroende på om skänklarna är långa eller korta. En längre underskänkel medger 
en mer nyanserad hjälpgivning från ryttaren och kan sägas vara mer “förlåtande” 
än en kortare underskänkel. Detta på grund av att underskänkelns ände behöver 
röra sig en längre sträcka än en kortare innan kinnkedjan börjar trycka mot 
kinnkedjegropen och hävstångseffekten aktiveras – det krävs ett lite större 
tygeltag än med korta skänklar. En lång överskänkel ger mer tryck på nacken 
innan kinnkedjan träder i funktion jämfört med en kortare skänkel. 

 

                                                
141 Sind skriver tre tjugondelar av en decimal tum. s. 7. 
142 Ehrengranat, del II, s. 14. 
143 Anrep, s. 80, Sind, s. 12. 
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Fig. 12: Stångbettets delar: 1. munstycke 2. munstyckeshalva 3. tungfrihet 4. gevin 5. överskänkel 
6. underskänkel 8 a. buckla 8 b. Urtag för tygel 9. förgrening 10. lekare 11. tygelring 12. 
skumkedja. 

  

Munstycket 

Den del av bettet som vilar i hästens mun, inklusive de ändar som utgör 
infästningen till skänklar eller ringar, kallas för munstycke. Även benämningen 
mundel förekommer. Det kan dock bli otydligt om man börjar tala om mundelens 
delar, därför är det lämpligare att använda ordet munstycke. Det är ett vedertaget 
ord som tydligt anger att det handlar om den detalj som befinner sig i hästens 
mun, och ordet används av bland andra Sind, 1779 års kavallerireglemente, 
Bourgelat och RI. Ehrengranat vill benämna det munlag men använder inte sällan 
benämningen munstycke i sitt avsnitt om betsling. Munstycket kan bestå av en 
eller flera delar. Just ordet del, tillsammans med ordet led, har gett upphov till en 
viss begreppsförvirring. Ordet ledad och ordet delad används nämligen parallellt 
för att beskriva de vanligaste varianterna på munstycke. Samma munstycke kan 
alltså benämnas tvåledat eller tredelat, beroende på vem man pratar med. Det är i 
sig kanske inte ett så stort problem, men när man lägger till att ordet led 
förekommer som benämning både på den detalj som ger rörlighet mellan 
exempelvis betthalvorna, alltså leden, samt som synonym till ordet ten, alltså 
ledet, så blir det genast mer komplicerat.  
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Exempel på detta kan ses hos Sundkvist, som i sin inledande beskrivning av 
tränsbettet väljer att använda benämningarna enkelledad och dubbelledad när hon 
talar om munstycken som består av två och tre delar.144 Senare i texten 
introducerar hon ordet bettled som benämning för munstyckeshalvorna,145 och 
ordet mittled för att beskriva den mellersta delen på ett munstycke som består av 
tre delar.146 På en och samma sida kan man återfinna orden oledat, dubbelledat, 
mittled, enkelledade, bettleden och bettledet, där ordet led syftar på olika saker.147 
Vad avser munstycket kan det alltså vara lämpligt att när så är möjligt använda 
andra benämningar än del och led för att undvika sammanblandning och 
upprepningar. Eftersom munstycket i de allra flesta fall är symmetriskt på båda 
sidorna om mitten kan munstyckeshalvor vara en bra benämning för de långa delar 
som tränsringarna eller stängerna är fästade vid. Ron Etherington skriver att 
munstyckeshalvorna i ett tvådelat munstycke har särskilda namn – Upperton 
(hane) och Pearston (hona).148 Tyvärr specificerar han inte vilken som är vilken. 
TR använder benämningen mellanstycke för mittdelen på ett tredelat bett. Det är 
ett användbart ord som tydligt redogör för detaljens placering och som antyder en 
samhörighet med munstycket. Ordet led bör sparas till de leder som gör bettet 
rörligt.  

Jag föreslår att benämningarna helt, tvådelat och tredelat används för att 
beskriva de vanligaste typerna av munstycke. De två sistnämnda är de vanligast 
förekommande i dagligt tal. Att använda benämningen rakt som synonym för ett 
helt munstycke är inte så lämpligt. Hela munstycken är oftast svagt böjda för att 
inte trycka för hårt på tungan, eller försedda med tungfrihet. För att undvika 
förväxling är det bättre att spara benämningen rak till oledade munstycken som 
inte alls är böjda. Sind använder benämningen rakt för att beskriva ett tvådelat 
munstycke med raka munstyckeshalvor, något som jag inte har sett hos någon 
annan författare.149 På hans tid var det dock vanligt att munstyckeshalvorna var 
uppåtböjda för att bilda en tungfrihet, till skillnad från idag då de rakare 
munstyckeshalvorna dominerar. Ehrengranat skriver att munstycket kan vara 
brutet eller enstyckigt.150 

 

                                                
144 Sundkvist, s. 23. 
145 Sundkvist, s. 109. 
146 Sundkvist, s.110. 
147 Sundkvist, s.116. 
148 Etherington, Ron. ”Manufacture of bits” ur The horse and the bit. Susan Mc Bane (red.). Ramsbury 1988. 
149 Sind, s. 15. 
150 Ehrengranat, del II, s. 17. 
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Fig. 13: Ett dubbelledat tränsbett som består av två bettled och ett mittled? Eller ett tredelat bett 
som består av två munstyckeshalvor och ett mittstycke? 

 

Munstyckets delning påverkar dess passform och skärpa. Ett tvådelat munstycke 
lämnar mer frihet åt tungan, men kan, framför allt om det är för långt och används 
med hårt stöd från båda tyglarna samtidigt, knipa om underkäken och slå upp i 
gommen. Ett tredelat munstycke lägger sig mer på tungan, och är mer rörligt än 
ett helt munstycke. Även munstyckets tvärsnitt påverkar skärpan, det är vanligen 
runt och slätt men det förekommer skarpare fyrkantiga och trekantiga tvärsnitt 
som inte sällan dessutom är vridna.151 Tjocka munstycken fördelar trycket bättre 
än tunna.152 Munstycket kan också förses med rullar och liknande för att förhindra 
att hästen biter sig fast i bettet, och för att förbättra passformen. Ehrengranat 
skriver att: 

Af de många, gerna rörliga styckens form, hvilka i forntiden danade munlagen, undfingo 
dessa många namn, allt efter styckens likhet med andra ting, jemväl frukter, t. ex. Kulor, 
ringklockor, oliver, päron, meloner o. s. v. För det närvarande äro krumma, posthorns-, 
dufhals- , galg och vals-munlag de vanligaste.153 

Han nämner särskilt päronen, som då de är placerade med den smala änden utåt 
tar bort tryck från mungipan. Även munstycken i form av en kedja förekommer, 
och Wrangel beskriver hur de inverkar skarpt när man tar i tyglarna växelvis i en 
sågande rörelse.154 

Skärpan påverkas även av materialvalet. Ett lättare material, såsom plast och 
gummi, upplevs som mildare av vissa hästar. Det förekommer också att man klär 
bett med läder. Man kan också ändra smaken på bettet genom att använda 
kopparinlägg eller göra mundelen i mässing eller sötmalm.155 Det förekommer 
munstycken i trä, med sidostänger av bockhorn, framför allt i allmogematerialet. 

                                                
151 Lynch, s. 71-72. 
152 Edwards 1990, s. 44. 
153 Ehrengranat, del II, s. 17. 
154 Wrangel, s. 137. 
155 Lynch, s. 78, Etherington s. 17-19. 
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Enligt Ehrengranat användes dessa av bönder i norr eftersom dessa bett inte blev 
lika kalla som metallbett.156 Det är en uråldrig konstruktion, som kan ha funnits 
redan på järnåldern och som har brukats in på 1900-talet.157 Ihåliga 
metallmunstycken har också använts eftersom de är lättare att värma upp än 
massiva. 

 

 

Fig. 14: Svenskt allmogebett med helt munstycke av trä och skänklar av ben. 1800-tal (?). 

 

Bettets storlek utgår ifrån bredden på hästens mun. Anneli Sundkvist använder i 
sin avhandling det i dagens ridsporthandel normala sättet att ange bettets storlek, 
nämligen munstyckets längd mellan skänklarna eller ringarna.158 Även Malin 
Andersson använder detta mått.159 Vid katalogisering är det annars normalt att man 
mäter bettens yttermått “för lådan”, vilket man för konsekvensens skull bör 
fortsätta med. Det är dock bra om man anger munstyckets längd någonstans i 
katalogbeskrivningen eftersom det måttet är av stort intresse för den som är 
intresserad av bettet som verktyg för ridning. Ett annat mått som är av intresse är 
munstyckets tjocklek. Det mäts med skjutmått närmast innanför skänkeln eller 
bettringen. Ibland är munstyckets ändar något kulformade precis vid urtaget för 
bettringen (se t. ex. fig 12a). Då mäter man tjockleken där kulformen tar slut och 
munstycket börjar. 

 
 

 

 

                                                
156 Ehrengranat, del II, s. 16. 
157 Sundkvist, s. 123-124. 
158 Sundkvist, s. 106. 
159 Andersson s. 15-16. 
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 a  b  c 

Fig. 15: a) Ovan rakt helt munstycke, nedan framåtböjt helt munstycke, s.k. “mullen 
mouth”.  

b) Uppåtböjt helt munstycke, “mors l’Hotte”. 

 c) Helt munstycke med tungfrihet på jaktstång, även kallad kimblewick. 

 

 a  b  c 

Fig. 16: a) Ovan tvådelat tjockt munstycke, nedan tvådelat smalt munstycke. 

 b) Tredelat munstycke med liggande mittplatta, “fransk bridong”. 

c) Ovan oledat rakt munstycke med tungspel med tre kläppar. Nedan tredelat 
munstycke med lekringar runt mittdelen. 

 

Tungfrihet och tungspel 
 

Ett helt rakt munstycke lägger väldigt mycket tryck på tungan, vilket för okänsliga 
hästar innebär en möjlighet att komma undan bettets tryck, och för hästar med 
känslig tunga kan innebära en plåga. Vid ridning på stångbett, där trycket i högre 
grad än hos tränsbettet styrs ner mot tunga och laner, blir detta mer uppenbart än 
då tränsbett används. Därför har de flesta stångbett en upphöjning mitt på 
munstycket som vanligen benämns tungfrihet. Benämningen port börjar också bli 
vanlig, och är ett inlån från engelskan. Anrep använder inte ordet tungfrihet, utan 
använder benämningarna galgstång och candar där galgstången är ett oledat 
munstycke med tungfrihet, och candaret är ett delat munstycke med. Han skriver 
att galgstången är bäst för klena ryttare och hästar som är hårda i munnen, medan 
candaret är ett bra bett för välridna hästar. tungfrihet.160 Wrangel använder ordet 
galge om tungfriheten.161 

Ehrengranat anser att den delade stången är lämpligare för konst eftersom 
man i skolridning ofta behöver separera tyglarna och arbeta hästens sidor olika. 

                                                
160 Anrep, s. 80-81. 
161 Wrangel, s. 143. 
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Därför är den hela stången olämplig för skolridning. Hela munstycken är däremot 
lämpliga för kavalleriet, eftersom det inte finns någon led som kan utsättas för 
slitage. Han anser att kavalleristen inte har behov av den förfining som ett delat 
munstycke erbjuder.162 En annan skillnad mellan den delade och den hela 
tungfriheten är enligt Ehrengranat att leden tillåter munstycket att öppna sig en 
smula så att trycket hamnar lite på sidorna om lanerna, och därmed blir mildare, 
medan den hela tungfriheten gör så att trycket kommer uppe på lanens tunnaste 
del.163 Ehrengranat använder inte benämningarna kandar och galgstång på samma 
sätt som Sind. Jag återkommer med en förklaring kring detta under avsnittet om 
skänklar. 

Jag har länge sökt efter en bra svensk benämning på den typ av delad 
tungfrihet som engelsmännen benämner pigeon throat.164 Ehrengranat kallar den 
för dufhals, och skiljer den från en liknande tungfrihet som han kallar för 
posthorn.165 Sind använder den illustrativa och lättförståeliga benämningen 
jägarhorn, men nämner inte duvhalsen. Eftersom Ehrengranat inte erbjuder någon 
bild på betten är det svårt att avgöra skillnaden mellan duvhals och posthorn. Man 
ska tydligen kunna se detta på vilken typ av led som används, mer om detta 
nedan. Den mer rakt koniska typen av munstyckeshalva, där munstycket är ganska 
slätt på ovansidan men välver sig på undersidan för att ge plats åt tungan, brukar 
ha benämningarna cannon, cannone och liknande, syftande på likheten med 
kanoner. Man skulle här kunna använda benämningen kanoner, men det går också 
att helt enkelt beskriva munstyckeshalvan som konisk. 

Ehrengranat kallar leden på tungfriheten för gevin.166 Han beskriver fyra 
sorters gevin. Scharnér eller charniére är en led som består av ringar som inte är 
tjockare än att öglorna löper fritt genom hålen hela vägen runt. Trens-gevin har 
öglor där godset i ungefär halva öglorna är så tjockt att de inte kan löpa genom 
den andra munstyckesöglans hål. Därmed spärras leden så att den inte kan vika sig 
fritt i alla riktningar. Ehrengranat skriver att denna gevin är bra till unga hästars 
första stångbett, och att den oftast förekommer på posthornsmunstycken. På 
duvhals-munstycken hittar man däremot oftare tung-gevin, där en liten utsmidd 
klack eller tunga spärrar leden. Denna gevin är lite styvare. Slutligen finns stopp-

gevin, där godset och hålen i leden är fyrkantiga, vilket ger en väldigt styv led. 
Benämningarna på de olika sorternas gevin hör till den allra mest specialiserade 
terminologin, och eftersom Ehrengranat är en källa med stor auktoritet kan hans 
benämningar gärna användas, dock med moderniserad stavning av träns-gevin. 
Jag har inte hittat någon annan svenskspråkig källa som diskuterar detta. 

 

                                                
162 Ehrengranat, del II, s. 18-19. 
163 Ehrengranat, del II, s. 18-19. 
164 Guérinière, s. 43. 
165 Ehrengranat, del II, s. 17. 
166 Ehrengranat, del II, s. 17. 
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Fig. 17: Olika sorters gevin på stångbett från 1600-talet. Den av Ehrengranats benämningar som 
passar bäst för samtliga dessa är träns-gevin. 

Om tungfriheten ska fungera på ett bra sätt så måste dess bredd anpassas till 
hästens underkäke på så sätt att vidden inte överskrider avståndet mellan 
lanerna.167 Tungfriheten kan variera från en urgröpning i munstyckets undersida 
till en hög, runt decimetern lång båge. Wrangel anser att en tungfrihet som är 3,4 
centimeter hög är ”den skarpaste”, alltså den högsta tungfriheten som går att 
använda.168 De högsta tungfriheterna är ofta bakåtböjda och tillplattade, och kan 
avslutas i en platt spatel, en spade. De höga tungfriheterna är till för att påverka 
hästen genom att trycka i gommen, och ses mer sällan i det svenska bettmaterialet. 
De används fortfarande inom westernridningen där de anses vara ett högt 
specialiserat och förfinat instrument för de skickligaste ekipagen.169 

 

 
Fig. 18: Tungfriheten måste vara smalare än avståndet mellan hästens laner för att dessa ska 
belastas på rätt sätt. Tungan är inte med på bilderna. Den ligger som en kudde mellan bettet och 
lanerna.  Schoenbeck, s.72. 

 

 

  

Fig 19: T. v. Låg tungfrihet på jaktstång (kimblewick) från 1900-talets mitt. T. h. Hög tungfrihet 
på spanskt stångbett från 2000-talet. Notera att munstycket är svagt uppåtböjt på sidorna om 
munstycket för att trycket ska hamna på sidan av lanen i stället för rakt ovanpå. Detta gör bettet 
en aning mildare. 

                                                
167 Wrangel, s. 143-144. 
168 Wrangel, s. 144. 
169 Lynch, s. 76-77, 126 f.f. 
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Ett sätt att få hästen att slappna av och mjukna mot ryttarens hand är att stimulera 
den att röra tungan med hjälp av ett tungspel. Detta lossar även ofta spänningar i 
käke och nacke.170 Många bett, framför allt i 1500- och 1600-talsmaterialet har 
tungspel av olika slag som ska locka hästen att mjukna i munnen. Tungspelen kan 
bestå av kläppar som är fästa i tungfriheten, eller tunna kedjor som löper längs 
med munstycket. Om munstycket är tredelat ser man emellanåt att mittdelen är 
försedd med ringar, eller lindad med metalltråd, ofta i mässing eller koppar för 
smakens skull. Munstycket kan också vara försett med någon form av anordning 
som ska hindra hästen från att dra bak tungan och lägga den över munstycket. Det 
är oftast en platta eller metallram som kan rotera runt munstycket.171 Wrangel 
kallar detta för tungsträckare.172 Även separata tungsträckare med eget nackstycke 
förekommer.173 

Tränsbett och bridonger, gags 

 
Tränsbettet består vanligen av ett munstycke (även dubbla och tredubbla 
munstycken förekommer för att öka bettets skärpa174) med någon form av 
sidoringar där man fäster huvudlaget och tyglarna.175 Om ringarna löper fritt 
genom hålet i munstycket så säger man att de är rörliga. Om de däremot är 
fixerade så säger man att de är fasta. Den vanligaste typen av fasta ringar är 
infästa i änden på ett munstycke med en tvärställd spolformad ände som ska 
skydda hästens mungipa mot skav och nyp.176 Dessa bett kallas ofta för eggbett i 
den moderna ridsportfackhandeln. Detta är precis som i fallet med kinnkedjan en 
misstolkning av en utländsk benämning – i det här fallet det engelska eggbutt, 
som syftar på formen på munstyckets ändar. Vanligast är dock att man använder 
termen fasta ringar för att beskriva bettet, så är till exempel fallet i TR. En typ av 
fasta ringar är D-ringar, som ska förhindra att bettet flyttar sig för mycket i sidled 
i hästens mun. Denna typ av bett är vanlig till kapplöpningshästar, liksom bett 
med väldigt stora rörliga ringar.177 Till ridhästar och arbetshästar är det vanligare 
att bettet är försett med parerstänger. Parerstänger var mycket vanligt 
förekommande fram till mitten av förra seklet, Wrangel kallar till exempel 

                                                
170 Edwards 2000, s. 56. 
171 Probst, s. 81. 
172 Wrangel, s. 138. 
173 Diderot, ”Eperonnier”  fig. 3, planche XII, “Maneige et equitation” fig. 3, planche XXVII. 
174 Edwards 1990, s. 48. 
175 Lynch, s. 57-58. 
176 Edwards 1990, s. 45. 
177 Edwards 2000, s. 58. 
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tränsbettet med parerstänger för vanlig träns.178 Ibland ser man tränsbett vars 
sidoringar, som ofta är av mässing, är utformade som hästskor. Dessa bett 
används traditionellt på hingstar när de visas ledda vid handen på utställningar i 
framför allt Storbritannien. Edwards vill spåra dessa betts ursprung tillbaka till 
historiska persiska bett, som hade fallosliknande parerstänger som nertill var 
formade som en hästhov.179 Det finns även tränsbett där ringarna har hål som ett 
förlängt sidstycke kan löpa genom, så att bettet hissas upp i mungipan. Dessa 
kallas för gags, och de höjer hästens huvud genom att dra upp munstycket i 
mungipan.180 Närbesläktade konstruktioner är pessoabettet och hissbettet, där det 
förlängda sidstycket ersatts av löpande metallringar eller skänklar.181 Ehrengranat 
beskriver ett bett som stämmer överens med dagens hissbett, han kallar detta för 
skentrens.182 

Bridongen är egentligen inget annat än ett tränsbett som används när man 
betslar med kandar, en betsling där hästen har två bett i munnen – ett stångbett 
och bridongen.183 Bridong är ett låneord från franskan. I 1779 års reglemente 
stavas det bredon, medan 1847 års reglemente har stavningen bridon liksom 
Arsenius. Bridongen brukar ha ett tunnare munstycke och mindre ringar än 
tränsbett som är avsedda att användas för sig själva, för att de ska få plats 
tillsammans med stången utan att det blir för klumpigt.184 Bridongen infördes i 
Sverige på 1750-talet, och de tidiga bridongerna var tunnare och hade mindre 
ringar än dagens. Bridonghuvudlaget var ofta av textilband, som tog mindre plats 
under stånghuvudlaget än läderremmar. Även tidigare fanns bridongliknande bett, 
men de var till för att leda handhästar med. Ledträns kan också ha stora platta 
parerstänger med urtag för huvudlag i den övre parerstången.185 

 

   

Fig. 20: Fr. v. Tvådelat tränsbett med rörliga ringar, tredelat tränsbett “Dr Bristol” med fasta 
ringar, tvådelat tränsbett med parerstänger (ett parerstångbett som har rörliga ringar kallas för 
fulmer-bett). 

 

                                                
178 Wrangel, fig. 474, s. 136. 
179 Edwards 1990, s. 10. 
180 Edwards 2000, s. 94-98. 
181 Edwards 2000, s. 66. 
182 Ehrengranat, del II, s. 16. 
183 För närmare beskrivning av funktionen, se t ex Crossley, Anthony, ”The double bridle” ur Susan McBane 
(red.) The horse and the bit. Ramsbury 1988, s. 60-68. 
184 Probst, s. 82, Diderot, ”Eperonnier”  fig. 1,2, planche XII. 
185 Probst, fig. 46,47, s. 40. 
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Fig. 21: Baucher-bett (filet Baucher, uppkallat efter den franske ridmästaren Francois Baucher), 
tvådelat tränsbett med D-ringar, pessoabett (uppkallat efter den brasilianske hoppryttaren Nelson 
Pessoa f. 1935). 

 

Kapsoner 

 
En kapson (även caveson, cavezon) är en sorts metallförstärkt nosgrimma.186 Den 
används huvudsakligen vid longering eller ridning av unga hästar.187 Båda dessa 
situationer innebär en risk att hästarna busar eller gör motstånd, och man vill 
genom användandet av kapsonen undvika att de blir okänsliga i munnen genom 
plötsliga ryck i tygeln eller linan. Kapsonen förekommer från och till genom 
århundradena – redan de gamla grekerna använde den.188 I Sverige verkar dock 
bruket av kapson ha haft en svacka under tidigt 1800-tal eftersom Ehrengranat 
finner det nödvändigt att konstatera att “bland alla den moderna ridkonstens villor 
finnes ingen större än kapsons afläggande eller att i begynnelsen med rå häst vilja 
genom trensen ersätta den.”189 I mitten av 1700-talet, i Ekelunds krets, är kapsonen 
en viktig del av utrustningen tills hästen har kommit ganska långt i sin utbildning. 
Han skriver att “Cavezonen brukas för att corrigera och inrätta hästs huvud tills 
hästen lärt fullkomligt stångtyglars värkan el. att hästen fullkomligen förstår och 
lyder styrhandens värkan med stängren.”190  

Ehrengranat beskriver tre sorters kapson. Bögel-kapson som precis som den 
nu vanligast förekommande kapsonen har en tredelad metallförstärkning där 
mittdelen är böjd över nosryggen så att den inte kan glida eller skava.191 
Bygelkapsonen kan antingen ha tre ringar – en på mitten för longerlinan och en på 
var sida för tyglar, eller bara en mittring.192 Den sistnämnda typen används enligt 
Ehrengranat för att leda hingstar. Denna användning lever kvar i bland annat 
Portugal, där man oftast visar hästar för exteriörbedömning iförda dylika 

                                                
186 Probst, s. 83-85. 
187 Longering är en träningsmetod där hästen rör sig runt en förare som håller den i ett långt rep – longerlina 
eller cordon.  
188 Edwards 2000, s. 25. 
189 Ehrengranat, del II, s. 14. 
190 Ekelund, Johan Leven.  
191 Probst, fig. 174, s. 84, Diderot, ”Eperonnier” fig. 4-6, planche XII. 
192 Se även Diderot ”Manege et equitation”, fig. 3, planche XXVI. 
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kapsoner. Kapsoner för ridning är nättare än de moderna nordeuropeiska kapsoner 
som används för longering, och som lånat sina breda remmar och kraftiga 
vaddering från pelarkapsonen, som används när man arbetar hästen i pelarer.193  
Den andra typen av kapson är led-kapson där metallförstärkningen är femdelad 
och sammanfogad med gångjärn. Den beskriver Ehrengranat som allt för mild, 
förmodligen gjorde de många lederna att den gled runt hästens nos och därmed 
förlorade en del av sin verkan. Den tredje typen är ked-kapson vars metalldel 
liknade en cykelkedja. Denna kedjekapson förefaller ha använts vid jakt, och 
Ehrengranat skriver att den även förekommer försedd med kinnkedja och stänger 
för körning, alltså som den moderna nordeuropeiska varianten av hackamore.194 I 
denna utformning anser han att den “kunde med skäl af bonden allmänare 
begagnas,” förmodligen eftersom den ger stor effekt utan att skada hästens mun.195 
Allmänt anser han att kapsonen företrädesvis är användbar för att böja hästen i 
sidled, medan tränset är överlägset för att resa och upparbeta halsen.196 Förutom de 
av Ehrengranat beskrivna kapsonerna finns en typ av kapsoner med helt nosjärn 
och två eller tre tygelringar, som ibland sitter på tenar som sticker upp från 
nosjärnet.197 De kallas muserola eller serreta. Serretan har taggar mot hästens 
nosrygg och är väldigt skarp. I 1600-talsmaterialet hittar man även kapsoner som 
har en bred nosplatta. 

 

 

Fig. 22: Longering av häst. Hästen är utrustad med en kapson. 

 

                                                
193 Pelarer är fasta höga stolpar som man spänner fast hästen i för att träna den i vissa rörelser ur högre 
skolan. Pelarkapson, se Diderot ”Manege et equitation”, fig. 1, planche XXV. 
194 McBane, Susan, ”Bitless bridles” ur The horse and the bit. Susan McBane (red.), Ramsbury 1988. 
195 Ehrengranat, del II, s. 14. 
196 Ehrengranat, del II, s. 16. 
197 Probst, fig. 176, 177, s. 84. 
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Stångbett 

 
Benämningen stångbett syftar på att bettets munstycke är försett med sidostänger 
som tillsammans med en kinnkedja som löper under hakan gör att sidostängerna – 
som hädanefter kommer att kallas för skänklarna – fungerar som tvåarmade 
hävstänger som, i större eller mindre grad beroende på bettets konstruktion,198 
verkar parallellt och samtidigt. Det är alltså hävstångskonstruktionen som ger 
bettypen dess namn. Det förekommer inte sällan att man felaktigt kallar alla bett 
med odelat munstycke för stångbett oavsett typ, eller att man förväxlar tränsbett 
som är försedda med parerstänger med stångbett.199 Omvänt så förekommer det att 
stångbett med delade munstycken kallas för tränsbett, vilket är lika felaktigt. Här 
är den definition av stångbettet som Anneli Sundqvist använder utmärkt, nämligen 
att det karaktäriseras av att det har en kinnkedja eller kinnrem (här vill jag tillägga 
att fästpunkten för denna ska sitta ovanför munstycket) och att tyglarna ska vara 
fästa i en position nedanför munstycket.200 De båda hävarmarna måste ju sticka ut 
på varsin sida om pivotpunkten för att hävstångsverkan ska uppkomma. Om man 
jämför med tränsbettet så karaktäriseras det av att tygeln har direkt verkan på 
munstycket via en ring eller bygel. 

 

  

Fig. 23: T v tränsbett. Huvudlaget och tygeln fästs i den stora ringen. T h stångbett. Huvudlaget 
och kinnkedjan fästs i den övre öglan. Tygeln fästs i tygelringen längst ner. De små byglarna 
halvvägs ner på underskänkeln är till för en skumrem. 

 

Skänklarna 

Den äldre benämningen på stångbettets skänklar är stänger eller betselstänger. I 
Livrustkammarens inventarium från 1654 framgår att betselstängerna räknades 
parvis, och att ett bett bestod av betselstänger och munstycke. Med tanke på 
förväxlingsrisken med hela munstycken kan det dock vara bättre att använda ordet 

                                                
198 Ju styvare stångbettet är i sin konstruktion, desto mer likartat arbetar hävstängerna. Om bettet är 
konstruerat så att skänklarna kan röra sig oberoende av varandra, till exempel om munstycket är ledat utan att 
skänklarna är fixerade vid varandra på annat sätt, kan hävstångsverkan bli ojämn mellan skänklarna. 
199 Anneli Sundkvist konstaterar att detta är vanligt även i arkeologisk litteratur. Sundqvist, s.23. 
200 Sundkvist, s. 24. 
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skänklar. Risken för förväxling med ryttarens ben, som också benämns skänklar, 
torde vara ringa i jämförelse. Benämningen är den vanligaste i dagligt tal, och 
används bland annat i TR. TR delar även in skänkeln i över- och underskänkel.  
Överskänkeln är den delen som sitter ovanför munstycket, och underskänkeln den 
del som sitter under munstycket.1600- och 1700-talens ridläror använder en del 
återkommande benämningar på olika typer av skänklar. Det händer dock inte 
sällan att samma benämning används på olika skänklar i olika böcker. I andra fall 
är det svårt att avgöra exakt vilken del av bettet som åsyftas med benämningen, 
om det är skänkeln, eller en viss detalj av skänkeln, eller hela bettet. Dessutom 
kan det vara besvärligt för exempelvis länsmuseerna att få tag på de böcker där de 
olika benämningarna används, och ha dem på plats där katalogiseringen av betten 
ska ske. Ett förslag är att man i katalogtexten i första hand beskriver hur skänkeln 
är utformad. Om man sedan vill använda specialtermer från någon äldre ridlära så 
kan man göra det som ett tillägg, och då ge en källhänvisning till det verk man 
hämtar benämningen ifrån. 

 
 

 

Fig. 24: Lekare och tygelring. Bakåt pekande infästning av lekaren gör att tygeln inte snor sig så 
lätt. 

Generellt sett är det skänkelns utformning som skiljer de olika stångbetten åt. 
Ehrengranat beskriver åtta typer av olika stångbett:201 

– Kandar, som har raka skänklar, posthorns- eller duvhalsmunstycke, och träns- 
eller tung-gevin. Kandaret kan ha en eller två skumkedjor, i det förra fallet 
kallas det för enkelt kandar och i det senare dubbelt. Det är försett med lekare 
och tygelringar. 

– Fältstång, som även den har raka skänklar, men med ett urtag eller en ögla på 
underskänkeln för tygeln i stället för lekare och tygelring – detta för att öka 
hållbarheten. Munstycket har en tungfrihet som är delad med en scharnér-
gevin. Bettet saknar skumkedjor, och är försett med urtag för bridongtygel. 

– Vallak-stång har böjda skänklar med övervalv (förgrening?). 

                                                
201 Ehrengranat, del II, s. 26-27. 
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– Tysk stång påminner enligt Ehrengranat om äldre tiders stänger. Den har en S-
liknande skänkel som har en knoge på överskänkeln bakom tappen och gods 
som är utsmitt för att det ska gå att fästa en buckla. 

– Galgstång har rullar på munstycket och en tungfrihet som liknar en galge.202 

– Sken-stång har dubbla överskänklar. De yttre är rörliga i förhållande till 
munstycket och fästs i huvudlaget. De inre håller kinnkedjan och sitter ihop 
med munstycke och underskänkel. Det innebär att nacken inte påverkas när 
man tar i tyglarna.203 

– Krokstång har lösa skänklar i förhållande till munstycket. 

– Bögel-stång (morisk) är en typ av bett som är vanligast i Nordafrika, men som 
även förekommer i Italien och på iberiska halvön.204 Den har en hög tungfrihet 
som övergår i en spatel. Längst ut på spateln sitter en stor metallring som ska 
löpa runt hästens underkäke. Det här är ett skarpt bett, men Ehrengranat anser 
att det skulle kunna vara ganska praktiskt i fält i och med att det är hållbart 
och konstruerat på ett sätt som gör att hästen inte kan smita undan dess 
verkan. Här ska man kanske lägga på minnet att Ehrengranat i förordet till sin 
bok skriver att kavallerihästens dressyr till stor det går ut på att lära den att 
tåla grova hjälper.  

Av de benämningar som Ehrengranat använder är det bara kandar som används 
idag, men den moderna kandarstången skiljer sig kraftigt från den som han 
beskriver. De som används nu har hela munstycken med eller utan tungfrihet, och 
saknar skumkedjor. Krokstången finns fortfarande i tillverkning. Den räknas nu 
till kandarstängerna och är godkänd för tävling. I TR kallas den för stångbett med 
roterande skänklar/munstycke.205 Stångbetten från 1500- till tidigt 1800-tal har 
ofta en bygel för en extra tygel precis bakom munstycket. Den bygeln saknas på 
dagens kandarstänger, eftersom den är tänkt att användas tillsammans med ett 
bridongbett. Däremot lever den kvar i form av pelhamstången, som har en ring för 
en extra tygel integrerad i skänklarna i höjd med munstycket. Bygelstången 
benämns vanligen genettestång i Livrustkammarens kataloger. 

Äldre stångbett är ofta försedda med bucklor som täcker munstyckets 
kortändar.206 Pucklor eller bosetter är andra ord som förekommer för denna 
utrustningsdetalj. Bucklorna har ett rent dekorativt syfte, och kan vara i garnityr 
med beslagen på det övriga ridtyget. Bucklorna är fästa vid skänklarna med nitar 
eller skruvar för att kunna flyttas om man vill ha olika bett till olika hästar som 
ska bära munderingen. Det är mycket vanligt att bucklorna har fallit bort på gamla 

                                                
202 Torde motsvara den stång som Probst benämner ”Chifney”. Probst, fig. 139. 
203 Liknande skänkelkonstruktion kan ses hos Probst, fig. 138, s.74. 
204 Probst, s. 33. 
205 TR II, s. 49. 
206 Probst, s. 33-34. 
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bett, eller plockats bort för att återanvändas på nyare bett när bettmodet har växlat. 
Man ska alltså inte ta för givet att bett och bucklor som sitter ihop är samtida. 
Man ska över huvud taget inte alltid ta för givet att alla delar på ett bett är 
samtida, det är vanligt att de byggs om, lagas och modifieras. 

 

   

Fig. 25: Bucklor. Fr. v.  Medusahuvud, Frankrike, 1800-tal. Monogram, Tyskland, 1800-tal (?). 
Enkel mässingsbuckla med samma form som de som sitter på betten i Karl XII:s 
kröningsmundering. Sverige, 1700-tal (?).  
 

 

Skumkedjor och skumstänger  
Skumkedjor eller skumstänger förbinder underskänklarna med varandra och är till 
för att stabilisera bettet så att exempelvis ett bett med delat munstycke inte skevar 
om man tar olika mycket i tyglarna. Dessutom hindrar det att en delad tungfrihet 
öppnar sig för mycket så att bettet glider ner för långt utmed lanernas sidor.207 
Ibland förekommer uppgifter om att förekomsten av skumstänger skulle vara ett 
tecken på att bettet är till för körning. Skumstänger återfinns dock även på ridbett, 
inte minst inom armén samt även på vissa moderna iberiska bett.208 Där passar det 
bättre än de bräckliga skumkedjorna, och hindrar mer effektivt hästen från att 
fastna med bettets skänklar i grenar eller, i värsta fall, i grannhästens utrustning 
vid anfallsridning stigbygel mot stigbygel. De återfinns även på många moderna 
spanska stångbett för ridning. Ehrengranat föreslår en långlänk av järnten i stället 
för skumkedjor till kavalleribett.209 Skumkedjorna saknas inte sällan på antika bett, 
men man kan se att de har funnits där genom att de antingen finns tomma hål, 
öglor eller lekare på underskänkeln där de en gång har varit fästa. Skumkedjor kan 
exempelvis vara tillverkade av vriden länk, långa (ibland bara två) eller korta raka 
länkar eller järntenar som är utsmidda till öglor i ändarna och sammanfogade. En 
rest av skumkedjan har överlevt till modern tid i form av en skumrem i läder, som 
löper genom en extra ring mitt på kinnkedjan och förhindrar att denna vrider sig. 

                                                
207 Ehrengranat, del II, s. 25. 
208 Se t. ex. Fischerström, onumrerad bildsida efter försättsbladet till bokens andra avdelning. 
209 Ehrengranat, del II, s. 25. 
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Kinnkedjan 
Den vanligaste benämningen på denna kedja är kindkedja. Att skriva så är dock en 
språklig horrör, vilket förklarar sig om man undersöker ordets etymologi. Att en 
synonym till ordet kinnkedja är hakkedja avslöjar vad det handlar om. Denna 
kedja löper ju precis bakom hästens nedåtbuktande underläpp – eller haka, om 
man så vill. Hakkedja är också det ord som används i TR. Haka heter ju som 
bekant kinn på tyska, och utrustningsdetaljen heter också kinnkette på tyska.210 I 
Sind skrivs det kinnkedja eller kinkedja.211 I 1779 års reglemente skrivs det kind-

kedja. Ehrengranat skriver kindked och keklänk.212 RI använder ordet kindkedja, 
men anmärker dock i en fotnot att kinnkedja finns som alternativ stavning.213 1847 
års reglemente använder stavningen med nn. Jag finner att allt talar för att 
kinnkedja och hakkedja är de etymologiskt sett mest korrekta termerna att 
använda, men att det förstnämnda bör användas eftersom den är mer vanligt 
förekommande. Det bör dock påpekas att det inte är helt oproblematiskt att 
använda den korrekta stavningen, då den felaktiga i nuläget verkar dominera i 
katalogerna, och troligen är den stavning som vanligen kommer att användas vid 
sökning. Å andra sidan ger den korrekta stavningen en mer rättvisande kontext åt 
föremålet, och är ett exempel på det tyska inflytandet på den hippologiska 
terminologin i Sverige, och därigenom i sig en del av det immateriella kulturarvet. 
Jag har vid katalogisering på Livrustkammaren valt att skriva kinnkedja. 

Kinnkedjor är ofta fästa vid betten med öppna hakar på bägge sidor, vilket 
innebär att de lätt trillar av och förkommer. Därigenom förlorar man intressant 
information om bettens balans i hästens mun. Jag har inte kunnat belägga det i den 
litteratur jag har tillgång till, men det är mycket troligt att bett, huvudlag, kedja 
och tyglar inte sällan har utgjort en enhet där de olika delarna samverkat för att 
påverka hästens hållning.214 Man kan till exempel anpassa bettets balans så att det 
inte inverkar när hästen håller huvudet i den position man önskar, men att det 
träder i funktion när hästen lyfter på huvudet. Då kan man i viss mån hålla hästen 
samlad även om man behöver använda bägge händerna till annat än att hålla i 
tyglarna.215 En tung kinnkedja kan fungera som motvikt till långa grova 
underskänklar och metallförstärkta tyglar, och därmed hjälpa till att förhindra att 
bettet inverkar för starkt. Om man följer kinnkedjans utveckling från 1500-talet 
och framåt så ser man också att de tidiga kedjorna består av få, väldigt grova och 

                                                
210 Se t ex Hölzel, Wolfgang, Das Reiterabzeichen, Stuttgart 1995, s. 67. 
211 Sind, s.16. 
212 Ehrengranat, del II, s. 19. 
213 RI, s. 14. 
214 Edwards tillskriver valet av kinnkedja mycket stor betydelse för bettets funktion. Edwards 1990, s. 59-61. 
215 Lynch beskriver till exempel hur bettet kan anpassas så att ryttaren knappt behöver röra handen. Lynch, s. 
94-95. 
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tunga länkar. Sedan blir kedjorna tunnare i takt med att skänklarna blir nättare och 
tyglarna lättare. Från 1800-talets slut och framåt blir det vanligare med ganska 
tunna kedjor i enkel eller dubbel länk. De sistnämnda har oftast enkla länkar i 
ändarna för att det ska bli lättare att haka på dem på kinnkedjekrokarna.  

Ehrengranat delar in kinnkedjan i tre delar; länkar, långled och hake, där den 
sistnämnda sitter fast i bettet.216 Kinnkedjans effekt kan mildras genom att man gör 
länkarna plattare, som på Arméns kedjor från tidigt 1900-tal, eller genom att man 
klär in dem med läder eller gummi. Ehrengranat föreslår även hattfilt.217 Man kan 
också hitta kinnkedjor med resår eller gummi som ger lite elasticitet. Sind betonar 
att kinnkedjegropen kan vara lika känslig som lanerna inne i munnen, och berättar 
om en häst han haft i träning som reagerade så starkt mot alla sorters kedjor att 
han fick ersätta dem med en läderrem.218 Man kan även göra kedjan skarpare 
genom att göra åtgärder som ger punkttryck på underkäken. Just i den så kallade 
kinnkedjegropen, där kedjan vilar, löper känsliga nerver. Genom att infoga släta 
eller taggiga järntenar eller ringar på kedjans mitt kan man tillfoga smärta där.219  

 

  

Fig. 26: T. v. Kinnkedja, 1700-tal (?). T. h. Svenska arméns kinnkedja, förnicklad, tidigt 1900-tal. 

 

 

Fig. 27: Moderna kinnkedjor, ovanifrån och ner: Enkel vriden länk, dubbel vriden länk, 
läderkinnkedja, kinnkedja med kinnkedjetunnel i gummi. 

 
 

                                                
216 Ehrengranat, del II, s. 19. 
217 Ehrengranat, del II, s. 20. 
218 Sind, s.17. 
219 Probst, s. 33, 86. 
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Man kan också reglera kedjans inverkan genom att spänna den olika hårt. Idealet 
är att den börjar inverka när skänkeln bildar 30-45 graders vinkel mot munnen (se 
fig. 24, t.h.). Sitter den hårdare får man ett hårt tryck i munnen men knappt någon 
inverkan på nacken, och sitter den för löst får man mer inverkan i nacken men 
sämre i munnen – hävstångseffekten kan gå förlorad. 

 

 
Fig.28: Fr. v. för hårt spänd kinnkedja, för löst spänd kinnkedja, lagom spänd kinnkedja.  

Schoenbeck, s.69. 
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Katalogisering av bett – några exempel 

 
Under min praktik på Livrustkammaren våren 2009 använde jag mig i arbetet 
mycket av den digitala katalogen, och fick även möjlighet att katalogisera ett antal 
objekt. Jag har även sökt i ett par andra digitala kataloger som är tillgängliga för 
allmänheten via internet, till exempel Armémuseums och Upplandsmuseets 
kataloger som är sökbara via Primusweb, och Gotlands museums katalog som 
under slutförandet av denna uppsats just blivit tillgängligt i en testversion.220  

I Livrustkammarens katalog har varje föremål en kortbeskrivning bestående 
av ett eller ett par ord, som kan sägas utgöra en sökbar rubricering av föremålet. 
När man söker efter bett genom kortbeskrivning måste man dock här, liksom i de 
andra museernas kataloger, på grund av inkonsekvenser i terminologin använda 
flera sökord för att få en överblick vilka bett som finns i samlingarna. Man kan 
behöva använda ord som bett, betsel, tränsbett, bridong, stångbett, stångbetsel et 
cetera för att hitta allt. Eller så kan man välja att gå in och söka på den 
standardiserade klassificeringstermen ”transport med djur”, men då kan det bli väl 
många träffar att sortera bland. Till detta kommer de tidigare nämnda problemen 
med att betsel används för både bett och huvudlag, att tränsbett med helt 
munstycke kan förväxlas med stångbett, och så vidare. Därför har jag valt att 
benämna alla typer av bett som “bett”, och lagt till ett mer beskrivande ord som 
tillägg, till exempel ”bett, stångbett” eller ”bett, tränsbett”. Jag har inte använt mer 
specialiserade termer än så i kortbeskrivningen utan tycker att en så pass grov 
sortering räcker för att kunna hantera mängden träffar.  Är man osäker på vilken 
typ av bett det rör sig om kan man nöja sig med att skriva ”bett”, och lämna 
sorterandet åt den som söker i katalogen. I svenska museer rör det sig ändå sällan 
om mer än något hundratal poster. I Livrustkammaren är alla ord i den längre 
föremålsbeskrivningen sökbara. Det innebär att man den vägen kan göra mycket 
specialiserade sökningar. Därav minskar behovet av specialisering i 
kortbeskrivningen. Det är en mycket användbar funktion, som jag tycker att man 
bör försöka få med när man gör katalogen tillgänglig för allmänheten. 

  
På Livrustkammaren är det normala att man anger föremålens längd och 

bredd, samt vikt i gram, och dessa mått skrivs in i särskilda formulärrutor. Måtten 

                                                
220 http://www,primusweb.se, http://www.lansmuseetgotland.se  
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är yttermått, hårda föremål mäts så att säga ”för lådan” eller för att man ska kunna 
få en uppfattning om hur mycket plats de tar i en monter. Det bör man för 
konsekvensens skull fortsätta med. Bruksmåtten kan man ange i 
föremålsbeskrivningen i stället. Det är klokt att arbeta upp rutiner för hur man 
skriver föremålsbeskrivningarna och sätta upp en arbetsordning som man alltid 
följer. Då minskar risken att man glömmer att skriva in några uppgifter. På 
Livrustkammaren inleder man föremålsbeskrivningen med att ange 
föremålstypen. Här kan man använda noggrannare  benämningar på betten om det 
finns: ”tredelat bridongbett med parerstänger”, ”Ehrengranat-stång”, ”kandarstång 
mors l’Hotte” et cetera. I inledningen anger man också vilka andra 
inventarienummer som hör samman med objektet. Även material, ålder och 
tidigare ägare anges i beskrivningens inledning. Det finns visserligen särskilda 
formulär för dessa uppgifter, men det ökar överskådligheten om de åtminstone 
finns med kortfattat även i den löpande katalogtexten.  

 För att katalogiseringen ska bli begriplig är det viktigt att hålla reda 
på vad som är upp och ner samt bak och fram på bettet. En lämplig utgångspunkt 
är att beskriva bettet som det ligger i hästens mun. När jag katalogiserar bett 
börjar jag med att beskriva munstycket. Jag anger bettets storlek, det vill säga 
munstyckets längd mätt mellan fästena för tränsringarna/skänklarna och 
grovleken. Därefter går jag vidare och beskriver tränsringarna eller skänklarna. 
När jag beskriver skänklar börjar jag uppifrån och arbetar mig neråt, för att 
avsluta med eventuella lösa delar så som kinnkedjan. När denna beskrivning är 
gjord finns det utrymme för anmärkningar av olika slag. Här kan man gärna ange 
vilket skick bettet är i. Det spar ju tid om man redan i katalogen kan få en aning 
om ett bett kan tänkas lämpa sig för utställning eller utlåning, eller om det är för 
skört, särskilt om magasinet och museet ligger på olika ställen. Under 
anmärkningar kan man också notera eventuella avvikelser, detaljer som fallit bort, 
förklara bettets funktion eller liknande. Det finns också möjlighet att berätta mer 
om föremålets proveniens. En väldigt intressant upplysning för praktikern är om 
det finns några tecken på om bettet har blivit använt. Det kan till exempel finnas 
slitage från tänder på munstyckets anliggningsyta, eller så kan munstyckets hål för 
tränsringar eller stänger vara nötta. Man bör vara försiktig vid hantering och 
konservering så att inte smuts av organiskt ursprung tas bort, särskilt när det rör 
sig om bett med känd proveniens där man kanske till och med kan ringa in vilken 
häst som har burit bettet. Hudavskrap och saliv innehåller DNA som kan ge 
kunskap om hästarna som bar dem. På Livrustkammaren har man använt sig av 
DNA i en föremålsutredning på ett bett som troligen inte har använts sedan 1800-
talets mitt, och fått fram DNA från hästar på ett bett som för ögat såg rent ut.221 I 
föremålsbeskrivningen bör man också ange vilka etiketter och märkningar som 
finns på betten. På Livrustkammaren är man väldigt noga med att ange vem som 

                                                
221 PM av Eva-Sofi Ernstell från december 2004 i katalogpärmen, Livrustkammaren, nnr 31134. 
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har katalogiserat föremålen och när. Det samma gäller ändringar. Slutligen finns 
det i föremålsbeskrivningen utrymme för att lämna litteraturhänvisningar och 
ange var och när föremålet har varit utställt. Exempel på föremålsbeskrivningar 
lämnas i bilaga 1 till 3. 

  

Fotografering av bett 

Bra katalogbilder spar tid och minskar behovet av hantering av föremålen. Tyvärr 
ser man ofta exempel på katalogbilder där man inte alls kan bilda sig någon 
uppfattning om bettet som avporträtteras, eller om objektet ens är ett bett. Ett 
exempel på hur fel det kan bli är när man söker på ordet betsel och får upp en bild 
på en härva med läderremmar där bettet, om det sitter något bett på härvan, med 
stor sannolikhet befinner sig underst. Finns det då dessutom ingen 
katalogbeskrivning är det omöjligt att veta om ordet betsel syftar på ett huvudlag 
eller ett bett, eller kanske både ock. 

Ryttaren är intresserad av att se hur munstycket är konstruerat. Det ser man 
lättast på en bild där bettet ligger utsträckt med framsidan uppåt. 

 

 

Fig. 29: Bild framifrån. Tränsbett med dubbla löpande munstycken och parerstänger. 1800-tal (?). 
Livrustkammaren nnr 33272. 

 

På stångbett är det också intressant att se skänkeln för att få en uppfattning om hur 
hävstångens proportioner ser ut. Det är lättare att få bra bilder av skänklarna om 
man höjer upp munstycket, allra helst så att skänklarna hänger fritt. Om man ska 
katalogisera många bett är det värt besväret att konstruera någon form av ställning 
att hänga upp munstycket i. Skänklarna är också ofta rikt dekorerade. Det kan 
vara en god idé att ta en detaljbild av en buckla, så att det blir lättare att se om 
bettet är i garnityr med någon annan utrustningsdetalj. 
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Fig. 30: Stångbett, empire, dekorerad med lagerbladsslinga och blommor. 1800-talets första hälft, 
har tillhört hovstallet. Livrustkammaren nnr 25785. 

 
Om man bara kan ha med en bild i katalogen, eller om man vill ha en bild 

som berättar mycket om bettet som thumbnail, är det bra om man kan få med både 
munstycke och skänklar på samma bild. Om skänklarna är rörliga så är det inte så 
svårt, då är det bara att lägga bettet slätt på underlaget med skänklarnas utsidor 
uppåt. 

 

 

Fig. 31:  Liverpoolstång för körning, koppar/nickellegering, 1900-tal. 

Om skänklarna däremot är fasta så får man gå annorlunda till väga, och ta en bild 
snett från sidan. Det blir inte ett helt bra resultat, men ändå tillräckligt för att man 
ganska väl ska kunna se vilken typ av bett det rör sig om. 

 

 

Fig. 32:  Kandarstång, skänklarna troligen försilvrade. Troligen 1800-tal. 
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Sammanfattande slutdiskussion 

Ridkonsten lever och dör med sina utövare. Den hade en stor symbolisk roll i det 
förmotoriserade samhället, men den har också en viktig roll att fylla som konst 
och rekreation i dagens samhälle, och det finns idag ett växande intresse för 1600- 
och 1700-talens skolridning. Det finns en levande kunskapstradition att utnyttja, 
men även dokumentation i form av bild, text, film, och inte minst ridkonstens 
materiella kulturarv behövs. Dels för att stärka den levande tradition som finns 
idag, och dels som ledtrådar till den historiska ridningen, inte minst eftersom den 
levande kunskapstraditionen oundvikligen förändras genom århundradena. 

Stångbettet är en central del av skolhästens utrustning. Det är ett 
specialverktyg som kan utformas i en mängd varianter för att påverka hästen på 
olika sätt. Samtidigt säger stångbettet en hel del om den ryttare som har valt ut 
det, och hur denne har förhållit sig till ridkonsten. Ett stångbett som är utformat 
med stor hänsyn till hästens anatomi, för att vara så bekvämt som möjligt, berättar 
om en annan inställning till hästen och ridkonsten än ett stångbett som är utformat 
för att genom att orsaka smärta skrämma och tvinga hästen till lydnad. 

Tack vare internet kan allt fler ryttare själva utforska museernas kataloger och 
bilda sig en uppfattning om den rika skatt som finns i Sverige i form av bevarad 
hästutrustning från forntiden och framåt. Dessa ryttare behöver få information om 
föremålen som är anpassad till praktikerns behov. Terminologin i 
katalogbeskrivningarna bör ligga nära den moderna ridsportterminologin, så att 
det inte krävs för avancerade förkunskaper för att läsa om utrustningen. Samtidigt 
utgör den gamla terminologin ett kulturarv i sig, och när man söker efter termer 
för detaljer som inte finns eller diskuteras i den moderna hästutrustningen kan 
man gärna söka sig till äldre svenska källor för att hitta termer. Ytterligare en 
faktor att ta hänsyn till vid katalogisering är att kortbeskrivningar och liknande 
ska fungera bra som sökord i databaser. Där är det viktigt att använda en 
begränsad och enhetlig terminologi.  
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Efterord 

Den här uppsatsen skulle inte kunnat bli till utan hjälp från alla möjliga håll. Tack 
till Ann Hallström, för många goda samtal och för din förmåga att entusiasmera 
mig att äntligen formalisera min kunskap i hippologisk historia. Sofia Nestor, Ann 
Grönhammar och övrig personal på Livrustkammaren som gett mig tillgång till 
föremål, arkiv, bibliotek och inte minst delat med er av er kunskap och entusiasm. 
Bent Branderup, som öppnade mina ögon på allvar för ridkonstens historia. Júlio 
Borba, som delat med sig av sina gedigna kunskaper i ridning och som var min 
ingång till den portugisiska ridkulturen. Markus Holst, som låtit mig vara delaktig 
i framtagandet av prototyper till moderna upplagor av klassiska bett. Ridkonstens 
vänner, ingen nämnd, ingen glömd. Och sist, men inte minst, mina fyrfota vänner 
genom åren: Bianca, Sindarve Turbo, Black Adder, Boa Constrictor, Tristan och 
Ottoman. 
 



 62  

Källförteckning 

Otryckta källor 

Handskrifter: 
Ekelund, Johan Leven. Häste-Skolan eller Andra delen af Rid-Skolan. Opaginerat 

manuskript D.1378, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala. 

Uppsatser: 
Andersson, Malin, En studie av träns från romersk järnålder i Sydskandinavien, 

CD-uppsats vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds 
universitet 2005. 

Holmberg, Stina, Stångbett i två svenska museisamlingar, konst och litteratur, 
examensarbete vid institutionen för kulturvård, Högskolan på Gotland 2006. 

Kataloger: 
Livrustkammarens inventarium från 1867, maskinskrivet referensexemplar med 

arbetsanteckningar, “Gula liggaren.” 
Livrustkammarens föremålsdatabas. 
PM av Eva-Sofi Ernstell från december 2004 i Livrustkammarens 

nynummerkatalogpärm, föremål nnr 31134. 
 

 
 



 63  

 

 

Tryckta källor 

Anrep, H.H., Ridskola innehållande cavaleri- eller fält- samt högskolan jemte 

dithörande dressurer. Först tryckt 1862, nytryck, Stockholm 1982. 
Bourgelat, Claude, Nya Newcastle eller afhandling om ridkonsten efter de nyaste 

och bästa grundsatser. Ungern von Sternberg, M.A. (övers.). Stockholm 
1752. 

Cederström, Rudolf och Malmborg, Gösta, Den äldre livrustkammaren 1654, 
Stockholm 1930. 

Chenevix Trench, Charles. Ridkonstens historia. Stockholm 1970. 
Claësson, Douglas. ”Svenskt stål i svenska betsel” i Hästen nr 3 1945. 
Cornell, Jan och Grenholm, Gunvor (red.), Hästen som hobby, Stockholm 1961 
Crossley, Anthony, ”The double bridle” ur Susan McBane (red.) The horse and 

the bit. Ramsbury 1988. 
Dent, Anthony. ”A history of bits and bitting” ur The horse and the bit. Susan Mc 

Bane (red.). Ramsbury 1988. 
Diderot och D’Alembert, L’Encyclopedie. Art du cheval. 1771, faksimil Tours 

2000. 
Edwards, Elwyn Hartley. Bitting in theory and Practice. London 1990. 
Edwards, Elwyn Hartley. The Complete Book of Bits and Bitting, Newton Abbot 

2000.  
Ehrengranat, Adam. Ridskolan eller Ridläran. Del I och II, Lund 1836. 
Ehrensvärd, Gustaf Johan. Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hov del I. 

Stockholm 1877. 
Ehrensvärd, Gustaf Johan. Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hov del II. 

Stockholm 1878. 
Ernstell, Eva-Sofi, Streiff – en kunglig häst, Stockholm 1999. 
Etherington, Ron. ”Manufacture of bits” ur The horse and the bit. Susan Mc Bane 

(red.). Ramsbury 1988. 
Excercis-reglemente för Cavalleriet. Stockholm, 1847. 
Fischerström, Nils, Ridskolan å Strömsholm femtio år, Uppsala 1918. 
Hellner, Brynolf. Drottning Kristinas rustkammare. Stockholm 1990. 
Hölzel, Wolfgang, Das Reiterabzeichen, Stuttgart 1995. 
Kuylenstierna, Jan, Ryttarkavalkad, Stockholm 1952. 
Latchford, Benjamin, The Loriner. Faksimil, World Wide Equine Inc, Glenns  



 64  

Ferry Idaho 2000. 
Loch, Sylvia. The Royal horse of Europe. London 1986. 
Loch, Sylvia. Dressage – The art of classical riding. London 1990. 
Loch, Sylvia. The Classical rider. Being at one with your horse. London 1997. 
Littauer, Vladimir, The Development of modern riding, New York 1991. 
Lynch, Betsy och Bennett, Dwight, Bits & bridles. Power tools for thinking 

riders. Austin, Texas 2000. 
Mellberg, Mats, Hästhållning i praktiken, Stockholm 1995. 
Myrdal, Janken, ”Från adelsattribut till tonårsvurm” ur Människan och naturen. 

Etnobiologi i Sverige 1.Stockholm 2001. 
Probst, Susanne E.L. Sproni, morsi e staffe. Modena, 1993. 
Reglemente för Arméens Cavalerie. Stockholm 1779. 
Ridinstruktion. 1940 års upplaga. Faksimil, Hästbokhandeln, Södertälje 1991. 
Schoenbeck, Richard, Der Damen-Reitsport, Leipzig (utgivningsår trol. 1911). 
Soldatinstruktion. Hästen – Ridning – Körning m m (SoldI Häst) 1962 års 

upplaga. 
Sundin, Bo och Tegenborg-Falkdalen, Karin. ”Gustav II Adolfs och 

Livrustkammarens tillkomst” ur 375 år med Livrustkammaren. Stockholm, 
2003.  

Sundkvist, Anneli, Hästarnas land. Aristokratisk hästhållning och ridkonst i 

Svealands yngre järnålder. (diss.), Uppsala 2001. 
Threw, Cecil G. The Accoutrements of the riding horse. London 1951. 
Wrangel, C.G., Handbok för hästvänner del II, Faksimil efter andra upplagan med 

tryckår 1911-1913, Malmö 1992. 

Internet: 
Gotlands museum http://www.lansmuseetgotland.se 2009-05-20 
Helsingborg Equestrian & Pet,  
http://hepshop.e-butiken.se/?artnr=10406 2009-05-23. 
Ilkjaer Jörgen (red.), Fra dynd til danmarkshistorie. En internet praesentation af 

offerfundet fra Illerup ådal.  
http://www.illerup.dk/deepweb.php?top=27&language=0 2009-04-08 
Klassisk Dressur,  
http://www.klassisk-dressur.dk/Kandar/tabid/17844/language/sv-SE/Default.aspx  

2009-05-23. 
Portugisiska ridskolan, Escola Nacional de Arte Equestre, 
http://www.cavalonet.com/epae 2009-05-25. 
Primusweb http://www,primusweb.se 
Svenska Ridsportförbundet, Tävlingsreglemente II Dressyr, 
 http://www3.ridsport.se/ImageVault/Images/id_108/ImageVaultHandler.aspx 

2009-04-03  



 65  

Bilder 

Fig. 1: Johan Elias Ridinger. Lösa planscher i författarens ägo. Detaljer. 
Fig. 2: Diderot och D’Alembert, L’Encyclopedie. Art du cheval. 1771, faksimil 

Tours 2000. ”Eperonnier”, planche I. 
Fig. 3: Författarens samling. Foto: Författaren.  
Fig. 4: Författarens samling. Foto: Författaren.  
Fig. 5: Livrustkammaren nnr 20046. Foto: Livrustkammaren 
Fig. 6: Livrustkammaren nnr 32864. Foto: Livrustkammaren  
Fig. 7: Livrustkammaren, nnr. 20010. Foto: Livrustkammaren 
Fig. 7: Livrustkammaren, nnr. 30414. Foto: Livrustkammaren  
Fig. 9:  Oljemålning av Carl Stephan Bennet, från foto i Fischerström, Nils, 

Ridskolan å Strömsholm femtio år, Uppsala 1918. 
Fig. 10: Cornell, s. 190. 
Fig. 11: Cornell, s. 191 
Fig. 12: Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 13: Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 14: Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 15: Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 16: Författarens samling. Foto: Författaren.  
Fig. 17: Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 18: Schoenbeck, Richard. Der Damen-reitsport. Leipzig 1904 s.72. 
Fig. 19: Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 20: Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 21: Författarens samling. Foto: Författaren.  
Fig. 22: Johan Elias Ridinger. Lös plansch i författarens ägo. Beskuren. 
Fig. 23: Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 24: Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 25: Författarens samling. Foto: Författaren.  
Fig. 26: Författarens samling. Foto: Författaren.  
Fig. 27: Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 28: Schoenbeck, s.69. 
Fig. 29: Livrustkammaren nnr 33272. Foto: Livrustkammaren.  
Fig. 30: Livrustkammaren nnr 25785. Foto: Livrustkammaren  
Fig. 31:  Författarens samling. Foto: Författaren. 
Fig. 32:  Författarens samling. Foto: Författaren. 
Bil. 1-3 Kataloglappar, Livrustkammarens katalog. 
 
 



 66  



 67  

 

 
 

 
 

 



 68  

 


