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Utställningen Trofast – hov och tass i kunglig tjänst visar på hur viktiga hästar och hundar 
varit genom tiderna vid de kungligas sida. Med djuren i centrum ställs föremålen ut i ett nytt 
ljus. De flesta är hämtade ur museets egna magasin (ca 180 st), många aldrig tidigare visade. 
De kungliga, deras hovjägmästare och hovstallmästare gestaltas av autentiska klädesplagg 
tillsammans med jaktvapen, sadlar och hästtäcken, bett och gunghästar mm. 
 
En rad målningar och andra objekt har lånats in från andra museer t ex tsar Peters 
uppstoppade hund från Eremitaget. Alla föremål presenteras i en publikation med katalog och 
artiklar författade av specialister. Dessa sakkunniga har också varit referenspersoner i arbetet 
med utställningen och de har bidragit till museets programverksamhet. 
 
Utställningen ger besökaren möjlighet att reflektera över och jämföra med våra aktuella 
relationer till hundar och hästar i det moderna samhället. Med dessa husdjur har människan 
sammanlevat i tusentals år. Den lavinartade ökningen av häst- och hundägande i Sverige visar 
ämnets aktualitet. Vårt allmänna välstånd ger många möjlighet att leva med hästar och hundar 
som de kungliga och samhällseliten gjorde förr, för trivsel, sport och spänning, avkoppling 
och nöje, - inte för att bruka djuren i arbete för brödfödan eller som transportmedel etc.  
 
Gestaltning - publikvänlighet 
Utställningen är riktad till hela familjen. Element av lärande genom lek finns i alla fyra 
rummen. Scenografin förmedlar sammanhangen på ett estetiskt och suggestivt vis: hundar på 
jakt i skog, hästar i kungens stall, sällskapshundar i slottets salonger och slutligen praktfullt 
utstyrda hästar i den offentliga miljön, ute i staden. 
 
Varje rum har en huvudtext centralt infogad i scenografin - en formvärld som går igen både 
inne i och utanför montrarna. Vid varje monter finns en introduktionstext. På en tredje 
textnivå finns textskyltar längs montrarnas nederdel med siluettfigurer av ca 5-6 föremål per 
skylt med tillhörande föremålsbeskrivningar i max två textrader/föremål.  
 
Ljussättningen spelar stor roll. Ljusstyrkan hålls nere för att skydda textilierna, men dunklet 
inger spänning och skärper uppmärksamheten. I första rummet hörs skogens ljud, 
hästhovsklapper, hundskall och prassel av löv. I sista rummet visas en film med hovstallets 
hästar i olika ceremonier diskret beledsagad av musik och hovklapper. De mellanliggande 
rummen har medvetet ej försetts med ljud eller rörliga bilder då det kan bli tröttsamt. Däremot 
har varje rum interaktiva stationer att röra vid, att leka eller tävla med.  
 
Utvecklandet av utställningen som medium 
Under 2009/2010 utvecklade Livrustkammaren en ”Policy och plan för lärande i 
Livrustkammaren”. Samtidigt med policyarbetet drevs utställningsprojektet Trofast. I policyn 
ser Livrustkammaren lärande som en livslång och kulturell process där den som lär står i 



centrum. Museets pedagogiska grundsyn utgår ifrån lärande som en socio-kulturell-historisk 

praxis.  
 
I Livrustkammarens utställningsprojektgrupper ingår alltid en pedagog som kan bevaka de 
pedagogiska frågorna. I detta utställningsprojekt bevakade pedagogen även att policyn för 
lärande kunde implementeras. Det var ett sätt att se om museet kunde införliva policyn i det 
dagliga utställningsarbetet.  
 
Redan i beställningen av utställningen klargjorde styrgruppen att utställningens målgrupp är 
familjer med barn. För att få reda på vad barn vill uppleva i en häst- och hundutställning 
lämnade museet frågelistor till två skolklasser (åk 2 och åk 5) som fick rita och skriva ned 
svar och idéer. Barnens idéer användes i utställningen. Frågorna och några av barnens 
teckningar användes till affischer i museet före och under utställningsperioden.  
 
I varje utställningsrum finns minst en interaktiv station för barn där olika lärstilar beaktas. 
Stationerna presenteras med hjälp av pratbubblor där en häst (riktade mot äldre barn) eller en 
hund (riktade mot yngre barn) uppmanar t ex till aktivitet, att lösa ett visst problem eller ta 
ställning i någon fråga.  
 
De interaktiva stationerna utgår från de olika lärstilarna som alla människor besitter men det 
är olika vilken som är den dominanta; auditivt lärande (hörseln), visuellt lärande (synen), 
taktilt lärande (känseln) och kinestetiskt lärande (känner in + lukt och smak). Utställningens 
pedagogiska grepp att kombinera fakta med konkreta sinnesupplevelser fungerar utmärkt. Det 
blir lättsamt och roligt samtidigt som hela utställningsbesöket fördjupas. Besökaren får en 
helhetsupplevelse, där sinnesintryck, identifikation och lärande spelar en stor roll. 
 
Rum 1 Skogen 
 

 



Rum 2 Stallet 
 

 
 

Interaktiv station: Borsta och rid trähästar. Fläta en hästsvans. 
 
Rum 3 Slottet 
 

 



 
 

Interaktiv station: Koppla ihop ägare och hund. ”Sådan herre, sådan hund” 
 
Rum 4 Staden 
 

 
 


