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Inledning

Museets unika medium är föremålet. Museets uppgift är att samla, visa och vårda 
dessa föremål. Men föremålen har fått  hård konkurrens som dokument och för-
medlare av berättelser. Det blir allt vanligare att andra medier tar över när museer-
na vill förmedla sina berättelser. En utställning kan vara helt fri från föremål och i 
stället bestå av bild, film, text och dataanimationer. Det är också vanligt att expo-
nera ett  fåtal föremål i montrarna, arrangerade i uppbyggda miljöer som placerar 
dem i färdiga berättelser. På så vis begränsar man lätt föremålets potential som do-
kument till att berätta en viss historia, regisserad av utställningsproducenten. Men 
föremålen har större potential än så som dokument.  Få, om ens några föremål har 
bara en enda historia att förmedla, och min förhoppning är att denna uppsats ska 
bidra till att bekräfta det. Jag har valt ut en liten grupp föremål, ett par bett som har 
anknytning till Gustav II Adolfs häst Streiff, för en närstudie. Hästen är uppställd 
på Livrustkammaren och har i närmare 400 år räknats som ett  av dess viktigaste 
föremål. 

Nyåret 1630 gav Maria Eleonora sin gemål, Gustav II Adolf, en dyrbar rid-
mundering i nyårsgåva.1 När han begav sig till fälttåget i Tyskland den 1 juni 1630 
medförde han denna ridmundering, och det var också den han använde på slagfältet 
den 6 november 1632 då en kula ändade hans liv. Synen av konungens häst galop-
perande på slagfältet med tom sadel kom att bli en symbol för landets tomma tron. 
Meningen var att Streiff skulle föras till Sverige, kanske för att medverka vid be-
gravningståget  i egenskap av kungens livhäst.  Han dog dock  i Tyskland våren 
1633, och stoppades upp. Ett par år senare hamnade han på Livrustkammaren, där 
han och hans utrustning sedan dess varit utställda. Han har undersökts noga, man 
har fastställt att hans mundering stämmer väl överens med beskrivningen av Maria 
Eleonoras nyårsgåva. Så i november 2000 kom en privatperson till Livrustkamma-
ren och berättade att han och hans kusiner hade ärvt bettet som Streiff hade burit i 
Lützen av en anfader, Petter Jönsson från Träslända utanför Nässjö, som hade varit 
riksdagsman för bondeståndet och som skulle ha fått det i gåva av Oscar I. Bettet  
lånades in till Livrustkammarens utställning ”Gustav Vasa tur & retur. Svenska fol-
kets kungaminnen” 2003, och donerades senare till museet. Plötsligt fanns det allt-
så två bett som skulle kunna ha använts den där dagen i Lützen. Den föremålsun-

1 En ridmundering är den utrustning hästen bär vid ridning, till exempel sadel, huvudlag, bett, tyglar, stig-
byglar och brösta. 
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dersökning som jag har utfört antyder att det har funnits ytterligare åtminstone ett, 
troligen flera, bett inblandade.

De flesta föremål bär på flera berättelser redan innan de har blivit tillverkade. 
Ett bett som det som ingick i ridmunderingen som Maria Eleonora gav till sin ge-
mål, till exempel, har en förhistoria. Gruvarbetare har tagit upp malmen ur gruvan, 
anrikat den, smitt  den till stångjärn. Drottningen har beställt bettet,  kanske med 
vägledning av handböcker som någon annan har skrivit,  eller i samråd med sin 
stallmästare. En svärdsfejare har funderat på hur det ska smidas, och utfört arbetet, 
och kanske undervisat lärlingar samtidigt. En guldsmed har förgyllt det och gjutit 
dess dekorativa bucklor. Och så fortsätter det. Bettet användes av Streiff i Lützen, 
och kanske av andra hästar före honom. Vad hände efter kungens död? Kom det 
någonsin med till Sverige? Hamnade det hos en bonde i Småland? Eller brann det 
upp och byttes ut? Historien spretar i alla möjliga riktningar. Dåtid knyts till nutid, 
och all tid däremellan har sitt sätt att betrakta det som hänt. Kunskapen om före-
målen förändras med tiden, tyngdpunkten förändras från tillverkning till funktion, 
från estetik till symbolik. Alla dessa kunskaper är värdefulla för historieforskning-
en. 

Streiffs bett ger ingångar till många berättelser, och har spelat flera olika roller. 
Tre av deras kontexter är särskilt framträdande, och det är dessa som jag vill för-
djupa mig i. Den ena är som en del av ett nationalmonument med en så stark ladd-
ning att det av många har benämnts en relik. Den andra är som kungagåva, som en 
liten bricka i ett politiskt maktspel på högsta nationella nivå. Dessa kontexter på-
verkar i hög grad de bevarade betten som museiföremål, vilket är den tredje kon-
texten jag vill undersöka. 
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Forskningsöversikt

Bett och ridkonst
Ridkonstens historia är fortfarande ett  ganska outforskat område inom vetenska-
pen, och det finns ytterst få vetenskapliga texter på högre nivå som behandlar hip-
pologisk historia. Det senaste decenniet har det dock uppstått en enorm våg av in-
tresse för historisk ridkonst och hippologisk kulturhistoria. I kölvattnet av den här 
trenden har det skrivits flera uppsatser på C- och D-nivå som berör ridkonst och 
ridutrustning inom olika ämnen. Jag har dock bara hittat en svensk doktorsavhand-
ling, och det är arkeologen Anneli Sundkvists Hästarnas land som behandlar den 
yngre järnålderns hästhållning och ridkonst.1  Avhandlingen sträcker sig längre fram 
i tiden än så i sitt  referensmaterial och Sundkvist, som själv är ryttare,  påbörjar 
dessutom ett arbete med utrustningens terminologi som är väl förankrat både i his-
toria och modernt vardagsbruk. Jag har i mitt magisterexamensarbete  Den falska 
nyckeln: Stångbett för skolridning – historia, terminologi, katalogisering fortsatt 
arbetet med att utforma en terminologi för denna föremålsgrupp, och vill rekom-
mendera den som inte är bekant med bett och hästutrustning att använda uppsatsen 
som referens.2  

Malin Andersson har i sin CD-uppsats i arkeologi skrivit om huvudlag och bett 
från romersk järnålder.3  Hon ger en bred överblick av det arkeologiska material 
som finns i Danmark och Sverige. Även Stina Holmberg skriver om bett i sitt exa-
mensarbete från föremålsantikvariska programmet vid 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.4  Historikern 
Nina Nilsson har skrivit om ridkonsten som ett medel för adeln att visa sin makt.5 

Hon har bland annat studerat några av de ridläror som har använts vid ridundervis-

1 Sundkvist, Anneli, Hästarnas Land (diss.), Uppsala 2001.
2 Backman,  Anna,  Den falska  nyckeln. Magisteruppsats  vid  institutionen  för  ABM,  Uppsala  universitet 
2009.
3 Andersson, Malin, En studie av träns från romersk järnålder i Sydskandinavien, CD-uppsats vid Institutio-
nen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet 2005.
4 Holmberg, Stina,  Stångbett i två svenska museisamlingar, konst och litteratur, examensarbete vid Institu-
tionen för kulturvård, Högskolan på Gotland 2006.
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ning i Sverige på den tiden ridning ingick som en självklar del av de excercitier en 
ung adelsman förväntades behärska. Just historiska ridläror är en typ av litteratur 
som det finns gott om i Sverige. I Livrustkammarens och Skoklosters bibliotek lik-
som på Kungliga biblioteket finns omfattande samlingar historisk hippologica med 
den flesta av de klassiska verken representerade. Många av dessa innehåller dess-
utom beskrivningar och planscher om bett och betsling, och vissa böckers inneha-
vare går att spåra.

Svenska museer har haft flera utställningar med hästar som tema, som utmyn-
nat i olika publikationer. 2003-2004 hade man på Skokloster utställningen “Rid-
konst”, där man visade upp slottets samlingar av hästutrustning. Livrustkammaren 
hade 1992 utställningen “Riddarlek och tornerspel”, ett tema som senare återkom i 
Livrustkammarens årsbok 1994 som behandlade hästkarusellen vid Karl XI:s tron-
tillträde. 2010 visas utställningen ”Trofast – hov och tass i kunglig tjänst”, åtföljd 
av en bok med samma namn som behandlar kungligheters förhållande till hästar 
och hundar.  Bland Livrustkammarens publikationer finns förstås även ett  flertal 
texter om exempelvis Streiff, ridmunderingar, och annat som återfinns i deras sam-
lingar. Läckö och Strömsholm har haft utställningar av främst hästporträtt.

Livrustkammaren och Streiff
Den forskning jag har kunnat hitta om Livrustkammaren är producerad av museet, 
i huvudsak av dess intendenter. 2003 firade Livrustkammaren sitt 375-årsjubileum. 
I samband med detta utgavs boken  375 år med Livrustkammaren som innehåller 
ett antal artiklar som behandlar museets historia. Ann Grönhammar har skrivit om 
Livrustkammaren ur betraktarens synvinkel, en artikel som också belyser hur före-
målen har presenterats på museet genom århundradena.1 Andra artiklar berättar om 
olika aspekter av museets historia, exempelvis hur det har förvandlats på det admi-
nistrativa planet, och hur det har flyttat runt mellan olika lokaler. Bo Sundin och 
Karin Tegenborg-Falkdalen har i egenskap av externa forskare skrivit om Livrust-
kammarens tillkomst ur ett idéhistoriskt perspektiv.2 Här finns även en artikel om 
Streiff av Eva-Sofi Ernstell.3 Eftersom Lützenminnena hör till Livrustkammarens 
mest framträdande föremål finns det  åtskilligt skrivet om dessa.  Mest omfattande 
är kanske Rudolf Cederströms  Gustav II vid Lützen: Livrustkammarens Lützen-
minnen från 1944 som mycket ingående behandlar de föremål som finns i samling-

5 Nilsson, Nina, Adelsmannen och ridkonsten, magisteruppsats vid Historiska institutionen, Stockholms uni-
versitet 2007.
1 Grönhammar, Ann. ”Livrustkammaren i betraktarens öga – en föränderlig historia” i  Barbro Bursell och 
AnneMarie Dahlberg (red), 375 år med Livrustkammaren. Stockholm 2003.
2 Sundin, Bo och Tegenborg-Falkdalen, Karin. ”Gustav II Adolf och Livrustkammarens tillkomst” i Barbro 
Bursell och AnneMarie Dahlberg (red), 375 år med Livrustkammaren. Stockholm 2003.
3 Ernstell,  Eva-Sofi, ”Vagnarna och Streiff” i  Barbro Bursell och AnneMarie Dahlberg (red),  375 år med 
Livrustkammaren. Stockholm 2003.
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arna. Det finns även ett  par mindre skrifter, Barbro Bursells Minnet av en kung.  
Gustav II Adolf och Livrustkammaren,1 samt Eva-Sofi Ernstells Streiff – en kung-
lig häst.2 

Vid Institutt for kulturstudier og orientaliske språk vid Universitetet i Oslo på-
går ett ganska nystartat projekt kring uppstoppade djur.3 Projektet avser att analy-
sera uppstoppade djur som naturhistoriska illustrationer, kulturyttringar och aktö-
rer med en biografi. Projektet är dock i ett såpass tidigt stadium att det ännu inte 
finns några publikationer, och det berör främst uppstoppade djur som presenteras i 
en naturhistorisk kontext. Av mer intresse vad gäller Streiff som monument och re-
lik har Elizabeth A Lawrences forskning om hästen Comanche – den enda överle-
vande efter det slag 1876 som är känt som ”Custer's last stand” varit.4 Comanche 
sårades liksom Streiff på slagfältet, och levde sedan i 15 år som regementsmaskot. 
Han stoppades upp efter sin död och står nu uppställd i University of Kansas muse-
um där han har varit föremål för segslitna dragkamper och kontroverser. På ett mer 
generellt plan har Marlene Baum skrivit om hästen som symbol i konsten i sin bok 
Das Pferd als Symbol.5

Föremålsbiografi, reliker och gåvor
1986 publicerades antologin  The social life  of  things.  Commodities in cultural  
perspective med antropologen Arjun Appadurai som redaktör.6 I boken undersöker 
en grupp kulturantropologer och historiker hur föremål cirkulerar och har cirkule-
rat i olika sociala sammanhang, för att försöka frilägga hur människor tillskriver fö-
remålen värde, och hur föremålen påverkar de sociala sammanhangens värde. Fors-
karna försöker komma åt dessa egenskaper genom att beskriva föremålen som om 
de hade ett socialt liv och genom att undersöka deras biografier. Av särskilt intres-
se är de transaktioner som föremålen genomgår. Appadurai använder sig av både 
Marx och Marcel Mauss med sina delvis vitt skilda sätt att se på ekonomi för att  
diskutera dessa transaktioner. Två av antologins uppsatser för in de föremålsbio-
grafiska teorierna i riktningar som bör kunna vara speciellt använbara att applicera 
på Streiff och hans bett. Det är Igor Kopytoffs ”The cultural biography of things: 
commodization as process”7 och Patrick Gearys ”Sacred commodities: the circula-

1 Bursell, Barbro. Minnet av en kung. Stockholm 2005.
2 Ernstell, Eva-Sofi. Streiff – en kunglig häst. Stockholm 1999.
3 Institutt for kulturstudier og orientaliske språk. ”Animals as objects and animals as signs. Standardization 
and visualization of animals” Universitetet i Oslos webbsida, 2010-04-05.
4 Lawrence, Elizabeth A. ”His very silence speaks” i Digging into popular culture. Ray B Browne och Pat 
Browne (red). Bowling Green 1991.
5 Baum, Marlene. Das Pferd als Symbol. Frankfurt am Main 1991.
6 Appadurai, Arjun, “Introduction” ur The social life of things. Arjun Appadurai (red.), Cambridge 1986.
7 Kopytoff, Igor.  ”The cultural biography of things” i The social life of things. Arjun Appadurai (red.). Cam-
bridge 1986.
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tion of medieval relics.”1 Även i dessa texter förenas de föremålsbiografiska teori-
erna med Marcel Mauss teorier om gåvor. Mauss forskning kring gåvor och deras 
funktion, vars resultat  bland annat publicerades 1925 i Gåvan, utgör en första mil-
stolpe inom ämnesområdet.2 Mauss undersöker gåvan som socialt fenomen, främst 
med utgångspunkt från primitiva samhällen där ekonomin bygger på byteshandel 
och gåvor. Han skriver att gåvor i teorin är frivilliga, spontana och osjälviska, men 
att de i själva verket är påtvingade och själviska. De ingår i sociala system av pre-
stationer och motprestationer som är starkt förpliktigande, och där brott mot syste-
met kan leda till allvarliga konflikter.3 Under de 95 år som passerat sedan Gåvan 
publicerades har många forskare utmanat respektive byggt vidare på Mauss resone-
mang. Claude Lévi-Strauss diskuterar Mauss bland annat i ”Le principe de recipro-
cité”.4 Här sätter han in Mauss teorier i ett modernt europeiskt sammanhang både 
till vardags och i samband med högtider.5 Lévi-Strauss artikel återfinns i engelsk 
översättning tillsammans med 15 andra viktiga artiklar om gåvor i en tvärveten-
skaplig antologi  sammanställd av Aafke Komter  vid universitetet  i  Amsterdam 
1996.6  Ur denna har jag även valt att använda mig av Georg Simmels ”Faithfulness 
and gratitude”,  som behandlar hur gåvor binder samman människor socialt,  och 
Barry Schwartz ”The social psychology of the gift” som behandlar  givandet av gå-
vor i relation till begrepp som identitet och makt. Kungaminnen är en speciell sorts 
gåvor. Här finns en hel del svensk forskning att tillgå, som delvis baserar sig på den 
internationella forskningen kring gåvor. Mycket av den svenska forskningen finns 
samlad i Svenska folkets kungaminnen. Kungligt imageskapande och kungligt kul-
turarv, en symposierapport  som togs fram i samband med utställningen ”Gustav 
Vasa tur och retur” som visades på Livrustkammaren 2003-2004.7 

1 Geary, Patrick. ”Sacred commodities” i The social life of things. Arjun Appadurai (red.). Cambridge 1986.
2 Mauss, Marcel. Gåvan. Uppsala 1972 [1925].
3 Mauss, s. 17-19.
4 Levi-Strauss, Claude. ”The principle of reciprocity” i  The Gift. Aafke E Komter (red). Amsterdam 1996 
[1949].
5 Levi-Strauss, s. 25.
6 Komter, Aafke (red). The gift. Amsterdam 1996.
7 Grönhammar, Ann (red.) Svenska folkets kungaminnen. Stockholm 2003.
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Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar

Bakgrund
När jag besökte Livrustkammaren en dag på senhösten 2008 för att diskutera min 
eventuella praktik där, visade min blivande handledare, intendenten Sofia Nestor, 
upp ett bett för mig som sades ha burits av Gustav II Adolfs häst Streiff i Lützen. 
Bettet hade inkommit som donation ett par år tidigare, och Sofia Nestor var intres-
serad av att  höra vad jag trodde om det.  Det var ett  ganska enkelt tränsbett av 
järn. Det verkade vid första påseendet inte rimligt att  Streiff skulle ha burit den 
typen av bett, och när jag sedan gjorde min praktik blev en av mina uppgifter att  
göra en föremålsutredning kring bettet. Föremålsutredningen kom sedan att utgöra 
stommen till denna uppsats. Det skriftliga källmaterialet kring Streiff sträcker sig 
långt tillbaka i tiden, men var för mina syften ganska vagt. Arbetet med att avgöra 
om bettets proveniens kunde vara sann eller inte innebar därför till stor del att för-
söka hitta andra sätt att få tillskottsinformation som skulle kunna hjälpa mig att be-
döma bettet. En aspekt som hela tiden gjorde sig påmind var den starka laddningen 
kring Gustav II Adolf och Lützenminnena. En annan var laddningen och symboli-
ken i kunglig ridning som företeelse. Ytterligare en spännande aspekt var Streiffs 
nästan fyrahundraåriga historia som museiföremål på ett och samma relativt väldo-
kumenterade museum. Arbetet väckte många tankar och funderingar om föremåls 
värde och symbolladdning och dessa egenskapers föränderlighet genom tiden. 

Huvudanledningen till varför jag sökte mig till Livrustkammaren för att  göra 
min praktik var att de har en av världens finaste samlingar av hästutrustning från 
1500-tal till 1800-tal. Jag har sedan de tidiga tonåren haft hästutrustning, och fram-
för allt då bett, som specialintresse. Mina självstudier i ämnet har inte bara varit te-
oretiska – jag har även samlat på olika typer av bett och provat deras funktion på 
olika hästar genom åren. Intresset för utrustningen har löpt parallellt med min egen 
utveckling inom ridkonsten. Det senaste decenniet har jag intresserat mig mer och 
mer för hippologisk historia och klassisk ridkonst. Intresset har bland annat fört 
mig till Portugal, där det hippologiska arvet från 1700-talet fortfarande i högsta 
grad är levande och utrustningen är sig lik både till sin utformning och till sin funk-
tion. De erfarenheter jag har samlat på mig genom åren har jag använt mig av både 

11



vid utredningen kring Streiffs bett, och i det katalogiseringsarbete jag har gjort på 
Livrustkammaren. Den bakgrundskunskapen har hjälpt mig att  undersöka betten 
okulärt och taktilt och bedöma rimligheten i olika påståenden om deras historia.

Något  som gjorde mig fascinerad när jag katalogiserade föremål på Livrust-
kammaren var hur mycket information föremålen i sig själva bar på. Deras utform-
ning, slitage och andra faktorer kastade många gånger in mig på sidospår.  Ibland 
hittade jag spännande samband. En post i ett hovstallsinventarium från 1660-talet 
där det stod att det fanns små ölandshästar gjorde att jag undersökte en mycket li-
ten hästmundering extra noga. Jag kunde hitta smutsfläckar som kommit dit före 
1851 och som sannolikt innehåller DNA från den nu utdöda rasen, vilket är intres-
sant inte minst för att det pågår en kontroversiellt försök att rekonstruera rasen. In-
formationen publicerades i museets katalog i samband med en utställning om häs-
tar, och nu får någon annan bygga vidare på spåret.1 Men bara föremålen hade inte 
räckt för att få fram de här sakerna, de skriftliga källor som fanns att tillgå var ock-
så av stor vikt.  

För att människorna ska kunna tala genom föremålen krävs att dokumentatio-
nen kring dessa är utförlig, noggrann och korrekt.  För att förmedla den informa-
tion som föremålen bär på krävs också att  någon kan läsa föremålen och utvinna 
ett  maximum av deras potential som dokument. Museerna behöver experter med 
en grundlig, handfast kunskap om det fysiska materialet. Tillsammans med forskare 
av olika slag kan de bredda bilden av föremålens kontext. För att föremålen ska bli 
riktigt intressanta som dokument krävs nämligen även en bred kunskap om denna. 
Simon Knell konstaterar att föremål i sig själva säger ganska lite om historien. Det 
är deras sociala sammanhang som ger dem ett värde.2 Det sociala sammanhanget är 
föränderligt, vilket man måste ta hänsyn till när man spårar föremålens historia. Om 
föremålen ges förutsättningar att ge ett vidare perspektiv på sin historia, kan det bi-
draga till att ytterligare motivera deras plats i samlingarna, och de resurser som be-
varandet av dem kräver. Det är inte minst viktigt när det handlar om högrestånds-
föremål, som man skulle kunna tycka att det finns en oproportionerlig mängd av i 
förhållande till hur stor andel av samhället aristokratin har utgjort genom åren. 

Syfte
Jag vill, genom att noga studera en grupp bett som har anknytning till Streiff, un-
dersöka föremålens förmåga att som dokument ge ingångar till flera typer av berät-
telser, och se hur detta påverkar deras egenskaper som museiföremål. Ett av betten 
sitter anbringat på Streiff i hans monter i basutställningen på Livrustkammaren, där 
hästen utgör  en del av Lützenminnena, alltså de kläder och den utrustning som 
1 Backman, Anna. ”Fart, frihet och furstlig fostran – Unga kungligheters ridning under fem sekel” i Trofast.  
Tass och hov i kunglig tjänst, Sofia Nestor (red.). Stockholm 2010.
2 Knell, Simon J. ”Altered values” i Museums and the future of collecting. Aldershot 2004, s 30-31.
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Gustav II Adolf använde då han stupade vid slaget vid Lützen den 6 november 
1632. Det bettet  benämns ”Oxenstiernska bettet” i denna uppsats. Ett  av betten 
finns i Livrustkammarens magasin. Det är det bett som donerades av Petter Jöns-
sons  ättlingar  med  Curth  Swennefiord  som talesman,  och  det  benämns därför 
”Swennefiordska bettet” i uppsatsen. Övriga bett är förkomna eller förstörda. 

Den föremålsutredning som ligger till grund för uppsatsen har uppskattningsvis 
tagit 60-80 arbetstimmar för mig att göra. Då var ändå en del förarbete redan gjort, 
bland annat i anslutning till att det Swennefiordska bettet ställdes ut. Tack vare att 
jag var praktikant kunde jag investera tid i utredningen och gå i på djupet i källorna 
på ett sätt som anställda intendenter sällan får tid att göra. Det skulle inte vara någ-
ra problem att lägga ner ytterligare ett antal månader på att fortsätta att utreda St-
reiffs bett. I slutet av avsnittet med föremålsutredningen finns flera ganska omfat-
tande frågeställningar vars besvarande skulle kunna kasta viktigt ljus över omstän-
digheterna kring Streiffs bettbyten, men som var för sig skulle ta veckor att utreda. 
Ändå har betten redan fått mycket mer uppmärksamhet än det genomsnittliga mu-
seiföremålet.  Det  finns helt enkelt inte resurser till minutiösa undersökningar av 
varje föremål i en museisamling. Streiffs bett hör till de föremål som har en väl do-
kumenterad historia. Trots  detta  har det visat sig att  autenticitetsfrågan är långt 
ifrån okomplicerad, och att dess historia måste skrivas om. De frågor jag vill försö-
ka besvara i uppsatsen är: Är det Swennefiordska bettet  eller det  Oxenstiernska 
bettet det som Streiffs bar vid Lützen? Varför var Streiffs bett ett så viktigt min-
nesföremål? Vad betydde gåvotransaktionen för Oscar I och Petter Jönsson? Och 
slutligen: Vad är bettens roll i samlingen nu och hur ska de presenteras?

Teorier kring reliker
Patrick Geary beskriver i sin artikel ”Sacred commodities: the circulation of medi-
eval relics” trafiken av reliker i det tidigmedeltida Europa.1 Han visar hur helgonens 
kvarlevor blev till reliker genom en överenskommelse genom den ursprungliga gi-
varen – påven – och mottagaren, som gick med på att kvarlevan  var att betrakta 
som en relik. Relikens autenticitet och kraft kunde med tiden komma att ifrågasät-
tas, jämföras och rangordnas, vilket i sin tur fick intressenter att vidta olika åtgär-
der för att vända skepsisen till sin fördel. Mirakel och ritualer stärkte relikens au-
tenticitet och ökade dess värde, så länge människorna kring reliken erkände dessa 
och deltog i överenskommelsen. Tron på reliken tenderade dock att  dala med ti-
den, och måste förnyas med hjälp av nya åtgärder – reliken kunde ”försvinna” och 
”återupptäckas”, eller åstadkomma nya mirakel. Olika sätt att skaffa reliken var oli-
ka värda, och stöld värderades högt.2 Värdet var mer tveksamt i de fall där den ti-

1 Geary, s 187-188.
2 Geary, s 183-184.
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digare ägaren hade kunna tänka sig att lämna ifrån sig reliken genom försäljning el-
ler i form av en gåva.1 Geary föreslår i slutet av sin text att även andra föremål än 
kristna reliker kan transformeras från att vara personer till att bli handelsvaror till 
att åter bli personer genom sociala och kulturella övergångsprocesser. Här räknar 
han bland annat upp kunglig och kejserlig regalia som exempel på föremål som un-
der vissa förutsättningar fungerar som handelsvara, men som under andra närmast 
representerar personer.2 Eftersom Streiff även innan han blev ett museiföremål var 
ett i mycket hög grad domesticerat djur, som idag snarare betraktas som en individ 
än som ett  ting, och eftersom Lützenminnena dels utgör en sorts regalia, dels så 
ofta har benämnt just med ordet relik, tycker jag att de är väl lämpade att prova 
Gearys teorier på för att undersöka hur Lützenminnena fått ett så stort symbolvär-
de att hans bett kom att ses som ett värdefullt minnesföremål.

Teorier kring gåvor och kungaminnen
Nationalencyklopedins definition av gåva är ”överlåtelse av fast eller lös egendom 
utan vederlag. I s.k. primitiva samhällen styrs utbytet av varor och tjänster oftast 
av moraliska regler snarare än av ekonomisk rationalitet.  Detta förhållande upp-
märksammades av Marcel Mauss, som 1925 beskrev primitiv ekonomi som en gå-
voekonomi.”3  Jag har delat in de teorier kring gåvor som jag vill använda för min 
analys i tre huvudgrupper. För att beskriva de grundläggande funktionerna hos gå-
vor och gengåvor använder jag mig av Claude Lévi-Strauss artikel om reciproci-
tetsprincipen. Jag använder även Caroline Hedbergs artikel ”Gåvans betydelse” där 
hon sammanfattar Marcel Mauss idéer och sätter dem i relation till kungliga gåvor, 
i detta fall dock mellan monarker snarare än från kungar till undersåtar.4 Trofasthet 
och tacksamhet är egenskaper som jag anser spelar en stor roll i förhållandet mel-
lan en monark och en undersåte. Georg Simmel har behandlat dessa företeelser i en 
artikel där han beskriver hur trofasthet och tacksamhet bidrar till att  upprätthålla 
mellanmänskliga relationer och binda samman samhällen.5 Jag vill också belysa hur 
gåvan  påverkar  givarens  och  mottagarens  identitet.  Här  använder  jag  Barry 
Schwartz ”The Social psychology of the gift” som stöd för den efterföljande dis-
kussionen.6 Schwartz belyser dessutom till skillnad från flera av sina föregångare 
även gåvans negativa aspekter.

1 Geary, s 186.
2 Geary, s 188.
3 Nationalencyklopedin, sökord ”gåva”, 2010-04-02.
4 Hedberg,  Caroline.  ”Gåvans betydelse” i  Gåvor från Österland,  AnneMarie  Dahlberg (red.).  Stockholm 
2001.
5 Simmel, Georg. ”Faithfulness and gratitude” i The Gift. Aafke E Komter (red). Amsterdam 1996. 
6 Schwartz, Barry. ”The Sociology of the gift” i The Gift. Aafke E Komter (red). Amsterdam 1996.
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Gåvor och gengåvor

En stor del av den teoribildning som rör gåvor stammar från Marcel Mauss tidiga 
sociologiska essä Gåvan. Claude Lévi-Strauss sammanfattar Mauss text i sin upp-
sats om reciprocitetsprincipen från 1949. Han skriver att Mauss strävade efter att 
visa att reciproka gåvor var viktigare än monetära transaktioner i primitiva samhäl-
len, att dessa gåvor hade en betydligt större betydelse i dessa samhällen än hos oss, 
samt att deras betydelse inte bara var av ekonomisk art utan även av stor social be-
tydelse.1 Den sociala betydelsen hör samman med de grundläggande normerna för 
gåvoutbyte, som Mauss genom att studera primitiva samhällen från vitt skilda delar 
av världen kunde konstatera  var  allmängiltiga.  Caroline Hedberg  sammanfattar 
dessa normer: ”plikten att ge, plikten att ta emot och plikten att återgälda.”2 Hon 
fortsätter: ”Vare sig vi talar om primitiva eller högteknologiska samhällen, om of-
fentliga eller privata sammanhang, om vi befinner oss i slott eller koja, så är gåvans 
funktion densamma. Gåvan gör något med givare och mottagare. Den sätter dem i 
ett särskilt förhållande till varandra eller bekräftar en relation som redan finns. Gå-
van är framför allt en manifestation av förhållandet mellan givare och mottagare.”3 
Gåvorna blir därmed verktyg som kan skaffa fördelar i form av exempelvis infly-
tande,  makt,  sympati,  status och känslor,  och kräver en skicklig medveten eller 
omedveten hantering för att  ge önskvärt  resultat  i form av allianser och styrka 
gentemot rivaler.4 Det är till exempel nödvändigt att undvika en obalans i reciproci-
teten – relationen bryts om den ena parten inte återgäldar vad han har fått.5 De här 
mekanismerna går även att finna i moderna samhällen. Lévi-Strauss påpekar att gå-
votransaktioner kan synas vara ganska ytliga och oväsentliga kvarlevor av en pri-
mitivt fenomen, som inte spelar så stor roll i den moderna ekonomin. Han menar 
dock att den har överlevt trots att den är ett arkaiskt fenomen för att den är av en 
så fundamental betydelse att det vare sig är nödvändigt eller möjligt att ändra på 
detta. Gåvotransaktionen fyller en särskild funktion i och med att den till skillnad 
från handel kan omfatta exempelvis äktenskapspartners.6 Hedberg tillägger att gå-
vor dessutom ”kan fungera för att  etablera vänskapsband, för att  sluta politiska 
fördrag, instifta handelsförbund, för att säkra framtida goda relationer och i bästa 
fall förhindra krig. Att ge kan också vara självförhärligande. Kostsamma fester och 
värdefulla gåvor är medel för bibehållen prestige.”7  Just gåvans förmåga att binda 
samman människor, och att vara en del i både givarens och mottagarens identitets-
byggen, är av särskilt intresse när man studerar kungagåvor. Med hjälp av Mauss 
och hans efterföljares teorier kan man försöka frilägga de mekanismer som kan ha 
1 Lévi-Strauss, s 18.
2 Hedberg, s 53.
3 Hedberg, s 53.
4 Lévi-Strauss, s 19.
5  Hedberg, s. 57
6 Lévi-Strauss, s 23-24.
7  Hedberg, s. 55
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motiverat Oscar I:s gåvotransaktion till Petter  Jönsson, och också få ett  verktyg 
för att förstå tänkbara reaktioner på och konsekvenser av gåvan.

Trofasthet och tacksamhet

Georg Simmel tar upp gåvan i sitt arbete om om den moraliska och sociala betydel-
sen av trofasthet och tacksamhet. Han skriver att inget samhälle kan överleva un-
der någon längre tid utan trofasthet.1 Trofasthet är ett  speciellt psykologiskt och 
sociologiskt förhållande, som upprätthåller och tryggar relationer även efter att de 
krafter som en gång förde samman parterna har upphört att verka.2 Trofasthet ut-
vecklas inte bara som en konsekvens av en relation, den kan också verka omvänt. 
Personer som förs samman av externa krafter utvecklar inte sällan trofasthet, och 
detta kan i sig leda till att en känslomässig relation uppstår.3 Simmel tar upp arran-
gerade äktenskap som exempel. Ett fall där trofasthetens psykologiska mekanismer 
verkar särskilt starkt är hos avfällingen.4 Den som hoppat av från en politisk eller 
religiös organisation och tagits upp av en ny visar ofta en starkare lojalitet till den-
na än de medlemmar som varit med från början. Detta kan dels bero på att motiven 
för att söka sig till den nya organisationen upplevs tydligare och därför starkare på-
minner om varför man påbörjade relationen till den, men också på grund av att det 
inte finns någon återvändo eftersom man brutit med den gamla organisationen. 

Tacksamhet är ett  annat kraftfullt fenomen. Simmel skriver att alla kontakter 
mellan människor bygger på att ge och mottaga.5 Utbyte av varor objektifierar den 
mänskliga interaktionen. När föremål ges och tas emot formaliseras relationen och 
projiceras på föremål. Den flyttar utanför personerna. Motsvarande process på insi-
dan är tacksamhet. Simmel kallar tacksamheten för mänsklighetens moraliska min-
ne.6 Även tacksamheten har förmågan att bidra till att upprätthålla relationer. Gi-
vande och mottagande kan blåsa liv i döende relationer. Enligt Simmel har tack-
samheten förmågan att  ge handlingar en unik intensitet, anknyta dem till tidigare 
händelser, ge dem personlighet, och föra in dem i en kontinuitet.7 Han fortsätter re-
sonemanget genom att konstatera att tacksamhet starkt bidrar både till att upprätt-
hålla och forma samhällen. En av dess egenskaper är att den kan motivera männi-
skor att återgälda något de anser sig ha fått utan att några externa krafter uppma-
nar dem till detta. Tacksamhet kan nämligen väckas även till personer man varken 
känner eller konkret har fått någonting av, och skapa band till dessa. Tacksamheten 
behöver inte ens uppkomma av något speciellt som mottagaren för denna känsla 
gör –  dennes blotta existens och det faktum att vi får uppleva personen kan räcka 
1 Simmel, s 39.
2 Simmel, s 39.
3 Simmel, s 40-41.
4 Simmel, s 41-42.
5 Simmel, s 44.
6 Simmel, s 45.
7 Simmel, s 45.
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för att  väcka tacksamhet.1 Simmel tar upp artister som exempel, men man skulle 
också kunna tänka sig att kungligheter kan väcka liknande känslor.  

Gåvorna som skapar tacksamhet kan vara både materiella och känslomässiga. 
Gemensamt är att gåvan rymmer en del av givarens personlighet. Man kan till ex-
empel bli tacksam för en måltid eller en present, men också för att den andre ger 
omtanke eller inspiration. Givandet och tagandet är en balansgång. Simmel menar 
att om de gåvor som byts är för olika, kan disharmoni uppstå i relationen. Utbytet 
av gåvor kan börja likna handel.2 Om de gåvor som utbyts är så olika att deras vär-
de är svårt att jämföra utan att göra något som liknar en ekonomisk värdering, så 
rör det sig snarast om handel. Simmel skriver att pengar är ett uttryck för en varas 
allmänna egenskaper. Därför degraderar handeln föremålen genom att sudda ut in-
dividen ur dem, och reducera dem till detta allmänna.3 Om gåvan upplevs på det vi-
set kan känslor av att gåvan är otillräcklig eller ovärdig uppstå. Om gåvan däremot 
upplevs innehålla en del av givaren, uppstår en situation där tacksamheten resulte-
rar i något större än en gengåva, nämlighen medvetenheten om att det finns något i 
den som gör att den inte kan  återgäldas och att detta placerar mottagaren i ett per-
manent förhållande till givaren.4 Det gör också att den första gåvan som ges i en re-
lation har en särställning, för det är den enda som kan ges helt spontant och frivil-
ligt, utan att vara styrd av tacksamhet. Den här frivilligheten är ett unikt värde som 
en gengåva aldriga kan besitta, vilket medför att en sådan gåva aldrig kan återgäl-
das helt. Detta i sin tur bidrar till att  relationen aldrig helt kan utsläckas.5 Barry 
Schwartz understryker att  tacksamheten inte bara binder samman levande männi-
skor, utan också förbinder levande och döda. Ärvda fördelar som inte kan återgäl-
das skapar en evig skuld som knyter samman nutiden med förgången tid.6 Med 
hjälp av Simmels teorier kring tacksamhet och trofasthet hoppas jag kunna nå en 
fördjupad förståelse för den typ av band som Oscar II:s bettgåva kan ha bidragit till 
att stärka, inte bara mellan honom och Petter Jönsson, utan också till tidigare gene-
rationer. De kan också hjälpa till att frilägga vilka typer av problem som gåvotrans-
aktionen skulle kunna ha bidragit till att orsaka.

Identitet

Givandet av gåvor påverkar både givarens och mottagarens identitet. Om detta har 
Barry Schwartz skrivit i sin artikel ”The Social psychology of the gift”, där han tar 
upp flera sätt som gåvan både på ett positivt och negativt sätt kan spegla och för-
stärka olika egenskaper. Bland annat konstaterar han att  gåvor är ett  av de sätt 

1 Simmel, s 45.
2 Simmel, s 46.
3 Simmel, s 46.
4 Simmel, s 47.
5 Simmel, s 47.
6 Schwartz, s 77.
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som andras bilder av oss överförs, till exempel när en givare väljer ut en gåva som 
ska passa till den han eller hon tror att mottagaren är, eller vill att mottagaren ska 
vara.1 I det sistnämnda fallet blir gåvan särskilt identitetsskapande, till exempel när 
man ger barn leksaker som knyter an till traditionella könsroller, eller ger dem gå-
vor som passar till en äldre åldersgrupp för att försöka få dem att mogna fortare.2 
För  givaren  handlar  valet  av  gåva  mer  om att  manifestera  sin egen  identitet. 
Schwartz menar att givaren bekräftar sin egen identitet genom att presentera den 
för andra i objektifierad form.3 Detta blir särskilt tydligt när det rör sig om donatio-
ner till välgörenhet, något som inte sällan görs i PR-syfte av både film- eller rock-
stjärnor samt företag. Schwartz anser också att föräldrars dyra gåvor till sina barn 
är ett sätt att visa upp sin identitet. Det här kan ha negativa konsekvenser för bar-
nen – om det blir för stor obalans mellan vad de får och vad de kan återgälda så får 
de inte själva uppleva de positiva effekterna för identiteten av att  ge, eller se sig 
själva som en källa till tacksamhet för andra.4 Gåvan kan även ge mottagaren sta-
tus. Detta är särskilt påtagligt när det gäller belöningar. Belöningar kan premiera 
en mottagarens handlingar, eller erkänna deras status (exempelvis en femtioårspre-
sent). Särskilt statushöjande blir belöningen om det syns i själva gåvan att den är en 
belöning. I avancerade samhällen finns ofta ett utvecklat system för den här typen 
av gåvor, till exempel titlar och medaljer, som fungerar som ett stöd när människor 
vill medvetandegöra andra om sin sociala position i det dagliga livet. Man presen-
terar ofta sig själv genom att visa upp symboler för sina relationer till andra.5 

Givandet av gåvor kan användas som ett sätt att kontrollera andra människor 
samt etablera och befästa hierarkier. Schwartz förklarar detta genom att  referera 
till Homans och Malinowski som påstår att de förpliktelser som människor ådrager 
sig i förhållande till andra påverkar deras handlingar starkare än mer formella kon-
trollmedel.6 Därför kan reciprocitetsprincipen användas som ett instrument för att 
befästa status och kontroll. Genom att se till att hålla sina underordnade i tacksam-
hetsskuld och aldrig ge dem chansen att fullt ut återgälda de gåvor som de fått, kan 
man kontrollera dem och se till att den enda möjlighet de ser att ge tillbaka är att  
lyda order.7 Gåvor är mer effektiva än pengar för att uppnå den här typen av kon-
troll eftersom pengarnas abstrakta egenskaper löser upp givarens auktoritet. Giva-
rens identitet finns inte representerad i pengarna, och pengarna kan användas till 
vad helst mottagaren önskar.8 

Schwartz ägnar ett avsnitt åt givandet som ovänlig handling. Även om det kan 
kännas tillfredställande att  ge en gåva, så kan det också väcka negativa känslor. 

1 Schwartz, s 70.
2 Schwartz, s 70-71.
3 Schwartz, s 71.
4 Schwartz, s 71.
5 Schwartz, s 76.
6 Schwartz, s 72.
7 Schwartz, s 72.
8 Schwartz, s 73.
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Genom att ge bort något så nekar man samtidigt sig själv gåvan eller dess värde. 
Även om man får tillbaka en gåva av motsvarande värde har man blivit av med en 
del av kontrollen över sina tillgångar. Det kan leda till att man känner sig berövad 
något av mottagaren.1 Det här kan i sig bli en källa till ovänlighet. Det finns flera 
sätt att uttrycka fientlighet eller ovänlighet genom gåvor. Ett sätt är att ge eller bju-
da mottagaren på så överlägsna gåvor att denne inte har någon som helst chans att 
återgälda detta, utan snarast blir utskämd och förnedrad. Det här är till exempel ett  
sätt att trycka ner medtävlare i materiell status.2 Det är också ett brott mot regeln 
om ungefärlig reciprocitet,  alltså att  man förväntas återgälda en gåva med något 
som är av nästan samma, men inte exakt samma värde. Ett annat sätt att bryta mot 
den regeln är att ge tillbaka samma sak som man fick, vilket har samma innebörd 
som att vägra ta emot gåvan. Gåvans värde bedöms enligt en referensram. Att ge 
någon en gåva som bedöms vara sämre än vad man har gett till andra personer kan 
upplevas som en förolämpning av mottagaren.3 

Schwartz teori kan bidra till att ge en mer mångfacetterad bild av gåvotransak-
tionen. Den öppnar för en tolkning av gåvan som en ovänlig handling, något som 
man kan prova att ställa i relation till det Swennefiordska bettets tveksamma auten-
ticitet.  Den breddar också bilden av vilken betydelse gåvotransaktionen hade för 
givaren och mottagaren genom att föreslå hur den kan ha påverkat deras identite-
ter.

Avgränsningar
Jag har valt att begränsa mig till de bett som förknippas med Streiff snarare än till 
hela hästen och dess utrustning av flera skäl. Ett  skäl är att  föremålsutredningen 
var  en av mina arbetsuppgifter  när  jag praktiserade  på  Livrustkammaren.  Dess 
främsta syfte var att utröna huruvida det Swennefiordska bettet kunde ha burits av 
Streiff vid slaget vid Lützen eller inte. Den omfattade därför bara betten. Ett annat 
av skälen är att betten utgör just detaljer. Hästen Streiff och hans historia är såpass 
väldokumenterade att hans autenticitet som historiskt föremål är mycket hög. Även 
hans mundering går att spåra ända tillbaka till tillkomsten genom räkenskaper och 
inventarier, och eftersom munderingen är i garnityr så är just bettet, och möjligen 
stigbyglarna, de enda detaljer som skulle kunna ha blivit förväxlade eftersom dessa 
inte alltid anknyter till textilierna i sin ornamentering. Att bett är detaljer ger också 
upphov till en mängd intressanta frågor om hur små delar i föremålsgrupper förhål-
ler sig till sin helhet och till de samlingar där de ingår. Hur viktigt är det till exem-
pel att varje detalj i föremålsgruppen tillhör just den kontext som föremålsgruppen 

1 Schwartz, s 73.
2 Schwartz, s 74.
3 Schwartz, s 74.
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är utvald att representera i samlingen? Och hur ska avvikande detaljer redovisas i 
katalogerna och gentemot besökaren?

Lützenminnena har ett starkt symbolvärde. För att undersöka detta är det nöd-
vändigt att i avsnittet som behandlar detta utvidga undersökningen till att omfatta 
hela föremålsgruppen, eftersom bettet  som detalj inte nämns i några av de texter 
som ligger till grund för undersökningen. Jag vill genom att sammanfatta delar av 
det som har skrivits om dessa i reseskildringar, guideböcker, dagböcker och artik-
lar ge exempel på vilket nationellt och emotionellt värde dessa har tillskrivits av 
personer verksamma utanför Livrustkammaren. Lützenminnena har alltid varit pro-
filstarka föremål, som haft en framträdande placering på museet. Den händelse som 
de är knutna till – Gustav II:s död i Lützen – har emellanåt beskrivits på ett när-
mast religiöst sätt.  Kungen har ju ofta framhävts som den protestantiska kyrkans 
förkämpe. Hade han levt ett  par hundra år tidigare och varit katolik skulle man 
kunna tänka sig att  han hade blivit helgonförklarad, eller åtminstone utämnd till 
martyr. I min mening innebär detta att föremålsbiografiska teorier som rör reliker 
är tillämpningsbara på Streiff och hans utrustning. Den allmänna synen på stor-
maktstidens krigarkungar och deras krig har dock förändrats genom seklen, och 
väcker äckel och avsky hos många människor, som anser att hjältedåden snarare är 
att  betrakta som illdåd. Ändå har Lützenminnena fortfarande hedersplats på Liv-
rustkammaren, och Streiff fungerar närmast som museets maskot. Långt in i upp-
satsprocessen  avsåg  jag  att  inkludera  en  jämförelse  mellan Streiff  och  hästen 
Comanche, som Elizabeth Lawrence har skrivit om. Analysen kom dock att i allt 
för stor utsträckning behandla Streiff som helhet, och passade inte uppsatsens syf-
ten. Därför valde jag att lyfta ur den ur texten.
Lützenminnenas symbolvärde och nationella laddning är en stor anledning till att 
Petter Jönssons historia har knutits till dem. Jag har inte haft för avsikt att här ge 
en heltäckande biografi över Petter  Jönsson i Träslända, utan begränsar mig till 
hans förhållande till kungahuset, och de delar av hans politiska verksamhet som på 
ett mer uppenbart sätt rör kungamakten, och framför allt de kungagåvor han ska ha 
emottagit. Min avsikt är att erbjuda ett underlag för att kunna diskutera det Swen-
nefiordska bettet i en annan kontext än som Streiffs bett från Lützen. Dess kontext 
som kungaminne, oavsett om Jönsson verkligen fick det ur kungens hand eller inte, 
har också mycket att berätta om Oscar I som person och om kungamaktens förhål-
lande till bondeståndet. Som stöd för denna diskussion har jag valt att använda mig 
av delar av den sociologiska teoribildning som finns kring gåvor och givandet av 
gåvor, och som förklarar hur givandet kan knytas till skapandet och upprätthållan-
det av maktrelationer. 
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Källmaterial och metod

Källmaterial

Livrustkammarens historia och Streiff

Livrustkammarens historia är,  inte minst på grund av dess intima anknytning till 
kungahuset, mycket väl dokumenterad. Man brukar ange 1628 som året för dess 
grundande.1 Det var det året som Gustav II Adolf tog det första steget vi känner 
till mot Livrustkammarens förvandling till ett museum, genom att utse sin rustkam-
mare till förvaringsplats för bland annat den dräkt han burit när han sårades under 
fälttåget i Polen. I Livrustkammarens arkiv finns alltså ett rikt källmaterial i form av 
exempelvis inventarieförteckningar från mitten av 1600-talet och framåt. Tillsam-
mans med hovets räkenskaper och liknande handlingar går det ofta att spåra före-
mål ända till beställningen och tillverkningen. Ett par av de tidigaste inventarieför-
teckningarna finns utgivna i moderna vetenskapliga editioner med utförliga kom-
mentarer.  Det  är  Rudolf Cederströms och Gösta  Malmborgs  Den äldre livrust-
kammaren 1654 från 19302 och Brynolf Hellners Drottning Kristinas rustkammare 
från 19903.  I  Livrustkammarens nuvarande katalogdatabas finns information från 
alla tidigare inventarier införda under respektive katalognummer, men man använ-
der även fortfarande 1867 års inventarium som stödreferens i det dagliga arbetet 
med föremålen. Utöver detta har jag använt den litteratur som omnämns i forsk-
ningsöversikten i mitt arbete.

Reliken 

Vad gäller övriga källor till Livrustkammarens historia så har framför allt ögonvitt-
nesskildringar och resebeskrivningar varit användbara som exempel på  hur  synen 

1 Bursell,  Barbro. Förord i Barbro Bursell  och AnneMarie Dahlberg (red),  375 år med Livrustkammaren. 
Stockholm 2003, s 7. 
2 Cederström, Rudolf och Malmborg, Gösta, Den äldre livrustkammaren 1654, Stockholm 1930.
3 Hellner, Brynolf, Drottning Kristinas rustkammare, Stockholm 1990.
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på framför allt Lützenminnena har framställts genom åren.Under mitt arbete med 
föremålsutredningen kring Streiffs bett på Livrustkammaren blev jag hänvisad till 
samlingsenhetens klippärm för att hitta upplysningar och bilder på hur Streiff varit 
uppställd på museet i äldre tider. Pärmen omfattar material från 1650 och framåt. 
Den innehåller fotokopior av texter och bilder som annars skulle vara enormt tids-
krävande att sammanställa, och i som i vissa fall även är väldigt svåråtkomliga. Den 
är säkerligen inte heltäckande, men innehåller ett brett urval material från fyra se-
kel, samt debattartiklar som både berömmer och kritiserar museet. Jag anser därför 
att  klippsamlingen erbjuder ett  tillräckligt omfattande och varierande material för 
att inom ramen för detta arbete erbjuda en tillredställande mängd exempel på hur 
Lützenminnena beskrivits genom århundradena. Jag har sammanställt de resebe-
skrivningar, ögonvittnesskildringar och tidningsartiklar som berör Lützenminnena i 
allmänhet och Streiff i synnerhet och redovisar kronologiskt exempel på hur dessa 
har presenterats i de olika texterna. Jag har därvid lagt extra vikt vid att redogöra 
för hur textförfattarna på ett positivt eller negativt sätt har relaterat till dem som 
monument, symboler och reliker och hur de eller andra människor har reagerat in-
för och påverkats av föremålen. I vissa fall, då det rör sig om mycket svårtydda 
manuskript, har jag använt mig av de transkriptioner som ingår i Livrustkammarens 
arbetsmaterial. Detta anges i så fall i mina källhänvisningar. 

Kungagåvan 

Petter  Jönsson var en stark profil i sin hembygd, inte minst eftersom han är den 
person som brukar få äran för att ha sett till att järnvägen drogs förbi Nässjö och 
förvandlade samhället till en av landets viktigaste järnvägsknutar, med det välstånd 
som  detta  medförde.1 Jönssons  främste  biograf  är  barnbarnsbarnbarnet  Albert 
Granmo, som 1970 gav ut boken Petter Jönsson i Träslända med hjälp av anslag 
från Längmanska kulturfonden och Nässjö kulturråd. Boken har ingen notapparat, 
kanske med tanke på målgruppen som torde ha utgjorts av hembygdsintresserade 
kommuninvånare. Författaren är dock universitetsutbildad (boken anger bland an-
nat hans pro sem-uppsats som källa) och förefaller ha en ambition att skriva bio-
grafin utifrån vedertagna akademiska principer. Han baserar boken på ett omfattan-
de källmaterial inklusive protokollen från de riksdagar där Jönsson medverkat. Det 
bör dock noteras att vad gäller stockholmstidningarna så begränsar Granmo sig till 
ett urval årgångar av Aftonbladet, och enstaka årgångar av Svenska tidningen/Dag-
ligt Allehanda och Fäderneslandet. Granmo är generös med långa citat. I några fall 
har det dock förekommit strykningar som medfört att jag även har gått till de cite-
rade källorna. Jag har även använt mig av biografiska lexica.

1 Se t ex Nässjö kommun. ”Petter Jönsson” på Nässjö kommuns webbsida > om kommunen > Nässjöprofiler 
> Petter Jönsson.  2010-04-05.
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Kungaminnet som företeelse behandlar jag främst utifrån det material som produ-
cerades i samband med utställningarna  ”Gåvor från Österland” 2001 och ”Gustav 
Vasa tur & retur” 2003. Den första utställningen handlade främst om gåvor mellan 
furstar och andra statsöverhuvuden. I anslutning till den senare utställningen, som 
behandlade kungligheters  gåvor  till sina undersåtar,  anordnades  ett  seminarium 
som utmynnade i publikationen Svenska folkets kungaminnen. Kungligt imageska-
pande och kungligt kulturarv med Ann Grönhammar som redaktör.1 Jag har också 
använt mig av dessa utställningars kataloger. 

Museiföremålet

Diskussionen om Streiffs bett  som museiföremål bygger främst på de fakta och 
slutsatser som framkommit i de föregående kapitlen. Som teroetiskt stöd för dis-
kussionen använder jag mig främst av Ivo Mareovićs bok Introduction to museolo-
gy – the European approach.2 Där behandlar han bland annat museiföremålet som 
kunskapskälla och dokument, men även om olika förhållningssätt till att ersätta och 
laga förkomna eller förstörda föremål. Han beskriver även ämnen som bevarande 
och dokumentation. Mareović har även anammat idén om föremålens biografi, och 
refererar emellanåt till Kopytoff.3

Metod
Mitt arbete kan delas in i fyra huvuddelar. Den första är den föremålsutredning 
som ligger till grund för uppsatsen. Föremålsutredningen gjordes på uppdrag av 
Livrustkammarens samlingsenhet under min praktikperiod där våren 2009. Den re-
dovisades för samlingsenhetens intendenter och övriga personal vid enhetens må-
nadsmöte i mars 2009, och finns arkiverad i museets katalogpärm. Syftet med före-
målsutredningen var att utröna det Swennefiordska bettets autenticitet. Uppgifter-
na som framkom ligger också till grund för katalogiseringen av det Swennefiordska 
bettet. Detta bett är ett föremål som har värderats högt av den släkt som donerade 
det till Livrustkammaren, och i deras ögon har det betraktas som Streiffs bett fårn 
Lützen. Under arbetet med föremålsutredningen har jag  förstått att Lützenminnena 
har ett  starkt  symbolvärde och värdeladdning som nationellt monument. För att 
förstå värdet på den gåva som Oskar I ska ha givit till Petter  Jönsson, och som 
hans ättlingar sedan skänkte till Livrustkammaren, har jag i avsnittet ”Reliker” för-
sökt ringa in vilket symbolvärde som tillskrivits Lützenminnena genom att undersö-
ka texter av en grupp skribenter utanför museet. Som stöd för detta har jag använt 
1 Grönhammar, Ann, ”Svenska folkets kungaminnen i Livrustkammaren och landet runt” ur Svenska folkets  
kungaminnen. Stockholm 2003.
2 Maroević, Ivo.  Introduction to museology. München 1998.
3 Se t ex Maroević, s 209
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mig av föremålsbiografiska teorier. För att  kunna undersöka det Swennefiordska 
bettets betydelse i sin egenskap av gåva söker jag i avsnittet ”Kungagåvan” finna 
gåvans historiska kontext genom att studera Petter Jönssons biografi samt den inri-
kespolitiska situationen vid gåvotillfället. Därefter applicerar jag sociologiska teori-
er om gåvor på materialet. Dessa två avsnitt ligger sedan till grund för avsnittet 
”Museiföremålet”, där jag med stöd av ett par museologiska teoretiker diskuterar 
vilka konsekvenser föremålsutredningen skulle kunna medföra för Streiffs bett som 
museiföremål.

Föremålsutredningen

Jag har utrett  två bett som ingår i Livrustkammarens samlingar. Det första, kata-
lognummer  nnr 332721 , som jag hädanefter kommer att  kalla för det Swennefi-
ordska bettet, införlivades i samlingarna så sent som 2005. Dess proveniens bygger 
främst på muntlig tradition bland ättlingarna till riksdagsmannen för bondeståndet 
Petter  Jönsson från Träslända i Nässjö som avled 1859.  Denna berättelse finns 
bland annat bevarad i Livrustkammarens en brevväxling mellan museet och en av 
ättlingarna, Curth Swennefiord. Den finns också återgiven i ett par tryckta källor, 
den tidigaste från 1956. Bettet avviker kraftigt från den typ av bett man vanligen 
sätter i samband med kungliga ridhästar i början av 1600-talet, och en stor del av 
utredningsarbetet har bestått i att genom att beskriva bettets funktion påvisa orim-
ligheten i att  det  skulle ha burits av Streiff på slagfältet.  Det  andra bettet,  nnr 
31134, är det bett som Streiff bär i montern idag. Det kallar jag fortsättningsvis för 
det Oxenstiernska bettet. Det bettet har jag inte kommit åt att undersöka annat än 
okulärt på avstånd i montern eftersom montern är klimatförseglad och endast öpp-
nas i samband med utlån eller konserveringsåtgärder. 

För att påvisa orimligheten i att Streiff skulle ha burit det Swennefiordska bet-
tet på slagfältet har jag bland annat jämfört bettet med bett i bildmaterial såsom ryt-
tarporträtt och bilder i ridläror. Samtida bildmaterial kan vara en källa till kunskap 
om gångna tiders ridning, men det finns skäl att vara försiktig med att lita allt för 
mycket till det. Anneli Sundkvist skriver att ”en konstnärlig framställning inte alltid 
görs med syfte att återge en sak, händelse eller företeelse som den verkligen ser ut. 
Istället vill man gärna idealisera någon eller något, hävda sin rätt,  berätta sin ver-
sion av en händelse eller rentav smutskasta någon.”2  Det  här gäller förstås inte 
minst kungaporträtten, med deras potentiella politiska laddning. I ridlärorna är det 
definitivt ett ideal som visas upp, och hur nära bildens ideal ligger författarens ideal 

1  I fortsättningen anges katalognummer med ”nnr” och ”gnr”. ”Nnr” står för nynummer, och syftar till de 
katalognummer som används på Livrustkammaren idag och där varje lös del i en uppsättning har ett eget 
nummer. ”Gnr” står för gammalnummer, de nummer som föremålen tilldelades vid 1867 års katalogisering. 
De betecknar ofta en hel grupp föremål som hör till samma uppsättning, och används fortfarande i praktiken 
när man vill söka efter vilka föremål som hör ihop.
2  Sundkvist, s. 101.
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beror på hur nära samarbetet mellan konstnären och författaren har varit, samt om 
konstnärens skicklighet och insikt i ridkonsten har varit tillräckliga för att  kunna 
spegla den bild författaren har tänkt sig. Hur stor skillnaden mellan teori och prak-
tik har varit är förstås väldigt svårt att avgöra. Ser man till dagens ridläror, där man 
både har fotografi och film till sin hjälp, är det  ganska sällan som bilden förmår 
fånga textens ideal. Jag har därför kompletterat dessa källor med källor som ligger 
närmare brukskontexten,  i första  hand då liknande föremål i Livrustkammarens 
samlingar.  I  David  Klöcker  Ehrenstrahls  detaljerade  planschverk  Certamen 
Equestre från karusellspelen i samband med Karl XI:s kröning finns dessutom en 
del identifierbar utrustning från Livrustkammarens nuvarande samlingar på bild.1

Jag har studerat inventarierna nogrannt, och då inte bara de poster som gäller 
de bett jag skriver om utan jag har även försökt bilda mig en uppfattning om hur 
ridutrustningen generellt sett är beskriven, för att  försöka hitta mönster och med 
hjälp av dem kunna dra slutsatser även om det som inte står skrivet i föremålsbe-
skrivningarna. Jag har gått igenom ögonvittnesskildringar för att ta reda på om St-
reiffs bett omnämns, de konserveringsrapporter och bilder jag har kunnat hitta, och 
den speciallitteratur om Lützenminnena som jag tidigare har nämnt. 

Reliken

Nationalencyklopedins definition på relik är ”kvarlevor av helig person eller före-
mål förknippade med denne.”2  Helig är enligt samma uppslagsverk ett ”mångtydigt 
ord,  använt om det upphöjda och rena som hör till den gudomliga sfären.”3 An-
vändningen av begreppet relik är i praktiken vidare än så, vilket bland annat fram-
kommer i avsnittet ”Utomståendes syn på Lützenminnena”, där flera exempel läm-
nas på hur ordet har använts om dessa och om liknande föremål. Deras ägare har 
varit upphöjda på ett sätt som gränsar till helighet, de har varit smorda och krönta i 
kyrkan, men de har tillhört den evangelisk-lutherska kyrkan där varken helgonkult 
eller relikdyrkan ingår. Samtidigt gör föremålens symbolvärde att de behandlas som 
och upphöjs till en sorts värdighet som gränsar till helighet.  Denna värdighet har 
säkerligen inte så mycket med religion att göra. Hos vissa väcks denna känsla  av 
vördnad för deras ägares insatser på slagfältet och för fosterlandet. Hos andra är 
det föremålens höga ålder i sig, eller det allmänmänskligt gripande i deras koppling 
till blod, lidande och död som väcker sådana känslor. Något är det hos dessa före-
mål som berör tillräckligt för att författare från skilda tider och omständigheter ska 
välja att benämna dem som reliker. I avsnittet ger jag exempel på hur författare ut-
anför Livrustkammaren har beskrivit Lützenminnena. Jag tar upp de texter där des-
sa beskrivs som reliker, eller där författaren beskriver hur denne eller andra männi-
1 Ehrenstrahl, David Klöcker, Certamen equestre caeteraque solemnis…/Das grosse Carrosel und prächtige  
Ring-Rännen, Stockholm 1685. 
2 Nationalencyklopedin, sökord ”relik”, 2010-04-02.
3 Nationalencyklopedin, sökord ”helig”, 2010-04-05.
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skor upplever att stå inför dem. Jag har också tagit med exempel som beskriver hur 
föremålen är placerade i museet, eftersom placeringen bidrar till en visuell retorik 
som i hög grad kan förstärka intrycket av dem. Jag har också tagit med exempel på 
att Lützenminnena kan ses både som positiva och negativa symboler. Jag har även 
tagit med exempel på hur Livrustkammarens egen personal har skrivit om Lützen-
minnena.

Igor Kopytoff menar att man kan skriva ett föremåls biografi genom att ställa 
sig samma frågor om ting som man gör om människor, till exempel var de kommer 
ifrån, vem som har gjort dem, vilken status de har i olika situationer, vilken ”kar-
riär” de har gjort som föremål och hur denna förhåller sig till den ”karriär” man 
skulle kunna förvänta sig av ett föremål av dess slag.1 På detta sätt kan man friläg-
ga företeelser som kanske annars inte är så uppenbara.2 Precis som när det gäller 
människors biografier kan man skriva olika typer av föremålsbiografier – ekono-
miska, politiska, personliga och så vidare. Kopytoffs angreppssätt är att sätt in fö-
remålen i en kulturell kontext genom att se på dem som varor, och hur de förvand-
las till varor. Ett föremål blir en  vara och har därmed ett värde så fort det genom-
går en transaktion.3  Men även människor kan betraktas som varor när de genom-
går en transaktion, till exempel om de säljs som slavar.4 Att studera vilka föremål 
som inte tillåts bli varor genom att de undanhålls transaktioner kan säga mycket om 
ett  samhälle och  deras  symbolkapital:  materiella tillgångar  som monument  och 
mark, men också immateriella tillgångar som rätten att använda vissa symboler el-
ler använda titlar et cetera.5 Kopytoffs slutsats är att samhällen konstruerar föremål 
på samma sätt som de konstruerar folk.6 

Patrick Geary bygger vidare på Kopytoffs resonemang genom att  undersöka 
undersöka handeln med reliker i Europa 750-1150. Reliker kan, precis som slavar, 
vara både personer och föremål.7 En synpunkt som han framför är att givandet av 
gåvor, och stöld, var viktigare sätt att genomföra transaktioner än vad handel var.8 
Gåvor var inte bara ett sätt för ett föremål att byta ägare, utan ett sätt att etablera 
relationer och sätta mottagaren i en sorts moraliskt skuldförhållande.9 Stöld gav re-
likerna en starkare laddning. Berättelser om hur en relik stulits kunde  komma att 
ingå i den berättelse som konstruerade dess identitet, och ge den ökad autenticitet 
och ökat värde, eftersom en relik som ägaren inte ville bli av med naturligtvis mås-
te vara bättre än en som de kunde tänka sig att ge bort eller sälja.10 

1 Kopytoff, s 66.
2 Kopytoff, s 67.
3 Kopytoff, s 68-69.
4 Kopytoff, s 67.
5 Kopytoff, s 73.
6 Kopytoff, s 90.
7 Geary, s 169.
8 Geary, s 172.
9 Geary, s 173.
1 0 Geary, s 186.
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Kopytoffs och Gearys teorier har många beröringspunkter med Lützenminnena 
och deras historia. I detta avsnitt försöker jag att identifiera och analysera ett antal 
av dessa beröringspunkter. Att Geary dessutom anknyter till Mauss teorier om gå-
vor gör dem särskilt lämpade att  försöka applicera på materialet, eftersom en av 
mina avsikter med att analysera Lützenminnena som reliker och monument är bätt-
re förstå det symbolvärde som gjorde Streiffs bett till en åtråvärd gåva för ett och 
ett halvt sekel sedan. 

Kungagåvan

Jag inleder kapitlet genom att sätta in gåvan mellan Oscar I och Petter Jönsson i en 
historisk och politisk kontext. Här inkluderar jag en kort biografi över Petter Jöns-
son. Den baseras huvudsakligen på Albert Granmos bok. Boken har fått dominera 
som källa i de stycken som berör lätt verifierbar fakta om Jönsson, exempelvis vil-
ka riksdagar han har deltagit i och data som går att återfinna i folkbokföring, bo-
uppteckningar, riksdagsprotokoll och liknande. Jönsson tycks i mångas ögon ha 
varit en profil som stack ut i mängden, och han beskrivs ofta – även av sin samtid – 
som något  av ett  original. Jag anser att  det  finns en risk att  beskrivningarna av 
Jönssons mer särpräglade drag har överdrivits, kanske för att schablonisera honom 
som någon sorts klurig bondkaraktär. Den här typen av beskrivningar förekommer 
dock i så många upplagor att de inte går att förbigå, och de påverkar också synen 
på Jönsson och kungagåvan ännu idag. Därför redovisar jag en del av de mer sub-
jektiva omdömen som lämnats om Jönssons personlighet.  

Eftersom alla omständigheter kring Streiffs bett och gåvan från kungen inte är 
frilagda, kommer jag i detta kapitel även att diskutera frågeställningar som i större 
eller mindre utsträckning är hypotetiska. Vissa av dessa kan vara nog så intressanta 
för hur man ska välja att betrakta betten som museiföremål. Frågor som det kanske 
aldrig går att  finna svar på är till exempel om Petter  Jönsson verkligen fick det 
Swennefiordska bettet av kungen. Om det inte var så – vad kan han ha haft för skäl 
att påstå en sådan sak? Och om han verkligen fick bettet av kungen, trodde kungen 
själv att det bettet från Lützen eller var han medveten om att det var ett rekvisita-
bett? Kanske har det Swennefiordska bettet ända sedan mitten på 1800-talet funge-
rat som en symbolisk stafettpinne i en gåvoprocess vars ursprung i Anders Jöns-
sons och Gustav II Adolfs offrande av sina liv på slagfältet även det troligen för all-
tid kommer att vara höljt i dunkel.

Museiföremålet
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I detta avsnitt avser jag att utifrån vad jag kommit fram till i de föregående kapitlen 
diskutera Streiffs bett i deras egenskap som museiföremål. Genom föremålsutred-
ningen har jag kunnat fastställa att det bett som var fokus för utredningen, det här 
benämnda ”Swennefiordska bettet”, med sannolikhet gränsande till visshet inte är 
det bett som Streiff bar under slaget vid Lützen. Huruvida Petter Jönsson fick bet-
tet ur Oskar I:s hand är inte osannolikt, men inte heller belagt. Bettet har dock fått 
en i sig intressant kontext i sin egenskap av äkta eller falsk kungagåva. Det bett St-
reiff bär i montern idag, det av mig benämnda ”Oxenstiernska bettet”, har visat sig 
inte heller vara det bett som Streiff bar vid slaget vid Lützen. Det är ett bett som 
tillfördes Livrustkammaren först 1851 när Tidö-samlingen överfördes dit. I förhål-
lande till Streiff är det ett rekvisitaföremål. Bland dem av Livrustkammarens bett 
som inte hör ihop med någon identifierad hästmundering är detta det bett som allra 
bäst passar in på den beskrivning som finns av hur bettet som ursprungligen hörde 
till den mundering som Streiff bar vid slaget vid Lützen såg ut. Man skulle dock 
kunna tänka sig detta bett som en del av samlingen i andra egenskaper än som rek-
visita. Bettet är ett exempel på högklassigt hantverk av svärdsfejare och guldsme-
der. Det skulle också kunna ingå i en typologisk samling av bett, eller i en grupp 
föremål som berättade om Tidö och dess ägare. 

Bettens ändrade kontext kan och bör påverka hur vi ser på dem som museifö-
remål. Autenticitetsfrågan har som vi har sett visat sig komplicerad. En fråga som 
jag ställde mig i inledningen av denna uppsats var vilka konsekvenser denna grund-
liga undersökning av Streiffs bett skulle kunna få för museet.  En annan var hur re-
sultatet skulle påverka deras roll på museet. I detta ingår bland annat hur deras vär-
de påverkas när autenticiteten ifrågasätts, och hur man bör se på deras framtid som 
museiföremål. Ivo Mareović har skrivit om föremål som dokument. Han diskuterar 
betydelsen av föremålets autenticitet, och tar även upp rekvisitaföremål på museer 
vilket är av särskild vikt när man undersöker hur Streiffs bett  bör behandlas och 
presenteras på museet idag. Maroević tar  även upp vissa av Peter van Menschs 
spännande teorier om vad föremål egentligen är, och kommenterar dessa. Jag ger 
en kort sammanfattning av de av dessa idéer jag finner särskilt intressanta, och stäl-
ler dem sedan i relation till de föremål jag undersökt. 
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Föremålsundersökning

Enligt traditionen har hästen Streiff som Gustav II Adolf red under sin sista strid på 
slagfältet i Lützen stått  uppmonterad på sin trästomme i Livrustkammaren sedan 
den fördes till Sverige efter kungens död, iförd samma mundering som den bar den 
ödesdigra dagen i november 1632. För tio år sedan dök det dock upp ett bett i pri-
vat ägo vars proveniens antydde att det skulle vara det bett som Streiff bar i Lüt-
zen. Streiff är dock redan utrustad med ett bett i montern. Plötsligt fanns det alltså 
två bett som sades ha burits av Streiff på slagfältet. 

”Swennefiordska bettet” nnr 33272
Livrustkammaren hade i samband med sitt 375-årsjubileum utställningen ”Gustav 
Vasa  tur  & retur.  Svenska  folkets  kungaminnen” där  folkets  berättelser  kring 
kungahuset speglades genom en rad föremål med kunglig anknytning från rikets 
alla hörn1 . Ett av de föremål som ställdes ut var det bett som riksdagsmannen Pet-
ter Jönsson i Träslända utanför Nässjö enligt muntlig tradition bland hans ättlingar 
skulle ha fått i gåva av kung Oscar I. Vid ett  besök på Livrustkammaren 22 no-
vember 2000 hänvisar ättlingen Curth Swennefiord till skriften ”Petter  Jönsson i 
Träslända2 ” och menar att  Jönsson fick bettet  av ”Oscar I och hovstallmästaren” 
vid ett besök i ”Livrustkammaren eller Hovstallet” på 1850-talet.3   I senare kon-
takter med Swennefiord är han mer specifik med att Petter Jönsson ska ha fått bet-
tet av Oscar I vid ett besök på Livrustkammaren. Jönsson ska ha motiverat sin öns-
kan att få bettet genom att hänvisa till ett förmodat släktskap med livknekten An-
ders  Jönsson från Smålands ryttare  som enligt  traditionen stred  vid Gustav  II 
Adolfs sida i Lützen.4  I ett senare brev kompletterar Swennefiord bettets historia. 
Nu anger han 1835 som året då Petter Jönsson ska ha fått bettet, dessutom har han 
lagt till Skokloster 1634 och Livrustkammaren – Hovstallet 1644 i sin tidslinje över 
bettets och kultångens historia, dock utan vidare källhänvisningar eller motivering-
ar till varför dessa poster finns med.5

1  Nestor, Sofia (red.), Gustav Vasa tur & retur. Guide till svenska folkets kungaminnen. Stockholm 2003.
2  Granmo, Albert, Petter Jönsson i Träslända, Nässjö 1970
3  Bettet finns enligt familjen upptaget i en bouppteckning från 1859, samma år som Petter Jönsson avled.
4  Brev från Curth Swennefiord inkommet till Livrustkammaren 2001-12-18
5  Kultången är ett annat föremål i släktens ägo som Petter Jönsson tycks ha erhållit. Brev från Curth Swen-
nefiord inkommet till Livrustkammaren 2002-11-13
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Bettet som Petter Jönssons ättlingar har donerat till Livrustkammaren är ett ganska 
anspråkslöst utformat tränsbett av järn, utan ornament eller dekorationer (se bild nr 
2, 3, s 75). Enligt en artikel i Smålands Folkblad ska bettet bära på spår av förgyll-
ning.1  I nuvarande skick går det dock inte att vid okulär besiktning se några spår 
av förgyllning. Däremot ser man främst på parerstängerna gulvita till gulbruna res-
ter av putsmedel. Bettet är i sin konstruktion ganska skarpt. Det har två munstyck-
en. Båda munstyckena har på sin ena sida en vanlig rund ring, och på andra sidan 
en ring med dubbel parerstång. Munstyckena är tvådelade, och den del som är när-
mast den runda ringen är betydligt längre än den andra. Den långa delen löper ge-
nom ringen med dubbel parerstång.  Man fäster  huvudlaget  i ringen med parer-
stänger, och tygeln i den runda ringen. Vid aktivering av bägge tyglarna så dras 
alltså munstyckeshalvorna med parerstänger  mot  varandra så att  parerstängerna 
kommer att knipa om sidorna av hästens mun. Vid aktivering av en tygel kommer 
den långa halvan av munstycket att dras ut ur mungipan och fungera som en häv-
stång som tvingar hästen att tippa huvudet åt sidan. Ett alternativt sätt att använda 
bettet är att sätta tygeln om både den runda ringen och ringen med parerstång. Då 
förlorar man hävstångseffekten, men bettet kniper skarpare om hästens underkäke. 
Bettet är svårt att datera, eftersom utförandet är ganska enkelt. Det kan lika gärna 
vara 1600-tal som 1800-tal.  Dessutom är  den ovanliga bettkonstruktionen i sig 
svår att datera på grund av bristen på jämförande material såväl i källor som i Liv-
rustkammarens samlingar. Bettet  ser inte heller helt enhetligt ut i sitt smide, och 
det är sannolikt att  det någon gång har gjorts om. De korta munstyckeshalvorna 
med parerstänger kan tillsammans ha utgjort ett  enklare bett,  där munstyckeshal-
vorna har varit förenade med exempelvis en ring eller en åttformad mittlänk. Dessa 
delar av bettet  ger ett  mer ålderdomligt intryck än de långa munstyckeshalvorna 
med runda ringar, som ser ut att ha smitts ut av metallstänger. De är inte heller lika 
elegant utformade som de korta munstyckeshalvorna. Bettet, framför allt de korta-
re munstyckeshalvorna med parerstänger, visar tecken på kraftigt slitage. Det har 
förmodligen suttit länge på samma huvudlag eftersom munstyckenas omfattningar 
runt parerstängerna är mer slitna åt ena hållet trots att det inte i bettets utformning 
finns något som antyder åt vilket håll bettet ska anbringas på huvudlaget. Bettet fö-
refaller i sin nuvarande utformning dessutom ha suttit på en häst som var ojämnt 
gymnastiserad i sina sidor, eftersom slitaget på omfattningarna kring både bettring-
en med och utan parerstång är större på ena sidan. När man drar ut bettet helt är 
det 13 cm mellan parerstängerna. Eftersom det finns olika åsikter om hur bett ska 
tillpassas till hästmunnar, och eftersom det är svårt att avgöra hur bred mun Streiff 
hade, går det  inte att utifrån bettets storlek bedöma om det kan ha tillhört Streiff 
eller inte. Det är dock en storlek som vanligen används för grövre ridhästar eller 
mindre kallblodshästar. Anders Götherström har tagit DNA-prov både  på Streiff 

1  Sign. Oell, ”Gustav II Adolfs hästbetsel från Lützen finns i Nässjö”, Smålands Folkblad, april 1956.
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och på tränsbettet. På bettet hittades DNA från två olika hästar. Ingen av dem var 
dock Streiff.1

Det finns ett  antal bett  i Livrustkammarens samlingar som påminner om det 
Swennefiordska bettet.  Dessa saknar dock konstruktionen med dubbla munstyck-
en. Betten är katalogiserade som bridonger, och de allra flesta hör antingen till ut-
rustningar för sex- eller åttaspann, eller till en större post med hästutrustning som 
kom till Livrustkammaren från Hovstallet 1851 och som har tillhört Karl XIV Jo-
han. I det senare fallet rör det sig om bridonger för ridning på kandar, något som 
infördes till Sverige i mitten av 1700-talet. Det finns också ett antal äldre tränsbett 
för handhästar. Om Streiff någonsin har burit tränsbett så är det mest troligt att det 
har skett vid avsutten marsch.

”Oxenstiernska bettet” nnr 31134 (gnr 659, 2987)
Enligt 1654 års inventarium ska den mundering som Streiff bär vara en nyårsgåva 
från hans ryttares gemål Maria Eleonora.  Detta  styrks av att  munderingen före-
kommer i en förteckning över de sadlar som Gustav II Adolf förde med sig till fält-
tåget i Tyskland från den 1 juni 1630. Här står specificerat att utrustningen var för-
sedd med förgyllda stänger,2  vilket tyder på att ett stångbett och inte ett tränsbett 
ingått  i garnityret.  I  de gamla inventarierna anges oftast  betselstängerna parvis, 
emellanåt specificeras även munstycket. Tränsbett specificeras som just träns. Ru-
dolf Cederström, som studerat Lützenminnena noggrant, utgår i sin bok ”Gustav II 
Adolf vid Lützen” ifrån att den stång som nu sitter i Streiffs mun är det bett hästen 
bar i Lützen. Han påpekar att munderingen inte avviker från den för tiden vanliga 
och hänvisar till de mest inflytelserika ridlärorna från perioden. Han nämner särskilt 
stångbettet som norm för tiden.3  Ur ett praktiskt perspektiv förefaller det orimligt 
att Streiff skulle ha burit något annat än ett stångbett i fält. Stångbettet är en förut-
sättning för effektiv ridning med tyglarna i en hand och den andra handen fri för att 
hålla i ett vapen. Rent tekniskt fungerar bettet ganska annorlunda mot ett tränsbett, 
och påverkar hästens kropp på ett annat sätt. Tränsbettet är däremot till för hästens 
grundläggande gymnastisering. Det är också en vanlig typ av bett för icke-ceremo-
niell körning. Tränsbettet användes också i äldre tider vid den dagliga hanteringen 
av hästarna, exempelvis vid vattning (därav den tyska benämningen wasser-trense) 
och avsuttna förflyttningar. Vid ridning av utbildade hästar verkar stångbettet vara 
norm i Västeuropa under 1600-talet. Det finns enstaka avbildningar av svenska ryt-
tare med tränsbett i högreståndsmiljö, till exempel i de polska och turkiska kadril-
jerna i Certamen Equestre där hästarna även i övrigt är försedda med mundering 
som ska se polsk och turkisk ut. Huvuddelen av riddarna rider dock på stångbett, 
1  PM av Eva-Sofi Ernstell från december 2004 i katalogpärmen.
2  Cederström, Rudolf. Gustav II vid Lützen. Stockholm 1944, s 71.
3  Cederström, s 141-142.
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tränsbetten förekommer främst på handhästarna och musikanternas hästar.1  Att en 
häst som Streiff, som tillsammans med sin herre skulle utgöra ett föredöme på slag-
fältet, skulle varit försedd med tränsbett är inte troligt. Streiff kostade mycket i in-
köp, och det finns inga skäl att anta att han inte skulle uppfylla alla utbildningskrav 
för en fältherres häst. Att anta att Streiff förseddes med tränsbett på grund av att 
stångbettet  förkommit och inget  stångbett  fanns att  tillgå är  inte heller rimligt. 
Gustav II Adolf medförde flera hästar och flera munderingar på fälttåget och bör 
ha haft möjlighet att byta utrustning eller häst om något skulle gå sönder.

Streiff är i dag i sin monter betslad med just den typ av bett  som han med 
största sannolikhet bar på slagfältet i Lützen. Det finns dock flera skäl att misstän-
ka att inte heller det bett som nu sitter på Streiff är det ursprungliga. Stängerna är 
visserligen förgyllda, från rätt period, och av en passande längd för Streiff som han 
nu är monterad – man ser ofta på avbildningar av 1600-talshästar med stångbett att 
stången är precis lagom lång för att täcka underdelen av hästens hals ända ner till 
övergången mot bogen, kanske för att skydda strupen från hugg. Men en fotnot i 
Rudolf Cederströms bok Gustav II Adolf vid Lützen antyder att  bettet kan ha en 
annan proveniens. Cederström anmärker att bettets inventarienummer gnr 2987 hör 
till ett bett från den Oxenstiernska samlingen från Tidö som inkom till Livrustkam-
maren 1858. Detta har han svårt att acceptera utan hävdar att nummerlappen måste 
vara felaktigt påsatt.  Han påpekar att  ett  munstycke finns med i katalogbeskriv-
ningen av det Oxenstiernska bettet, och menar dessutom att det är helt orimligt att 
man skulle ha gjort en så kraftig åverkan på ett Lützenminne som det skulle inne-
bära att ta bort munstycket. Texten i ”gula liggaren” (1867 års inventarium) beskri-
ver gnr 2987 som ”1 betselstång med långa krökta kandarer, graverade med vridna 
bundtar, grof kindkedja, skumkedja i 2:ne länkar, bettet med galge, midtpå detsam-
ma ringar med vidhängande kläppar och 2:ne rörliga kulor.” Därefter kommer ett 
tillägg: ”1908 23.I identifierad med 2742, bettet (avses munstycket) felar (sitter på 
Lützen hästen).”  I  marginalen finns antecknat  med penna ”till 659.”  659 är ett  
gammalt katalognummer för Streiffs mundering. 2742 är gnr för en rustningsdel. 
Av marginalanteckningen förefaller det alltså som att gnr 2987 har förts ihop med 
Streiffs mundering gnr  659.  I  dag finns det  inget  föremål i databasen med gnr 
2987. Det verkar alltså stämma att det bett som Streiff bär idag kommer från den 
Oxenstiernska rustkammaren på Tidö. Att mundelen är bortplockad från detta bett 
är  i så fall inte så anmärkningsvärt,  Tidö-betten hade inte samma monumentala 
laddning som Lützenminnena. Rent  generellt sett  verkar bett  ha haft en undan-
skymd ställning i Livrustkammarens samlingar. Få bett  går att  spåra till Livrust-
kammarens tidigaste historia, och under 1800-talet såldes bett i tre omgångar på 
auktion.  I  Livrustkammarens samlingar finns för övrigt  två lösa munstycken till 
bett. 

1  Ehrenstrahl, David Klöcker. Certamen equestre. Stockholm 1685.
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Antagandet att Streiff i dag inte bär samma bett som på slagfältet i Lützen stärks 
ytterligare av att det inte finns någon källa som bekräftar att något bett följt hästen 
genom dess historia som museiföremål. Cederström utgår i sin bok ifrån att Streiff 
har varit utställd med komplett huvudlag sedan 1630-talet.1  Han hänvisar dock inte 
till någon källa som styrker detta, och jag har inte kunnat hitta någon sådan vare 
sig i äldre inventarieförteckningar eller i ögonvittnesskildringar från Livrustkamma-
ren. De ögonvittnesskildringar som nämner Streiffs utrustning talar bara om sadeln. 
Sadeln bör också ha haft en stark laddning – redan när Streiff kom galopperande 
över slagfältet i Lützen med sin tomma sadel måste symboliken varit omedelbar för 
de närvarande på slagfältet. Det var inte bara sadeln som var tom, utan även Sveri-
ges tron.

Inventarieförteckningar och katalogbeskrivningar från 1654 och framåt nämner 
över huvud taget inget bett när de beskriver Streiffs mundering. Inventarieförteck-
ningen 1654 är relativt detaljerad, men nämner inget bett. Ingen hästmundering an-
ges som försedd med bett,  däremot nämns det under flera inventarienummer att 
stängerna är borta – i två fall dessutom att  stängerna har kommit bort i branden 
(Cederström anmärker i sin introduktion till inventariet att ”rustkammaren tydligen 
i all hast räddats undan slottsbranden 1648”).2  Förteckningarna av 1671 och 1683, 
som tar upp det ekonomiska värdet av Livrustkammarens inventarier, är generellt 
sett så pass detaljerade att  man delar upp varje hästmundering i flera poster, och 
generellt sett i dessa förteckningar noterar man värdet även på saker som är värda 
ett fåtal öre. Inte heller här nämns något bett under det inventarienummer som St-
reiffs utrustning tillhör.3  Det tiotal bett som tas upp hittar man i stället samlade un-
der två inventarienummer, 41 som innefattar stänger med mässingspucklor och 42 
som omfattar förgyllda mässingsstänger. Samtliga bett beskrivs som fördärvade av 
branden.4  Dessa bett ges i inventarieförteckningen 1671 ett värde av 1 till 2 daler, 
trots  sitt dåliga skick. I inventarieförteckningen 1730 har inventarieposten utvid-
gats till att omfatta 104 1/2 stångbett, och där anmärks att dessa bett är omöjliga 
att identifiera eftersom det saknas nummer, pucklor har fallit bort, och dessutom är 
stängerna gamla och saknar värde.5  Det förefaller som om bland annat en mängd 
stänger från drottning Kristinas rustkammare har tillkommit – även i 1654 års in-
ventarium av hennes rustkammare är för övrigt stångbetten redovisade i klump i 
separata poster, med undantag för inventarienummer 9 och 35 där de redovisas till-
sammans med sina munderingar.6  Sammantaget förefaller det som om stångbetten 
vid inventeringen 1654, och kanske redan vid slottsbranden 1648, förvarats åtskil-
da från ridmunderingarna. Så anges till exempel endast någon enstaka sadel vara 
brandskadad, medan samtliga stänger i den äldre rustkammaren anges vara fördär-
1  Cederström, s. 315
2  Cederström och Malmborg, s. XIX.
3  Cederström och Malmborg, s. 17
4  Cederström och Malmborg, s. 23
5  Cederström och Malmborg, s. 23
6  Hellner, s.65, se inventarienummer 66 och 67.
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vade av elden. Förvarades de i ett  annat rum än sadlarna och huvudlagen? Eller 
räddade man de dyrbara sadlarna först? Man kan anta att betten inte var fastsatta 
vid huvudlagen vid förvaring, då dessa tunga smutsiga metallobjekt säkert kunde 
skada eller svärta ner den känsliga sammeten som remmarna var klädda med. Man 
kan också tänka sig att pucklorna varit bortplockade för putsning, eller liknande. 
Dåtidens bett hade ofta munstycken med tungspel som stimulerade till riklig saliv-
produktion, och mycket skum letade sig säkert in mellan pucklor och bett. Det har 
nog inte saknats tillfällen då Streiffs bett kunnat förkomma. Mot detta skulle man 
kunna invända att Streiff påstås ha varit i princip kontinuerligt uppställd med kom-
plett mundering inklusive bett sedan 1630-talet. Jag har dock inte hittat några tydli-
ga källor som särskilt nämner bettet.  Om det bett som Streiff bar vid Lützen var 
förkommet redan 1654 öppnar det för möjligheten att hästen skulle kunna ha varit 
försedd med ett eller olika ”rekvisitabett” genom historien. Det skulle kunna vara 
ett sådant som Petter Jönsson fått i gåva, vilket skulle förklara hur Oskar I kunde 
gå med att ge bort bettet.  Det skulle också förklara varför Streiff nu bär ett  bett 
från Tidö-samlingen. 

Förslag till vidare forskning 

Av ovanstående föremålsutredning framgår att frågan kring Streiffs bett och dess 
autenticitet ingalunda är okomplicerad. Föremålsutredningen är en bit på vägen i 
arbetet att ta fram ett underlag för bedömningen av autenticiteten hos två av Liv-
rustkammarens föremål, med det återstår fortfarande flera frågor att besvara. Att 
det  bett  som ursprungligen hörde till Streiffs mundering är förkommet förefaller 
troligt, men går det att ytterligare belägga att det förstördes i branden? Och har St-
reiff burit andra bett under perioden från det att originalbettet gick förlorat till dess 
att det Oxenstiernska bettet placerades i hans mun? Det Oxenstiernska bettet är i 
sitt  utförande värdigt en kung eller storman, och håller en hög hantverksmässig 
kvalitet.  Det kan dessutom ha tillhört en av sin tids mest inflytelserika politiker. 
Det kan finnas skäl att försöka att ytterligare frilägga dess proveniens. Dessutom 
skulle det kunna vara intressant att ytterliga undersöka det Swennefiordska bettet 
för att ta reda på om det verkligen kan ha tillhört Livrustkammaren eller Hovstal-
let. 

Några frågor man skulle kunna ställa sig är:

-  Enligt  hovstallets  räkenskaper  gjordes  stora  bettbeställningar  1647–1650. 
Vissa beställningar går att koppla till olika munderingar, men det kunde vara intres-
sant att titta på om det har beställts oproportionerligt många bett i förhållande till 
beställda sadlar och selar. Detta skulle i så fall kunna vara ett tecken på att en stor 
del av beståndet av bett gick förlorade i branden.
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- Är det verkligen rimligt att Oscar I skulle kunna ge bort hans bett obemärkt? 
Finns det någon notering i något diarium eller inventarium? 

- Livrustkammaren genomgick stora förändringar i mitten av 1800-talet med 
flera flyttar, stora mängder föremål som tillfördes samlingarna samt att en hel del 
föremål, framför allt bett, såldes på auktion. Går det att få reda på mer genom att  
studera dessa förändringar?

- Går det att  datera det Swennefiordska bettet  bättre,  exempelvis genom att 
undersöka smidestekniken? Och finns det mer jämförande material att tillgå, till ex-
empel något bett med samma mekaniska konstruktion? 

- Kan någon förväxling av bettet ha skett efter att det kom i Petter Jönssons 
ägo?

Slutsats
Det  är  inte osannolikt  att  hela eller delar av det  Swennefiordska bettet  är  från 
1600-talet. Det är inte heller osannolikt att det kan ha funnits i Livrustkammarens 
eller Hovstallets ägo, även om det lika gärna kan vara ett allmogebett. Det är dock 
inte rimligt att anta att bettet skulle ha använts på en kunglig ryttarhäst på ett slag-
fält. Däremot skulle det ha kunnat användas vid avsutten transport och hantering 
av en ryttarhäst. Det går inte att utesluta att bettet kan ha tillhört Streiff, men det 
är inte troligt, vilket även styrks av det negativa resultatet av DNA-proven. Bettet 
skulle kunna ha suttit  på Streiff i Livrustkammaren som rekvisita. Det  Oxensti-
ernska bettet går genom Livrustkammarens inventarier att hänföra till den Oxensti-
ernska rustkammaren från Tidö. Det finns också en notering som styrker att den 
tillförts till Streiffs mundering. Bettet som Streiff nu bär stämmer väl överens med 
katalogbeskrivningen av bettet från Tidö. Det är alltså med största sannolikhet inte 
det bett han bar i Lützen. Det bett som ska ha ingått i garnityret till Streiffs munde-
ring går inte att spåra efter den 1 juni 1630. Av 1654 års inventarium kan man dra 
slutsatsen att  många bett gått förlorade i slottsbranden 1648. Eftersom inget bett 
finns specificerat  tillsammans med Streiffs mundering och inga ögonvittnesskild-
ringar berättar om det är det rimligt att anta att oavsett om det bett Streiff bar vid 
Lützen var det som tillhörde garnityret eller inte så kan det ha förkommit så tidigt 
som före 1654.
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Reliken/monumentet

Lützenminnena i Livrustkammaren
Hästen Streiff och den ridmundering som de Oxenstiernska och Swennefiordska 
betten anknyts till är delar av en större föremålsgrupp i Livrustkammaren som be-
nämns ”Lützenminnena”. Till föremålsgruppen räknas även de kläder som satt kvar 
på  kungens  plundrade  kropp  när  han återfanns  på  slagfältet,  nämligen ett  par 
strumpor och tre långa linneskjortor.1 Skjortorna tvättades inte, utan sparades ner-
blodade i ett bylte. Här finns också det tygstycke som Gustav II Adolfs hjärta lin-
dades in i efter att ha tagits ut ur kroppen i samband med balsameringen. Hans ge-
mål bevarade ju hjärtat i ett skrin, som först senare begravdes med kungen.2 Även 
det blodiga lakan som kungen låg på som död finns kvar. 1920 tillkom det älghud-
skyller som stått som trofé i den kungliga konstkammaren i Wien, men som åter-
lämnades till Sverige som tack för Svenska Röda korsets insatser i Österrike under 
första världskriget.3 

Lützenminnena blev inte reliker eller monument av sig själva. De är en social 
konstruktion, som kungen själv var högst delaktig i att lägga grunden till. Bo Sun-
din och Karin Tegenborg-Falkdalen har analyserat Gustav II Adolfs inblandning i 
Livrustkammarens skapande ur en idéhistorisk synvinkel i en artikel som publicera-
des i samband med museets 375-årsdag. Det datum som man brukar ange som da-
gen då museet grundades är den 18 mars 1628. Just den dagen överlämnades två 
av  kungens  dräkter  till Lilla Rustkammaren från Kungliga Klädkammaren,  där 
kungens kläder normalt sett hörde hemma.4 Överlämnandet skedde på kungens be-
fallning. Det rörde sig nämligen inte om vilka kläder som helst, utan om dräkter 
som kungen hade burit på slagfältet och sårats i. Natten mellan den 23 och 24 maj 
1627 blev han träffad av en kula när han satt i en båt på floden Weichsel, på väg 
för att   storma skansen i Kleinwerder utanför Danzig. Han fick en kula i buken, 
men såret visade sig vara ganska ytligt och gav inga bestående men.5 Det fick han 

1 Ernstell 1999, s 15.
2 Bursell 2005, s 30.
3 Sundin, s 18.
4 Sundin, s 13.
5 Bursell 2005, s 6-11.
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däremot av den kula som träffade honom i höger skulderblad under slaget vid Dirs-
chau den 8 augusti samma år. Kulan gick inte att  plocka ut,  och skadan innebar 
dels att han inte kunde bära harnesk igen, samt att höger arm och hand blev försva-
gade.1 Sundin och Tegenborg-Falkdalen konstaterar att  det  inte går att  fastställa 
exakt vilka motiv Gustav II Adolf hade för att spara dräkterna. De spekulerar i att  
kungen och Riksrådet ville skapa ett monument, en påminnelse, och tar också upp 
tidigare forskares teorier såsom att dräkterna kunde tänkas utgöra en sorts votiv-
gåva som som tack för att kungen överlevde slaget, eller ett sätt att demonstrera 
vilka prövningar kungen genomgått i spetsen för sina trupper.2 Gustav II Adolf och 
Riksrådet hade många anledningar att  medvetet bygga upp kungens identitet och 
legitimitet som Sveriges konung, och att bädda för ättens fortlevnad på tronen. Un-
der hela Gustav II Adolfs levnadstid gjorde till exempel Sigismund anspråk på tro-
nen.3 

Man vet inte vem som tog initiativet till att  hästen och kläderna från Lützen 
skulle sparas för eftervärden. Både Barbro Bursell och Eva-Sofi Ernstell antar att 
Gustav II Adolfs gemål, Maria Eleonora, har varit delaktig i beslutet, åtminstone 
vad gäller kläderna.4 Ernstell utsträcker även detta beslut till att kunna omfatta St-
reiff. Den 13 november 1633 fattade hur som helst Riksrådet ett viktigt beslut som 
finns protokollfört,  och det var att  bevara kläderna i rustkammaren ”till en evig 
åminnelse” eftersom kungen så hade befallt, och eftersom det var brukligt.5 Här-
med fortsatte alltså den tradition som Gustav II Adolf hade tagit initiativ till, och 
som kanske baserade sig på tidigare exempel på sparade kläder som de från Sture-
morden 1567.6 Att spara en häst var mer udda. Sundin och Tegenborg-Falkdalen 
ser därför införlivandet av Streiff i samlingen som en symbol för en föränding av 
Livrustkammarens karaktär, och menar att denna förändring medförde en begyn-
nande musealisering av samlingen.7 En annan händelse av mer administrativ vikt 
som de inte nämner skulle kunna vara den nya post i inventarieförteckningen som 
tillkom under 1630-talet, den för ”orörliga persedlar” dit äldre omoderna rustning-
ar och vapen fördes.8  Sundin och Tegenborg-Falkdalen pekar ut Gustav II Adolfs 
dräkter,  Streiff, Karl XII:s uniform från dödsögonblicket och den maskeraddräkt 
som Gustav III blev skjuten i som en grupp föremål som gör Livrustkammarens 
samlingar nästintill unika.9 Detta unika är en av de många faktorer som samverkar 
till att ge Streiff och hans utrustning deras symbolvärde, och som vi ska undersöka 
närmare i detta avsnitt.

1 Bursell 2005, s 11-14.
2 Sundin, s 13.
3 Bursell 2005, s 24.
4 Ernstell 1999, s 16 samt Bursell 2005, s 30.
5 Sundin, s 13.
6 Sundin, s 18.
7 Sundin, s. 13.
8 Cederström 1930, s XVIII.
9 Sundin, s 13-14.
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Utomståendes syn på Lützenminnena 

De första beskrivningarna av Livrustkammaren är från 1650. Pastorn i Hassle, Jo-
nas Petri, nämner att han i samband med en riksdag har besökt Livrustkammaren i 
rekreationssyfte. Han fokuserar på Lützenminnena i sin beskrivning, och berättar 
hur Streiff står uppställd och hur man kan se sår efter sporren på vänster sida som 
måste ha uppkommit när kungen föll av hästen.1 Hästen tycks ha levandegjort hän-
delsen för Petri, och fått honom att  fundera över händelseförloppet då konungen 
dog. Engelsmannen Bulstrode Whitelocke, som besökte Sverige 1650 i en ambas-
sad till Drottning Kristina, nämner också hur han sett Streiff uppställd i en stor sal 
tillsammans med bland annat de blodiga skjortorna.2 Erik Dahlberg, i vars agenda 
det ingick att förhärliga och förstora alla svenska ärominnen, inleder också sin be-
skrivning av Livrustkammaren med Streiff, den häst på vars rygg ”den glorvyrdigs-
te, tappraste och ojämförligaste konung Gustav Adolf den store” mötte sin bane.3 
Han nämner också skjortan, som ”ingen rätt evangelisk kristen kan åse utan att ut-
gjuta tårar.”4

Under 1600-talet och en bit in på 1700-talet fanns det från och till planer på att 
bygga ett särskilt hus för att husera rustkamrarnas innehåll. Bland annat ingick en 
magnifik arsenalsbyggnad i Tessins planer för omgestaltningen av centrala Stock-
holm.5 Fram till 1667 överfördes successivt föremål till Lusthuset i Kungsträdgår-
den som fick fungera som ett provisorium. I samband med reduktionen fick kronan 
dock tillgång till det  De la Gardieska palatset  ”Makalös” vid Kungsträdgården, 
som utvaldes till arsenalsbyggnad. Dit fördes Livrustkammarens samlingar 1691.6 
Den anonyme person som besökte Arsenalen  den 16 september 1768 för  Den 
Swenska Fatburens räkning och nedtecknade vilka saker  som där  fanns att  se, 
tycks mest ha varit intresserad av kuriosa.7 Denne konstaterar nyktert  att  Streiff 
inte är så stor, men att  han i alla fall ser välväxt ut och håller ryttarmått.  Under 
1700-talet verkar det vara vanligt att beskrivningarna lägger mycket större tonvikt 
på den mer nyligen avlidne Karl XII:s efterlämnade kläder än på Lützenminnena. 
Även Johan Flodmark,  som besöker  Arsenalen 1788 när  den är  lokaliserad till 
Fredrikshovs slott 1785-1803, stannar vid Karl XII:s kläder i sin beskrivning – och 
låter dessutom Gustav II  Adolfs skjortor  ingå bland dessa.8 Kanske fanns ingen 

1 Petri,  Jonas. ”Dagbok, förd vid 1650 års riksdag i Stockholm” i  Nya Handlingar rörande Skandinaviens  
historia del 12, Stockholm 1837, s 174.
2 Whitelocke, Bulstrode. S 737.
3 Bolin, Gunnar och Vennberg, Erik. ”En stockholmsbeskrivning av Erik Dahlberg från omkring 1662” i S:t  
Eriks årsbok 1925. Stockholm 1925, s 14.
4 Bolin, s. 14.
5 Drejholt,  Nils. ”Den ständiga lokalfrågan” i Barbro Bursell  och AnneMarie Dahlberg (red),  375 år med 
Livrustkammaren. Stockholm 2003, s 156-160.
6 Drejholt, s 156.
7 Anonym. Den Swenska Fatburen. Fjerde Öpningen 16 september 1768, Avskrift.
8 Flodmark, Johan. ”En främlings Stockholms-intryck” i S:t Eriks årsbok 1906, s 66.
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tydlig beskrivning som kunde vägleda honom – Livrustkammaren tycks ha blivit 
styvmoderligt undanskuffad från Makalös som behövdes för Desprez verkstäder 
och Gustav III:s Dramatiska teater.1 1800-talet var ett  stökigt sekel för Livrust-
kammaren som flyttade flera gånger och dessutom var splittrad i flera små enheter 
mellan 1817 och 1851, då den återförenades i Arvfurstens palats för att 1856 flyt-
tas till Brunkebergs hotell. Grönhammar spekulerar i om dessa år av splittring bott-
nade i en syn på de gamla kungaminnena som en belastning för den nya bernadotte-
dynastin. Hon tror att även Livrustkammarens samlingar kan ha varit föremål för 
den systematiska förstörelse av allt som påminde om den fördrivna gustavianska 
kungafamiljen som beordrades av Karl XIV Johan. Förbudet mot bilder av Gustav 
IV Adolf upphävdes först 1844, när Oscar I tillträdde tronen, och bara några år se-
nare sammanfördes samlingarna igen.2 Hur föremålen varit uppställda i de många 
olika lokalerna under åren av splittring är oklart, men Lützenminnena fanns på oli-
ka platser  då skjortorna hörde till Klädkammaren och Streiff deponerades ända 
borta i Ulriksdal.3 Det finns dock bilder från den trofésamling som ställdes upp i 
Riddarholmskyrkan som en del av Karl XIII:s plan på att inrätta ett svenskt Pant-
heon.4 I Georg Scheutz beskrivning från de samlingar som visades i Brunkebergs 
hotell 1863 nämns Gustav II Adolf över huvud taget inte. Här nämns Streiff som 
ett kuriosa när författaren skriver att där finns en stor mängd historiskt märkvärdi-
ga rustningar, och till och med en uppstoppad stridshäst.5 Scheutz tycks ha intres-
serat sig mest för det historiska och kuriosavärdet i Lützenminnena. 

Under andra hälften av seklet  tycks  kungaminnen från fornstora  dagar  åter 
vara den stora attraktionen i Livrustkammaren. Från 1800-talets mitt och framåt 
skedde också administrativa förändringar som tyder på att man avsåg att satsa or-
dentligt på museet, förmodlingen som en del av en internationell trend att se muse-
er som ett medel för att stärka den nationella identiteten.6  Livrustkammarens upp-
rustning skedde samtidigt som ett  annat nationellt museum planerades, National-
museum.7 Om målet var att  väcka fosterländska känslor tycks man ha haft fram-
gång. Claes Lundin tillskriver till exempel kungaminnena huvudrollen när han be-
rättar om ett par sjömän eller skärgårdsbor som kommit till museet enbart för att se 
Karl XII:s stövlar.8 Han menar att folket har bevarat ”deltagandet för de krigiska 
minnena och hågkomsterna om deras snille och kraft som  gamla tider ledde de 
svenska härarna,” och att  just de krigiska fosterländska minnena lockar tusentals 
människor som kommer för att  se på just dessa.9 Det är inte omöjligt att  Lundin 

1 Drejholt, s 160.
2 Grönhammar 2003:1, s 206-207.
3 Grönhammar 2003:1.
4 Drejholt, s 162.
5 Scheutz, Georg. Stockholm. Illustrerade utkast. Stockholm 1863, s 188. 
6 Bursell,  Barbro.  ”Från  kunglig förrådskammare  till  statligt  museum” i   375 år  med Livrustkammaren. 
Stockholm 2003, Barbro Bursell och AnneMarie Dahlberg (red), s 156-160.
7  Grönhammar 2003:2 s. 12
8 Lundin, Claes. Nya Stockholm under 1880-talet. Stockholm 1890, s 481.
9 Lundin, s. 481.
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överdriver,  vilket  dock inte förminskar hans berättelse som tidsspegel. Och det 
finns fler exempel på att minnesmärkena över stupade kungar åter stod i centrum 
för många betraktares uppmärksamhet. En okänd skribent skriver i Dagens Nyhe-
ter den 10 december 1894 om ett besök på Livrustkammaren (nu placerad i Kung-
liga Slottets bibliotekssal), och beskriver Lützenminnena som de minnesrikaste och 
mest gripande föremålen.1

Mot slutet av 1800-talet börjar en kritisk historiesyn att göra sig gällande, där 
röster  höjs för att  sägen måste ge vika för vetenskap. Historien kring kungarna 
hade vimlat av personhistoriska berättelser som inte gick att  belägga. De började 
nu betraktas som skrönor och förlorade sitt värde.2  På Livrustkammaren represen-
terades förändringen mot en kritisk historiesyn kanske främst av Carl Anton Oss-
bahr, som var den som inledde arbetet  med en vetenskaplig bearbetning av sam-
lingarna.3 Arbetet tycks ha avspeglat sig tydligt i utställningen. Den 29 april 1894 
recenserar en anonym skribent den tredje upplagan av Vägledning för besökande i  
Lifrustkammaren i Stockholms Dagblad.4 Recensenten berömmer särskilt att ”stora 
namn och pikanta anekdoter” har fått ge vika till förmån för resultaten av historisk 
kritisk forskning, och ser detta som en förutsättning för att besökaren ska kunna 
göra sig en pålitlig föreställning om tidigare generationers ”seder och bruk, art och 
lynne.” De olika förhållningssätten till historien och samlingarna fortsätter dock att 
göra sig påminda även efter sekelskiftet. Att synen på delar av samlingarna som re-
liker lever kvar kan man se i Dagens Nyheter av den 14 september 1904, där signa-
turen ”Chela” visserligen erkänner deras nationella symbolvärde genom att  kalla 
dem för den ”dyrbaraste av statens alla samlingar,” men som också kritiserar Liv-
rustkammaren för att ha ordnat samlingen mer för att framhäva sina reliker, än ur 
kulturell synpunkt.5 Signaturen ”Svensk”, som yttrar sig i lokalfrågan i Stockholms 
Dagblad ett par månader senare, frågar sig om Livrustkammarens planerade flytt 
till Nordiska museet (flytten genomfördes 1906) kommer att leda till att samlingar-
na upplöses och används för att komplettera andra museers serier av föremål, eller 
att man ska få se ”Gustav II Adolfs blodiga skjorta och Karl XII:s genomskjutna 
hatt kompletterade genom serier af andra skjortor och hattar.”6 Dessa exempel kan 
mycket väl vara tänkta att  utgöra överdrifter,  utvalda för att  passa den i övrigt 
aningen vassa tonen i artikeln. Samtidigt visar formuleringen och valet av exempel 
på att det är något speciellt med dessa föremål. Det är föremål som hör ihop med 
sin kontext, de är bundna till kontexten med människoblod, och det är denna kon-
text, inte deras typologiska egenskaper, som har placerat dem på museum. Nordis-

1 Anonym, ”Lifrustkammaren” i Dagens Nyheter 10 december 1894.
2  Grönhammar 2003:2 s.16
3 Bursell 2003:2, s 178.
4 Anonym, ”Lifrustkammaren och dess samlingar, Stockolms Dagblad 29 april 1894.
5 Chela (signatur), ”Lifrustkammaren. Kungliga reliker eller kulturhistoria?” i  Dagens Nyheter 14 septem-
ber 1904.
6 Svensk. (signatur). ”Har svenska staten ej råd att härbärgera sina egna samlingar?” i Stockholms Dagblad 
26 januari 1905.
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ka museets intendent Bernhard Salin påpekar i sitt svar att Livrustkammarens sam-
lingar även i fortsättningen ska hållas samman som en enhet, och att han har svårt 
att se hur flytten till en ståtligare lokal skulle få samlingarna att förlora något i sin 
egenskap av nationalminnesmärke.1

Debatten (som även Grönhammar tar upp)2 återkommer ett  drygt decennium 
senare när signaturen ”St.” (Albert Stark) vänder sig emot den typologiska upp-
ställningen av föremål och samtidigt gör sig till talesman för svenska folket när han 
i Aftonbladet den 1 mars 1921 skriver att: ”Det är föremålens historiska egenskap, 
det är föremålens själ, om jag så må säga, som utgör Livrustkammarens hela vä-
sensart.”3 Stark är kritisk till Livrustkammarens sätt att placera föremålen i utställ-
ningslokalen (föremålen stod strikt  kronologiskt uppställda på Nordiska museet, 
och vapnen var typologiskt ordnade),4 och önskar att föremål med anknytning till 
historiska personer och händelser, som Lützenminnena, ska få en mer framträdande 
placering på museet. Han tillskriver dessa föremål ett högre värde än föremål i ty-
pologiska serier: ”Vem bryr sig ett uns om en hel utvecklingsserie av t. ex. mank-
skydd för stridshästar, mot exempelvis hertig Carls skarprättarsvärd.” Han beskri-
ver hur han har ”hört mången enkel svensk man eller kvinna tala om den känsla av 
andaktsfylld vördnad de erfarit” när de stått inför föremålen. Som motsats till den 
enkla svensken sätter han forskaren, som Stark menar inte har något intresse för 
vem föremålet har tillhört.  Enligt honom är det också ”svenska folkets” intresse 
som ska prioriteras när det gäller museets uppställning, och affektionsvärdet ska 
vara det enda kriteriet för denna.

Stark får ett par dagar senare svar på tal i samma tidning från Livrustkamma-
rens Sigurd Wallin, som bemöter hans kritik med att den är obefogad, och att ut-
ställningens uppställning talar för sig själv i den frågan.5 Han pekar bland annat på 
att  ”Gustav Adolfs-relikerna” har en framträdande placering i utställningen. Han 
understryker dock vikten av att placera även historiska föremål i en kontext. Den 
historiska personen får inte isoleras från sin samtid, och de föremål som de ägt och 
använt blir dessutom mer intressanta om man ställer dem i relation till andra före-
mål, ty, som Wallin skriver; ”Fältherren är störst i spetsen av de sina.” Starks oro 
för att föremål med stort affektionsvärde ska försvinna bemöter Wallin genom att 
förklara att man kan behöva ta bort föremål om man  på grund av ”skärpt historisk 
kritik nödgats avkläda en sak dess relikgloria,” detta för att folket inte ska luras att 
”troskyldigt dyrka ett falsarium, tillskapt genom okunnighet eller smartness.” Stark 
håller i en replik av den 14 mars i stort med Wallin, och konstaterar att det är själv-
klart att ett föremål ska avklädas sin relikgloria om den visar sig falsk ”[ä]ven om 

1 Salin, Bernard. ”Lifrustkammaren och Nordiska museet” i Stockholms Dagblad 31 januari 1905.
2 Grönhammar 2003:1, s 199.
3 St. (signatur för Albert Stark).  ”En kritik mot Livrustkammaren. Typologiskt museum eller historisk sam-
ling?” i Aftonbladet 1 mars 1921.
4 Grönhammar 2003:1, s 193.
5 Wallin, Sigurd. ”Livrustkammarens principer. Historisk skattkammare och kvalitetsmuseum för vapen” i 
Aftonbladet 4 mars 1921.
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det är smärtsamt, att en relik ska avklädas sin nimbus.”1 En av de starkaste beskriv-
ningarna av Lützenminnena som reliker kommer från Ivan Oljelund, som skriver 
om Livrustkammaren i Svenska Dagbladet 1931.2 När han skriver om kungarnas 
blodiga kläder: ”Att blod här strömmat på vitt linne är icke en legend utan fullaste 
verklighet” förs tankarna närmast till Jesu svepning – en av kristendomens heligas-
te reliker. Kanske associerar Oljelund till Turin-svepningen, vars autenticitet även 
på hans tid var ifrågasatt. Men Oljelund ger blodet ett stort symbolvärde när han 
skriver att ”blod är det  största offret till nationen”, en fras som också väcker asso-
ciationer till Jesus som offrade sig för mänskligheten.

Under 1970-talet börjar man att i allt högre grad ifrågasätta Lützenminnena. I 
en text till en av Hasse E:s karikatyrer i Dagens Nyheter skriver visserligen signa-
turen Grand att Streiff är ett av Sveriges mest älskade museiföremål, men i övrigt 
beskriver han Livrustkammaren med sina blodiga kläder som ett  skräckkabinett 
fyllt av mordvapen.3 Tore Borglund tycker i Kvällsposten att  Lützenminnens ger 
ett ”patetiskt intryck, vittnande om att så förgås all världens storhet.”4 I och med 
Livrustkammarens flytt till Kungliga Slottet 1978 så isolerades i princip de ”blodi-
ga” föremålen (dräkterna från polska fälttåget, Lützenminnena, samt de kläder Karl 
XII och Gustav III bar vid sin död) i en egen stor sal, den närmast ingången till 
museet. Glest uppställda och suggestivt belysta i den mörka salen gav de ett nytt, 
dramatiskt  intryck som väckte  olika känslor hos olika betraktare.  I  Aftonbladet 
hösten 1978 ser exempelvis Steinar Olsen dem som symboler för en blodig bransch 
och de får honom  att  tänka på krig, skyttegravar och likplundring.5 Så sent som 
1983 kan man dock se ordet relik i samband med Lützenminnena, när Bo Lundin 
skriver i  Göteborgstidningen om ett  besök på Livrustkammaren.6 Han använder 
formuleringar som att föremålen i Streiffs monter är ”sublimt sakrala” och hur be-
sökaren på sin väg till montern får ”gå en via Crucis” i en miljö som han liknar vid 
en gotisk katedral. I montern ligger Gustav II Adolfs värja och ”glittrar som en re-
lik.” En stor skillnad mot Oljelunds text är dock att Lundin inte utnämner föremå-
len till reliker – de sakrala formuleringarna är i stället liknelser som beskriver hans 
upplevelse. Den sparsmakade inramningen fick också kritik av vissa professionella 
utställningsrecensenter,  som ansåg att  basutställningen borde spegla vad kunga-
makten hade inneburit för folket i form av uppoffringar och lidande.7

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om tidernas samhällsbild och his-
toriesyn har styrt hur man ha betraktat Lützenminnena, så har även Livrustkamma-
rens presentation av dem påverkat besökarnas reaktioner inför dem. Under 1600-

1 Stark, Albert. ”Kritiken mot Livrustkammaren. Ett genmäle till t.f. Föreståndaren” i Aftonbladet 14 mars 
1921.
2 Oljelund, Ivan. ”I Livrustkammaren” i Svenska Dagbladet 7 oktober 1931.
3 Grand (signatur), ”Hjälteidealets reservat” i Dagens Nyheter 21 februari 1970.
4 Borglund, Tore,  ”Gå och se på hjältens blodiga skjorta” i Kvällsposten Malmö 11 maj 1972.
5 Olsen, Steinar. ”Kungarna har flyttat tillbaka till slottet” i Aftonbladet 21 september 1978.
6 Lundin, Bo. ”Det skärs pipor i vassen bland Lützens dimmor” i Göteborgstidningen 6 november 1983.
7 Grönhammar 2003:1, s 191.
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talet var de huvudattraktionen i en samling som naturligtvis var mycket mindre än 
nu, och med färre huvudpersoner att välja mellan. Efter Karl XII:s död hamnade 
fokus i stället på honom, ett  intresse som förstärktes när Voltaires biografi över 
hjältekungen kom ut 1730.1 Om det var händelsernas aktualitet som gjorde att Karl 
XII sågs som mer intressant under 1700-talet, så kan det vara tillgängligheten till 
föremålen som gjorde att  detta  förhållande fortsatte  att  råda  under  1800-talets 
första hälft. Streiff förvarades då i Confidencen på Ulriksdal. Man kan tänka sig att 
Karl XII:s kompletta dräkt där man till och med fick prova de blodiga handskarna 
upplevdes som betydligt mer fantasieggande än byltet med Gustav Adolfs blodiga 
skjortor,  eller för den delen dräkten från Dirschau som av misstag förknippades 
med kungens död.2 Under 1800-talets senare hälft började Gustav Adolfs-kulten 
gro, parallellt med att Livrustkammaren fick bättre lokaler och en tydligare ledning. 
Detta avspeglas i ett förnyat intresse för Lützenminnena, och en ökad laddning av 
hjältedyrkan och patriotism som tydligt syns i texter om dem. En tydlig förändring 
syns jämfört med 1600-talet. Då var föremålen i högre grad verktyg i kungarnas 
identitetsbyggen och politiska retorik. Nu utmålas de som svenska folkets minnen, 
som ska finnas tillgängliga och presenteras på ett värdigt sätt för deras skull. Före-
målen tillskrivs en själ och en förmåga att väcka fosterländska känslor. Detta hotas 
av ”vetenskapen”. Mot 1900-talets slut får föremålen en ny inramning, som i gans-
ka hög grad ger betraktaren tolkningsföreträde. Men neutral är den inte. Grönham-
mar beskriver ambitionen med den nuvarande uppställningen av Streiff som att den 
är tänkt att suggerera liv i det döda föremålet, att placeringen riktad snett framåt 
ger intryck av att hästen befinner sig i rörelse, och att montern med sin låga taklinje 
i ett trångt utrymme får hästen att se större ut.3 Att han är mycket viktig framgår 
redan i besökarens första möte med museet, på Internet, i annonser och på skylten 
vid entrén. Streiff har gått en lång väg från livhäst till logotype.

Lützenminnena som regalia och reliker
Lützenminnena har vissa tydliga egenskaper gemensamma med reliker. Geary skri-
ver att relikerna utanför sina relikskrin inte är vare sig dekorativa eller praktiskt an-
vändbara. Utanför sin kontext är de inte mycket mer än bara ben.4 Detta gäller i 
hög grad för många delar av Lützenminnena. En luggsliten uppstoppad häst med 
en bleknad, spröd mundering, nötta gamla dräkter, och en hög blodiga trasor – det 
är allt de är om man tar bort deras kontext. En annan aspekt att ta hänsyn till är att 
man inte nödvändigtvis betraktade föremål på exakt  samma sätt  då, som vi gör 
idag. 

1 Grönhammar 2003:1, s 208.
2 Grönhammar 2003:1, s 206-207.
3 Grönhammar 2003:1, s 197-198.
4 Geary, s 174.
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Lützenminnena är inga reliker i den katolska betydelsen av ordet, och blotta tanken 
hade möjligen fått den djupt protestantiske Gustav II Adolf att vända sig i sin grav. 
Jakob Christensson sammanfattar bilden av det trettioåriga kriget som ”en mång-
bottnad konflikt där svenskarna från första början stred på rätt  sida och med gu-
domlig sanktion” och att propagandan utmålade kungen som ”det efterlängtade le-
jonet från Norden som frälste förtryckta evangeliska trosfränder undan hotet från 
papismens babyloniska sköka.”1 Man ville alltså utmåla Gustav II Adolf som pro-
tenstantismens store härförare. Ur det hänseendet kan det tyckas märkligt att man 
bevarade hans blodiga skjortor, Luther hade ju själv skrivit att Guds ord var den 
enda heliga reliken och att  helgons ben och kläder bara var döda ting. Gustav II 
Adolfs blodiga skjortor förväntades inte utföra några mirakel, om nu inte förmågan 
att bidra till att sporra folk att bege sig kors och tvärs ut i leran på de europeiska 
slagfälten var att betrakta som något dylikt. Men föremålen utgjorde en ständig på-
minnelse om att kungen själv stått  i spetsen för sina trupper i strid, att  han hade 
gjutit sitt eget blod för sitt land och sin tro,  men ändå återvänt till slagfältet och 
offrat det  dyrbaraste en människa kan ge, sitt  eget liv. Sundin och  Tegenborg-
Falkdalen funderar över om det är rimligt att tänka sig att föremål som tillhört den 
som ”helgonförklarats” även i en annan trosriktning än den katolska  gavs särskilt 
innebörd. Det är säkert rimligt, men i det här fallet kan jag inte finna att de någon-
sin skulle ha betraktats som reliker i religiöst hänseende. 

 Vad Lützenminnena däremot säkerligen omfattas av är dels den förmåga att 
väcka vördnad och eftertanke som föremål som är nära förknippade med en per-
sons död vanligen har. Ett av föremålen är ju dessutom en död häst, och djur väck-
er ofta extra sympati. Dessutom skänker det faktum att de har tillhört en mycket 
berömd och upphöjd person en särskild laddning åt föremålen som gör dem spän-
nande och åtråvärda, något som även Sundin och Tegenborg-Falkdalen noterar.2 
Det finns gott  om exempel på att Lützenminnena utgjort eftertraktade souvenirer 
genom åren. Redan innan liket hunnit kallna hade de flesta av kungens kläder av-
lägsnats från kroppen. Det mesta försvann, men kyllret hamnade som trofé i Öster-
rike. Där värderades den tillräckligt högt för att dels bli bevarad genom åren, och 
dels anses vara en värdig gengåva för de insatser som Svenska Röda Korset gjorde 
i landet under första världskriget.   Många av Livrustkammarens dräkter bär också 
spår av souvenirjägare, i form av hål som uppstått när besökare har klippt ut små 
bitar och tagit med hem.3 Detta har även drabbat Gustav II Adolfs skjortor.4 Bland 
dessa souvenirer återfinner vi förstås också det Swennefiordska bettet, om det vid 
erhållandet betraktades som autentiskt. 

1 Christensson, Jakob (red). Signums svenska kulturhistoria. Stormaktstiden. Lund 2005, s 13.
2 Sundin, s 18.
3 Rangström, Lena. ”Livrustkammarens dräktsamling” i  375 år med Livrustkammaren,  Barbro Bursell och 
AnneMarie Dahlberg (red) Stockholm 2003, s 73.
4 Enhörning, Rebecka och Nilsson, Johanna. ”Vården av samlingarna” i 375 år med Livrustkammaren,  Bar-
bro Bursell och AnneMarie Dahlberg (red). Stockholm 2003, s 138.
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Lützenminnenas laddning ligger, som vi redan har konstaterat, till stor de i symbol-
värden som medvetet skapats av kungamakten. Geary skriver att relikerna fick sitt 
värde efter att  ha genomgått  en social och kulturell förvandling från att  ses som 
vanliga människorester till att bli reliker.1 Den här sociala och kulturella överens-
kommelsen arbetade kungen aktivt och medvetet med under hela sitt vuxna liv, och 
andra efter hans död.  Lützenminnena är monument som minner om dygd och upp-
offring och uppmanar till följande av kungens exempel, som ett i en lång rad histo-
riska hjältedåd.  Ann Grönhammar skriver att  Livrustkammaren under 1600- och 
1700-talen fungerade som en furstespegel. Kläderna och föremålen påminde om 
den gode konungen som offrade sig för folket – och utgjorde en materiell illustra-
tion av kungens ärofyllda image.2  Karl XI fick som barn besöka Livrustkammaren 
och titta på de blodiga kläderna, och lärdes att se Gustav II Adolf som ett gott ex-
empel.3 Men bilden av lejonet från Norden var äldre än så, den hade börjat ta form 
under Gustav II Adolfs livstid, och redan här fanns blodsoffret med i retoriken. 
Kungen liknades vid en pelikan, som uppväckte sina barn – det vill säga underså-
tarna – med sitt eget blod.4

Man kan också knyta Lützenminnena till göticismen med dess hjältar och dyg-
der,  och till Gustav II  Adolfs eget  intresse för historiska minnesmärken. Under 
hans tid som kung började man inventera historiska monument i landet, och Johan-
nes Magnus historia om götarnas och svearnas konungar översattes till svenska.5 
Enligt den götiska historieskrivningen var göterna ett mäktigt krigarfolk med rötter 
som ättlingar till Noa, som till och med hade dragit på fälttåg för att utmana romar-
na. Deras rike hade sträckt sig runt Östersjön, och ledda av den kloke kung Berik 
försvarade de landet mot fiender som ville nagga det i kanterna.6 Vid karusellspelen 
i samband med kröningen 1617 spelade Gustav II Adolf just Berik, som red i spet-
sen för sin kadrilj med göter.7

Streiff skulle kunna betraktas som en sorts ställföreträdare för Gustav II Adolf. 
Stridshästen var furstens signum och de två utgjorde en enhet – Eva Ernstell citerar 
till exempel i en av sina texter om Streiff den norska historikern Anne Eriksen som 
drar denna symbolik så långt som till att påstå att det för 1600-talsbetraktaren var 
nästan samma sak att stå inför hästen som inför kungen.8 Men där Streiff står upp-
ställd i sin monter, färdigsadlad och redo att med spetsade öron gå ut i strid med en 
ryttare som aldrig mer kommer att sitta upp, knyter han också betraktaren till slag-
fältet på ett mäktigt och fantasieggande sätt. 

1 Geary, s 177.
2 Grönhammar, Ann. ”Med minnen av kungar byggde medborgarna en nation”, ur Gustav Vasa tur & retur.  
Sofia Nestor (red.). Stockholm 2003,  s 15.
3 Sundin, s 36.
4 Sundin, s 36.
5 Sundin, s 22-23.
6 Sundin, s 26-27.
7 Sundin, s 27.
8 Ernstell, s 101.
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Tolkningen av föremål är individuell, och beror på varje persons bakgrund och in-
tressen. Det kan ligga betydligt fler aspekter än de ovan nämnda i Lützenminnenas 
laddning. Innan man helt utesluter Lützenminnena som reliker med övernaturliga 
krafter så bör man måhända betänka att även om kungamakten var knuten till den 
evangeliska kyrkan så behövde man nog inte skrapa djupt på ytan för att hitta res-
ter av ett halvt millenniums helgondyrkan ute bland folket, som dessutom av och 
till styrdes av katolska kungar under slutet av 1500-talet. Reformationen sopade 
inte heller bort  helgonen helt från kyrkorna. Så sent som 1579 fick till exempel 
Erik den heliges reliker ett nytt praktfullt skrin i Uppsala domkyrka, där de fortfa-
rande finns bevarade.1 Därtill ska läggas folktron. Under Gustav II Adolfs livstid 
och under de sekel som Streiff har varit utställd har en mängd myter florerat kring 
hjältekungarna och deras övernaturliga förmåga att  överleva på slagfältet.  Ebbe 
Schön nämner några i sin bok Kungar, krig och katastrofer:2 Gustav II Adolf föd-
des med segerhuva, vilket gjorde att  han alltid hade lyckan med sig.3 Dessutom 
hade han fått en kopparring av en häxa, som gjorde att han kunde såras men inte 
dödas. Att han dog i Lützen berodde på att en lömsk munk kände till det hela och 
därför plockade av kungen ringen när han sov. Sedan klädde han ut sig till soldat 
och sköt kungen.4  Liknande historier finns i än rikligare mängd i folktron om Karl 
XII, som tack vare en trollgumma var så ”hård mot skott” att mängder av kulor 
trillade ner på golvet varje kväll när han kom in från slagfältet och ruskade på va-
penrocken.5 De karolinska krigarna ska däremot enligt Schön ha ansett att det var 
Gud som bevarade Karl XII från kulorna. Det motsvarar väl vad Gustav II Adolf 
trodde om vem som hållit sin vakande hand över honom i Polen.6 Sådana här säg-
ner kan säkert ha bidragit till att öka laddningen hos Lützenminnena.

En aspekt på beslutet att spara och stoppa upp Streiff som jag inte har kunnat 
finna att någon belyst, är förhållandet mellan detta och de tabun som rådde kring 
slakt och hantering av döda hästar. Brita Egardt gjorde i början av 1960-talet en 
etnologisk  undersökning om folkliga fördomar  och  tabun  kring  hästslakt.  Där 
framgår att det fanns en utbredd fördom mot hästslakt under 1600-talet.7 Framför 
allt fanns det en motvilja mot att flå och forsla bort hästar.8 Sysslan överläts på sär-
skilda personer, rackare, som ofta mer eller mindre ställdes utanför samhället. Det-
ta avståndstagande var såpass etablerat att det även syns i officiella regelverk.9 Att 
man trots detta valde att flå Streiff och montera hans hud på en trästomme, tyder 
på att han måste ha tillskrivits ett högt symbolvärde. Här kan man dra paralleller till 

1 Uppsala domkyrkas hemsida, http://www.uppsaladomkyrka.se. 2010-04-07.
2 Schön, Ebbe. Kungar, krig och katastrofer. Stockholm 2005.
3 Schön, s 95.
4 Schön, s 98.
5 Schön, s 123-127.
6 Bursell 2005, s 17.
7 Egardt, Brita.  Hästslakt och rackarskam (diss).  Nordiska Museets Handlingar nr 57. Stockholm 1962, s 
163.
8 Egardt, s 216.
9 Egardt, s 248-249.
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Geary, som nämner tabut kring döda i det romerska samhället. Här samlade man in 
likdelar trots att de döda ansågs vara en smitthärd, och trots att det var förbjudet 
att begrava döda innanför stadens murar.1 

Ett annat tecken på hur högt man har värderat Streiff är hur väl han har klarat 
sig genom århundradena. Detta  påpekar Eva-Sofi Ernstell i sin bok om hästen. 
Trots att han är ett stort och otympligt föremål som har flyttats kors och tvärs runt 
Stockholm, stått i skyddsrum under andra världskriget, och till och med evakuerats 
från ett brinnande slott, så är han i ganska bra skick. Han är lite luggsliten, och ett 
öra har skadats av eld, men i övrigt har han klarat de 377 åren som uppstoppad 
utan större skavanker. 

1 Geary, s 174.
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Kungagåvan

Lützenminnenas symbolvärde och laddning är, som vi kunnat konstatera i föregå-
ende kapitel, resultatet av hur människorna omkring dem under århundradena har 
velat framställa dem, och i vissa fall sig själva. Kungligheter har, allt eftersom det 
passat deras syften, framhävt eller dolt dem. Museimän har undersökt,  beskrivit, 
och presenterat  dem. Skribenter har skrivit om föremålen, och då även beskrivit 
vilka känslor de väckt eller borde väcka. Alla har de bidragit till det narrativ som 
styr hur vi ser på föremålen idag. I detta kapitel ska vi sätta luppen på en av de 
händelser som bidrar till detta narrativ, nämligen kung Oscar I:s gåva till riksdags-
mannen Petter Jönsson i Träslända. Här finns fortfarande många obesvarade frågor 
som kanske skulle kunna få svar om man ägnade dem en omfattande utredning. 
Fick Jönsson verkligen bettet  ur kungens hand? Fabricerade kungaminnen var ju 
inte ovanliga på den här tiden. Om han fick bettet av kungen, togs det då verkligen 
ur munnen på Streiff? Och trodde i så fall kungen på att det var bettet från Lützen? 
Han bör ha varit en tillräckligt bildad ryttare, och tillräckligt familjär med ryttarpor-
trätt  från 1600-talet, för att  tvivla på det.  För diskussionen i detta kapitel är det 
inte av avgörande betydelse om det  Swennefiordska bettet är det bett som Streiff 
bar vid Lützen eller inte. Min utgångspunkt för denna diskussion är att en gåvo-
transaktion verkligen har ägt rum mellan Oscar I och Petter Jönsson. Jag finner det 
rimligt med hänsyn till de texter om Petter Jönsson, och kungagåvor som jag har 
tagit del av. Och för Petter  Jönsson var troligen bettets  autenticitet  oomtvistlig, 
han hade ju fått det ur kungens hand, direkt från Streiffs mun (vilket förstås, även 
om det bara var där som rekvisita, på sitt sätt gör det till ”Streiffs bett”). Det är 
också i egenskap av att  vara ”Streiffs bett” som detta  annars ganska oansenliga 
järnföremål har bevarats i 150 år av Petter Jönssons ättlingar, och som fört det till-
baka till Livrustkammaren. Oavsett om det Swennefiordska bettet användes i Lüt-
zen eller inte så har narrativet kring det varit såpass starkt att mottagaren och dess 
omgivning har behandlat detta som om det vore ett faktum. Det anser jag är till-
räckligt för att man ska kunna diskutera en gåvotransaktion av ”Streiffs bett” och 
dess betydelse för givare och mottagare.
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Oscar I:s gåva till Petter Jönsson
En dag på senhösten 2000 besökte privatpersonen Curth Swennefiord Livrustkam-
maren och berättade att  han och hans 13 kusiner ägde ett  bett som enligt famil-
jetraditionen hade tillhört Streiff, och som deras anfader, riksdagsmannen för bon-
deståndet Petter Jönsson, skulle ha fått vid ett besök i Livrustkammaren eller Hov-
stallet på 1850-talet av Oscar I. Nu funderade kusinerna på om bettet kanske borde 
doneras till något museum, och ville se om Livrustkammaren var intresserade av 
det. Annars övervägde de att skänka det till Nässjö hembygdsförening.1 Den myck-
et historieintresserade Swennefiord var synnerligen engagerad i ärendet. Han fort-
satte ända fram till dess att donationen var ett faktum 2005 att forska i traditionen 
kring bettet,  och sände flera gånger in sina resultat  till Livrustkammaren. Enligt 
denna familjetradition var Petter Jönsson släkt med livknekten Anders Jönsson vid 
Smålands ryttare.2 Denne hade ridit vid Gustav II Adolfs sida under slaget vid Lüt-
zen, och stupade där. Vid ett besök i Livrustkammaren eller på Hovstallet skulle 
Jönsson ha tiggt till sig bettet av Oscar I.3 Bettet nedärvdes sedan i släkten enligt 
en ägarlängd som Swennefiord redovisar i två brev – i det senare brevet har han 
fått den bekräftad av en äldre släkting.4

Petter Jönsson i Träslända

Petter Jönsson föddes 1791 i den lilla byn Träslända i Nässjö socken. Han var älds-
te son till bonden Jöns Bengtsson och Brita Isacsdotter och kom att ta över går-
den, en liten självförsörjande enhet som vid faderns död 1803 bland annat hade tre 
kor och tre böcker – en bibel, en psalmbok och Nya Testamentet. Denna bondpoj-
ke kom att bli känd för eftervärlden som en av sin tids märkligaste riksdagsmän, 
och som en av Nässjös stora män.  Petter Jönsson avled den 11 november 1859. 
Hans biografi har bland annat nedtecknats av barnbarnsbarnbarnet Albert Granmo i 
boken Petter Jönsson i Träslända.5 

Petter Jönsson började sin politiska karriär i samband med inrättandet av Näs-
sjös första fasta skola i den nyuppförda sockenstugan, ett projekt som vann Träs-
lända-bondens gillande och stöd. Han ska bland annat senare ha skänkt pengar till 
skolan, och biblar till avgångselever.6 Han var talesman för sitt byalag, och period-
vis kyrkvärd. 1822 blev han utnämnd till elektor för val av riksdagsman, och valdes 
sedan själv till riksdagsman för bondeståndet. Han deltog i riksdagarna 1828-30, 
34-35,  40-41,  47-48,  53-54 och 56-58.  1828-30 var han ledamot  av  förstärkta 
statsutskottet och förstärkta bankutskottet. 1834-35 var han statsrevisor och leda-
1 Anteckningar i Livrustkammarens katalogpärm.
2 Brev från Curth Swennefiord inkomna till Livrustkammaren 2001-10-15 samt 2001-12-18.
3 Ivarsson, Malin. ”Kusiner återupplevde minnen” i Smålandstidningen den 21 maj 2001.
4 Brev från Curth Swennefiord inkomna till Livrustkammaren 2001-12-18 samt 2002-11-13.
5 Granmo, Albert. Petter Jönsson i Träslända. Nässjö 1970.
6 Granmo, s 40.

49



mot av förstärkta lagutskottet,  och från 1834 även ledamot av allmänna besvärs- 
och ekonomiutskottet.1 Utöver sina politiska engagemang var han även medlem av 
Patriotiska sällskapet och flera andra sammanslutningar.

Jönsson beskrivs ofta som något av ett  original, och det kan finnas  skäl att 
vara särskilt kritisk när man läser om honom då man kan ana tendenser att under-
stryka och överdriva hans likheter med arketypen av den svenska kluriga självstän-
diga bonden som vågar stå upp mot överheten och göra sin stämma hörd. Dessa 
jämförelser är inte alltid till Jönssons fördel.  I Svenskt Biografiskt lexikon skriver 
exempelvis Ragnar Amenius att Petter Jönsson var en av ”sin tids originellaste och 
i sin självständighet mest svårfångade riksdagsmän.” och att han var ”slug och be-
nägen till intriger.”2 

Jönsson var en aktiv riksdagsman, som gjorde sin stämma hörd i många olika 
frågor. Brännvinsfrågan var omtvistad under hans år som riksdagsman. Jönsson var 
kluven i frågan, han ville få ner förbrukningen samtidigt som han värnade om bön-
dernas rätt till husbehovsbränning.3 I denna fråga precis som i frågan om tullar och 
frihandel värnade han om sina väljares ekonomi. Han var också engagerad i religi-
onsfrågor, och svängde från att vilja dra in biskopsämbetena till att konstatera att 
det nog ändå fanns mycket för biskoparna att göra med att bekämpa frikyrkorna. 
Han ville också ändra konventikelplakatet  så att  husandakt  tilläts.4 Jönsson var 
också aktiv i undervisningsfrågan. Han var för att alla församlingar skulle få skolor, 
men det fick inte kosta för mycket.  Därför borde ämnena begränsas till läsning, 
kristendom och skrivning. Ämnen som geografi och historia var ändå ett hot mot 
sedligheten.5 

Petter Jönsson var känd för att vara extremt kungavänlig och lojal mot kunga-
huset.6 Detta var något som han ofta blev kritiserad och förlöjligad för, men som 
han mer än villigt stod för. Han var en av de få som motsatte sig inskränkningar i 
kungens rätt att regera när frågan togs upp under riksdagarna 1840-41 samt 1854. 
Han arbetade också till kungahusets fördel när han önskade att kronprinsen skulle 
ha rätt  att  ta över kungens regeringsärenden vid den sistnämndes förfall, i stället 
för att  låta en interimsregering göra det.  Detta  skulle  dock endast gälla för just 
kronprinsar. Frågan blev särskilt aktuell i samband med Oscar I:s sjukdom 1857, 
och resulterade i att den blivande Karl XV fick regera.

1 Amenius,  Ragnar.  ”Jönsson,  Petter”  i  Erik  Grill  (red).  Svenskt  biografiskt  lexikon band 20.  Stockholm 
1973-75. 
2 Amenius, s 552.
3 Granmo, s 58 ff.
4 Granmo, s 81-90.
5 Granmo, s 97 ff.
6 Granmo, s 157 ff.

50



Petter Jönsson och gåvorna

Petter Jönssons givande och emottagande av gåvor orsakade flera gånger debatt. 
Under sin första riksdag 1828-1830 fick han en medalj av kronprinsen. Det var sed 
att  de konservativa riksdagsmännen fick sådana medaljer, men röster  höjdes om 
att  Jönsson fått sin medalj för tidigt, utan att ha hunnit göra sig förtjänt av den.1 
1840 skänkte Petter Jönsson en mässhake i rött och guld till Nässjö kyrka. Gåvan 
omnämndes i en notis i Statstidningen, vilket fick Aftonbladet att reagera och fråga 
sig om gåvan i själva verket var ett sätt för Jönsson att återupprätta sin goodwill i 
hembygden efter att flera gånger ha gått emot sitt stånd i riksdagen. På detta svara-
de Jönsson i en insändare att syftet med gåvan inte hade varit att öka sitt anseende i 
hembygden utan att  hans åsikt var att  den som kunde göra gott  skulle göra det 
utan beräkning.  Han påpekade också att  han tidigare hade donerat  pengar  och 
böcker till skolan. Ett par anonyma insändare som talade till Jönssons fördel följde, 
och snart ebbade debatten ut.2  Värre var det då med en silverkanna som Jönsson 
ska ha fått av kungen, under riksdagen 1840-41 då kungens makt var under de-
batt.3 Jönsson och Nils Strindlund (sedemera bondeståndets talman) var de enda 
som stod upp mot en inskränkning av kungens makt, och det väckte därför en hel 
del uppseende när Jönsson fick emottaga en silverkanna av Karl XIV Johan. Silver-
kannan var en typ av formell kungagåva som bland annat kunde delas ut till riks-
dagsmän som stod på särskilt god fot med kungen.4 Det råder delade meningar om 
exakt när Jönsson ska ha fått  kannan.  Aftonbladet påstod i januari 1841 att  han 
hade fått den innan han åkte hem från riksdagen, medan Petter Jönsson själv i sam-
ma tidning skriver att han fått den under kungens besök i Jönköpings län den 6 juni 
1839.5 Anspelningar om att silverkannan skulle vara en muta dök upp från fler håll. 
Granmo skriver att  historien med silverkannan gick så långt att  det  ryktades att 
Jönsson regelbundet hade besökt slottet efter mörkrets inbrott, och en kväll kom-
mit därifrån med silverkannan under rocken.6 Petter Jönsson ska själv ha kommen-
terat gåvans betydelse som muta när hans fru förebrådde honom, med orden ”Oroa 
dig inte för det,  mor lilla, för varenda en i bondeståndet  har fått  presenter från 
kungen.”7 Silverkannan förstördes i en eldsvåda som förstörde  huset  där  Petter 
Jönssons äldsta dotter Catharina bodde. Samtidigt förstördes även större delen av 
en silverservis, som ska ha varit en gåva från Oscar I och som ska ha överlämnats 

1 Granmo, s 158.
2 Granmo, s 46-47.
3 Granmo, s 158-159.
4 Granmo, s 159.
5 Granmo, s 159-160.
6 Granmo, s 129.
7 Granmo, s 160.
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genom bud till Träslända då Jönsson var borta på en senare riksdag.1 Han ska ock-
så ha fått en snusdosa och en klocka, som så småningom skänktes till Nässjö hem-
bygdsmuseum men som blev stulna vid ett  inbrott.2 Bland kungagåvorna nämner 
Granmo även ”Gustav II Adolfs hästbetsel från Lützen.”3

Kungaminnet som företeelse
 

Det finns många olika typer av fysiska kungaminnen. Mest uppenbara är kanske de 
officiella monument som rests av eftervärlden i form av till exempel statyer. Men 
det finns även kungaminnen som har en mer personlig prägel, som utgör objektifie-
rade manifestationer  av individers förhållande till medlemmar av kungafamiljen. 
2003 anordnade Livrustkammaren en utställning i syfte att undersöka vilken del det 
kungliga inslaget står för i det svenska kulturarvet. I förordet till katalogen beskri-
ver dåvarande överintendenten Barbro Bursell vilka frågor man ville ha svar på, 
och vilken typ av kungaminnen som ingick i utställningen.4 Museet  frågade sig 
bland annat vilka konkreta spår den svenska monarkin avsatt ute bland folket, hur 
kungligheter valt att presentera sig i olika sammanhang, hur människor har skildrat 
dessa möten och vilken typ av minnen de genererat  samt vilken roll kungahuset 
spelar i berättelserna om Sverige och det  svenska samhället.5 Inför utställningen 
gjordes en landsomfattande kartläggning bland museer och privatpersoner av före-
mål som fungerade som dokument över kungliga relationer som ansetts minnesvär-
da. Det är denna typ av föremål jag kommer att diskutera under epitetet ”kunga-
minnen”. Den katalog som producerades till utställningen visar vilken oerhört bro-
kig flora av föremål som kan sorteras in under denna kategori. En stor del av dem 
är gåvor från medlemmar av kungahuset. Det kan röra sig om officiella eller for-
mella gåvor av stort  eller litet slag, som medaljer, porträtt  eller begravningskon-
fekt.  Det  kan också  röra  sig om mer personliga föremål,  som avlagda kläder, 
smycken och porslin som skänkts till trotjänare vid hovet, eller  udda föremål som 
exempelvis Streiffs bett. Vissa föremål har sparats av sin ägare för att en kunglig-
het har kommit i kontakt med dem vid något besök – en stol, en tallrik, kanske ett  
helt rum som möblerats upp för tillfället. Andra föremål har man själv skaffat sig i 
smyg. Här rör det sig ofta om souvenirer med anknytning till historiska kunglighe-
ter som man plockat med sig vid besök på museer eller slott, kanske en tygbit från 
en dräkt eller en flisa som man täljt loss från en möbel.

1 Granmo, s 176.
2 Ivarsson 2003:1.
3 Granmo, s 176.
4 Bursell 2003:1, s 7 ff.
5 Bursell 2003:1, s 7.
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Ann Grönhammar skriver i katalogens inledningskapitel att  kungaminnen bär på 
kunglig magi. De utstrålar rikedom och makt och symboliserar det upphöjda och 
onåbara. Föremålen kan påminna om när man var i närheten av den kungliga perso-
nens strålglans.1  När de sparas genom generationerna i privata samlingar påminner 
de både om kungligheten och om den släkting som förde in kungaminnet i familjen. 
På så vis binder föremålet samman familjens historia med den allmänna historien, 
den som finns i historieböckerna.2 I urvalet av föremål till utställningen stod inte de 
konstnärliga och materiella kvaliteterna i centrum. Museet valde i stället att fokuse-
ra på vad föremålen hade att berätta, och betraktade dem snarast som dokument. 
Det var inte heller avgörande huruvida föremålets proveniens var äkta. Grönham-
mar antyder att hon ser ett mönster av kungaminnen som troligen är konstruerade i 
historieromantisk anda för att knyta an till och illustrera de traditionella kungabe-
rättelserna om Gustav Vasa, Gråkappan och liknande.3 I katalogen återfinns till ex-
empel tallrikar från 1800-talet  som Karl XII ska ha ätit  på och ett  vinglas från 
1700-talets senare hälft som Karl XI ska ha druckit ur.4 Livrustkammaren ansåg att 
även konstruerade kungaminnen var dokument som kunde berätta om betydelseful-
la föreställningar knutna till tingen. Det intressanta i dessa fall var att få reda på när 
dessa föreställningar kunde ha uppstått och varför.5

Den typ av kungaminnen som jag framför allt vill fokusera på är kungagåvor-
na. Ann Grönhammar skriver att givandet av gåvor var en viktig del av  de kungli-
gas aktiva imageskapande. Den generösa akt som givandet innebar skänkte glans åt 
den kungliga givaren. Mottagaren förväntades återgälda gåvan  med sin lojalitet, 
underdånighet och sympati.  I  och med mottagandet  av gåvan bekräftade också 
mottagaren kungens legitimitet.6  Därigenom blev givandet  av gåvan en politisk 
process. Svante Beckman skriver också att  kungaminnen ofta bär på en politisk 
mening.7 Just under 1800-talet,  då Petter  Jönsson fick sin gåva,  övergick enligt 
Ann Grönhammar de kungaminnen som under 1600-  och 1700-talen betraktats 
som furstespeglar som visade upp den gode kungen som dog för folket, till att bli 
kungliga propagandainstrument. Delaktigheten i samlingarnas kontinuitet blev ett 
sätt  för  Bernadotterna  att  anknyta till Sveriges gamla hjältekungar.  Föremålens 
kontext var av stor vikt under den här perioden. Samlingarna existerade i symbios 
med de litterära berättelserna och den bildkonst som behandlade kungligheterna 
och deras gärningar och som gav dåtidens människor förutsättningar att tolka vad 
de såg i Livrustkammaren.8  Berättelserna och konsten väckte fosterländska känslor 
och känslor av vördnad inför de historiska personerna. På 1800-talet är föremålen 

1 Bursell  2003:1, s.7.
2 Grönhammar 2003:2 s. 20
3 Grönhammar 2003:2, s 20. 
4 Nestor, s 138.
5  Grönhammar 2003:2 s. 12
6 Grönhammar 2003:2 s. 24
7 Beckman, Svante, ”Kungligt kulturarv” ur Svenska kungaminnen. Stockholm 2003, s 9 ff.
8 Grönhammar 2003:2 s. 15 
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av underordnad betydelse, viktigare är minnena, associationerna och känslorna som 
de framkallar.1  Caroline Hedberg  påpekar att det finns en särskild laddning hos fö-
remål med kunglig anknytning. Särskilt vad gäller kungliga gåvor påverkas ladd-
ningen av hur mycket man känner till om omständigheterna kring och anledningar-
na till gåvotransaktionen.2  Hedberg noterar också hur hjältekonungar dyrkades på 
ett sätt som liknade den gamla europeiska helgon- och relikkulten, vilket också av-
speglades i hur man betraktade föremål med kunglig anknytning.3   Även Grönham-
mar beskriver hur föremål som varit i kontakt  med kungligheter i vissa fall har 
kommit att få en fetischistisk och nästan magisk karaktär. Grönhammar föreslår att 
dessa ting ”förmedlar minnet av en upplevd delaktighet av en större, eller rent av 
storartad kontext bortom individens vardag.4

Gåvans betydelse för Oscar I och Petter Jönsson

Om man sätter gåvotransaktionen mellan Oscar I och Petter Jönsson i relation till 
de teorier kring gåvor som diskuteras ovan går det att få fram en mängd olika sce-
narion om hur transaktionen gått  till och vilka motiv som funnits bakom. Vissa 
kan te sig självklara, andra mer långsökta. Det är en bedömningsfråga att avgöra 
vad man anser hör hemma i det narrativ som utgör bettets kontext och vad bettet 
dokumenterar. Detta hör till de uppgifter som ska ligga till grund för hur det kan 
eller bör betraktas som museiföremål. Jag har valt att  associera ganska fritt i ne-
danstående analys, just för att  demonstrera den bredd på informationen som kan 
uppstå när man börjar undersöka en kontext där ledtrådarna i själva föremålet är så 
få och osäkra och där autenticiteten i förhållande till den historiska händelse som 
föremålet är knutet till är så tveksam.

Gåvotransaktionen mellan Oscar I och Petter  Jönsson kan betraktas som en 
isolerad företeelse, eller som en del i en lång kedja av faktiska eller fiktiva  gåvo-
transaktioner som skulle kunna ha sin startpunkt under Gustav II Adolfs livstid och 
sin slutpunkt i och med att bettet doneras till Livrustkammaren 2005 och därmed 
tas ur cirkulation för en överskådlig framtid. Man skulle med hänsyn till den retorik 
som beskrivit kungens anledning till att deltaga i det trettioåriga kriget kunna be-
trakta Gustav II Adolfs och Anders Jönssons stridande som en gåva, ett offer för 
folket. I så fall inställer sig förstås vem som var först, och vem som står i skuld till 
vem. Kungen, som initierade deltagandet i kriget, eller Anders Jönsson som gav sitt 
liv för kung och fosterland? Enligt den muntliga familjetraditionen kring bettgåvan 
är det just det sistnämnda som Petter Jönsson hänvisar till när han ber Oscar I om 

1 Grönhammar, Ann,  s. 11.
2 Hedberg, s. 59.
3 Hedberg, s. 59.
4 Grönhammar 2003:2, s 24.
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bettet. Vad hade då Petter Jönsson att erbjuda i gengäld? Här handlar det inte om 
föremål, utan snarare om lojalitet och politiskt stöd, något som säkert var välkom-
met oavsett vilken form det tog sig under det turbulenta 1850-talet. 1848 års revo-
lutionsinspirerade kravaller i Stockholm fanns fortfarande i färskt minne, Krimkri-
get som inleddes 1853 oroade och kungamakten ifrågasattes allt ljudligare. På det 
personliga planet var kungen hårt märkt av den hjärntumör som bland annat höll 
honom borta från sitt arbete från oktober 1852 till februari 1853 och som ett par år 
senare tog hans liv. Sorgen efter sonen Gustafs död 1852 gjorde inte livet lättare.1 
Om Jönsson fick bettet på 1850-talet så bör det ha varit i samband med riksdagen 
1853-54. Ca 1855 ska Jönsson ha överlåtit bettet till sin bror.2

Vi har kunnat konstatera att  gåvor sätter  givare och mottagare i ett  särskilt 
förhållande till varandra och bekräftar relationer som redan finns samt manifesterar 
förhållandet mellan givare och mottagare. Man skulle kunna se bettgåvan som ett 
erkännande av att  relationen mellan kungens och Jönssons familjer sträcker  sig 
över generationer, vilket ökar dess värde. Genom att ge Jönsson bettet kunde man 
i så fall säga att kungen uppfyllde ett drygt tvåhundraårigt kontrakt. Han återgälda-
de Anders Jönssons lojalitet, eller offer. Åtagandet skulle även kunna ses som ett 
sätt för kungen att bekräfta sin legitimitet på tronen, genom att ta på sig att åter-
gälda den tidigare dynastins gåva, och på det sättet stärka banden till denna. Driver 
man resonemanget ytterligare ett steg längre skulle man till och med kunna påstå 
att kungen genom sin gåva sätter sin företrädare, Gustav II Adolf, i skuld och att 
den förväntade gengåvan inte är  materiell utan immateriell – det  är snarast  den 
döde kungens aura och legitimitet som hans efterträdare vill åt.  På så sätt skulle 
han kunna stärka banden mellan Bernadotteätten och Vasaätten ytterligare.

De flesta källor som behandlar Petter Jönsson är samstämmiga vad gäller hans 
stora, i vissa ögon löjeväckande kärlek och lojalitet till kungahuset. Samtidigt var 
Jönsson, liksom hans kritiker, barn av sin tid. De decennier då han verkade som 
riksdagsman präglades å ena sidan av den skandinavism och göticism som på ett 
närmast kultmässigt sätt hyllades i akademiska kretsar men som även fick sitt ut-
tryck i bland annat tidskrifter, sånger och fosterländska ceremonier och fester och 
som även den större allmänheten tog del av. Här uppkom en historieskrivning där 
den svenska bonden hade en viktig roll att spela som trogen och tapper bundsför-
vant till kungar som Gustav Vasa och Gustav II Adolf. Å andra sidan fanns en op-
position med bland annat Aftonbladets Lars Johan Hierta i spetsen som ville att den 
konservative Karl XIV Johan skulle abdikera och som agiterade starkt  för detta 
framför allt under riksdagen 1840-41.3 Det var ju också i Aftonbladet som de mest 
insinuanta artiklarna om Petter  Jönsson och silverkannan förekom. De citat  om 
Petter Jönsson som Granmo tar med är subjektiva och kraftigt färgade av dessa ex-
tremer, vilket gör att det är svårt att bilda sig en uppfattning om hans verkliga för-
1 De biografiska uppgifterna om Oscar I är tagna ur Ulvros, Eva Helena. Oscar I. Stockholm 2007.
2 Brev från Curth Swennefiord inkommet till Livrustkammaren 2001-12-18
3 Se t ex Ulvros, s 142 ff.
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hållande till kungahuset. Mitt intryck är dock att Jönsson verkligen har hyst en an-
senlig lojalitet,  beundran och respekt för kungen och försökt  hålla sig i kungens 
närhet. Det ligger nära till hands att som Caroline Hedberg jämföra denna typ av 
beundran med den kändiskult som omfattar artister som Elvis Presley, som haft sin 
motsvarighet i medeltidens helgon- och relikkult och senare dyrkan av hjälteko-
nungar.1 Med Simmel i bakhuvudet kan det för övrigt vara intressant att fundera på 
om man kan betrakta Petter Jönsson som en avfälling, och om detta i så fall skulle 
kunna bidra till hans lojalitet mot kungen. Jönsson var visserligen ingen avhoppare, 
men han agerade ofta i politiska sammanhang på sätt som satte honom i opposition 
mot andra medlemmar av de politiska grupperingar som han ingick i. I det läget 
kan det ha varit en livboj att  ha en etablerad personlig relation till kungen. Den 
kanske gjorde det svårare att  motarbeta Jönsson – tvärtom kan den ha fått hans 
medpolitiker att närma sig honom för att själva omfattas av kungens gillande.

Jönssons beundran för kungahuset gav de gåvor han fick, som medaljen och 
silverkannan, ett ansenligt symbolvärde. Men i fallet med just bettet är det möjligt 
att symbolvärdet var ännu större. Det bekräftade precis som de andra kungagåvor-
na Jönssons relation till kungahuset. Men det bekräftade även hans relation till den 
store hjältekonungen, Gustav II Adolf, och Jönssons släkts långa relation till kung-
ahuset. Bettgåvan var också unik och personlig på ett annat sätt än medaljen och 
silverkannan. De två sistnämnda var ju formella gåvor av en typ som delades ut till 
politiker i ganska stora mängder, under mer eller mindre officiella former. Bettgå-
van var personlig, även om den inte var spontan. I traditionen kring bettgåvan på-
pekas att Jönsson fick övertala kungen att ge honom bettet. 2 Om man sätter detta i 
relation till Gearys teorier om att reliker ökar i värde ju mer ovillig ägaren är att 
lämna ifrån sig dem så skulle detta också kunna bidraga till att höja bettgåvans vär-
de. 

Om man leker med tanken att Oscar I inte trodde att bettet han gav bort hade 
tillhört Streiff, så skulle detta kunna säga helt andra saker om hans relation till Pet-
ter Jönsson. Om kungen medvetet gav bort ett  bett som han visste var felaktigt, 
och som han kanske till och med hade skäl att misstänka att flera människor med 
liknande kunskap om 1600-talets ridkonst skulle kunna identifiera som felaktigt – 
till exempel hans vänner eller medlemmar av adelsståndet – skulle ju gåvans värde 
minska avsevärt. Det skulle kasta löje över Petter Jönsson, snarare än att  skänka 
kunglig glans. Det skulle också vara ett sätt för kungen att visa en viss självstän-
dighet gentemot Petter Jönsson inför sina jämlikar, utan att detta var uppenbart för 
Jönsson själv. Framför allt skulle det kunna vara ett sätt att visa missnöje med att  
Jönsson själv tjatat sig till gåvan. I så fall hamnar bettgåvan i ett annat ljus och blir 
till en ovänlig handling enligt Schwartz resonemang ovan.

1 Hedberg, s 59.
2 Ivarsson 2003:1, Oell.
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Den stora kärleken och lojaliteten som Petter Jönsson hyser till kungen skulle kun-
na ha utgjort ett problem vad gäller möjligheten att uppnå en balanserad reciproci-
tet.  Utbytet dem emellan förefaller ju främst ha bestått i att Jönsson på olika sätt 
gett uttryck för sina känslor för kungafamiljen, medan Oscar I visserligen tycks ha 
tagit emot Jönsson som gäst emellanåt, men framför allt gett riksdagsmannen gå-
vor. Petter Jönsson kunde inte återgälda kungens gåvor med föremål av motsva-
rande värde.  Därför  blev utbytet  dem emellan av nödtvång heterogent,  med de 
konsekvenser  detta  bör  ha  medfört  för  hans  identitet,  om  man  ska  gå  efter 
Schwartz teorier. Kanske var en del av de gåvor Jönsson i sin tur skänkte till hem-
bygden, till exempel mässhaken, ett omedvetet sätt att lösa detta dilemma? Genom 
att skänka mässhaken till kyrkan fick han uppleva att vara den som var en källa till 
tacksamhet. Gåvan av mässhaken blev också ett  väg för Jönsson att  bekräfta sin 
identitet som en av sin hembygds stora män, och etablera sig på en hög position i 
samhällshierarkin. Kanske bidrog Karl XIV Johans och Oscar I:s gåvor till Jönsson 
till att inspirera till det frikostiga givandet. Dessa gåvor ordnade i sin tur in Jönsson 
i den hierarki som han och kungarna ingick i.

Om man utgår ifrån att  det är en hårfin gräns mellan det heterogena utbytet 
och handel, så ligger också associationerna till mutor nära till hands. Sådana asso-
ciationer har ju också som vi sett uttryckts i flera fall när det gäller både de gåvor 
som Petter Jönsson fått och gett.  Redan när Jönsson fick sin medalj av Karl XIV 
Johan under sin första riksdag höjdes varnande röster för att det kanske inte var så 
nyttigt för honom att få en utmärkelse som han inte riktigt kunde anses ha gjort sig 
förtjänt av redan. Även om det inte talades i direkta ordalag om mutor  uttryckte 
till exempel den liberala bondeståndsledamoten Pehr Sahlström sin tvekan i det 
lämpliga att så tidigt belöna Jönsson, något som kanske bottnade i  farhågor att gå-
van kunde komma att påverka Jönssons politiska arbete och styra hans åsikter.1 I 
fallet med silverkannan fanns misstankar om att  det  skulle röra sig om en muta. 
Granmo citerar CW Liljecrona, som i sin dagbok under rubriken ”Försök att muta 
riksdagsbönderna” beskriver turerna kring silverkannan och antyder att det skulle 
vara något skumt med den.2 Gåvan sammanföll nämligen med att  Petter Jönsson 
under riksdagen politiskt ändrade kurs till att bli väldigt konservativ. Både Liljecro-
na och Aftonbladet spekulerade i om inskriptionen på kannan, som talade om när 
Jönsson hade fått kannan, var avsiktligt feldaterad för att  dölja att  Jönsson hade 
fått den tidigare än vad som angavs, något som i så fall kunde styrka att det rörde 
sig om en muta.3 Silverkannan och de kungavänliga bönderna stack i ögonen på 
Liljecrona, som senare i sin dagbok fantiserar om hur bönderna dricker  ur silver-
kannan när bondeståndet har fest på Frimurarlogen.4 Han utgår ifrån att de bryter 

1 Granmo, s 158.
2 Granmo, s 160.
3 Granmo, s 159 ff.
4 Granmo, s 160.

57



mot de normer för hur man får presentera en belöning som Schwartz beskriver.1 
Enligt denne så väcker det missnöje om man visar upp sina belöningar eller troféer 
på ett allt för utstuderat eller storslaget vis, utan att visa tillräcklig ödmjukhet. Ge-
nom att insinuera att Jönsson har skrutit med sin silverkanna genom att skåla med 
den offentligt, ställer Liljecrona  honom i dålig dager.

Ovanstående funderingar är exempel på vilken typ av scenarion som öppnar sig 
om man tillämpar teorier kring gåvotransationer på gåvan från Oscar I till Petter 
Jönsson. Det är inga färdiga sanningar, utan ingångar till vidare forskning. Utifrån 
dessa är det möjligt att välja ut vilka spår man vill följa, och därifrån söka efter mer 
material som gör att man kan bekräfta eller förkasta scenariot.

1 Schwartz, s 76.

58



Slutdiskussion – museiföremålet

Med utgångspunkt  från vad jag har  kommit fram till i de föregående avsnitten 
kommer jag nu att föra en slutdiskussion kring bettens kontext i egenskap av mu-
seiföremål.

Musealisering av föremål
Ivo Maroevićs definition av ett museiföremål är ett kulturarvsobjekt som har flyt-
tats från sin verklighet. På museet blir det ett dokument över den verklighet som 
det har tagits från, och som rymmer många lager av mening som en kommunicerar 
från det förflutna till framtiden, och som bevarar dessa åt framtiden.1 Föremål väljs 
ut för musealisering för sina vetenskapliga eller sociala värden, eller på grund av att 
de är  sällsynta eller speciella.2 Kommunikationsprocessen mellan människan och 
museiföremålet är beroende av människans förmåga att upptäcka och ta emot in-
formationen som föremålet kan ge, och att  dokumentera den så att  andra kan få 
tillgång till den. Museiföremålet som dokument har också egenskapen att man kan 
upptäcka ny information i det hela tiden, beroende på vilket angreppssätt man väl-
jer.3 Den enskilda museimannens bidrag till föremålets historia kan inte överskattas. 
Gaynor Kavanagh tillskriver dem som arbetar med museiföremålen ett stort ansvar 
för dessas långsiktiga bevarande.4 Hon påpekar hur viktig skötseln och dokumenta-
tionen av samlingarna är för att säkra föremålens värde, för, som hon påpekar, fö-
remål talar inte av sig själva – människor talar åt dem.5 Under mitt arbete med den 
föremålsutredning som ligger till grund för denna uppsats var det just ett fragment 
av sådan dokumentation,  en liten blyertsanteckning i kanten av ett  inventarium, 
som kunde bekräfta att det bett som Streiff bär i sin monter bara har hört samman 
med hans utrustning sedan mitten av 1800-talet, och alltså inte hade varit med vid 
Lützen. En noggrannare specifikation av de många bett som Livrustkammaren av-
yttrade på stadsauktion ett  par decennier innan Streiff fick det  bett  han bär idag 

1 Maroević, s 162.
2 Maroević, s 163.
3 Maroević, s 166.
4 Kavanagh, Gaynor. ”Collecting from the era of memory, myth and delusion” i  Museums and the future of  
collecting, Simon Knell (red). Aldershot 2004, s 118.
5 Kavanagh, s 121.
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hade varit till stor nytta för utredningen.1 Samtidigt har ny teknologi skapat möjlig-
heter att tillföra fakta till dokumentationen, till exempel DNA-analys. Sådan har ut-
förts på Streiff och på det bett som inkom som donation.

Maroević tar upp två sätt som kunskap formuleras på i museer. Det ena är do-
kumentation av precis allt man känner till om föremålet, och det andra är en kun-
skap som uppkommer när man tolkat föremål på ett kontextuellt sätt, i förhållande 
till varandra. Det sistnämnda sättet är tidsbegränsat, eftersom det bara existerar så 
länge kontexten finns. En kontext som uppkommer i en utställning finns bara kvar 
tills utställningen rivs.2 Maroević anser att det finns en typ av information som upp-
står när föremålen korrelerar till varandra, som inte kan uppkomma på något annat 
sätt. En viktig museologisk uppgift är att kontextualisera föremålen på ett sätt som 
ackumulerar information, och hjälper mottagarna att förstå historiska, sociala och 
vetenskapliga processer.  Som kunskapskälla fungerar  denna information på  två 
sätt. Dels stimulerar den experterna att söka efter fler objekt som kan ge en fylliga-
re bild av kontexten. Dels kan de stimulera besökare och andra att söka mer kun-
skap. Detta gör att intresset för museet bibehålls och det ses som oersättligt.3 Sett 
ur det här perspektivet är det riktigt att bevara det Swennefiordska bettet på Liv-
rustkammaren. Det är ett föremål som, ställt i relation till Lützenminnena, ifråga-
sätter en av museets mest laddade och väldokumenterade föremålsgrupper.

Musealiseringen av ett föremål gör att förhållandet mellan föremål och männi-
ska förändras. Maroević beskriver processen som att  föremålet alieneras från sin 
gamla kontext och går in i en ny, där den ofta står för sig själv.4 Detta är en process 
som många anser är typisk för museer, eftersom museets kontext ger upphov till en 
paradoxal situation där föremålet som dokument över den verklighet det tagits från 
för  oss  närmare  denna verklighet,  medan alienationen samtidigt  ökar  avståndet 
mellan oss och föremålet. Levandegörandet av Streiff och de dödas kläder i mont-
rarna så som de visas upp i dagsläget, för oss på sätt och vis närmare de händelser 
de representerar. Men om man jämför med den tid då man fick sticka fingret ge-
nom kulhålet i dräkten från Dirschau och prova Karl XII:s blodiga handskar – kan 
man komma en död och begraven person fysiskt närmre än att röra vid dennes in-
torkade blod – så har besökarna aldrig varit längre bort från föremålen än vad de är 
nu. Föremålen är helt isolerade i sina montrar som inte öppnas i onödan, och det är 
få ens i personalen som har varit i kontakt med dem.

1 Livrustkammaren avyttrade bland annat stångbett på stadsauktioner 1804 och 1808. Cederström, s XXI.
2 Maroević, s 175.
3 Maroević, s 175-177.
4 Maroević, s 211.
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Helhet och detaljer
I de flesta samhällen finns saker som står utanför cirkulationen av handelsvaror, gå-
vor och gengåvor. Det är föremål som på ett djupt liggande plan har med identitet 
och kontinuitet att göra. Dessa föremål bekräftar även skillnader mellan individer, 
grupper och samhällen, och hjälper till att etablera och upprätthålla hierarkier mel-
lan dessa. I och med att de inte cirkulerar blir de också mer mytomspunna, och får 
ett högt symbolvärde som står över andra föremål.1  Streiff är ett sådant föremål. 
Dessa tankegångar skulle man kunna applicera på Cederströms ovilja att gå med på 
att  bettet  som Streiff bär kommer från Tidö-rustkammaren, trots att han har sett 
marginalanteckningen som anger detta. Streiff är utanför cirkulationen, han är en 
del av nationens identitetsbygge, och innehavet av honom hjälper till att placera na-
tionen över andra nationer som inte har lika betydelsefulla föremål som bekräftar 
nationens historiska storhet. Det är otänkbart för Cederström att bettet inte är au-
tentiskt. Ologiskt nog är det ockå otänkbart för honom att någon skulle ha gjort 
åverkan på den del av nationalmonumentet som bettet  utgör.  Trots  att  han med 
detta motsäger sig själv, ger han också dubbla exempel på monumentets okränk-
barhet. Det här skulle kunna utgöra ett exempel på hur den lilla delen, bettet, för-
håller sig till den föremålsgrupp som Streiff och hans mundering utgör.  Maroević 
konstaterar att föremålets aura bidrar till alienationen i förhållande till det, och att 
den både kan vara fysisk, i form av patina, men också att den kan förvärva en psy-
kologisk aura på museet. Denna aura utgör ett tunt lager runt föremålet som för-
hindrar att man betraktar det objektivt.2 Kanske är det detta som gör att margina-
lanteckningen stör Cederström så. Det kan för övrigt vara av vikt att  i samman-
hanget notera att  Streiffs mundering under Cederströms tid hade ett  gemensamt 
katalognummer, och inte som nu separata nummer för nästan varje löstagbar del.

Maroević tar upp ytterligare en spännande tankegång från Peter Mensch, som 
han pekar ut som särskilt intressant avseende vad som utgör ett  objekt.3 Mensch 
menar att ett objekt kan vara samma objekt även när hela dess fysika strukturella 
identitet har bytts ut, på grundval av dess spatio-temporala kontinuitet. Även om 
man efter hand byter ut del för del av ett föremål eller en byggnad så att till slut 
inget av ursprungsmaterialet finns kvar, så finns föremålet eller byggnaden fortfa-
rande kvar. Maroević tolkar detta som att det är idén om föremålet som är den av-
görande faktorn, medan materialet bara är det ”omslag” som gör att vi kan uppfat-

1 Godelier, s 33.
2 Maroević, s 211.
3 Maroević, s 181.
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ta och uppleva det.1  Sett ur den här synvinkeln kanske det inte är så viktigt om St-
reiff bär rätt bett i montern eller inte. Det är inte avgörande för om Streiff ska kun-
na fylla sin funktion som illustration till berättelsen om Gustav II Adolfs död vid 
slaget vid Lützen. 

Oxenstiernska bettet
Min föremålsundersökning har bekräftat den misstanke som finns uttryckt om det 
Oxenstiernska bettet  redan i katalogbeskrivningen från 2004 med tillägg 2008, 
nämligen att  det  inte är det  bett  som ursprungligen tillhörde Streiffs mundering 
utan att det har tillförts som rekvisita någon gång mellan 1857 och 1867. På 1850-
talet började det bli vanligt att donationer eller inköp gjordes till Livrustkammaren 
från personer utanför kungahuset.2  Denna förändring kan man följa genom att stu-
dera inventarieförteckningarna.3 Det Oxenstiernska bettet är en del av en sådan do-
nation. Det medföljde i den stora mängd föremål som överfördes från rustkamma-
ren på Tidö slott 1857.4 Med den stora vapensamlingen följde också en mängd bett 
från framför allt 1600- och 1700-talen, som i princip helt är avskalade från annan 
information om sin proveniens än att de har tillhört Tidö-rustkammaren.5 I 1867 års 
inventarium finns bara en beskrivning över hur bettet ser ut, och den lilla margina-
lanteckningen om att det tillförts Streiffs mundering. I övrigt vet man inte mycket 
mer än att det i sin utformning stämmer överens med den typ av bett som förekom 
i början av 1600-talet.

Livrustkammaren innehåller fortfarande en stor mängd bett från Tidö-rustkam-
maren, alla lika sparsamt beskrivna. Nils Drejholt beskriver hur Livrustkammaren 
under 1800-talet övergick till att bli ett museum för vapen och dräkt, och hur man 
började anskaffa även föremål utan kunglig proveniens till samlingarna. Tidö-rust-
kammaren var en av flera stora vapensamlingar som såldes eller skänktes till Liv-
rustkammaren. Dessutom samlade både Karl XV och Oscar I på vapen. Karl XV 
testamenterade omkring 1200 föremål till Livrustkammaren.6 Rustkammare rymde 
ofta  förutom vapen och rustningar även ridmunderingar.  Troligen är det  därför 
som så många bett har kommit in samtidigt med rustkamrarna, de följde helt enkelt 
med på köpet. I museets katalogdatabas kan man se att en mängd bett även följde 
med i arvet från Karl XV. Det rör sig om en salig blandning av jordfynd, vanligt fö-
rekommande bruksbett,  och  kuriosa.  I  katalogdatabasen kan man också  se  att 
Tidö-rustkammaren inkluderade såväl praktbett  som en mängd ganska uniforma, 
kanske militära vardagsbett.
1 Maroević, s 182.
2 Grönhammar 2003:2, s 5-8.
3 Grönhammar 2003:2 s. 13
4 Drejholt, s 59.
5 Livrustkammaren, 1867 års inventarium.
6 Drejholt, s 59.
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I och med att det Oxenstiernska bettet väl passar in på den beskrivning som finns 
av det bett som ursprungligen hörde till Streiffs mundering, så fyller det sin funk-
tion väl som rekvisita. Det illustrerar hur det kunde ha sett ut, och har dessutom en 
patina som inte stör helhetsintrycket utan bidrar till att bibehålla föremålsgruppens 
aura. När det rör sig om ett föremål med så stor laddning, och där kontexten har en 
så stor del i dess symbolvärde, kanske det är motiverat att välja rekvisita som smäl-
ter in på det viset. Att byta ut bettet  mot en nygjord rekonstruktion eller helt ta 
bort det och stigbyglarna skulle störa helhetsintrycket av föremålsgruppen. Maro-
ević påpekar att föremålens aura är viktig, i och med att den bidrar till att få männi-
skor att känna respekt för kulturarvet.1 Just det Oxenstiernska bettet är troligen det 
enda tillgängliga bett som skulle kunna fylla den här funktionen. Det finns säkert 
fler 1600-talsbett  med förgyllda stänger att  tillgå i landet, men just det  Oxensti-
ernska bettet saknar munstycke, vilket gör att man kan fästa de kvarvarande skänk-
larna på de krokar som finns vid hästens mungipor. Så stor åverkan som att plocka 
bort munstycket från ett 1600-talsbett skulle man troligen inte tillåta sig idag, även 
om det var skadat. Man skulle även kunna tänka sig det Oxenstiernska bettet i and-
ra kontexter, exempelvis i relation till 1600-talets ridkonst eller till Axel Oxenstier-
na. Det finns dock flera kompletta bett  från Tidö-rustkammaren av motsvarande 
kvalitet och med liknande funktion, som till skillnad från det Oxenstiernska bettet 
är kompletta. Därför är det möjligt att bettet gör bäst nytta på sin nuvarande plats. 
Däremot vore det lämpligt att redovisa i monterns skylt att Streiffs bett och stig-
byglar inte är de ursprungliga. 

Swennefiordska bettet

När det  Swennefiordska bettet  inkom till Livrustkammaren påbörjades en före-
målsutredning för att utröna om det verkligen kunde ha tillhört Streiff. Bland annat 
utförde man ett DNA-prov för att se om Streiffs DNA gick att hitta på bettet. Vid 
samma tillfälle undersöktes även Streiffs svans, eftersom det  påstods att  Streiffs 
svans skulle finnas i Finland.2 Resultatet av DNA-testet blev att man hittade DNA 
från två hästar på bettet, varav ingen var Streiff. Det visade sig också att den svans 
som pryder Streiff i Livrustkammaren är hans riktiga. Livrustkammarens intenden-
ter var inte beredda att  dra allt för stora slutsatser av resultatet även om Streiffs 
DNA skulle ha återfunnits på bettet. Det enda det skulle ha bevisat var att Streiff 
någon gång hade haft bettet i munnen, däremot inte att det hade varit med i Lüt-
zen.3 Redan tidigt fanns det dock andra aspekter än bettets autenticitet som gjorde 
att  det var intressant för Livrustkammaren. Man planerade utställningen ”Gustav 
1 Maroević, s 236.
2 Anteckning av Eva-Sofi Ernstell i Livrustkammarens katalogpärm.
3 Ivarsson, 2003:1.

63



Vasa tur & retur – Svenska folkets kungaminnen” och ansåg att den historia som 
bettet  bar på var såpass intressant att  det kunde vara aktuellt för utställningen. I 
Smålandstidningen förklarar  Livrustkammarens  intendent  Ann Grönhammar  att 
bettet  bär på en historia oavsett sanningshalten, och att  det är den tradition som 
bettet ingår i som är det viktiga.1 När Livrustkammaren tog emot bettet som dona-
tion var det också just bettets egenskap som tidsspegel som man tryckte på i tack-
brevet, och skiver att ”[d]ess 1800-talshistoria är utmärkt intressant som en speg-
ling av mötet mellan en man av folket och kungen i gemensam hågkomst av den 
traditionella svenska historien.”2 Det var också i den egenskapen som bettet ställ-
des ut 2003-2003 i utställningen ”Gustav Vasa tur & retur – Svenska folkets kung-
aminnen”. I katalogen presenterades bettet som ”Bettet  från Lützenhästen, kung-
ens gåva till Petter Jönsson, 1850-tal” med en bild av Curth Swennefiord hållande 
bettet utsträckt mellan sina händer.3 Därefter presenteras ett narrativ: 

På 1850-talet besökte riksdagsmannen Petter Jönsson i Träslända Livrustkammaren. Petter 
stöttade kungens och regeringens planer  på att  bygga järnväg genom landet.  'dra  den till 
Nässjö, fär där bor jag', lär han ha sagt. Hans anfader Anders Jönsson hade på sin tid lojalt 
ställt  upp för Gustav II Adolf och offrat  sitt  liv i striden vid Lützen.  Under museibesöket 
skall Petter Jönsson av Oscar I ha fått detta bett ur Lützenhästens mun som minne. Fjorton 
kusiner är numera dess ägare.4

I utställningen är alltså narrativet kring bettgåvan helt i fokus, vilket förstås stäm-
mer överens med utställningens tema. Föremålet i sig lämnas dock utanför diskus-
sionen i betydligt högre utsträckning än vad som är fallet med många andra av fö-
remålen i utställningskatalogen. Det kanske kan tolkas som att museet valt en för-
siktig hållning till föremålets autenticitet.  Livrustkammarens anteckning om resul-
tatet  från DNA-undersökningen är från december 2004, vilket tyder på att  före-
målsutredningen inte hade kommit så långt när katalogen färdigställdes.

Man kan fråga sig var bettet har sin viktigaste roll att spela – i Livrustkamma-
ren, hos sina tidigare ägare, eller kanske rent av på något mindre museum i närhe-
ten av Nässjö. På Livrustkammaren är det ett av många föremål. Det har hunnit på-
verka både i sin roll som kungaminne och sin roll som generator för ifrågasättande 
av andra objekt. I båda dessa fall finns det resultat i form av dokumentation. Maro-
ević konstaterar att  god dokumentation kan göra att  man kan behålla kunskapen 
om ett föremål även om det går förlorat.5 I det här fallet är bettet och dess kontext 
grundligt dokumenterade, och i nuläget är det svårt att se att själva föremålet skul-
le kunna bidra nämnvärt till att lösa gåtan om ”Streiffs bett”, eller tillföra något till 
berättelsen om Petter Jönsson och kungen. Detta kan dock förstås vara föränder-
ligt – det finns alltid möjligheten att ny information eller nya tekniker kan dyka upp 

1 Ivarsson, 2003:1
2 Tackbrev, ej signerat, i Livrustkammarens katalogpärm.
3 Nestor, s 135.
4 Nestor, s 135.
5 Maroević, s 237.
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och göra vidare undersökningar fruktbara. Frågan kvarstår dock om det Swennefi-
ordska bettets  viktigaste roll på Livrustkammaren var att  utgöra den gnista som 
satte igång processen att forska i de här två frågorna, och att ställas ut i egenskap 
av kungaminne. Vad har det i så fall för roll att spela för framtiden? Kommer det 
att stanna i magasinet, eller kommer det att ställas ut igen, och i så fall i vilken kon-
text? Bettet kanske skulle få större möjligheter att berätta om Petter Jönsson och 
hans relation till kungahuset  i exempelvis Nässjö hembygdsmuseum, dit kusinerna 
hade planer på att skänka det om det visade sig att det inte var ”äkta”. Föreningen 
driver ett litet friluftsmuseum i en park där även minnesstenen över Petter Jönsson 
står.1 Redan på 1970-talet var det tal om att föreningen skulle få ta över bettet. Det 
hade redan tidigare fått några av Petter Jönssons kungagåvor, bland annat en sil-
versnusdosa. Föreningen tackade dock nej till att  ta emot bettet  då de ansåg det 
vara för värdefullt. Man hade drabbats av flera stölder, bland annat av nämnda sil-
versnusdosa,  och ansåg sig inte kunna ansvara för bettets  säkerhet.2 Om bettet 
verkligen hade varit Streiffs bett från Lützen så hade det säkerligen funnits fog för 
sådan oro. I Smålandstidningen kunde man till exempel läsa att en intendent vid ett 
av de större auktionsverken per telefon värderat bettet  till ”flera miljoner” under 
förutsättning att dess proveniens verkligen stämde.3  Nu kan vi emellertid konstate-
ra att det Swennefiordska bettet inte är bettet från Lützen, vilket torde sänka det 
ekonomiska värdet till en bråkdel av den angivna summan. Det innebär inte att dess 
övriga värden inte är så stora att det vore väldigt synd om det försvann – däremot 
gör det kanske att det blir betydligt mindre stöldbegärligt eftersom det är i sin kon-
text som minne, kanske framför allt nära dem som har störst personlig anledning 
att minnas, som det har sitt allra största värde. Minnet av Petter Jönsson förefaller 
ju vara synnerligen levande i bygden, och den kusinskara som tidigare ägde bettet 
har sina rötter där.4  Dessutom är det ju inte omöjligt att Nässjö hembygdsförening 
har förbättrat inbrottsskyddet åtskilligt sedan 1970-talet. 

För familjen har bettet förmodligen varit ett dokument som inte bara berättat 
om Petter Jönsson, utan även om alla de släktingar som ägt bettet efter honom. I 
textmaterialet i Livrustkammaren som behandlar inlånet och donationen av bettet 
finns exempel på detta. Här finns ägarlängder, beslut som kusinerna tagit tillsam-
mans, kontakter med äldre släktingar som bidragit med information, och liknande.5 
Bettet har också varit ett tecken på släktens anknytning till kungahuset, och säker-
ligen ett  högt värderat föremål i hemmet. Dess inkluderande i Livrustkammarens 
samlingar på 2000-talet har på ett sätt inneburit en minskning av dess symbolvärde. 
Om bettet  inte hade kommit tillbaka så hade det kanske aldrig blivit utsatt för en 

1 Nässjö hembygdsförenings webbsida. 2010-05-09.
2 Brev från Curth Swennefiord inkommet till Livrustkammaren 2001-12-18
3 Ivarsson, 2003:2.
4 I artikeln ”Kusiner återupplevde minnen” i Smålandstidningen berättas om en kusinträff där alla utom en 
av de fjorton kusinerna samlats för att återuppleva barndomsminnen i Nässjö. Ivarsson 2001.
5 Se t ex brev från Curth Swennefiord inkommet till  Livrustkammaren 2001-06-06 samt brev från Curth 
Swennefiord inkommet till Livrustkammaren 2002-11-13.
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så noggrann undersökning som det nu har gått igenom. Då hade det fortfarande va-
rit ett relativt oläst dokument, fyllt av möjligheter. Det kunde ha varit med den där 
dagen i Lützen. Det kunde ha varit värt flera miljoner. Och det kunde ha blivit en 
donation av nästan samma kaliber som när Gustav II Adolfs älghudskyller kom till-
baka till Sverige efter kriget, och omedelbart hamnat på hedersplats i Streiffs mun i 
hans monter. Så länge de möjligheterna fanns kvar måste bettet ha utgjort en källa 
för ganska spännande tankegångar och drömmar. Samtidigt har andra delar av bet-
tets kontext lyfts fram och givits ett förhållandevis stort värde i och med kontakten 
med Livrustkammaren.  Det  har  uppmärksammats  som ett  värdefullt  dokument 
över den tid då det för sin omgivning har blivit och varit Streiffs bett.  Avgörandet 
om vilket som är ”den rätta” platsen för det Swennefiordska bettet är lika kompli-
cerad som att avgöra vilken kontext som är viktigast. För hur mäter man värdet av 
en berättelse? Som vi har kunnat se bär det Swennefiordska bettet på flera berättel-
ser, som spretar åt  olika håll och är angelägna för olika intressegrupper. Det är 
också ett exempel på att museiföremålet som Maroević påpekar inte bara berättar 
om tiden för sin tillkomst, utan även hela sin historia.1 

1 Maroević, s 167.
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Sammanfattning

I  november 2000 kom en privatperson till Livrustkammaren och visade upp ett 
bett,  som enligt hans utsago skulle ha burits av Gustav II Adolfs häst Streiff vid 
slaget vid Lützen.  Den föremålsutredning som jag har gjort av detta av mig be-
nämnda ”Swennefiordska bettet”, som nu är donerat till Livrustkammaren och har 
katalognummer nnr 33272, visar att det sannolikt inte har burits vid detta tillfälle. 
Utredningen visar också att det bett som nu finns anbringat vid hästens mun i mu-
seets basutställning, nnr 31134 (av mig benämnt ”Oxenstiernska bettet”), inte hel-
ler är det bett som bars vid Lützen. Det har sitt ursprung i Tidö-rustkammaren och 
tillfördes Streiffs mundering någon gång mellan 1857 och 1867 som rekvisita. Det 
bett som användes vid slaget förstördes troligen i en slottsbrand redan 1648. Det 
Swennefiordska bettet hade gått i arv i släkten sedan 1850-talet, då anfadern Petter 
Jönsson, som var riksdagsman för bondeståndet, hade fått det i gåva av kung Oscar 
I. Genom att  undersöka hur Lützenminnena beskrivits genom århundradena, och 
ställa detta i relation till föremålsbiografiska teorier, har jag kunnat konstatera att 
det till synes enkla metallföremålet fick ett stort symbolvärde genom sin anknytning 
till Gustav II Adolf och hans dramatiska död i Lützen. Föremålen har ofta beskri-
vits och behandlats på ett sätt som liknar det sätt som reliker behandlas, vilket har 
gjort  dem till upphöjda föremål.  Jag har också undersökt  vilken betydelse gåvo-
transaktionen hade för Oscar I och Petter Jönsson, genom att  först utveckla den 
kontext i vilken transaktionen skedde, och sedan med hjälp av teorier kring givan-
det  av gåvor  försöka  hitta  ingångar  till tänkbara scenarion,  som genom vidare 
forskning skulle kunna ge nya perspektiv på det historiska sammanhang där gåvo-
transkationen ägde rum. Här har jag också kunnat konstatera att gåvotransaktionen 
ökade värdet på bettet i och med den förmåga en gåva har att påverka givarens och 
mottagarens identiteter.  Slutligen diskuterar jag de båda betten i deras nuvarande 
kontext på museet. Jag drar slutsatserna att det Oxenstiernska bettet är ett bra val 
av rekvisitaföremål till Streiff, och att det troligen är i denna roll som det gör mest 
nytta just nu. Man bör dock redovisa att det inte är det ursprungliga bettet. Jag dis-
kuterar också om det Swennefiordska bettet har spelat ut sin roll på Livrustkam-
maren och kanske skulle ha ett större värde i Nässjö eller hos sina förra ägare. Det 
är en fråga som är svår att avgöra eftersom det nästan är omöjligt att jämföra vär-
det mellan de olika kontexter och berättelser som det kan ingå i.
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Bilaga 1. Bilder 

Bild 1: Livrustkammarens föremål nnr 31134. Foto: Livrustkammaren.
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Bild 2: Livrustkammarens föremål nnr 33272.  Foto: Livrustkammaren.

Bild 3: Livrustkammarens föremål nnr 33272.  Foto: Livrustkammaren.
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Bilaga 2. Ordförklaringar

Ridmundering Den utrustning som hästen bär vid ridning, exempelvis
huvudlag, sadel och brösta.

Bett Utrustningsdetalj som sitter i hästens mun.

Munstycke Den del av bettet som sitter inuti munnen.

Tränsbett Bett där tygeln verkar direkt på munstycket genom att 
båda är sammanlänkade genom en bettring.

Stångbett Bett med skänklar i stället för bettringar, där tygel och 
huvudlag är fästa i varsin ände av skänkeln, och som 
har en kinnkedja som löper under underkäken. Detta 
ger hävstångseffekt.

Kandar En sorts stångbett.

Betselstång Äldre benämning på stångbett, med eller utan mun-
stycke.

Parerstång Tvärgående stänger som sitter vid munstyckets ändar 
på ett tränsbett.

Puckla Löstagbart dekorelement på bett.

Kyller En sorts skyddsväst eller lättare harnesk för soldater, 
tillverkat i exempelvis råläder.
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