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– Hva var det med hestens egenart og evolusjon som gjorde at 
det på et visst tidspunkt, da mennesker kom inn i bildet, ble knyt-
tet så sterke bånd? undrer Kathy Elliott. Museumslektoren og 
arkeologen ved Kulturhistorisk museum er intitiativtakeren til 
utstillingen «Horsepower – oldtidshesten i myter kult og krig», 
som åpnet i Oslo i slutten av mai 2012.
Horsepower er ikke historien om arbeidshesten eller den yndige 
«My little Pony». I denne utstillingen møter vi den guddommelige 
og kampklare hesten. 
Sebraen møter oss tidlig i utstillingen;
– Her, utenfor gjerdet, har vi sebraen. Equus kaller vi de første 
stamforeldrene til den moderne hesten. Sebra er også equus, sier 
Kathy, og legger en hånd på den stripete manken. 
– Men sebraen lot seg ikke temme, i motsetning til hesten.

Kjærlighet ved første blikk
-

het ved første blikk da mennesket møtte hesten. Vi ser at men-
nesket har beundret hesten fra første møte. Man har sikkert sett 
hvor vakre de er, sier museumslektoren. 
Hun har selv interesse for hest og det er islandshesten som står 
henne nærmest.
– I tusenvis av år har mennesket jaktet på hesten som byttedyr. Men 
så begynner man å kjenne den. Noen beskriver det som et ekte-
skap, at det er et sluttprodukt av et langt, nært forhold når man først 
begynner med domestisering; å temme hesten, fortsetter Kathy.
I et av de første monterne møter vi flokken. 

– Hesten er organisert i flokk hvor alfahunnen er sjefen og hings-
ten følger bakerst. Mellom dem går en forholdsvis liten flokk hop-
per i en streng rangorden. Dette at flokkene er små og at de har 
en oversiktlig måte å organisere seg på, får konsekvenser når 
menneskene begynner å kjenne flokken. Det viser seg at det er 
hoppene som er de første som er temmet av mennesker. 
Mennesker har nesten ikke brydd seg om hingster i det hele tatt, 
men har valgt ut de svakeste hoppene, de som er vant til å være 
underdanige; «ok, menneske, du kan være min flokkleder». Og 
det er noe av det spennende som skjer, sier Kathy med innlevelse;
– Rett og slett at hesten lar mennesket overta. Dette er en viktig 
binding. Ganske mektig!

Helter til hest
På et utstillingsbord som dreier rundt sin egen akse finner vi små 
hestefigurer som er satt sammen av to flater, påført tekst på 
begge sider. Tekstene forteller noe om hestens egenskaper, men 
også om hva domestiseringen har ført til. På den ene siden «fri», 
på den andre siden «inngjerdet». Eller «stolt» og «kuet». 
– Her kan vi se hvordan mennesker har iført hester egenskaper alt 
etter hvilke forestillingsbilder vi har hatt. Vi har tatt en tvetydig 
hest; de er meget intelligente, men kanskje også litt dumme 
innimellom. Alle de flotte egenskapene er ofte de som mennes-
ker forbinder med hester. Og det mennesket som har med hest å 
gjøre får overført disse egenskapene til seg selv. Derfor har vi 
disse store heltene på hest; Napoleon, alle krigens helter på hest. 
Alle ser bedre ut på hest, får de edle holdningene, det frie, det 
ville, egenskaper som mennesker ønsker å assosiere seg med blir 
overført fra hesten. Til og med mennesker som aldri har vært på Historisk 

Horsepower

reise i tid. Fra oldtid via viktingtiden 

fram til norsk middelalder.

Skinfakse trekker solen 
over himmelhvelvet; Solvognen.
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en hest, men eier en hest, 
kan ha slike tanker.
Hesten har attributter som 
blir viktige i et mannsam-
funn, som for eksempel hes-
tekreftene.

innrømmet at «There is 
something about the outsi-
de of a horse that is good 
for the inside of a man.» 
Kathy viser oss lengre inn i 
utstillingen. Vi passerer 
myntsamlinger med oldti-
dens mynter som er preget 
av hester. Steppekulturen 
hadde også stor kunnskap 
om hest; Steppene var hes-
t e m e n n e s k e o m r å d e t . 
Skyterne var et hestefolk det 
er skrevet mye om. 
Amasonene, kvinner som 
red, kvinner som fikk flotte 
graver med både hest– og 
krigsutstyr, men også jente-
ting som speil og smykker. 
– Skrekk og gru og veldig 
spennende, ler Kathy, og 
forteller at det ble skapt 
mange myter om amaso-
nene, en kultur som var vel-
dig ulik den greske.
Og det er nettopp det utstil-
lingen skal bidra til; å knytte 
bånd mellom europeiske 
myter og hvordan de sprer 
seg til Norden.
– Vi har prøvd å profilere 
vennskap mellom hester og 
mennesker.

Kr, den første «hestehviske-
ren», er også viet oppmerk-
somhet i utstillingen. Ser 
man på kapitlene i boken 
hans; hvordan trene hest, vil 
folk kjenne igjen mye av det 
vi gjør i dag.

Hestens hverdag da 
og nå
– Hvordan var hestens hver-
dag den gang sammenliknet med i dag?
– Godt spørsmål. Arkeologen Kristin 
Armstrong Oma har skrevet en arkeologisk 
avhandling hvor hun er opptatt av men-
neskets forhold til dyr. Hun mener litt opti-
mistisk at folk før i tiden måtte ha et godt 
forhold til hesten sin. For at den skulle 

fungere optimalt i krig og arbeid måtte de 
ha gode forhold og bra utstyr. Noen påstår 
at hesten har blitt dårlig behandlet hele 
veien, men det tar Oma avstand fra. Har 
man hatt overskudd på hester i et sam-
funn, så minker kanskje verdien på en hest. 
Man vet at islendinger har et kjærlig for-
hold til hesten, men mens andre har slut-

tet å spise hest, har islendinger fortsatt 
med det. En gresk dikter forteller om et løp 
der 40 hester startet og bare én kom i mål. 
Men tenk på gladiatorkampene; man 
hadde en annen mentalitet på liv og død 
på mange måter, konkluderer Kathy.
Utstillingen er delt inn i fargebestemte 
geografiske/historiske soner. Vi går inn i 

Stigbøylen var en banebrytende 
oppfinnelse som særlig kom til nytte 
under krigføring. Tidlig på 800-tallet 
kom stigbøyen til Norge.

Hesteskoen ble vanlig i Europa så 
sent som på 1000-tallet.

Helleristningene viser blant annet 
hesten i strid.
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den røde sonen som representerer 
Norden. På et kart viser Kathrine oss sone-
ne hvor villhesten holdt til da istiden trakk 
seg tilbake. Verden varmes opp og skogen 
vokser til over store områder av Europa.
– Da blir hesten trukket til de åpne slette-
ne igjen. Mange sier at fjordingen er veldig 
gammel, ålen på ryggen og sebraen på 
bena… men jeg er ikke hundre prosent 
sikker på historien bak dette, medgir Kathy 
ettertenksomt. 
– Fjordingen vi kjenner nå var også avlet 
fram til å være arbeidsdyr, mye kraftigere 
enn villhesten var. Hvordan de domesti-
serte hestene forholdt seg til de ville, vet vi 
også lite om.

Hesten i gudeverdenen
I Norrønn mytologi er det hesten Skinfakse 
som trekker solen over himmelhvelvet, i 
Solvognen.
– Denne modellen av Solvognen er vårt 
første møte med den domestiserte hesten 
i Norden. Dette er en kopi av originalen 
som befinner seg i Danmark, forklarer 
Kathy. 

Originalen er fra 1400 år f. Kr. Hesten går 
ikke på egne ben, men står på et under-
stell med hjul. De fleste tolker det som den 
trekker en vogn med solen, en stor skive, 
gullbelagt på den ene siden og mørk på 
den andre; solskiven og nattsolen, forteller 
hun videre, og viser til mytiske forestillin-
ger vi kjenner fra Hellas og India og senere 
fra norrøn mytologi, at hesten trekker 
solen over himmelen.
Kathy konkluderer også med at det kan se 
ut som om hesten har kommet til Norden 
i en ferdig komplett pakke, allerede 
domestisert, knyttet til rituelle handlinger, 
når dette er det første vi ser av den. 
– Det har antakelig ikke vært noen gradvis 
domestisering av hesten i Norden, men en 
kosmologi, der hesten spilte en stor rolle i 
gudeverdenen.
I løpet av bronsealderen dukker hesten 
opp i kunsten. Kathrine forteller at hesten 
er det mest avbildete dyret i bronsealde-
ren. Den dukker opp på gjenstander og 
ikke minst på helleristningsfeltene. Hun 
har samlet alle helleristningene i Syd–

– Hesten er knyttet til vognkjøring, ridning 
for første gang, og de er ofte knyttet til 
gutteverdenen; krig, sjøfart og skip. De er 
knyttet til fruktbarhet og sex. Det er i den 
konteksten vi ser hestene. Skip er litt mor-
somt, for i bronsealderkunst går de litt i ett 
med bølgene. Havhest var et annet ord for 
skip, og Poseidon var havets gud og han 
fører også hestevogn. Knytning mellom 
bølge og hest går igjen. Det er også trans-
port til hav, transport til land. Hesten har 
vært transportør både i dette livet og 
neste. Og av gudene, slår Kathy fast.

Hesten og aristokratiet
Som vi beveger oss innover i utstillingen 
må den mytiske hesten gradvis gi plass til 
krigerens hest og dens utstyr; som sporer 
og trinser med sølvbeslag og med bitt av 
forskjellig karakter. 
– Og så ser vi at det er rikmannsfolk; sølv-
belagt utstyr. Igjen ser vi en kobling mel-
lom hesten og aristokratiet.
Flotte gullsmykker fra 400–500-tallet med 
utgangspunkt i romerske medaljonger for-
teller om hvordan rytteren fra å være en 

rytter til hest har gått over til å bli en gude-
figur. 
– Det handler om en verdimarkør; Fra det 
romerske samfunn med keiseren til hest, 
over til det germanske samfunnet som 
hadde et annet verdigrunnlag, hvor den 
opphøyde keiseren var blitt til den opp-
høye guden Odin.
Hestenes forhold til gudene og til men-
nesker er temaet i en animasjonsfilm som 
Kathy er manusforfatter til. På benken 
foran TV–skjermen kan du sitte på en ekte 
hestefell. Det er en gjennomført utstilling 
på Historisk museum.

Hesteskjelett fra Osebergskipet
Kathy tar oss med inn i et av vikingtidens 
gravkamre; 
– Her stiller vi ut en av hestene som bøtet 

sammen 15 hester som ble ofret i begra-
velsesseremonien. Ti av dem ble dratt 
levende om bord på selve Osebergskipet 
og ble hakket i pannen på fordekket og 
falt der de sto. 
Funnene fra vikingtiden viser at hestens 
rolle som ridedyr i krig blir mer og mer 
sentral. Her kommer stigbøylen for første 
gang. Den kommer opprinnelig helt fra 
Kina, men vi finner de første stigbøylene i 

Stigbøyler og bitt, ikke ulike de vi bruker i 
dag, er til stede i rikelig monn. Det meste 
er lånt fra eget hus, mens hesteskjelettet 
fra Osebergskipet har kommet flybårent 
fra Bergen. 

Horsepower er en estetisk opplevelse, 
både i kraft av sin mytiske og guddomme-
lige mystikk, men også i kraft av hvordan 

gjenstandene er presentert. 

Liholm har vært ansvarlig for utforming, 
farger og lyssetting, mens både Norges 
veterinærhøgskole, Norsk folkemuseum 
og  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design har vært bidragsytere til utstil-
lingen.
– Vi ville ikke lage en utstilling som ble en 
faktabok. Vi har tatt ett tema. Hesten. Og 
prøvd å finne en kulturell historisk tråd. 
Hestens historie er så mangfoldig, avslut-
ter museumslektor, arkeolog og initiativta-
ker Kathy Elliott.
Noen faktabok er utstillingen heller ikke 
blitt. Men den viser på sitt vakre vis at fak-
tisk kan fakta være både fantastisk og utro-
lig. Horsepower er verdt minst ett besøk.

Museumslektor og initiativtaker til 
utstillingen, Katherine (Kathy) Elliot.

Utstillingen er en estetisk 
opplevelse. Alle bitt som vises 
er fra vikingtiden.
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