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Historisk Museum viser h
Av SØLVI WÆRHAUG og
ROGER NEUMANN (foto)

For 1178 år siden
ble en liten hest
ofret ombord i Ose-
bergskipet. Han fikk
et dødelig slag i 
hodet og ble funnet
knelende i skips-
graven. For første
gang er han på
utstilling.
Han delte skjebne med flere. I
alt 15 hester ble slaktet en sen-
sommerdag i året 834 e. Kr da
to kvinner ble gravlagt i Ose-
bergskipet i Vestfold. 10 av
hestene ble drept på fordekket
på skipet, mens resten ble
drept utenfor.

– Skjellettet er aldri stilt ut
før. Det er en ung hingst av en
ganske spinkel hesterase, kan-
skje på størrelse med Nord-
landshesten, sier museumslek-
tor Kathy Elliott ved Historisk
Museum i Oslo.

Rester av 27 hester er funnet

i skipsgravene Oseberg og
Gokstad.

– Noen av hestene er hals-
hugget, men de ble slått i hodet
først. Det må ha vært et vold-
somt blodbad og hestene må
ha vært redde, sier Elliott.

– Hvorfor ble de ofret?
– Hesten ble forbundet med

gudeverden, de var transpor-
tører til livet etter dette. Selve
ofringen var også et viktig as-
pekt, det var en storslagen be-
givenhet. Hesten var en ledsa-
ger inn i døden, men samtidig
et offerdyr, sier Elliott.

Kathy Elliott er faglig av-
svarlig for en ny utstilling om
menneskets nestbeste venn:
«Horsepower - oldtidshesten i
myter, kult og krig». Utstillin-
gen skal vises på Historisk
Museum i et helt år. Hestens
kulturhistorie vises gjennom
historiske gjenstander, arkeo-
logiske funn, myter, sagaer,
filmer, helleristninger, hule-
malerier og mer. Til og med
hestepeniser er tørket for an-
ledningen. Det har rekvisitt-
maker Gøril Rostad sørget for.

Frosne hestelemmer
– Nå er det en vølse, en frukt-
barhetsfrembringer for huset,

sier Gøril Rostad og viser oss
en tørket hestepenis.

– Råmaterialet er en heste-
penis. Jeg fikk et slakteri til å
sende meg to frosne hestelem-
mer. Jeg har saltet dem veldig
godt og så er de tørket. Da jeg
sto og vasket disse når jeg fikk
de fra slakteriet, tenkte jeg at
nå har jeg verdens merkelig-
ste jobb, sier Gøril Rostad og
ler.

– Hva ble de brukt til?
– Hesten var symbol for

fruktbarhet, mannlighet og vi-
rilitet, og vølsene ble brukt i en
privat hjemmekult. I en histo-
rie fra Olav den Helliges saga i
Flateyjarboka blir en vølse
sendt rundt bordet og alle i fa-
milien holdt den i fanget, sier
Elliott.

Hestens rolle
Utstillingen tar for seg hestens
rolle fra antikkens verden til
vikingtiden.

– Vi har også tatt et streif
helt tilbake til de første tider
for å kartlegge hesten som na-
turdyr. Hesten lot mennesket
overta flokklederrollen. Vi ser
på det sterke båndet mellom
mennesket og hesten fra det
første møtet. Det er represen-
tert ved hulemalerier fra
30 000 år tilbake – der er hesten
avbildet langt mer enn noe an-
net dyr. Klart man spiste hes-
ten også den gang, men man
beundret dens ynde, hurtighet
og styrke. Det er også overle-
velsesstrategien til hesten –
den er et veldig utholdende
dyr, sier Elliott.

Denne hesten ble slått i
hjel på Osebergskipet

BLE OFRET:En av de 15 hestene som ble slått i hjel da kvinnene i Osebergskipet
ble gravlagt i året 834 e. Kr. Skjellettet av den lille hesten er aldri stilt ut før.

SOLVOGNEN: Museumslektor Kathy Elliott og solvognen som ble funnet i en myr på Sjælland i 

!
Innspillingen av stumfilmen
«Ben Hur» i 1925 var et
dyreplageri. 150 hester ble

skadet under innspillingen av
de voldsomme stridsvognsce-
nene. De fleste var så alvorlig
skadet at de måtte avlives. 

HESTEPENISER: Museumslektor
Kathy Elliott og rekvisittmaker Gøril
Rostad med to ekte hestepeniser.
Hesten var symbol for fruktbarhet
og dens edlere deler ble i tørket
tilstand brukt i kultriter i vikingtiden.

E-post: solvi.warhaug@vg.no

!
Kappridning og hestekamp var
opprinnelige fruktbarhetsriter.
Det handler selvsagt om å vin-

ne - den sterkeste hesten vant og
ble ofret til gudene. Minnet om sli-
ke gamle hesteritt er bevart i man-
ge norske stedsnavn. Som Ski,
Skien, Skedsmo, Leikvoll og Lø-
ken. Alle navnene betyr et flatt,
åpent sted hvor folk kunne ri om
kapp.

!
En gang på 900-tallet ble ei
tenåringsjente gravlagt
med en hest i Løve utenfor

Larvik. Stedet ble brukt som
gravsted i minst 1500 år. Innen-
for en steinring fra bronsealde-
ren fant man skjellettet til jenta.
Bak hodet hennes lå en øks.
Ved føttene hennes lå skjellet-
tet av en hest, men hodet
manglet. Det kan ha blitt satt på
en stake for å vokte jentas grav.


