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Innledning 

 
I denne oppgaven har jeg tatt for meg av temaet arbeidshesten. Dette fordi jeg synes det er et 

veldig interessant emne som jeg ville lære mer om. I oppgaven har jeg skrevet om hesten og 

mennesket, arbeidshesten gjennom tidene, hesten i mytologien, arbeidshesten gjennom ett år, 

noen utvalgte hesteraser, kjørehesten, kløvhesten, hest i skogen, og om arbeidshesten i 

fremtiden. I min praktiske del har jeg laget et hodelag, jeg har kløvet to turer, den ene til 

Sinjarheim og den andre til Øystølen. Jeg har og kjørt tømmer på Vassneset og kjørt hest og 

vogn på Hardangervidda.   

 

Hovedproblemstillingen i oppgaven knytter seg til hvilken betydning arbeidshesten historisk 

har hatt frem til i dag. Kunnskap om dette vil kunne si oss noe om arbeidshestens plass i 

samfunnet i fremtiden. 

 

I oppgaven har jeg lagt like mye vekt på det praktiske som på det skriftlige. Jeg startet tidlig 

med det praktiske, og allerede i september 2007 gjennomførte jeg og onkelen min, Øystein 

Barane, tømmerkjøring på Vassneset med dølagampen Rauen. Jeg har også laget et hodelag i 

skinn, dette kan du lese mer om mot slutten av oppgaven. I sommerferien gjorde jeg også de 

to kløvturene til Sinjarheim og Øystølen. Turen til Sinjarheim i Aurlandsdalen var en dagstur 

der jeg og pappa kløvet utstyr og verktøy til et restaureringskurs som skulle være der oppe litt 

seinere på sommeren. Turen til Øystølen, som ligger på Lærdalsfjellet, var en overnattingstur 

jeg og noen venner tok. Vi overnattet på stølen, som tilhører gården Skjerdal, som venninnen 

min, Gjøri, bor på. (Begge disse kløvturene har jeg gjennomført før).  De fire siste ukene av 

sommerferien tilbrakte jeg på Rauhelleren turisthytte på Hardangervidda. Da fikk jeg være 

med og kjøre hest og vogn med proviant inn til hytta, sammen med Hans Olav Lægreid. Det 

var en svært krevende kjøreveg, men det å kjøre med hest og vogn var den eneste muligheten 

de hadde til å bringe provianten frem til hytta på.  

 

Jeg synes oppgaven har vært en viktig erfaring, og jeg har lært mye. Den har vært krevende, 

til tider, men og kjekk å jobbe med. Vårt samfunn i dag hadde ikke vært det samme, hvis vi 

ikke hadde temmet hesten 2500 år f. Kr. Det er utrolig mye vi kan takke arbeidshesten for opp 

gjennom tidene.  
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Jeg har satt sammen oppgaven slik at den skriftlige delen og den praktiske delen er flettet inn i 

hverandre. Dette fordi de henger godt sammen, og jeg har forklart hva de ulike oppgavene er 

før min praktiske erfaring kommer. For eksempel har jeg først skrevet om kløving, og så 

kommer mine to turer til Sinjarheim og Øystølen.  
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Teoretisk del 
 
 

Hesten og mennesket 
 

Intervju med Martin Aeschlimann  
Hesten har en viktig plass hos Martin Aeschlimann på gården Søre Skogen. Der har de to 

tungdøler, pensjonisten Siljar 23 år og Rauen 9 år, som blir brukt som trekkraft til de fleste 

arbeidsoppgavene på gården. Gjennom mange år har Martin arrangert en rekke hestekurs, 

både på gården og andre plasser i landet. Han arrangerer både grunnleggende hestehåndtering 

(horsemanship) og kurs for viderekomne. En kan melde seg på innkjøringskurs, kløvkurs, 

kurs med arbeidshesten, skogskurs og pløye- og våronnkurs. Han tar og imot hester til 

innkjøring, omskolering eller hester som har adferdsproblemer.  

 

Martin er en svært erfaren og kunnskapsrik hestekjenner. Det var derfor naturlig å starte 

oppgaven med å stille han noen spørsmål. 

 

 
Figur nr 1. Martin med tospann.  Kilde: www.soreskogen.no  

 6

http://www.soreskogen.no/


 

 

Hva er ditt forhold til hesten? 

”Jeg er fascinert av det å kunne kommunisere med et så stort dyr. Det er en utfordring, og 

man kan gjerne si at hesten fungerer som et speil imot en selv. Den viser deg hvem og hva du 

er, og du møter deg selv ved å jobbe med den. Du møter dine feil og dine gode sider. Slik må 

man også jobbe med seg selv, og man blir bedre kjent med seg selv og i tillegg til hesten.” 

 

 Hvordan får du kontakt med hesten, og hvordan kommuniserer du med den? 

”Man må være interessert og innstilt på å møte den på en vennlig måte, både med det ytre, 

men spesielt med det indre. Hvis du greier dette, får du virkelig kontakt med hetsen. Man må 

være åpen og la hesten komme til seg, ikke fysisk, men du må lage en indre plass til den, og 

ikke ”overfalle” den. I kommunikasjonen med hesten er det mange som glemmer at den skal 

gå begge veier, det er ikke bare oss mennesker som vil noe, man må åpne seg for hesten og ta 

imot signalene den gir. Holdningen vår er også svært viktig, hesten har et sterkt 

overlevingsinstinkt, og den ser på oss mennesker som rovdyr. Derfor må vi vinne dens tillit, 

og vise hva vi er ute etter, og ha et tydelig kroppsspråk. Samtidig må vi lese hesten sitt 

kroppsspråk og få et inntrykk av hva den føler og vil. Arbeidshesten kan være litt annerledes 

enn andre hester. Spesielt de som jobber hardt på jorder og i skogen. De er gjerne litt tregere 

og ikke så lettlærte, men samtidig har de mange andre gode egenskaper, de er rolige, kan 

jobbe i timevis, og de legger seg i selen og gjør alt de kan. Dette kan ikke alle hester. 

Arbeidshesten må være kraftig og ikke for kvikk og rask og noe av det viktigste av alt er at 

den har sterke og gode nerver, den må kunne tåle høye lyder og uventede bevegelser.” 

 

Hvordan trener du opp en arbeidshest? 

”Det er viktig at man setter klare rammer så den vet hva som forventes. Man må ikke sette for 

store krav, det må være mulig for hesten å oppfylle dem. Dessuten må man ta hensyn til at 

hesten må trenes opp til å kunne mestre kravene. Det tar tid å få en hest til å forstå at den må 

stå helt i ro når man spenner fast kjerren eller draget. Man skal ha høye mål, men de må være 

langsiktige. Hele tiden må man vurdere hvor raskt man kan gå frem, dette forandrer seg fra 

hest til hest. Det er en indre dialog, og opplæringen må skje i en viss rekkefølge. Det må være 

mening og sammenheng i det man gjør. Av og til må arbeidshesten jobbe hardt og gi alt, men 

det må ikke gå utover fysisk styrke og evner. Man må lære seg å reflektere og se hva man gjør 

feil, og finne nye måter, det er selvoppdragelse det går ut på. Man må og ta hensyn til hva 
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arbeidshesten skal bli til. Ridehester kan og være arbeidshester. Men hvis hesten skal jobbe på 

en gård, starter man treningen avhengig av hvor gammel den er. Først gjelder det å gi den 

trygghet, bli kjent med den og vente til den blir avslappet. Etter hvert utsetter jeg den for bråk 

og støy, den må lære at hvis det skjer ting rundt, betyr det ikke nødvendigvis fare. Den må og 

tåle å bli berørt på hele kroppen. Den må forstå at jeg, treneren, er ”sjefen” som gir trygghet. 

Når man har kommet så langt at seletøyet er på og den er klar for sin første kjøretur, pleier jeg 

å kjøre den i tospann sammen med en annen erfaren og trygg hest. Da kan den lære av den 

andre hesten, samtidig som den føler seg mer trygg enn hvis den var alene. Den må lære å 

trekke vognen, og ikke minst lære det å stå stille. For en hest som skal jobbe i åkeren eller i 

skogen, som skal trekke tungt, er det viktig å ikke overbelaste hesten. Den må opparbeide seg 

selvtillit ved å få mestringsfølelse. Dette får den ikke hvis den trekker tungt og føler at den 

ikke greier det. I begynnelsen har unghester heller ikke så store muskler, dette må man også ta 

hensyn til. Før den blir en god arbeidshest tar det noen år.”  

 

Kan det en lærer om å arbeide med hesten brukes i andre sammenhenger? 

”Ja, for å vise til et eksempel så er det flere organisasjoner i Europa som bruker hesten som 

eksempel på det å lære mer om å lære. Businessmenn- og kvinner får komme og lære om 

lederskap og kommunikasjon sammen med hesten. Man lærer å bli kjent med seg selv og bli 

mer sikker på seg selv. Det finnes mange eksempler der folk ikke stoler på andre mennesker, 

men de bygger opp en tillit og stoler på dyr. Som jeg sa, kan arbeidshesten brukes for å lære 

mer om seg selv og det å ta ansvar. Det handler om å kunne møte andre og om selv å bli møtt; 

ikke bare være i seg selv og sin verden og øse ut sin kunnskap. På samme måte kan en og 

opprette dialog med landskapet og alt i naturen og forstå hvordan alt henger sammen med 

alt.” 

 

 Hvilken betydning kan arbeidshesten ha for fremtiden? 

”Det ligger enkle grunnleggende verdier i naturen som vi kan lære av og også overføre til 

mennesket. Vi kan lære samarbeid av naturen og de vesen som arbeider der, og på en måte 

trekke paralleller og se sammenhenger. Det er avgjørende å bygge opp denne dialogen med 

naturen i dag, i forhold til miljøet og klimaforandringene. Her kan også dyrene og hesten være 

vår læremester. Men jeg tror ikke arbeidshesten kommer til å ha en like stor rolle i fremtiden 

som den har hatt før. Hvis det hadde blitt slik, hadde det ikke vært bra for hesten. Det ville 

blitt for mye arbeid, og den ville blitt overbelastet. Men folk med en spesiell interesse bør 

absolutt bruke arbeidshesten som trekkraft i fremtiden. Jorden blir bedre av å bruke hest, og vi 
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unngår alle ødeleggelsene traktorene og de store maskinene påfører naturen. Dessuten blir vi 

allerede nå for tiden pålagt flere og flere restriksjoner mot motorkjøretøy både på land og i 

luften. Internasjonalt er og vil arbeidshesten/eselet/oksen fortsatt bli brukt mye. For fattige 

bønder i mange u- land er dette dyret livsnødvendig. Den letter arbeidspresset og gir trekkraft 

slik at de overlever.” 

 

Hva er forskjellen på en ridehest og en arbeidshest? 

”Først og fremst så kan arbeidshesten kan være ridehest og ridehesten kan være arbeidshest, 

men man vil at arbeidshesten skal ha gode kvaliteter så den trekker godt i skog- og jordbruket. 

Den bør ha korte ben, være lang, godt muskelsatt og litt tung. Ridehestene er som oftest mer 

spinkle og høybente. De er lettere og har gode myke bevegelser, de er raske og har mer 

temperament enn arbeidshesten. Uansett så finner man store forskjeller i rasene, alt etter hva 

man vil ha.”  

 

Hvorfor er du så interessert i arbeidshest? Du kan jo bruke maskiner som alle andre.  

”Første gang jeg var med og jobbet med arbeidshest ble jeg skikkelig fascinert av hva den 

kunne gjøre, og hvordan man kan kommunisere med den. For eksempel kommuniserer man 

på en helt annen måte med en hest enn en hund. En annen grunn til at jeg driver med 

arbeidshest er at de er mer skånsomme mot naturen og jorden. Det å jobbe med en hest i 

skogen, og kommunisere med den og få den til å forstå hva den skal gjøre, og få den til å 

gjøre det lille ekstra og klare oppgaven, få den til å mestre, det gir en slags tilfredsstillelse og 

nærhet med dyret. Andre ting jeg liker ved å holde på med arbeidshesten er at man får kontakt 

med det man holder på med, man er i fysisk aktivitet og man lærer å kjenne hesten og naturen. 

Hvis man sitter på en traktor og bare kjører over alt så fort som mulig for å bli ferdig, får man 

ikke samme kontakten med jorden og omgivelsene som man får ved å bruke hest. Dette 

gjelder for eksempel hvis man skal drive med radrensing, det vil si å luke vekk ugress i 

åkeren, noe som er et svært nøyaktig arbeid, for man må skille mellom det som er sådd eller 

plantet og ugresset. Når man kjører med hest kan man stoppe opp når som helst, og man ser 

tydeligere hvordan åkeren er, og hvis noe er unormalt kan man bare stoppe hesten og fikse 

problemet. Jobben er allikevel lettere i dag, det er ikke et slit lenger å jobbe med arbeidshest, 

vi har nyere lettere maskiner som gjør også denne jobben lettere. Jeg er og kanskje en sånn 

som vil gjøre ting litt annerledes, ikke bare følge strømmen, men gjøre det på min måte. Jeg er 

nok en einstøing som gjør mine egne ting.”  
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Hvordan kan hesten være viktig for hele samfunnet? 

”Som jeg har sagt tidligere, kan vi lære mye av arbeidshesten. Vi kan lære om oss selv og bli 

mer trygge på oss selv. Vi får faktisk innblikk i hva ekte hestekrefter er og ikke bare traktoren 

sine abstrakte krefter. Og med hest er arbeidet mer synlig. Jeg har mange ganger hatt barn og 

skoleklasser på besøk, og de er alltid svært fascinert over hestene og at de faktisk kan være 

med og samarbeide om jobben.”  

 

Kommunikasjon mellom hesten og mennesket  
 
I dette kapittelet skal jeg skrive litt om forholdet mellom hesten og mennesket. Jeg lurer på 

hva Natural Horsemanship er, og hvordan man bruker denne metoden. Hvordan bør man 

kommunisere med hesten, og hvordan kommuniserer den med deg?  

 
Indianerne og spanske riddere var de første som brukte Natural Horsemanship, det er en 

urgammel metode som kan oversettes med ”naturlig forhold mellom hest og mennesket”. 

Denne måte å trene hesten på gjorde at hesten ble perfekt til å ri eller kjøre i krig og på jakt. 

Treningsmetoden er basert på hestens kroppsspråk, forståelse og instinkter. Man skal forstå 

hvordan hesten tenker og hvorfor den reagerer som den gjør. Da unngår man misforståelser. 

Dette er noe alle kan gjøre, det er ikke noe mystisk eller merkelig over dette, som mange tror 

det er. 

 

 Hesten er et fluktdyr, når den føler seg truet eller redd, flykter den. Vi mennesker oppfattes 

som rovdyr av hesten, blant annet fordi øynene våre står sammen foran på hodet, vi lukter 

som rovdyr og oppfører oss slik. Derfor kan hestene føle seg truet av oss, og de er konstant på 

vakt. Natural Horsemanship gjør slik at hesten utvikler tillit og respekt overfor oss mennesker, 

og vi oppfattes som gode og trygge ledere i flokken. Aller først starter treningen på bakken. 

En viktig ting å huske på er at hesten nødvendigvis ikke er dum eller ulydig hvis den ikke gjør 

akkurat som du sier, eller adlyder alle dine ordre med en gang. Hvis det oppstår 

misforståelser, er det som oftest mangel på kommunikasjon. Treningen skal være positiv. 
http://www.wendy.no/upload/Images/horsemanshipskole/Wendys%20horsemanship-skole%201.pdf

 

Hesten kommuniserer med lyder, lukter, berøring og kroppsspråk. Derfor er holdningen vår 

veldig viktig. Hesten har og en veldig avansert mimikk. Bare munnen, øyelokkene og 
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neseborene kan uttrykke alt fra redsel, dominans, aggresjon, smerte, tretthet og underkastelse 

til lekehumør, tilfredshet, og nysgjerrighet. Ørene er og et veldig viktig 

kommunikasjonsmiddel. De hører med ørene, men bruker dem like mye når de snakker. Når 

ørene er åpne fremover vil det si at hesten er oppmerksom og interessert. Hvis ørene er bøyd 

ut mot sidene er den avslappet med en vennlig holdning, men hvis de peker bakover kan den 

være sur, sint og gi uttrykk for trusler. Dette er selvfølgelig avhengig av hvordan resten av 

kroppen uttrykker seg. Hesten kommuniserer også med lyd som skrik, humring, snøfting og 

mange, mange flere. Hesten bruker også berøring hele tiden. Den er veldig følsom for 

menneskets humør og stemning. Den merker med en gang du nærmer deg om du har hatt en 

dårlig dag, er sur eller nervøs, men og om du er glad, munter og hatt en god dag. Humøret vårt 

smitter ofte over på hesten (Børresen 1994). 

 

Hesten er svært følsom, og en 

måte de kommuniserer seg 

imellom på er å gi et ”press” til 

en av de andre i flokken. Det er 

ikke et fysisk press, men et 

press de lager med 

kroppsspråket og tankene. 

Hesten som blir ”presset” 

prøver å gjøre noe slik at det 

forsvinner. Da stopper den 

andre hesten å ”presse”. Slik 

snakker de med hverandre uten 

en lyd. De legger først et svakt ”p

helt til den andre reagerer. Dett

eksempel kan være at hesten skal

vogn mellom to skjæker. Da kan 

gjør man ved å flytte oppmerksom

viktig at man tenker at hesten sk

gang den begynner å løfte et ben 

”presset”. Da forstår den at den 

vennlig og bra måte å trene hes

 

 

Figur nr 2.  Det gjelder å stole på hverandre. Kilde: Hvalstad
naturrideskole (http://hvalstad.midlet.no/about.html) 
ress” på den andre, og hvis det er nødvendig, øker de presset 

e kan vi mennesker også bruke når vi trener hestene. Et 

 flytte baken sin, kanskje den senere skal spennes inn i en 

man bare ved hjelp av å ”presse” få hesten på plass. Dette 

heten, og spesielt øynene, bak på rompa til hesten, det er og 

al flytte seg. Det er viktig at hesten får belønning med en 

for å ta et steg til siden. Belønningen kan være at vi gir opp 

har gjort det riktige. Natural Horsemanship er en naturlig, 

ten på, men og eieren. Mange oppfatter også dette som 
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hestehvisking. Det gjelder å forstå hesten sitt språk, og å snakke til den uten lyd, den er svært 

følsom og man må bruke tankene for å overbevise den.  
http://www.masithela.com/frieser/html/kommunikasjon_hest-menneske.html  

 

 

Her kommer det to små historier som sier litt om kommunikasjon mellom hesten og 

mennesket:  

 

”Ein ung gut som hadde vegen sin til sommerfjøset forbi en havnehage med ein hest på beitet, 

opplevde å bli ”snakket til”.  Denne hesten var aldri vane til å gje lyd frå seg når me gjekk 

morgon og kveld for å mjølka kyrne, men ein kveld eg kom der, høyrde eg ei lita knegging. Eg 

tenkte ikkje meir over det og rusla vidare, men brått knegga det att- noko sterkare- nett som 

han vilde meg noko. Eg stansa og såg då at hesten stod inntil gjerdet og rykte litt med eine 

framfoten. Då eg kom bortåt synte det seg at ein streng hadde kilt seg inn mellom hoven og 

skoen, så hesten stod trufast. Det var fort gjort å løysa, for han stod heilt roleg og lyfte 

passeleg på foten, så det såg ut som han visste kva som skulle gjerast.”  

(Børresen 1994, s.138). 

 

”Jeg kjøpte Kviten på folunge- auksjon. Han følte seg heime på gården fra første dag, som et 

familiemedlem, ute og inne. Jeg hadde itte plass åt`n før jeg hadde slakta grisen til jul, så han 

stod på loven og åt tor høyvogna om natta, og om dagane gjekk han fritt. Juleftasdagen kom to 

smågutter på to og fire år. De satt på divanen i stua da unghesten kom inn. Han løfta på 

rompa og slapp noen pærer som jeg måtte ta i lua mi, for gølvet var vaska til jul. Den eine 

småtassen lo seg nesten forderva, den andre gråt.  

Kviten var med når jeg kjørte, både på mølla, saga, stasjonen eller i skogen. En gang kom det 

buss. Folk steig på, og Kviten ville være med han au, han satte eine frambeinet inn på 

stigbrettet, men så drog den att døra.  

Fastelavenslørdag dreiv jeg å lesset av et tømmerlass. Bakerbilen stod åpen, men bakeren 

dreiv og bar boller inn i husa. Da bakeren kom ut av et hus, stod Kviten og åt boller ved bilen. 

Bakeren som ofte var på en kant, skrek. Kviten svarte med å slå opp baken og kom med en 

kraftig promp.”  

(Børresen 1994, s.139).  
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Arbeidshesten gjennom tidene 
 

Hesten i mytologien 
Hesten har på en måte to sider ved seg, en naturlig side og det man kan kalle en overnaturlig. I 

dette kapittelet vil jeg ta for meg noen av de overnaturlige evnene og virkningene hesten har 

hatt på oss mennesker opp gjennom tidene. Hesten har hatt en stor rolle i myter og folketro. 

Den kan symbolisere liv, død, fruktbarhet, styrke og den har spesielle evner og en kraft, som 

av mange blir sett på som magisk. Den har blitt antatt å ha forbindelse med de gode maktene, 

men og med de onde.  

 

I gammel tid betraktet man ofte hest og sol og hest og vann i nær forbindelse med hverandre. 

Dette hadde med fruktbarhet å gjøre. Hingsten var selve symbolet på fruktbarhet og livskraft. 

Ofte kappkjørte man med hingstene, ofte om å komme først frem til de hellige kildene. Den 

som kom først fikk drikke av kilden, og den fikk overført de magiske kreftene vannet hadde 

slik at fruktbarheten på gården var sikret. Et annet eksempel er at man i gamle dager ofte laget 

en kake av det siste kornet fra åkeren, og kaken stod på bordet uten at noen rørte den, man 

skulle bare se på den. Så ble den lagret i kornbingen til våren, da tok man den frem den dagen 

pløyingen begynte. Noe ble smuldret i åkeren, noe gitt til hesten og noe til bonden som skulle 

pløye. Slik sikret man fruktbarheten og avlingen det neste året.  

 

Hesten var også noe som ble forbundet med gudene, og den mest kjente gudehesten er 

Sleipner, Odins hest. Sleipner hadde åtte bein og var den beste hesten hos guder og 

mennesker. Navnet Sleipner betyr ”den glidende”, det betyr at han kan gå mellom verdener, 

og han var den største sjamanen av alle. Sleipner kunne reise til dødsriket, og han førte de 

døde til Odin (Kostveit 2007). 

 
 
 
Opp stod Odin, 
Eldgamle Gaut, 
Gikk til Sleipne, 
La sal på hesten; 
Red så nedover,  
Like til Nivlhel,  
Møtte en hund 
Fra Hel på vegen 

 
 
 
….. 
Fram red Odin 
Under ham dundret, 
Vegen til Hels 
Høye bolig.  
 
(Fra Balders drømmer,  
gjengitt i Kostveit 2007, s. 21) 
 Figur nr 3. Sleipner. Kilde: www.google.no   
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Hesten ble også ofret til gudene. Den var et verdifullt og kostbart dyr som vitnet om makt og 

rikdom, og derfor verdig som offer. Det var forskjellige måter å ofre på. En måte var 

gravoffer. Da ble den lagt i gravhaugen sammen med sin herre, noen ganger ble hesten 

halshogd og bare hodet ble lagt ned i graven. Hvis det var storfolk som skulle begraves, som 

konger eller dronninger, kunne det bli ofret titalls hester på en gang. En annen måte å ofre 

hesten på var blotoffer. Dette skjedde som regel til de store blotene ved vår, høst og vinter. Da 

spiste man hestekjøttet i spesielle ritualer, for å nærme seg gudene. Det å blote vil si at man 

ofrer dyrekjøtt, mat eller drikke til ære for gudene. Man ville at gudene skulle sikre fred, 

livskraft og fremgang.  

 

Man brukte også hestehodet for å påføre andre ulykke. Da satte man opp en 

nidstang. En stokk med et hestehode på. Et eksempel er fra ”Egilssaga”;  

 

Kong Eirik hadde lyst Egil Skallagrimsson utleg. Før han dro fra landet, 

reiste Egil nidstang mot Eirik. Han tok en hasselgrein, festet et hestehode 

og satte opp stanga slik at den vendte mot land. ”Eg snur dette nid mot dei 

landvette som bur i dette landet, så at dei alle skal fara ville vegar og ingen 

heim skal ha før enn dei driv kong Eirik og Gunnhild utor landet.”   

(Kostveit 2007, s. 40). 

 

 

Mange mener også at hesten er synsk, at den ”ser” ting vi ikke kan se. Hvis noen hadde vært 

ute for en ulykke eller tatt livet sitt, ble dette stedet senere sett på som utrygt. Den døde gikk 

igjen på åstedet. Og når hesten kom dit, stoppet den og nektet å gå videre.  

 

”Ein mann frå Rørvik fortalde at det var ein plass i fjellet der han ikkje fekk hestane til å gå 

framom. Sidan fann dei mannebein der. Då hugsa dei eit gamalt sagn om ein kramkar som 

skulle ha kome bort på den staden”  (NFL78.209, gjengitt i Kostveit 2007, s. 43)  

 

Når man skulle få hesten til å gå igjen, måtte man holde fast i grima og se mellom den og 

hestehodet, eller så skulle man se gjennom bittringen, ble det sagt. Det ble også sagt at hvis 

man tok hesteørene sammen og så mellom dem, så ville man se det samme som hesten.  

 



Fjøsnissen er et typisk norsk fenomen, han var en god venn av hesten, og var i slekt med 

tussene og trollene. Han blir og kalt tufte eller tomtekall. Han bodde i fjøset og stallen, og det 

var om å gjøre å holde han i godlage, ellers 

gikk det utover buskapen. På julaften måtte 

han alltid få en bolle med grøt og øl. Hvis 

nissen var fornøyd, var buskapen blanke og 

fete, om det var mye eller lite fôr på gården. 

Ofte valgte nissen seg ut en yndlingshest på 

gården, den lagde han fletter i manen på og 

stelte ekstra godt med.  

 

Hesten er også et symbol på krefter. Før i 

tiden hadde man ofte hestekamper der 

kreftene ble målt. Hingster ble sluppet inn til 

ei merr, og da var det om å gjøre å slåss for 

å vinne merra ved å vinne kampen. I dag har vi til og med ordet hestekrefter, dette er en enhet 

for måling av effekt. Det brukes ofte i forbindelse med motorer og styrke.   

Figur nr 4. T.H. Kittelsen:” Blakken og 
tungubben”.  Kilde: Kostveit 2007. 
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Utviklingen  
 

Naturlig nok har ikke arbeidshesten eksistert like lenge som selve hesten har. I dette kapittelet 

skal jeg ta for meg utviklingen til de første hesterasene som fantes her på jorda. Dette har ikke 

så mye med arbeidshesten å gjøre, men jeg synes allikevel det er relevant å ta med i forhold til 

oppgaven.  

 

Det er tre primitive hesteraser som 

danner grunnlaget for den hesten 

vi har i dag. Det er eohippus fra 

eocenperioden, przewalski, som er 

en asiatisk villhest og tarpan som 

kalles tundrahesten. Eohippus, 

som er den aller første hesten, 

levde for ca. 70 millioner år siden. I 

Eocene Rock sør i USA ble det i 1867 

funnet et skjelett av dette dyret. 

Eohippus var ikke større enn en rev, og 

den hadde fire tær på forbena og tre på 

bakbena. Bena var tilpasset 

sumplandskapet som var da. Men etter 

hvert ble hesten nødt til å tilpasse seg 

stepper og et mye tørrere landskap. Da 

ble bena nødt til å følge den samme 

utviklingen. Kraniet måtte også tilpasse 

seg de nye forholdene, og fra eohippus 

sitt lille hode som var egnet til å spise 

kvister og blader, ble tennene tilpasset 

slik at den kunne spise gress. Øynene 

tilpasset seg også slik at den kunne se n

hestene, som er stamfaren til den vi har i da

  

 

                                                 
1 hest m1 (norr hestr) hovdyr av slekten Equus, som
bokmålsordboka) 

 

Figur nr 5 Eohippus. Kilde: www.google.no
esten 360 grader rundt seg. Disse mer utviklede 

g, blir kalt equus1.  

 
Figur nr 6.  Slik utviklet hestehoven seg. Kilde: 
www.google.no  

 blir brukt til trekkdyr, ridedyr el. kløvdyr. (Fra 
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Da de forskjellige istidene rådet over verden, bredte equus seg fra Amerika til Europa og 

Asia, men for ca. 10 000 år siden døde denne hesterasen ut. På grunn av ulikt klima, miljø og 

landskap utviklet det seg fire nye raser i Europa og Asia. I Asia kom hesten Equus przewalski 

poliakov, også kalt den asiatiske villhesten.  Denne hesten levde på steppene, og det finnes 

faktisk noen igjen av den, men det er svært få. Den har et stort hode og en stående man.  

 

 

L

e

h

r

 

 

 

 

 

 

 
Figur nr 7. Equus przewalski poliakov, eller asiatisk villhest. Kilde: www.google.no  

engre vest oppstod det en litt lettere steppehest. Det var Equus przewalski gmelinii antonius, 

ller tarpan som den også blir kalt. Denne var lett bygget og hadde raske bevegelser. Den 

adde brun pels, men om vinteren ble den hvit som snøen. Vitenskapsmenn mener at denne 

asen er helt utdødd, men det skal finnes en liten flokk av den i Polen.  
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I Nord Europa utviklet det seg en 

diger og langsom hest. Den heter 

Equus przewalskii silvaticus, men 

også kalt diluvialhesten eller 

skogshesten. Denne rasen er 

dessverre utdødd. Den levde av 

kvister og grener og hadde svært 

kraftige ben og store høver. Pelsen 

var tykk og farget som kamuflasje. 

Mange mener at dette er forfedrene 

til de store arbeidshestene i Europa.  Figur nr 8. Tarpan. Kilde: www.google.no  

 

Den siste hesterasen som utviklet seg fra Equus er tundrahesten. Den levde nord- øst i Sibir og 

mange mener at den lokale yakutponyen, stammer fra denne tundrahesten. Men ingenting 

tyder på at denne hesten har hatt noen betydning i utviklingen av den hesten vi har i dag.  

Før hesten for alvor ble temt for 5-6000 år siden, ble den delt inn i fire kategorier. De blir kalt 

ponytype 1, ponytype 2, hestetype 3 og hestetype 4. Ponytype 1 levde i nordvest Europa, den 

var ca 120 cm høy, og den hadde bred panne og små ører, og den var svært dyktig til å 

overleve i sumpområder. Den hesterasen vi har i dag som ligner mest på denne typen er 

exmoor.  

 

Ponytype 2 kom fra nord i Eurasien, den var ca 140- 142 cm høy og var grovt bygget med et 

stort hode. Den egnet seg bra i kalde strøk. Den hesten som den ligner mest på som vi har i 

dag er høylandsponyen.  

 

Hestetype 3 kom fra Sentral-Asia og var ca 143 cm høy. Den var slank og hadde tynn pels og 

lange ører. Den egnet seg godt i varme og levde i ørkenen. Denne hesten ligner mest på akahl-

tekiner som vi har i dag.  

 

Hestetype 4 kom fra vest Asia og ligner svært på araber hesten og den kaspiske hest. Den var 

ca. 100 cm høy, smal og slank. Dette var en steppe- og ørkenhest.  
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Historisk tilbakeblikk 
 
Jeg har alltid vært interessert i hester, både i ridning og hesten som arbeidsdyr og stilt meg 

mange spørsmål; har det alltid vært hesten som har vært trekkdyr og arbeidsdyr? Hvordan 

begynte man å temme hesten og hvor skjedde dette?  Hadde hesten andre oppgaver før i tiden 

i forhold til nyere tid?   

 

Jeg vil hovedsakelig ta for meg arbeidshesten gjennom tidene i Norge, men for å fortelle om 

dette, må jeg først begynne ute i verden.  

 

Jeg fant fort ut at hesten ikke alltid har vært arbeids- og trekkdyret. Oksen ble brukt som 

arbeidsdyr i jordbruket lenge før hesten. Men da hesten ble temt for første gang på de 

sørrussiske steppene 2500 år f. Kr., ble den først brukt som vognhest. Den ble brukt mye i 

krig, der den trakk små tohjulte stridsvogner. I jordbruket i Midt- Østen er det og funnet 

beviser for at man brukte oksen allerede 4000 år f. kr.  

 

I Norden og Norge begynte man å bruke oksen i arbeidet 1500 år f. Kr. Den ble for det meste 

brukt i åkeren til pløying. Da hadde oksen et åk2 festet til hornene eller brystet og manken. 

Videre gikk det en stang bakover til arden. 

Arden (se figur nr. 5) er den første 

plogtypen vi kjenner til. Den bestod av et 

trestykke med en pigg i enden. Denne 

piggen ble presset ned i jorden, og når 

oksen drog, ble det laget lange remser i 

jorden hvor man kunne gå over etterpå 

og så eller plante. Senere kom også 

hjulplogen. Hjulplogen hadde en vendeskive som gjorde det mulig å pløye i tung og 

leireholdig jord, slik at den ble lett og luftig og mye lettere å få en god avling av. Dette hadde 

stor betydning for jordbruket i Europa i middelalderen. Oksen hadde en sentral rolle i 

Figur nr 9. Prinsippskisse av ard.  
Kilde: www.wikipedia.org    

                                                 
2 åk n1 (norr ok, besl med øk, bet. 5 fra lat. ingum). Gaffelformet treramme i seletøy til trekkdyr (Fra 
Bokmålsordboka) 
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jordbruket helt frem til høymiddelalderen på 1200- tallet. Da begynte folk å benytte hesten. 

Den jobbet dobbelt så fort som oksen (Jahrmann 1989).   

 

Samtidig med at hesten ble tatt i bruk, ble selen oppfunnet, den utnytter hestens trekkraft mye 

bedre. Tidligere ble trekkraften hentet fra skulderbladene, men den nye oppfinnelsen belastet 

isteden hestens bryst. Trekkraften ble større, og hesten kunne jobbe hardt uten å ta skade av 

det. Selen har utviklet seg mer og mer, og i dag har vi flere typer. Jeg har selv brukt 

bogtreselen og vil derfor fortelle om og illustrere den. Bogtreselen består hovedsakelig av to 

bogtrær med puter, drått med to reimer som er festet til begge sidene av bogtreet og, på 

ryggen av hesten ligger en høvrebøyle med høvreballer rett bakom skulderbladene. Videre går 

bakselen bak til halen, og den er festet med en halereim. Selen har og en bukgjord og 

springgjord som går under buken på hesten (se figur nr. 6) (Kjørehesten, nr. 1- 2008, s. 6). 

 

 
Figur nr 10. Bogtresele. Kilde: Toverud 1986. 

 

På 900- tallet ble også hesteskoen av jern oppfunnet av kelterne. Til Norge kom den noen år 

etter. Dette var en stor forbedring med hensyn til hestens arbeidsytelse og skjedde samtidig 

som vikingtiden rådet her i Norge.  
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I mange deler av verden finnes sagn, overtro og myter forbundet med hester og hestesko. Tidligere 

mente man at hesteskoen kunne minne om den voksende nymånen, eller vendt oppover et horn. Hornet 

ble betraktet som et kraft- og beskyttelsestegn. Allerede på 1600- tallet ble 

hesteskoen ofte satt fast  

over inngangsdøren ved dødsfall og begravelser, for at den døde ikke skulle 

vende tilbake den veien. Dessuten mente man at hesteskoen vernet mot 

ildebrann. Hesteskoen ga vern mot farer og ulykker, den beskyttet mot onde 

ånde og brakte lykke. Best var det om skoen ble funnet ute på jordet, og da 

burde flest mulig sømmer sitte i – helst alle (Olsen 2001). 

 

 Hesten ble utrolig viktig i vikingenes krigføring, og det var om å gjøre for kongene å ha de 

beste hestene. De mange vikingtoktene til utlandet førte også til at nye spinklere og mer 

elegante raser kom til landet, men det var den robuste og tettbygde skandinaviske hesten som 

overlevde. Hestene levde ute hele året, og det kunne være knapt med fòr. De måtte leve på det 

de fant av kvister, mose og urter, ofte i ruskevær og regn. Dette ble nok for tøft for de spinkle 

rasene som kom med vikingskipene til landet.  

 

Etter svartedauden i Norge i 1349 var det lite folk, men mye jord å ta av. Jordbruket ble derfor 

fort tatt opp igjen, og hesten kom til god nytte, og kun de sterkeste og mest seige hesterasene 

overlevde under pesten og ettervirkningen etter den dødelige sykdommen.  På denne tiden var 

og hingstene mest populære. De kjempet mot rovdyr, var gode arbeidshester og ble ikke 

forstyrret eller hindret av føll. Og etter hvert ble det flere og flere arbeidsoppgaver til den 

trofaste gampen. Stadig flere redskaper ble oppfunnet på 1500- tallet, og flere oppgaver ble 

det for hesten. Med dette økte også antallet dyr, og det ble mer og mer vanlig å ha opptil flere 

hester på hver gård.  

 

Hesten ble aktivt brukt som arbeidsdyr i et par tusen år. Dette ble slutt etter andre verdenskrig, 

rundt år 1945, da industrialisering og moderniseringen ble en realitet og traktoren gjorde sitt 

inntog. Men på grunn av mangel på drivstoff under krigen, var imidlertid hesten et viktig 

fremkomst- og arbeidsmiddel i disse årene også. Etter krigen ble det stadig mindre bruk for 

hest, maskinene og traktorene tok mer og mer over. Til tømmerhogst i skogen ble hesten 

fremdeles brukt, men også her kom det maskiner etter hvert. Stallene ble brukt som garasjer, 

og smeden ble mekaniker.  
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Arbeidshesten ble også brukt til mange andre oppgaver før i tiden, ikke bare i jordbruket. Det 

er så mange oppgaver at jeg ikke kan skrive om dem alle. Hesten ble også brukt mye i byen, 

før bilene og maskinene kom. De ble brukt som melkebud, postbud, de kjørte frukt og 

grønnsaker fra gårdene rundt byen, inn til markedene, og de ble brukt som drosjer og andre 

transportmidler som busser og trikker. Hestene drog feiemaskiner i gatene, vannvogner, 

ølvogner, isploger, møllevogner, brødsleder, tankvogner, brannslukkingsvogner, 

søppelvogner, kullsleder og mye mer. Hesten ble også mye brukt i militæret (Jahrman 1989). 

 

Arbeidshesten i vår tid 
 
I samfunnet i dag kan alt gjøres på en enkel og lett måte, vi har maskiner til alt, og vi trenger 

knapt nok å røre en finger før vi har alt vi trenger, uansett hvor og når vi skal ha det. Så på 

hvilken måte har dette påvirket arbeidshesten, og er det noen som fortsatt bruker den aktivt?  

Og hvordan er det i så fall man bruker den, er det på samme måte som før, eller har noe 

forandret seg? Jeg har konsentrert meg om forholdene i Norge. I neste kapittel vil jeg så ta for 

meg hesten sine arbeidsoppgaver i løpet av ett år.  

  

Som jeg tidligere har nevnt, har bruken av arbeidshest i samfunnet har gått drastisk ned etter 

2. verdenskrig, dette på grunn av industrialiseringen. Traktorene og bilene gjorde jobben mye 

lettere for oss mennesker, og den trofaste arbeidsgampen ble satt på stallen. Mange i dag har 

ikke sett hesten annet enn på veddeløpsbanen og travbanen på tv, eller når de kjører forbi en 

ridehest på et beite. Og når man snakker om hest, er det alltid om ridning. Det er fort å 

glemme at hesten faktisk har slitt og strevet for å hjelpe oss mennesker i uminnelige tider med 

transport, jord- og skogbruksarbeid. Ingen vet hvordan vi hadde greid oss uten denne hjelpen 

fra dette fantastiske dyret. Men det må jo nevnes at på tross av all industrialisering, 

modernisering og ny teknologi, er det fortsatt noen ildsjeler som bruker hesten flittig fremfor 

traktoren.  

 

Økologisk landbruk og økologiske råvarer har blitt mer og mer populært i Norge og hele 

Europa i dag. Etterspørselen er stor. Man har endelig begynt å forstå at de kunstige 

kjemikalene og sprøytemidlene vi tilsetter maten kanskje ikke er så bra. Ved å benytte 

økologisk landbruk tar man ikke bare bort giften og lar ting gro naturlig, men man forsøker 
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også å redusere bruken av fossilt brensel. Traktoren har nok kommet for å bli, men vi kan 

likevel benytte oss av arbeidshesten i jordbruket i dag. Det er tross alt det hesten har gjort for 

menneskene helt siden seletøyet og plogen ble oppfunnet. Arbeidshesten jobber kanskje 

seinere enn maskinene, men er det ikke verdt det? Ingen unaturlige skadelige midler 

ødelegger jorden eller produktene. Hesten ødelegger heller ikke jorden så mye som en traktor 

gjør med sine digre tunge hjul. Arbeidshesten er ikke bare mer miljøvennlig og skånsom enn 

traktoren. Du får faktisk et forhold og en følelse for ”arbeidsmaskinen” din. Man blir et team 

som er avhengig av hverandre og som jobber sammen, og samtidig forstår man mer om hva 

jordbruk og landbruk egentlig handler om. Poenget er ikke alltid å produsere mest mulig på 

kortest tid, i hvert fall ikke når giften i maten og produktene kan påvirke generasjoner som 

kommer etter oss.  

 

Så vil et økologisk landbruk øke behovet for arbeidshesten? Dette er opp til oss, og det 

gjenstår å se i fremtiden. Men jeg vil nok tro at hvis vi hadde parkert traktoren av og til og tatt 

frem den gamle sliteren, ville vi mennesker antakelig levd mye lengre, kanskje med et 

sunnere liv og en friskere klode, uten giftige stoffer og masseproduksjon.  

 

 
Figur nr 11.  Økologisk jordbruk med hest. Fra Sogn jord- og hagebruksskule i Aurland.  

Kilde: www.sjh.no  
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Arbeidshesten gjennom ett år 

 
Hvilke oppgaver har egentlig arbeidshesten gjennom året? Er det jobber den kan gjøre 

gjennom alle årstidene? Eller er det bare på våren og sommeren den gjør nytte for seg? 

I dette kapittelet vil jeg skrive om alle arbeidsoppgavene hesten kan ha gjennom ett helt år. 

Jeg har tatt utgangspunkt i Norge. Jeg vil begynne med våren og fortsette helt rundt til 

vinteren.  

 

På våren begynner våronna. Våronn betyr vårarbeid, det er da man gjør opprydning og 

klargjøring etter vinteren til vekstsesongen begynner. Det er den perioden på året landbruket 

trenger mest trekkraft. Da skal åkeren pløyes, gjødsles, harves og sås. Alle disse oppgavene, 

utenom såingen, kan hesten gjøre. Når de pløyde åkrene i gamle dager, brukte de ard. De 

pløyde og pløyde frem og tilbake og på kryss og tvers for å løse opp jorden. Det var et tungt 

og tidkrevende arbeid. Å bruke arden godt var en kunst som krevde mye øvelse.  

 

 
Figur nr 12. Hest med møkkaslede. Kilde: http://www.hedmarksmuseet.no  

 

Gjødselen måtte også ut på jordene. Dette skjedde enten på senvinteren eller våren, gjerne når 

det enda var frost i bakken, enten før eller etter pløying. I gamle dager ble gjødselen lesset 

opp på en slede eller en liten kjerre som hesten drog. Enten lesset de av møkken i hauger 
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rundt på jordet, eller de spredde gjødselen rett fra kjerren. Senere kom det også automatiske 

gjødselspredere, dette gjorde jobben lettere for bonden, men vognen ble tyngre å dra for 

hesten. Etter at gjødselen hadde kommet ut på jordene var det tid for harving. Harvingen 

smuldrer møkken og det øverste jordlaget slik at jorda blir løs og luftig. Man dreper også 

ugress ved harving. Før i tiden ble harven laget av tre, men i nyere tid blir den laget av stål. 

Når harvingen er unnagjort, er det såing og planting som står for tur. I middelalderen, før man 

fant opp såmaskinen, ble dette gjort for hånd. Men også en såmaskin som arbeidshesten kan 

trekke, ble oppfunnet. Såmaskinene sådde gressfrø, korn, satte poteter osv. Da alt var kommet 

i jorden, var også våronna ferdig.  

 

Nå var det tid for høyonn/slåttonn. Før 1870- årene ble hesten bare brukt til å kjøre høylasset 

inn på låven, men så ble slåmaskinen og hesteriven oppfunnet. Da kunne hesten både slå, rake 

og dra høylasset i hus. Disse nye maskinene var tunge å dra, og de fungerte bare på eng og 

flatmark. Gresset ble slått og tørket, enten hengt opp på hesjer eller tørket rett på bakken. 

Dette skjedde på sommeren, ofte når barna hadde sommerferie, slik at alle kunne være med å 

hjelpe til på gården.  

 

 
      Figur nr 13. Høyonn på Søre Skogen. Kilde: www.soreskogen.no

 
Så var det tid for seterlivet. Alle dyrene på gården ble ført opp på seteren på fjellet for bedre 

beite og for å spare på fôret nede på gården. Hestene var selvfølgelig også med som 
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arbeidsdyr. De hadde ofte kløv der de bar mye av oppakningen og bagasjen som skulle være 

med opp. De ble og brukt til å bære ved til seteren og osten ned til gården. Arbeidshesten var 

et viktig dyr for at seterlivet skulle fungere. Mange steder i Norge, som på Vestlandet, var det 

bratte, steinete og ulendte stølsstier, her var hesten det eneste transportmiddelet man hadde.  

 

Etter at høyet var i hus, var det kornet sin tur. Dette kalles høstonn eller skuronn. Tidligere ble 

kornet skåret med sigd eller ljå for hånd og så bundet i bunter og hengt til tørk, men på slutten 

av 1800- tallet og 1900- tallet ble slåmaskinen også brukt til dette arbeidet. Etter hvert kom 

det maskiner som bandt kornet sammen. Det ble også brukt treskemaskiner trukket av hest. I 

høstonnen ble potetene hyppet, altså tatt opp av jorden. Før i tiden brukte man grev for å få 

dem opp, og man måtte gå over etterpå og plukke potetene for hånd. Men i 1890- åra kom det 

hestedrevne potetopptakere til Norge. De første opptakerne var svært tunge, og de krevde 

minst tre hester, men man måtte likevel gå etter og plukke opp potetene. Hvis høsten og 

vinteren var mild, var det også mange som høstpløyde før frosten kom i bakken. Da ble 

arbeidet litt lettere til våren.  

 

Arbeidshesten ble også brukt i skogen til å trekke tømmer. Hvis det var små trær som skulle 

hugges og trekkes, fungerte det best på våren eller høsten. Men hvis det var store tunge 

tømmerstokker som skulle til pers, gjorde man dette på snøen når vinteren kom. Hesten trakk 

et bøyledrag, vogn eller slede med opptil 15 stokker av gangen, avhengig av hesten. Om 

vinteren ble også hesten spendt foran snøplogen, og den ble mye brukt til kirkekjøring med 

slede på søndagene (Jahrman 1989). 
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Noen utvalgte hesteraser 
 
 
I dette kapittelet vil jeg ta for meg noen utvalgte arbeidshesteraser. Jeg har sett på to av de 

norske rasene, fjording og dølahest, som jeg selv har brukt i min praktiske del av oppgaven. 

Jeg har ikke skrevet om den tredje og siste norske rasen, nordlandshest, dette fordi jeg mener 

at den kanskje ikke er en typisk arbeidshest, og jeg har ikke selv noen erfaring med denne 

hesten. I stedet har jeg konsentrert meg om islandshesten, som jeg også har erfaring med. I 

tillegg har jeg og skrevet litt om fire utenlandske raser jeg synes er interessante og som jeg vil 

lære mer om. De rasene er ardenner, shirehesten, percheron og clydesdale.  

 

Norske hesteraser 
 

Fjording 
Fjording, eller fjordhest, er en vestnorsk hesterase. Den blir regnet som den norske 

nasjonalhesten. Fjordingen kjennetegnes ved den karakteristiske ståmanen. Det var vikingene 

som begynte å klippe manen slik, det gjorde de for at hesten skulle se større ut enn det den 

var, slik at eventuelle fiender ble skremt. Andre kjennetegn er den borkete3 fargen som finnes 

i fem forskjellige nyanser. Det er brunblakk, rødblakk, gulblakk, ulsblakk og grå. Den mest 

vanlige fargen er brunblakk. Fjordingen har også ål, det vil si en mørk stripe som går fra 

manken til halen. Den blir betegnet som en ponni4 og gjennomsnittlig har den en mankehøyde 

på 143 cm. Hodet er lite med en flat panne, mulen er stor med vide nesebor. Ørene er små og 

korte. Ryggen er rett, men kan ha litt innsving, nakken er litt kort, men kraftig. Beina er korte, 

men muskuløse. Fjordingen har et godt lynne, er hardfør og allsidig. Den er derfor godt egnet 

som arbeidshest. Før i tiden ble den brukt mye til gårdsarbeid og transport med vogn, men de 

er også godt egnet som kløvhest. Det kan jeg selv bekrefte etter at jeg og fjordingen Gullbjørg 

kløvet i Aurlandsdalen. 

 

 

 

 
                                                 
3 bork|et a2 el. ~ete a3 (eg 'med farge som ligner på noe som er barket') særl om hest: gulblek el. hvitgul med litt 
brunfarge i (Fra bokmålsordboka). 
4 Ponni er betegnelse på en liten hest med mankehøyde til og med 148 cm. 
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Figur nr 14.  Fjordingen Gullbjørg i Aurlandsdalen sommeren 2008. 
 

Grunnen til at fjordingen har blitt så hardfør og sterk er først og fremst nedgangstidene i 

Norge etter svartedauden. Da måtte hestene klare seg selv, og bare de seigeste og sterkeste 

overlevde. Slik ble bare de beste dyrene valgt ut til å bære rasen videre. På 1400- og 1500- 

tallet, da folkemengden steg igjen, ble hesten på ny temmet. Men det var fortsatt dårlige tider 
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og ingen av bøndene hadde råd til å fø på de store danskhestene, (hestene danskene hadde 

med seg i krigen), som trengte mye mat. Fjordingen, derimot, klarte seg godt på lite og dårlig 

fòr, men allikevel pløyde, bar og trakk den alt som skulle gjøres på gården. Den var ideell i 

jordbruket.   

 

Fjordingen kan bli over 30 år gammel, og den samler seg mye kunnskap og erfaringer 

gjennom et liv. Ofte får hoppene også føll hvert år, og fra aller første stund er de med moren i 

arbeidet, og slik lærer de mye, allerede som små. De bøndene som hadde gode avlsdyr, tok 

med seg unghester fra vestlandet og over Jostedalsbreen, Langefjella og ned til Østlandet.  

Men på Østlandet var ulv- og bjørnebestanden stor, og mange hopper og føll ble drept og 

spist. Derfor var unghingster mest attraktive på markedene, de forsvarte flokken sin og ble 

ikke hindret av føll. Men det å la hestene sine gå fritt ute i naturlig flokk hjelper svært på 

overlevingsevnen til føllene i flokken. De ser og lærer hvordan de skal beskytte seg mot 

rovdyr og tar det med seg videre i livet.  

 

Danskene og høyerestående nordmenn hadde svært lite til overs for denne lille arbeidshesten, 

og de prøvde hele tiden å ”forbedre” fjordingen ved å krysse den med andre større hesteraser. 

Men på 1800- tallet ble kårene og levestandarden i Norge bedre, og nye kjerreveier ble laget, 

og avlen tok seg kraftig opp. Folketallet steg, og det ble bruk for mer hestearbeidskraft.  

 

I dag blir fjordingen mye brukt som rideskolehest og hobbyhest, men det finnes fortsatt folk 

som bruker den aktivt i jordbruket. Den er og svært populær som vognhest for turister. 

Fjordingen er rett og slett blitt et kjennetegn på norsk natur og hestekrefter (Hus 2004, 

Børresen 2002). http://no.wikipedia.org/wiki/Fjording

 

Dølahesten 
Dølahesten er den største av Norges tre hesteraser. Opprinnelig kommer den fra 

Gudbrandsdalen på Østlandet. Den har et godt lynne og et behagelig vesen, og kan brukes til 

det meste, men oftest i jordbruk, skogbruk, kløving og kjøring. Dølahestrasen er delt i to, 

lettdøl og tungdøl. Lettdølen har en veldig fin og rask trav, og den blir mye brukt som 

travhest. Tungdølen er mye tyngre og kraftigere, den blir brukt som arbeidshest. Den er meget 

sterk i forhold til størrelsen. Svart, brun og rød er de mest dominerende fargene til dølen, men 

det forekommer også blå, borkete og gule hester. Det er også vanlig med avtegn, det vil si 
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flekker eller bles i pannen. Høyden varierer, men den er ca 142- 155 cm i mankehøyde. Rasen 

dølahest er egentlig ganske ung, men da man startet å avle på den, ble den svært populær. Det 

er en hardfør hest som egner seg godt til arbeid, i ulent terreng så vel som i bratte bakker. Før 

i tiden var det mye udyr og rovdyr i de norske skogene, og mange hester ble drept på beitet. 

Derfor var hingstene svært populære på den tiden. Hingstene forsvarte flokken sin og sloss 

med både ulv og bjørn.  Erkebiskop Olaus Magnus forteller fra årene omkring 1530 at man en 

gang fant en hingst som nesten var kvalt av bjørnehår den hadde glefset i seg i kampens hete. 

(Arbeidshesten nr.2- 2007, s. 10)  

 

I begynnelsen var dølahesten liten, men kraftig. Under 2. verdenskrig trengte militæret og 

hæren større og tyngre hester. Avlen ble tatt på alvor, og i 1857 ble den første 

dølahestutstillingen holdt i Norge. Man avlet frem en ideell type dølahest som var vakker,  

 
Figur nr 15. Dølahesten Golen på Hardangervidda 2008. 

 

Harmonisk og sterk. Etter krigen ble imidlertid mye ødelagt, og prisene steg på de gode 

hestene. Dette skjedde fordi mange av hestene hadde blitt parret med tyske eller engelske 
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raser, fordi man trengte flere hester. Disse avkommene ble solgt billig til mange gårder rundt 

om i landet. Dette var ikke særlig bra for den rene norske dølahesten. Rasen steg kraftig i 

antall, og i 1946 var det 240 000 dølahester i landet. Dette var alt for mange, og mange føll og 

unghester måtte bøte med livet.  Ti år etter var rasen redusert med 100 000 dyr. Nå var 2. 

verdenskrig ferdig, og industrialiseringen var i full gang. Nye maskiner og redskaper ble 

oppfunnet, og hestekreftene ble mer og mer viktig i jordbruket og skogbruket. Allikevel sank 

bestanden jevnt. Staten ville igjen ha dølahesten inn i militæret. På begynnelsen av 70- tallet 

bestod rasen for det meste av lette travere, men man krysset tungdølen og lettdølen, og ut av 

dette fikk man en type som var lett på foten, men sterk. Mange likte ikke denne utviklingen og 

man var redde for at selve særpreget, det gode lynnet, egenskapene og styrken til dølahesten 

skulle gå bort. Etter dette ble det stilt strenge krav når det gjaldt avl. I dag har nok alle 

dølahester litt traverblod i seg, noe som imidlertid har vist seg å ikke være så negativt som 

man trodde. Rasen har fått lettere bevegelser og sterkere ben. Men arbeidshesttypen er også 

sterk, kraftig og svært nyttig (Børresen 2002).  

 

 

Europeiske arbeidshester 
 
I dette kapittelet skal jeg beskrive fire europeiske hesteraser. Hestene har til felles at de er 

kraftige, store og sterke. Men det er og en del ting som skiller de fra hverandre.   

 

Ardenner 
Ardenneren er en kaldblodshest som 

kommer fra Ardennerfjellene som 

ligger midt mellom Frankrike og 

Belgia. Det finnes to typer 

Ardennere. Den ene er den lette, 

livlige ardennerhesten, den andre er 

en mer tung og sterk type. 

Ardenneren er mellom 155 og 165 

cm i mankehøyde, og den kan bli 

opptil 1000 kg tung. Det er en svært 

  

 

Figur nr 16.  Ardenner. Kilde:  www.google.no
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hardfør og grov hest, men den er veldig snill og rolig. Den egner seg godt til skog- og 

landbruksarbeid. Ardennerhesten har som oftest fargen rødskimmel. Hesterasen er en 

krysning mellom mange raser, blant annet Araber, engelsk fullblods og Percheron. 

Ardennerhesten har sterke kraftige bein med mye hovskjegg, kroppen og ryggen er kort og 

kompakt. Hodet har en rett profil og markerte øyehuler (Alverman 1990, Weeks 1994). 

 

Shire  
Shirehesten er verdens største hesterase og samtidig verdens beste trekkhest. Den kommer 

opprinnelig fra Storbritannia, der den ble avlet frem. Den er en blanding mellom den sterke 

tunge hesterasen flandern og den flotte store friserhesten. Navnet shire kommer fra de 

engelske byene Yorkshire og Hampshire.  

Shirehesten er mellom 163 og 180 cm i 

mankehøyde, og den kan bli over 1200 

kg tung. Hesten er kraftig bygget med 

bred kropp og korte kraftige muskler. 

Den har en bred nakke som egner seg 

godt for en trekkhest. Shirehesten kan 

trekke opptil fem tonn uten problem. 

Den har og et bredt hode og mye 

hovskjegg på beina. Hestetypen er som 

oftest svart, brun eller skimmel  Figur nr 17. Shirehest. Kilde: www.google.no  
(Alverman1990). 
http://www.shirehesten.no/documents/26.html  

 

Percheron 
Percheron er en hesterase fra Normandie i Frankrike. Denne rasen er en av de mest populære 

store hestene, den er svært elegant og som oftest er den gråskimlet med flekker, eller svart. 

Den har fått navnet sitt fra Le Perche i Normandie. Denne hesten blir brukt til transport, 

jordbruk og skogbruk, den er svært vennlig og har et godt lynne. Den er og svært flink til å 

samarbeide med andre hester i for eksempel tospann. Percheron kan bli ca 150 til 180 cm i 

mankehøyde og den kan veie mellom 600 og 1000 kg. Percheron er en bred og kompakt hest. 

Skuldrene er skrå, dette er ikke vanlig hos kaldblodshester, den har nok arvet det etter 

araberen. Den har korte massive bein uten kraftig hovskjegg. Opprinnelig, som nevnt 
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tidligere, stammer percheron fra 

araberhesten, men og fra normanisk cob, 

som gav den størrelsen, styrken og 

vekten (Alverman 1990, Weeks 1994). 

 

 

 

 

 Figur nr 18. Percheron.  
Kilde: www.google.no  

 

Clydesdale 
Clydesdalehesten kommer fra Storbritannia, nærmere bestemt Skottland. Navnet har den fått 

fra elven Clyde i Canarkshire i landet. Dette er en litt finere type arbeidshest enn de andre 

tunge rasene. Rasen har fargene brun, svart og blåskimmel eller grå. Mankehøyden varierer 

fra 170- 183 cm. Clydesdalen ligner 

veldig på shirehesten og de har mange 

like trekk. Det er en allsidig hest som 

egner seg godt som arbeidsdyr. Den har 

en kraftig og litt lang nakke og hals. 

Manken er markert og høyere enn 

krysset. Den har hovskjegg, men ikke 

veldig mye. Clydesdale stammer fra 

shirehesten som gav den energi, styrke 

og størrelse. Den stammer og fra 

hesterasen flandern, som gav den vekt 

og styrke (Alverman 1990, Weeks 

1994). 
Figur nr 19. Clydesdale. Kilde: www.google.no  
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Islandshesten 
I dette kapittelet om islandshesten har jeg valgt å bruke intervjuet jeg gjorde på Island da jeg 

var det i mai 2008. Intervjuet i seg selv gir et så bra bilde på hvem og hva islandshesten er, så 

jeg har ikke skrevet noe annet om den enn dette.  Som jeg sa var jeg og familien min på Island 

i mai. Da ble jeg kjent med en islandsk familie som eide tre islandshester. Jeg og den eldste 

jenta i familien som het Anna, var og på ridetur sammen. Jeg, mamma og lillesøsteren min 

Ylva bestilte også guidet ridetur på en islandsk gård en dag. Det var veldig kjekt å ri på 

Island. Det var en mektig naturopplevelse som jeg gjerne har lyst til å være med på igjen. 

Islandshesten er et flott dyr som jeg har hatt litt erfaring med her i Norge også. Derfor har jeg 

valgt å ha den med i oppgaven, selv om den ikke blir sett på som en typisk arbeidshest. Den 

har blitt mest brukt som arbeidsdyr før i tiden, akkurat slik som de norske hesterasene har blitt 

brukt opp gjennom tidene.  

 

 
Figur nr 20. Islandshest på Island.  
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Intervju med Ingemar Svendson  
 
Jeg var på Island, og vi bodde på et lite sted som het Hvanneyri, og jeg hadde fått ordnet et 

intervju med en av landets mest kjente hestemenn. Han var 80 år gammel og het Ingemar 

Svendson. Jeg var litt nervøs, men tenkte at dette kom til å gå bra. Jeg visste at dette var den 

eneste muligheten jeg hadde til å intervjue en ekte erfaren hestemann! 

 

Jeg fant det rette huset og banket på. Det var en hyggelig, litt sjenert, godt voksen arbeidskar 

som åpnet. Han var lav, men bredbygget, hadde mørkt hår og på den ene hånden manglet han 

tre fingrer. Dette var en mann som hadde jobbet hardt ute i frisk luft hele livet, tenkte jeg og 

forestilte meg hvordan han hadde mistet de tre fingrene. Da vi gikk inn i stuen, var det første 

som slo meg, alle medaljene og pokalene som vitnet om dyktighet og mye kunnskap om 

islandshesten. Vi satte oss ned og jeg begynte intervjuet.  

  

Hva er opprinnelsen til islandshesten? Og hvor kommer den fra? 

 ”Før trodde man at islandshesten opprinnelig kom fra Norge, men det har vist seg å 

ikke stemme. Islandshesten stammer nok fra Irland og Skottland, men også fra den 

mongolske hesterasen. Det er den eneste hesterasen som i likhet med islandshesten har 

fem gangarter. Men det er ikke lett å finne ut eksakt hvor den kommer fra, for de første 

hestene som kom hit til landet kom jo med vikingene over havet.”  

 

Dette høres jo rett og rimelig ut, men jeg er likevel litt skuffet over at den ikke kommer fra 

Norge, slik jeg hadde trodd.  

 

Hvordan har islandshesten utviklet seg i forhold til andre hesteraser?  

Han satte seg tilbake i stolen og svarte; ”Jo, det som er så spesielt er at denne rasen 

ikke er blandet med andre raser på over 1100 år. Den er renavlet, det vil si at den har 

beholdt sitt opprinnelige utseende, lynne, væremåte og sine opprinnelige trekk.” 

 

Hvorfor er det så mange hester, og hvorfor er den så populær på Island? 

”Før i tiden var hesten det eneste middelet man hadde til å reise med eller flytte det 

som skulle forflyttes. Dette er grunnen til etterspørselen. Det var vanlig å bruke 
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islandshesten i gårdsdriften og til transport helt frem til 2. verdenskrig. Da kom den 

første traktoren til Island. Noen ble også brukt til hestesport, og noen ble eksportert til 

andre land. Noen avlet også hester som skulle bli spist.” 

 

Plutselig gikk Ingemar ut av rommet, han sa han skulle hente noe. Da han kom tilbake hadde 

han med seg en bunke med bilder. Disse bildene er nesten 70 år gamle, sa han litt stolt, og 

viste meg et bilde av han som liten gutt, da han var med i åkeren med arbeidshesten. Han 

spurte om jeg ville ha med meg noen av bildene. Det ville jeg gjerne. Han gav meg bunken 

med bilder og vi fortsatte intervjuet.  

 

Er det forskjell på hvordan hesten ble brukt før og nå?  

”Ja, en del forskjell er det, men mye av svaret på dette er det samme som på det forrige 

spørsmålet. Før ble de brukt til alt mulig. Mye gårdsarbeid og transport. Nå i dag har 

vi jo biler, traktorer og all slags maskiner som gjør jobben mye lettere og mer effektivt 

enn ved å bruke hest. Men den er fortsatt svært populær innen ridesport. De fleste 

bøndene på Island i dag bruker også hesten til sauesanking på fjellet om høsten. Dette 

har vært en tradisjon de siste 20 årene. Det er en stor ting, dette med å samle inn 

sauene til hest. Det er en veldig tøff oppgave, og bare erfarne ryttere kan være med. 

Når alle sauene er hentet ned fra sommerbeitet, blir det stelt i stand en stor fest som 

alle er med på.”  

 

Dette hørtes interessant ut, og jeg tenkte at sauesanking på hesteryggen i fjellet på Island 

måtte være spennende. Dette har jeg lyst til å prøve en gang. 

 

 Tror du det er noe kunnskap som har gått tapt i løpet av årene og moderniseringen? 

”Ja, det er det nok. Det er vel generelt det å bruke hesten i arbeid, som kjøre- og 

transportkunnskap. Det er ikke så mange som bruker hesten til å kjøre med på Island i 

dag, derfor er det naturlig at mye av denne kunnskapen har gått tapt ”     

 

Hva er det som er så spesielt med islandshesten?   

Han lo litt og svarte; ”ja, det er mye som er spesielt med islandshesten. For det første 

har den har fem gangarter og ikke tre, som alle andre hester. I tillegg til skritt, trav og 

galopp, har de tølt og passgang. Og som jeg nevnte tidligere er det veldig spesielt at 

den er renavlet i 1100 år. Islandshesten er også veldig sterk og kjapp i forhold til 
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størrelsen. Den er egnet til å leve på grovfôr og dårlig gress. Jeg har gjort en del 

forskning på dette, og jeg har funnet ut at magesekken til islandshesten faktisk bare er 

2 % av fordøyelsen. Tynntarmen er og ganske liten, men tykktarmen er svært stor. Det 

er dette som gjør at den kan leve på dårlig vintergress. Islandshesten er og veldig sterk, 

jeg har jobbet sammen med noen muskelspesialister i Danmark og vi forsket på dette 

med styrken. Vi fant ut at musklene til islandshesten jobber mye tregere enn andre 

hesters muskler. Blodårene er også mye smalere og tettere. Dette betyr at de utnytter 

energien veldig godt. De brenner og fett veldig langsomt, og utnytter alt hele veien. 

Faktisk så bruker de 60- 70 % mindre energi på varme enn andre hesteraser. Dette vil 

si at de har 60- 70 % mer energi og krefter å gi. En annen ting som også er spesielt 

med denne hesten er utholdenheten. I 1976 ble det gjort et forsøk med en ridetur fra 

New York til California. Rittet tok 90 dager. Det var 125 mennesker og 250 hester 

med fra start. Det var hele 48 hesteraser med. Hver rytter hadde to hester med seg. 14 

islandshester tok turen. Til sammen var det 40 hester som kom først frem. Blant annet 

var det 20 arabere, en appolosa og hele 8 islandshester. Dette er et godt eksempel på 

hvor utholden islandshesten er. ” 

 

Hvordan temmer man islandshesten?  

”Det finnes forskjellige metoder man bruker til dette. Noen bruker ”egen fri vilje” og 

noen tvang. Jeg tilpasser opplæringen til hver enkelt hest. Jeg mener at den skal være 

med av egen fri vilje, men man må og være bestemt og ta det på alvor.  Jeg begynner å 

temme dem når de er rundt 4- 5 år gamle. Mange mener dette er litt sent. Når de er 

såpass trent at de har balanse, lystrer tøylene og ryggen er sterk nok, begynner 

treningen på gangartene. Hesten må ha vilje og ikke bli trent for hardt på kort tid. Hvis 

du trener hesten din langsomt i løpet av lang tid får du best resultat. ” 

 

Dette var alle spørsmålene jeg hadde, og jeg takket for intervjuet. Han spurte om jeg hadde 

fått noe utav dette. Det hadde jeg absolutt! 
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Praktisk del 
 
Jeg har som sagt vært mye med hest helt siden jeg var liten, jeg har ridd mye, men og kjørt 

med hest og vogn. I forbindelse med årsoppgaven har jeg prøvd ut ulike arbeidsteknikker, 

dette har jeg gjort fordi jeg synes det er interessant å prøve ut de forskjellige oppgavene 

arbeidshesten har i praksis. Da får jeg et mer helhetlig bilde på hva det er jeg skriver om, og 

jeg føler at jeg får mer innsikt i hva det egentlig er og hvordan det fungerer. Jeg har fokusert 

på kjørehesten, kløving og tømmerkjøring. I de neste kapitlene har jeg først skrevet generelt 

om emnet og så har jeg beskrevet min praktiske oppgave i forbindelse med dette.  

 
Kjørehesten 

Fakta om kjørehesten  
Det er ikke så ofte man ser hest og kjerre i gatene nå lenger. Det er helst bilen som regjerer. 

For noen tiår siden var den imidlertid like viktig som det bilen er i dag. Den eldste 

kjøreredskapen vi kjenner til for hest er sleden og slepet.  

 

 
          Figur nr 21. Hest med slep. Kilde: Olsen 2001. 

 
Den gjorde det lettere for mennesket, og man kunne utnytte hesten sine krefter på en helt ny 

måte. Nå kunne man transportere mye mer i forhold til hvis man måtte dra slepet selv, eller ha 

oppakningen på ryggen. Men sleden og slepet fungerte best på vinteren og snøen. Da gled den 
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lettere og friksjonen var mindre enn på sommerstid. Siden sleden ikke egnet seg så godt på 

bar mark fant man opp hjulredskapene. Det er funnet spor fra de første hjulredskapene 

allerede 3000 f. kr., i Mesopotamia. Til Norden kom de ca. 1000 f. kr. Det sies og at de 

firehjulte kjerrene kom før de med to hjul. De første 

hjulene var skivehjul Senere kom hjul med eiker og 

samtidig de første stridsvognene med to hjul. Det er ikke 

lett å finne ut hvor den første kjerren ble oppfunnet, eller 

når det var, det er mange uenigheter og en del usikkerhet 

rundt emnet, det skjedde på mange steder og moten spredde 

seg fort. Først ble de tohjulte vognene trukket av okser. I 

bronsealderen 1800- 500 f. Kr. ble handelen og veinettet 

mer utbredt i Norge, man fikk kjerreveier fra bygd til bygd 

og noen steder også mellom landsdelene. Da ble det mer 

bruk for hjulkjerrene, og de ble mer populære. Det er og 

funnet helleristninger med bilder av vogner. Den eldste rist

funnet i Sverige,

fire eiker. I jern

bygdene, da ble t

men det finnes sv

Det vi imidlertid 

i denne tiden.  D

funnet i Oseb

vikingtiden som 

det eldste kjøretø

sleder i denne 

1050- 1537 e. Kr., var det fortsatt ridning og kløving som va

også de primitive sledene brukt. Det var på 1600- 1700- ta

vognen og kjerren for fullt i Norge. Veibyggingen tok seg o

stand veiene i nærområdet.  

 

Figur nr 23. Helleristning fra Kivik, Sverige, 
år 800 f.kr.  Kilde: Olsen 2001. 
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Figur nr 22. Skivehjul. 
Kilde: www.google.no  
ningen av en vogn i Norden er 

 i Kivik; vognen har hjul med 

alderen økte ferdselen mellom 

rolig også veinettet mer utbredt, 

ært lite dokumentasjon på dette. 

vet er at man brukte kløvhesten 

en første vognen i Norge ble 

ergfunnet, den stammer fra 

var fra 800- 1050 e.Kr. Dette er 

y funnet i Norge. Man fant og 

gravhaugen. I middelalderen 

r mest vanlig. Om vinteren ble 

llet man først begynte å bruke 

pp, og folk ble pålagt å sette i 

http://www.google.no/


I 1763 beskrev kansellisekretær Erich Johan Jessen- Schardebøll og hans medhjelper Hans 

Steenbuch veisituasjonen på 1700- tallet slik:  

 

Fortsatt reiste man stort sett til hest eller til fots sommerstid. Det finnes dog veier som var 

bestemt til å kjøres på, således mellom Christiania og Trondhjem, hvor endog kongelige 

herskaper hadde kjørt i vogner og hvor andre fornemme folk kunne kjøre året rundt. På 

mange steder kunde dog rideveiene gjøres om til slike kjøreveier. Men da der på landet til 

gårdbruk bruktes slede blev ikke så gjort…. Hvad vinterveien vedrørte, var det forskjell 

mellom dem ved sjøkanten og dem på Oplandene. Ved sjøsiden hendte det vel at jorden frøs og 

det kom litt sne. De kunde da også få et slags sledeføre. Men det varte aldri lenge. Men på 

Oplandene innfinner vinteren sig gjerne med bestandighet. Høit oppe kunde der falle så meget 

sne, at den lå inntil nogen alen høy. Her var det vanskelig for en hest å komme igjennom eller 

som det kaltes å brøite vei. Det hendte også at en reisende som hadde hastverk på en slik vei 

måtte ha en snes løse hester som gikk foran og trådte veien ned så en kunde komme frem.  

(Gjengitt i Olsen 2001, ”Hestekjøretøy” s.66) 

 

I 1824 kom den første veiloven i Norge. Den gav instrukser om veibygging og vedlikehold. 

Veiene forbedret seg, og nå ble arbeidskjerren tatt i bruk på flere gårder. Hjulredskapen ble 

først populær på Østlandet, så i Trondheim og senere på Vestlandet og Nord- Norge. Tallet på 

kjøretøy økte, og rundt 40 % av alle gårdsbruk hadde hjulredskap. Allerede 50 år etter økte 

dette til ca 80 %, men det var store forskjeller mellom landsdelene. I 1896 kom den første 

personbilen til Norge. Nedgangstiden og dårlig tilrettelegging for bilene førte til at hesten og 

vognen enda holdt seg på veiene helt frem til 1900- tallet.  

 

 
 Figur nr 24. Slede laget for Kong Ludvig av Bayern, ca 

1700.  Kilde Olsen 2001. 
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På 1600- tallet gikk produksjonen av forskjellige vogner drastisk opp ute i Europa. Komfort 

og letthet ble viktig, men det var forskjell på hvordan man bygde vognene mellom Nord- og 

Sør- Europa. I nord var vognene bygget slik at de var lukket med tak og dør. I sør var vognene 

helst åpne eller halvåpne. Vognmennene bygde flotte, utsmykkede attraktive vogner for å 

holde interessen oppe, men og for å konkurrere mot hverandre; noen av vognene ble utrolig 

vakkert utsmykket.  Det ble også utviklet fjærsystem som reduserte gyngingen og humpingen.  

 

Så utover 1700- tallet økte antallet og varianter av vogner, her nådde hestevognene sitt 

høydepunkt. Tidlig på 1800- tallet gikk man over til enklere og lettere vogner, og de store 

klumsete overpyntede vognene ble fullstendig satt ut av produksjon, bortsett fra noen unntak 

som ble laget til spesielle anledninger. Nå ble vognene mer anvendelige, men også mer 

elegante. De ble brukt til alt mulig, både av private, i skysstrafikken, av storfolk og kongelige. 

De vognene som ble brukt i jord- og skogbruket skjedde det bare små endringer med. Men 

likevel var disse endringene viktige. Men etter hvert kom vippekjerra, og akslinger av jern og 

stål ble laget. Etter hvert ble også kompakte gummihjul brukt på kjerrene, men gummihjul 

med luft i ble ikke brukt før på 1930- tallet (Olsen 2001). 

 

  

Varetransport til Rauhelleren 
Rauhelleren er en DNT- turisthytte som ligger midt i naturparken Hardangervidda, som ligger 

i fylkene Hordaland, Buskerud og Telemark. Hytten har 58 sengeplasser, og vertskapet er 

Hans Olav og Mona Lægreid. Det er mange turister som tar turen innom denne hytten både 

sommerstid og vinterstid. Maten er tradisjonell og hjemmelaget, og hele sommeren er det 

behov for supplering av ferskvarer hver uke. Til dette benytter Hans Olav og Mona seg av 

forskjellige former for varetransport, blant annet arbeidshesten. Hardangervidda egner seg 

godt til å bruke hest til forskjellige former for varetransport. Da jeg jobbet på Rauhelleren 

sommeren 2008, var jeg med å kjøre proviant med hest og kjerre inn til hytta. Det var en 

veldig morsom og kjekk jobb, og jeg fikk nye og spennende erfaringer.  

 

Turen inn til Rauhelleren 
Jeg var strålende fornøyd med at jeg hadde fått meg sommerjobb på Rauhelleren, og da jeg 

tidlig fredagsmorgen kom til Eidfjord, ble jeg møtt av Hans Olav, som eier hytta og Liv Berit, 

som hadde jobbet på hytta, og skulle komme opp igjen etter noen uker. Vi pakket de store 

 42



kassene med grønnsaker, kjøtt, brus, papir og mye mer som skulle festes på vognen. I bilen 

snakket vi om mine erfaringer med hest, og han fortalte at de hadde to tungdøler og to 

islandshester inne på hytta. Jeg tenkte med meg selv at det sikkert var håp for at det kunne bli 

litt ridning og. Da vi hadde kjørt i ca. 40 min, kom vi til Dyranut, her så vi de første tegn på 

fjell og vidde. Vi svingte av hovedveien, og etter ca. 20 min. på en humpete grusvei kom vi 

frem til parkeringsplassen der hestene og vogna ventet på oss. 
 

De to tungdølene var store og kraftige slik de må være for å klare denne jobben. Hans Olav 

fortalte at de het Golen og Blesen. Golen var lysende gul med lang hvit man og hale. Blesen 

var mørk brun med svart man og hale, og selvfølgelig et hvitt bles plantet i pannen. Da vi 

hadde hentet hestene, fikk jeg i oppdrag å børste de og sele på. Hans Olav gjorde klar vognen 

med kassene oppå. Det var en kraftig terrengvogn med seks små bilhjul. Da alt var pakket og 

klart, spendte vi Blesen for vognen. Hans Olav kjørte, og jeg leide Golen bak. Det var en slags 

vei vi gikk på, men en kunne med en gang se at den ikke var laget for annet enn kjøring med 

hest og vogn, gang på gang, gjennom mange år.  

 

Da vi hadde gått et stykke over stein og gjennom gjørme, stoppet Hans Olav kjerren og spurte 

om jeg ville kjøre. Jeg lurte litt på om jeg skulle tørre dette, men selvfølgelig ville jeg kjøre. 

Vi festet Golen bak på kjerren, og jeg steg opp på vognen. Det var et ”ståsete” med 

”stålbøyle” foran til å holde seg i. Jeg gav startsignal til Blesen, og han begynte å gå. Det 

humpet og dumpet skikkelig mye, og det tok en stund før jeg følte meg helt trygg og hadde 

funnet balansen der jeg satt. Mens vi gikk, spurte jeg Hans Olav om det hadde skjedd noen 

ulykke noen gang på denne ferden til hytta. Det pleier å gå bra, sa han, men en gang hadde 

hesten snublet og falt rett ned på nakken og besvimt. Det var litt skummelt, men den kom til 

seg selv igjen og hadde visst ikke tatt noen skade av det, så de hadde bare fortsatt like fint 

etterpå, sa han. Jeg konsentrerte meg litt ekstra, og fulgte med på hvor Blesen satte ned foten. 

Jeg ville ikke risikere at han skulle snuble og besvime på den første kjøreturen min.  
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Figur nr 25.  Katarina på vei inn til Raudhelleren med Dølahesten Golen. 
 
Kjerreveien vi fulgte var stort sett lik hele tiden, det var flatt og ingen høye fjelltopper å se, 

utenom den mektige Hardangerjøkulen langt borte i det fjerne. Det var litt uvant, hjemme er 

jeg vant til høye fjell og bratte stier og mange trær. Men steiner og gjørme var det nok av. Jeg 

måtte hele tide passe på at vognen ikke skrapte nedi bakken og styre Blesen slik at han gikk 

på de beste plassene. Men Blesen var en erfaren hest som hadde gått der mange ganger, så alt 

gikk fint. Jeg kommer imidlertid ikke bort fra at jeg skrapte nedi noen ganger, hvor jeg hadde 

feilberegnet vognen i forhold til Blesen. Da vi hadde tilbakelagt ca. en fjerdedel av turen, 

stoppet vi og byttet hest. Nå var det Golen sin tur til å dra lasset og Blesen sin tur til å gå bak. 

Golen var mer uerfaren, og det var den første sommeren han var her oppe. Jeg merket med en 

gang at han var mer usikker. Han vinglet frem og tilbake, men drog vognen bra.  

 
Da vi hadde gått en time til, var vi halvveis på turen, og vi stoppet igjen for å bytte hest. Nå 

begynte det å gå litt oppover, og Blesen egnet seg best til å gå foran vognen. Han ville ha mer 

fart i oppoverbakkene og begynte å trave. Da måtte jeg roe han ned til skritt igjen. Etter hvert 

som vi hadde kommet over det høyeste punktet på turen, kunne vi langt borte, langs et digert 

og langt vann, se Rauhelleren. Hans Olav forklarte at veien gikk mellom Langesjøen og 
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Flåtatjønn, som var et mindre vann. Jeg må innrømme at jeg ble litt lettet over at vi endelig 

kunne se hytta, etter tre timer med bare vidde så langt øyet kunne se. Nå var det ca. en time 

igjen av turen, og vi stoppet for å bytte hest igjen. Blesen pustet tungt og var sliten. Golen 

skulle få dra den siste biten inn til hytta, slik at han skulle få oppleve det positive ved at han 

drog vogna frem til målet. Nå begynte nedstigningen fra høyden vi var på, jeg var glad det var 

en god brems på vognen. Noen steder var det mye gjørme og vognen skled. Jeg måtte styre 

Golen midt ut i gjørma, det likte han ikke. Da vi var vel nede, kom vi opp mellom de to 

vannene og nærmet oss hytta. Da vi endelig kom frem, ble vi møtt av de to islandshestene, de 

vrinsket arbeidshestene velkommen. Hytta var større enn jeg hadde trodd, og den låg veldig 

fint til i terrenget ved Langesjøen. Mona, som er kona til Hans Olav, kom ut og møtte oss. 

Hun hadde med seg poser med brød til hestene. Dette var en belønning de alltid fikk, forsto 

jeg. Vi spente Golen fra kjerren og selte av begge to. Så slapp vi hestene utenfor gjerdet, og 

gikk inn for å få oss middag og møte de andre som jobbet på hytta.  

 

 
Figur nr 26.  Med moderne terrengvogn med brems, er det lett å kjøre på vidda. Golen foran, Blesen bak. 
 
Nå har jeg vært på Rauhellern i nesten to uker. Hans Olav pleier å kjøre ned for å hente 

proviant en gang i uken. Den siste uken kunne jeg ikke være med og kjøre, for det var så 

travelt på hytta. Men jeg og de andre som jobber her har vært på lange rideturer når vi har hatt 

fri, på Gaota, den ene islandshesten og Golen og Blesen. Graoren er sønn til Gaota, men han 

er ikke stor nok til å bli ridd på. En dag Hans Olav skulle ned etter proviant fikk jeg fri fra 

kjøkkenet for å være med et stykke på veien. Vi selte på, jeg kjørte og Hans Olav red på 
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Gaota, slik at jeg kunne ri tilbake. Moren til Mona var også med, hun satt på kjerren, og jeg 

gikk ved siden av. Været var bra og det var god sikt. Jeg kjørte til vi kom til det høyeste 

punktet som heter Midtstrandnuten, her byttet jeg og Hans Olav, og jeg snudde mot 

Rauhelleren igjen. Vi avtalte at jeg skulle ri de i møte neste dag, når de kom tilbake. Graoren, 

som også var med, fulgte etter vogna, han ville heller være med de tøffe arbeidshestene enn 

moren sin hjem igjen. Det ble en del vrinsking på veien tilbake, Gaota likte ikke at hun var 

blitt alene igjen. Dagen etter styrtregnet det, jeg tok på meg regnbukse, regnjakke og hansker, 

hentet Gaota og red av gårde for å møte de andre. Etter over en time så vi endelig vognen og 

de andre, da var jeg våt tvers igjennom alle klær. Gaota vrinsket ivrig og tempoet steg. Da vi 

møttes, omtrent på samme plassen som dagen før, ble det et hjertelig gjensyn mellom mor og 

sønn. Jeg fikk kjøre, og Hans Olav gikk ved siden av.  

 

Turen tilbake. 
 I fire uker har jeg vært på Rauhelleren, jeg hadde redd senger, vasket, laget mat, servert, 

melket kuer, matet griser og høner, jeg hadde ridd, padlet kajakk og vært på mange turer til 

fots i området rundt hytta, og ikke minst kjørt hest og vogn. Jeg fortsatte og med å lage 

hodelaget på hytta, men nå er det er på tide å komme seg ned til sivilisasjonen igjen. Jeg, 

Mona og en venninne av Mona, May Brit, skulle `buføre`5, det vil si å gå hjem med de to 

kuene som hadde vært med inne på fjellet hele sommeren. Vi skulle og ta med kjerren, Goata 

og Graoren. Goata skulle settes bort på en folkehøyskole for vinteren, og Graoren skulle på 

unghestbeite. Vi hadde også med kjerren slik at det ble lettere for Hans Olav å komme seg 

hjem dagen etter. Mona og May Brit tok hver sin ku, og jeg kjørte vognen med Blesen spent 

foran og Golen bak. Goata var og festet bak på kjerren, og Graoren var bundet fast i halen på 

henne. Vi hadde og fiskegarn på lasset. Hans Olav og Liv Berit skulle bli med bort til 

Flåtatjønn for å sette garn. Kuene forsto ikke helt hva som skulle skje, de likte heller ikke å bli 

holdt i bånd, den ene hoppet og danset. Jeg var glad for at jeg skulle kjøre vognen, og etter 

hvert roet kuene seg.  

 

                                                 
5  buføre (av II *bu) flytte med buskapen til el. frå setra 
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           Figur nr 27. På vei tilbake til Eidfjord etter mere forsyninger. 
 
 
Da vi kom til bunnen av Midtstrandnuten, skilte vi lag. Mona, May Brit og kuene gikk 

kløvveien, mens jeg og hestene tok den vanlige kjerrevegen. Vi skulle møtes hvor det lå et lite 

vann på venstre side. Det var litt skummelt å være alene og ha ansvar for de fire hestene og 

vogna. Men det gikk kjempefint, etter en time kom vi til det lille vannet, stoppet der og ventet 

på de andre. Etter en liten stund kom de. Da byttet jeg og Mona, hun kjørte og jeg leide den 

ene av kuene. Kuene gikk veldig sent, så Mona og hestene kom langt foran. Etter nesten en 

time var vi fremme på parkeringsplassen.  

 

Kuene var veldig slitne, og de gikk rett inn på hengeren. Mona hadde selet av hestene, og de 

var alt ute på beite igjen. Vi pakket ut av kassene på kjerren, nå var vi klare til å reise ned til 

sivilisasjonen igjen. Jeg synes det har vært en super opplevelse å få kjøre hest og kjerre på  

Hardangervidda. Og hvis jeg får meg bilsertifikatet, kan jeg få meg sommerjobb som kusk og 

hente proviant nede i Eidfjord neste år. Det har jeg veldig lyst til! 
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Kløvhesten 
 

Fakta om kløving  
 

Når dei skulle klyvja, laut dei ha klyvsal. Klyvsalen var eit grindverk, som fall etter 

hesteryggen. Fremst og atterst var det boga opp, der var det festa krokar til å hengja dei 

samanbundne varene på. Under treverket var båsser og livfor, d.e klede av vadmål som liver 

hesten so klyvsalen ikkje gneg hestehudi. Salen var stramma fast med bukjordi under hesten, 

frå eine sida til hi. Attover var det halestokk under hesterova. Denne stokken sto på tvers, og 

kvar ende hadde band som var hekta fast i den bakerste bogen på treverket. 

(Johannes Gjerdåker, gjengitt i Olsen 2001, ”Hestekjøretøy”, s. 318) 

 

Ordet kløv kommer fra det gammelnorske ordet klyf, som var et uttrykk for et tre som naturlig 

hadde vokst som om det var kløvd. Det kan legges over ryggen på hesten og festes med gjord 

eller en bukrem, og dette var grunnstammen i den gamle kløvsalen.  

(Hus 2004, s. 31) 

 

Kløving vil si å transportere varer på ryggen til et dyr. Hund, geit, reinsdyr, esel, kamel og 

flere dyr har blitt brukt til kløving opp gjennom historien, men hesten har vært den viktigste 

hos oss. Kløving har blitt brukt på gårder, mellom bygder og mellom landsdeler. På lange 

distanser var det ofte lange rekker med hester. Det kunne være over 100 hester etter 

hverandre. Kløvhesten har også blitt brukt mye i militæret, men på gårdene ble den oftest 

brukt i seterdriften. Dette har vært en lang tradisjon i Norge. Kløvhestene bar tingene og 

utstyret budeiene skulle ha med seg på stølen. Og på setra ble de brukt til å bære ved, og ikke 

minst til å bære ost, smør og melk ned igjen til bygda. Mange steder i Norge hadde 

seterdriften vært umulig uten kløvhesten, på grunn av bratt og ulent terreng. Mange plasser 

var det bare en liten kløvsti som førte frem til stølen.  

 

Det er svært viktig å ha en god og tilpasset kløvsal til hesten man skal kløve med. Dette fordi 

den ikke skal gnage og hesten ikke skal bli skadet. I dag består kløvsalen av to fjøler med 

vridd fasong, så de ligger stødig. Ofte har man puter under slik at det blir mer komfortabelt 

for hesten. De to fjølene er festet med to buede trestykker som kalles gavl eller brudge. Den 

fremste er smalere enn den bakerste og den heller litt bakover. Den fremste gavlen har kroker 

hvor tøylene går igjennom og kroker til brystreim. Den bakerste gavlen har feste til 

halereimen og bakselen. Bakselen er festet rundt bakdelen på hesten slik at kløven ikke skal 
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gli fremover i nedoverbakke. Halereimen er festet rundt halen. Bukgjorden går under magen 

på hesten, den bør være bred og ikke helt fremme med frambeina. Brystreima går over 

brystet, den hjelper kløven å ikke skli bakover i motbakker.  

 

 
 
Figur nr 28. Oversikt over kløvutstyret med navnsetting. Kilde: Hus 2004. 
 

Militærkløvsalene som ble brukt mye under 2. verdenskrig, kom som oftest fra Tyskland, 

England eller Sveits. Hovedforskjellen var at alt som var laget i tre på den tradisjonelle, var 

laget av metall på den militære. Man hadde større puter under fjølene, og den var adskillig 

tyngre enn kløvsalene som var laget av tre.  

 

Varene som skal være med i en kløv må pakkes godt og tett sammen. De kan ikke ligge løst. 

Utstyret pakkes i to kasser, korger eller kjesser, en til hver side av kløvsalen. Kjessene blir 

festet slik at det er lett å få de løs hvis ulykken skulle være ute. Det er og svært viktig at det er 

likevekt på begge sidene, og de tyngste varene må ligge inn mot kroppen til hesten. Lett last 

kan også ligge på toppen imellom kjessene. Det er viktig med et godt teppe under salen så den 

ikke gnager eller sklir.  
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Enten kan man leie hesten i grime, eller man kan ”kjøre” den med bitt og tømmer. Da går man 

bak hesten, men det er allikevel veldig viktig å holde et øye med hvor hesten går, for med 

kløv blir hesten over dobbelt så bred som vanlig. En sterk og veltrent hest kan på det meste 

bære 130 kg. Det vil si ca. 65 kg på hver side. Over hele kløven festes det en stram overgjord, 

som holder det hele på plass.   

 

Kløvhester må være godt skodd, og de må kunne fote seg godt i ulent terreng. Hesten må få 

hvile regelmessig og bestemme tempoet selv. På lange turer er det nødvendig å ta med ekstra 

sko og verktøy (Hus 2004).  

 
 

Kløving til Sinjarheim 
Sinjarheim er en nedlagt fjellgård som ligger i Aurlandsdalen i Aurland kommune i Sogn og 

Fjordane, 650 m.o.h. Gården har vært i bruk helt siden før svartedauden kom til landet, men 

på 1920-tallet ble den fraflyttet. Etter det har den blitt brukt som støl frem til på 1960- tallet. 

Gården er i privat eige, men Sogn jord- og hagebruksskule (SJH), Fortidsminneforeningen og 

dugnadsgrupper restaurerer og bruker gården enda. Allerede i 1987 startet restaurering av 

bygningene og skjøtsel av naturlandskapet. Sinjarheim blir fortsatt brukt til kurs og stølsdrift. 

Det er og mange fotturister som tar veien i den flotte dalen mellom fjell og fosser. Det er en 

spesiell gård som vekker begeistring og et monument over den gamle levemåten i Norge. Det 

er bare gang- og kløvsti som fører opp til gården, og det er bare kløvhesten som bærer 

proviant og nødvendig utstyr. Den eneste andre muligheten for å transportere varer til 

Sinjarheim er å bruke helikopter. Dette blir bare brukt når større gjenstander skal fraktes opp. 

Dette er en veldig dyr transportvei og derfor blir det ikke brukt så ofte. Derfor blir kløvhesten 

flittig brukt hver sommer til Sinjarheim.    

 

Jeg skulle kløve til Sinjarheim med verktøy, slik jeg har gjort hver sommer i to år nå. Lørdag 

6. juli om morgenen reiste jeg, pappa og en engelsk venn av oss, som het Martin, opp på 

jordbruksskolen for å pakke kløven og hente hesten. Det tok litt lengre tid enn det vi hadde 

beregnet. Vi hadde tenkt å komme oss av gårde tidlig slik at vi ikke måtte gå midt i solsteiken, 

men denne dagen var det ekstremt varmt allerede på morgenen. Vi pakket alt i kløvkassene og 

var klare til å hente hesten og reise opp i Vassbygdi der turen skulle starte. Verktøyet og 

sementen vi hadde med skulle brukes til et restaureringskurs som har vært på Sinjarheim de 

 50



siste 5 årene. Vi hentet Gullbjørg på beitet og kjørte opp til enden av vegen. Herfra var det en 

kløvtur på vel 2 timer opp til Sinjarheim 

 

Da vi kom frem etter ca 15 minutters kjøring, leide jeg ut Gullbjørg og begynte å sele på, 

kløvsalen var ganske tung i seg selv, og til sammen veide kløven ca 80 kg. Vi begynte å gå, 

og sola steikte, og det var kokende varmt. Da vi kom litt oppover grusveien til der stien 

begynte, startet plutselig Gullbjørg å vrinske og humre. Dette fordi sist hun var her i 

Vassbygdi var det sammen med den andre kløvhesten Birk. Hun trodde derfor at han var her 

nå og. Vi gikk videre og kom inn på stien. I begynnelsen gikk den gjennom løvskog på et fint 

underlag av jord. Men etter hvert ble det mer stein i stien, og mer for en hest å passe på med  

 

 
Figur nr 29. Påsetting av kløvsalen på Gullbjørg før turen til Sinjarheim. 
 
de fire bena sine og 80 kg på ryggen. Etter ca 15 minutter bortover begynte stigningen. Her 

hadde det gått et steinras året før, og stien var begravd av store kampesteiner og grus, men det 

var laget en ny sti som gikk i sikk sakk oppover den kjempebratte uren. Gullbjørg måtte bruke 

mye krefter og mye fart for å komme seg oppover. Jeg småsprang foran med leietauet. Pappa 

og Martin gikk et lite stykke foran for å stoppe eventuelle turister på vei ned. Alt gikk bra, og 
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vi møtte ingen. Da vi hadde kommet forbi raset og inn på den gamle stien igjen, stoppet vi og 

tok en liten pust i bakken og rettet litt på kløven.  

 

Vi fortsatte oppover, og da vi endelig kom til Konshelleren, stoppet vi for å spise litt nøtter og 

drikke litt vann. Her har folk og kløvhester til alle tider stoppet for å hvile. Gullbjørg pustet 

tungt og svetten rant. Sola varmet bare mer og mer. Etter pausen fortsatte vi innover i et lite 

parti med løvskog. Det var deilig med litt skygge og flatmark. Så kom vi til en bekk, og vi 

stoppet og fylte flaskene, og Gullbjørg fikk drikke. Da møtte vi og de første turistene på 

veien. Han ene stoppet, så på kløven, lo og sa; ”dere bytter vel halvveis?” Selvfølgelig gjør vi 

det, sa jeg og smilte. Vi gikk videre og neste halvtime av turen gikk bare oppover og gjennom 

urer.  

 

 
Figur nr 30.  Gullbjørg på veg opp de bratte svingene i Raudskreda, nederst i Aurlandsdalen. 
 
Da vi endelig kom til Almen, en sommerstøl som låg over halvveis på veien til Sinjarheim, 

stoppet vi og tok en pause. Vi satte oss under noen trær i skyggen. Gullbjørg var utålmodig og 

ville rulle seg, hun var svett og klødde under salen. Det var absolutt uaktuelt med kløv på. Jeg 

passet på så hun ikke la seg ned, men nå var både hesten og jeg utålmodig, vi gikk videre 

mens pappa og Martin tok en litt lengre pause. Vi kom opp til den første fossen og broa. 

Gullbjørg måtte vasse litt uti for å komme opp på brua. Da vi var vel oppå, stoppet hun og 

 52



nektet å gå videre. Det dusjet kaldt vann over hele hesten og meg. Etter litt lokking og 

trekking i tauet gikk vi videre. Da vi kom litt oppi bakken, møtte vi en familie, de gikk ut av 

stien, men ikke langt nok. Jeg forklarte at de måtte klatre lengre opp ellers kunne de bli truffet 

av kløvkassene. Det er ikke mange som innser hvor bred hesten egentlig blir. Og hvis den 

setter seg fast eller får motstand, vil den instinktivt prøve å flykte fremover og situasjonen vil 

bare forverres. Familien gikk ut av veien og vi kunne passere.  

 

Da vi kom videre oppover, gikk vi over en litt mindre foss, her var det ingen bro. Jeg 

balanserte på steinene mens Gullbjørg bare ”vabbet” uti. Nå begynte svingene opp mot 

Galden. Her møtte vi flere turister og en mann stoppet oss og sa, ”vent litt, jeg skal bare ta et 

bilde”. Så stappet han nesten kamera oppi fjeset på meg og knipset som en gal. Jeg kjente jeg 

ble litt irritert, det var kokende varmt og Gullbjørg gikk ikke akkurat seint oppover, og jeg var 

både svett og rød i toppen. Men vi fortsatte oppover og kom til Galden. Sinjarheimsgalden er 

den farligste plassen på hele turen. Stien er sprengt ut i en bratt fjellvegg, og den er ikke mer 

enn 2 meter bred. På den ene siden går fjellveggen rett til værs, og på den andre siden stuper 

den flere 100 meter rett ned i uren og elven. Det var steinet og glatt. Jeg måtte passe på at 

Gullbjørg ikke gikk forlangt inn til fjellsiden så hun ikke skulle støte borti og stupe utfor 

kanten. Da vi vel hadde passert, begynte den siste stigningen opp til Sinjarheim.  
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Figur nr 31. På veg over den utsprengte Sinjarheimsgalden. 

 
Vi fattet nytt mot og gikk med raske skritt mot toppen. Da vi rundet den siste svingen og 

bykset opp steinene gjennom grinda, så vi Sinjarheim. Endelig snart oppe! Vi gikk opp den 

siste kneika og inn på tunet foran husene, og Even som er ystesjefen her oppe kom og møtte 

oss. Jeg bant Gullbjørg fast og begynte å sale av. Hun var gjennomvåt av svette og pustet 
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tungt. Da alt seletøyet, kassene og salen var av, leide jeg henne bort til hageslangen og spylte 

henne. Hun syntes det var deilig å slippe den tunge børa, og det var deilig å få kaldt vann på 

seg. Så leide jeg henne ut av tunet og straks begynte hun å rulle seg i gresset. Nå var enda en 

kløvtur vel overstått til Sinjarheim. I mellomtiden hadde også pappa og Martin kommet opp. 

Vi pakket ut av kløvkassene og gikk inn for å spise og drikke kaffe. Da vi hadde sittet og 

pratet en stund, gikk vi ut i sola. Nå var det tid for melking av geitene og ysting av ost.  

 

 
Figur nr 32. Endelig oppe i tunet på Sinjarheim. Geitene tar i mot oss. 
 
En halv time senere henta jeg Gullbjørg igjen og salte på, nå var vi klare for turen ned igjen. 

Denne gangen var kløven veldig lett, bare sekkene og litt søppel var med ned. Turen ned gikk 

knirkefritt, bortsett fra at salen skled litt, siden det ikke var noe vekt i kassene. Men det gjorde 

ingenting. Og da vi var vel nede, var vi alle 4 enige om at det hadde vært en fin og vellykka 

tur til Sinjarheim. 
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Øystølen 
Øystølen er en fjellstøl som ligger på Lærdalsfjellet, nord i Aurland kommune. På Øystølen 

har de tre gårdene i Skjerdal hvert sitt sel6 To av gårdene sluttet med stølsdriften på 1970- 

tallet mens familien Hattling Skjerdal fortsatt driver stølsdrift noen uker hver sommer. 

Øystølen ligger 1000 m.o.h. og den eneste veien opp er en geitesti og kløvsti. Veien er ulent 

og bratt. Øystølen er en svært gammel støl, det er funnet spor allerede fra bronsealderen, men 

da ble plassen trolig brukt som fangst og jaktleir. Det er mange dyregraver og gamle 

fangstgjerder i området rundt.  Det er vanskelig å si akkurat når stølsdriften startet, men det 

første selet ble bygget i 1940, og med stølsdriften hører også kløvhesten til. Den er en veldig 

viktig ressurs man alltid har vært avhengig av på Øystølen. De ukene om sommeren familien 

Skjerdal er på stølen, er det i alt med ca. 70 geiter og et par kuer, av melken blir det ystet både 

hvitost og brunost. Dølahesten Raui har og en viktig rolle i driften. Raui kløver stort sett all 

proviant og forsyninger opp til stølen. Hun bærer og ned all osten, det er til sammen flere 

hundre kilo hver sommer. For å lage ost, må man og ha ved til fyring, noe som også blir 

kløvet opp til stølen. Dette skjer daglig. Det er svært bratt terreng og god trening for både folk 

og dyr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur nr 33. Raui med ferdig pakket kløv. 

                                                 
6 II sel n1 (norr sel; smh med I *sal) seterhus med soverom, kjøken og mjølkerom.  (Fra bokmålsordboka) 
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Jeg, Gjøri, Stina, Hanne og Even skulle på fjelltur til Øystølen. Øystølen er stølen til gården 

Skjerdal i Aurland. Gjøri og Stina bor på denne gården. Vi skulle ha med oss dølehestene 

Raui og Chili med kløv. Raui er en erfaren 18 år gammel kløvhest vi har kløvet med i mange 

somre. Chili er tre år og har ikke blitt kløvet med før. Vi hentet hestene på beitet og pusset de 

rene for støv og løse hår.  Så pakket jeg og Gjøri sekkene våre, maten og det rene sengetøyet 

som skulle være med i kjessene. Vi har to par kjesser, en til hver side av kløvsalen. Kløvsalen 

er salen vi fester oppakningen på. Kjessene ser ut som to truger som er festet sammen på to av 

langsidene med tre kjettinger. Vi la den eldste kløvsalen på Raui og den nyeste og mest solide 

på Chili. Chili reagerte litt da vi la den på ryggen hennes, hun tråkket litt nervøst rundt og 

lurte på hva som skulle skje. Men stort sett oppførte hun seg kjempebra.  

 

Da salene var festet, løftet vi de to tyngste kjessene med ved på Raui. Da den ene var på plass 

måtte en av oss holde under, for at det ikke skulle ble for tungt på den ene siden, og salen 

kunne i verste fall trille rundt. Da begge kjessene var festet, bandt vi den nye propankannen 

og saltsteinen som skulle av på veien på toppen av kløven. Så var det Chili sin tur. Hun fikk 

en mye lettere last siden det var første gang. 

Det er ikke bra for en unghest å bære for 

mye før ryggmusklene er på plass. Litt 

trening trengs før man kan ta de tyngste 

lassene. Så var vi endelig klare til å gå. Da 

vi hadde gått et lite stykke på traktorveien, 

kom vi til Dokki, der stien begynte. Jeg leide 

Raui, og Gjøri gikk med Chili bak. Bakerst 

kom Even, Stina og Hanne. Raui visste selv 

hvor kløvstien gikk, så det var bare å følge 

henne. Det var nemlig to forskjellige stier 

oppover, en bred nok for kløvhester og en 

kronglete geitesti. Stiene krysset her og der 

oppover. Plutselig kom Chili borti et tre med 

kløven, hun skvatt til og gjorde et lite byks. 

Dette er ting som bare må til for at hun skal 

forstå at hun er bredere enn vanlig. Raui, erfaren som hun er, visste godt dette og gikk langt 

Figur nr 34. På veg opp til Øystølen. 
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utenom trær og steiner som stod i veien. Alt gikk helt fint, og da vi kom opp til 

Heimsteøystøl, som er halvveis til Øystølen, tok vi en pause. Jeg stoppet Raui og slapp henne 

fri, hun begynte straks å gresse. Hun visste utmerket godt at nå var det pause. Chili var svett 

og varm, og hun ville gjerne rulle seg. Dette fikk hun ikke lov til med kløv på, derfor holdt vi 

henne i leietauet og fulgte med, så hun ikke skulle legge seg ned.  

 

Da vi gikk videre, byttet jeg og Gjøri hest. Jeg leide Chili og Gjøri Raui. Da vi kom litt oppi 

lia, stoppet vi ved en bekk så hestene fikk drikke. Så gikk vi videre. Chili var kjempeflink til å 

gå, hun skvatt ikke lengre på grunn av grener i veien. Da vi kom til Fjellstølen så vi endelig 

Øystølen på toppen av den siste kneika. Nå var det bare Leitet igjen, den bratteste og siste 

biten før vi var fremme. Hestene fikk nye krefter og vi gikk på, over broen og oppover. Alt 

gikk fint, og da vi endelig var oppe på toppen, gikk vi over Øyestølsgrovi, forbi naboselene og 

bort til Gjøri og familien sitt sel (stølshuset). De siste meterne gikk fort, nå ville hestene 

komme frem og få av den tunge kløven. Vi selte av og bar kløven og kjessene inn i skotet (det 

ytterste rommet hvor man yster ost). Vi slapp hestene fri, og som belønning for turen fikk de 

litt kraftfôr hver. Chili rullet seg, ristet seg fornøyd og begynte å gresse. Vi gikk inn i selet og 

begynte å pakke ut.  

 

 
       Figur nr 35. Utenfor selet på Øystølen. 
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Dagen etter var det på `an igjen, men da var det en mye lettere kløv som skulle ned, bare 

sekkene våre og litt søppel. Vi hentet hestene, og på veien tilbake fikk Even og Hanne prøve å 

ri. Vi børstet hestene og selte på igjen. Vi valgte å legge sekkene og alt som skulle bæres ned 

på Chili, slik at hun fikk mer trening. Raui hadde bare kløvsalen og kjessene på seg. Da alt var 

klart, begynte vi turen ned igjen. Det var alltid litt vanskelig å få hestene til å gå ned Leitet i 

begynnelsen. Jeg vet ikke hvorfor, men hver gang vi var på vei ned, stoppet hun og ville ikke 

gå. Kanskje hun ikke ville forlate den frie tilværelsen på fjellet, men i dag gikk det mye bedre 

enn forventet. Vi kom oss ned til broen med bare noen stopp på veien. Chili gikk kjempefint 

hele veien. Da vi kom ned til Leim, selte vi av og hestene fikk fri. Enda en kløvtur til 

Øystølen hadde gått knirkefritt og fint. Vi tok på oss ryggsekkene og gikk de siste svingene 

ned til Skjerdal.  
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Hest i skogen 
 

Fakta om tømmerkjøring  
 

Når jule- og nyttårshelga vel var omme, tok mange til å kike opp i skyene om det kunne vera 

von om tiltykning til snø. I skogen var tømmeret samanlunna og skulle ned til Tinnsjøen. Og ei 

natt hadde det verkeleg kome nokre tumar snø. Nå var det fram med stubbsleden, sela på 

hesten og koma seg til skogs etter tømmer. Dei første tømmerstokkane skulle leggjast opp til 

vegbøte, og det var gjerne noko anna lapping på vegen før det var god tømmerveg. Ofte kom 

det mildver, så mykje at snøen bråna vekk og det vesle som var att måtte skrapast ned i vegen 

med ei snøskuffe. Urdalsgrenda var meir enn andre stader kjent for dårlig tømmerføre. Men 

folk måtte rette seg etter tilhøva og prøve så lenge det var råd. Det kunne bli styggeleg glatt i 

bakken, og då måtte ein bruke ”vreist” (brems), ein tømmerkjetting som vart lagt under eine 

meien på sleden og kanskje bak under tømmertoppane. Det var ein vanleg stubbslede som vart 

bruka, og mest slepekjøring. Var det lange flater på tømmervegen vart det lagt under ei 

”dubbe”, det same som etterslede. Den kunne ikkje brukast nedoverbakkene. Her skaut det 

nok likevel. Tømmerkøyrarane var svært påpasselege med å nytte den tid føret låg, for ein 

kunne aldri vita kor lenge det ville vera.  

(Sitat fra Olav Urdal, Hovin, f. 1910, gjengitt i Olsen 2001, s. 87)  

 

Tømmerkjøring med hest vil si å trekke felte trær etter hest. Alt tømmer ble trukket med hest 

helt frem til rundt 1945. Da gikk bruken kraftig ned på grunn av industrialiseringen og 

traktorens inntog. Men i 1980 kom det en liten oppgang igjen. Folk syns det blir mer og mer 

interessant å ta opp igjen de gamle skogbrukstradisjonene, og der spiller hesten den største 

rollen. En av grunnene til at skogs- arbeidshesten så smått har blitt tatt opp igjen, er at etter de 

nye maskinene kom så hogger de ned alle trærne på ett område, og her blir det plantet nye 

trær, og disse blir plantet så tett at neste gang de skal hogges, kommer ikke maskinene frem. 

En annen viktig ting er at hesten ikke sliter på naturen og terrenget. Den er skånsom og 

forsiktig i forhold til maskinene, og den kommer seg lett frem i kronglete og ulent skog. Men 

det finnes også noen ulemper med hesten. Det er at man ikke kan skaffe seg en hest for å 

bruke den to måneder i året. Den trenger tilsyn hver dag, og det kreves mye mer av eieren til 

en hest, i forhold til en bonde som har en traktor han kan parkere i garasjen og glemme når 

han vil. Man må være interessert, og det krever en stor arbeidsinnsats (Toverud 1986). 
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Redskapene som blir brukt til tømmerkjøring kan deles inn i tre hovedtyper: det er 

sleperedskaper, bøyleredskaper og redskaper med banke. Eksempler på sleperedskaper er pulk 

og skåkle. Tømmerstokkene blir festet i enden av redskapet og slept på bakken. Denne måten 

å trekke tømmer har stor friksjon, og det er tungt for hesten over lengre strekninger. Derfor 

blir de oftest benyttet der det er korte avstander. Den andre typen er bøyleredskaper. Her 

henges tømmeret oppunder en bøyle. Bøyledragene kan gå på hjul eller meier. I min praktiske 

del har jeg brukt bøyledrag på meier. Den tredje typen er redskap med banke. Her er det to 

forskjellige redskaper. Det er bukk, altså når tømmeret slepes i bakken bakerst, eller man kan 

bruke vogn. Da blir stokkene båret over bakken. Disse redskapstypene skal være bevegelige i 

alle retninger, både vertikalt og horisontalt. Vertikal bevegelse vil si at meier eller hjul følger 

terrenget slik at tømmerstokkene ikke blir løftet fra bakken i nedoverbakker. Horisontal 

bevegelse vil si at redskapen kan flytte seg til sidene og ikke følge rett etter hesten. Dette kan 

være svært nyttig hvis man møter på hindringer i veien, men det kan også være farlig hvis 

tømmeret sklir ut til siden. Derfor bør man ikke bruke dette i nedoverbakker. Alle redskapene 

har to skjæker (to stokker på ca. 2 m. hver) som går frem til selen på hver side av hesten, hvor 

de er festet på en sånn måte at de er lette å få løs, hvis noe skulle skje (Toverud 1986). 

 

 
Figur nr 36. Tømmerkjøring på Vassneset.
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Tømmerkjøring kan foregå både om sommeren og vinteren, men det er en fordel hvis jorda er 

hard eller dekket av snø. Men hvis det er dyp snø er ikke dette så bra for hesten. Den synker 

langt ned og må bruke mye krefter på å komme seg fremover. Man bør planlegge ruten man 

skal kjøre med hesten, og det må være såpass avstand mellom trærne at hesten kan gå og 

svinge uten å stange borti. Man bør også klargjøre stiene hvor hesten skal gå, rydde grener og 

sage ned trærne som skal trekkes før hesten kommer. Når man styrer hesten inn i skogen, må 

man passe godt på at hesten og tømmeret samarbeider. Hesten blir plutselig noen meter 

”lengre”. Svingene må og være mye større enn til vanlig, og hvis tømmeret henger seg fast, 

må man kunne stoppe hesten med en gang. Tømmerkjøring krever erfaring både fra hesten sin 

side og fra føreren (Toverud 1986, Olsen 2005). 

 
 

Tømmerkjøring på Vassneset 
 
Onkelen min, Øystein Barane, hadde lenge snakket om at han ville fjerne en del trær som 

skygget for utsikten på hytten hans på Bømlo. Det var vanskelig å komme frem med traktor, 

og det var da vi kom opp med ideen om å dra trærne med hest, og at jeg kunne gjøre dette 

som en del av årsoppgaven min. Jeg bodde da på Søreskogen i Skjold, på et lite småbruk med 

blant annet arbeidshester. Jeg spurte Martin Aeschlimann, som eier gården, om det var mulig 

å få låne Rauen, en litt lat, men kjempeflott dølahest, for å bruke han i prosjektet mitt. Dette 

var greit, og vi fastsatte datoen 24.- 27. september som datoen da utsikten på Vassneset skulle 

bli til.  

 

Frem til denne datoen var jeg med Martin i skogen og øvde med Rauen. Det var ulendt 

terreng og man måtte ha full kontroll på både hest og tømmer. Det gjaldt å finne de letteste 

veiene som var brede og lange nok. Det var lett å sette seg fast i en rot eller klemme seg fast i 

bøyledraget, men etter hvert fikk jeg dratt frem noen stokker, med litt hjelp. Det gikk bedre og 

bedre, og jeg tenkte at dette prosjektet nok skulle gå fint.  

 

Da helgen og den 24. kom, var det mye å pakke og huske på. Hesten måtte ha med seg nok 

mat, seletøyet, bøyledraget og mye mer. Selvfølgelig regnet det i store mengder akkurat denne 

dagen, det er ikke lett for en 400 kg tung hest å trekke tømmer samtidig som den synker ned 

til magen i gjørme. Men tross været reiste vi. Onkel Øystein kom i sekstiden på kvelden og 

hentet oss.  
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Turen gikk først rett til Karmøy flyplass der vi skulle hente en venn av oss, en 86 år gammel 

fransk dame som kom til Norge for å se på ekte tømmerkjøring med hest. Selvfølgelig var 

flyet litt forsinket i dette forferdelige regnværet. Onkel Øystein gikk inn for å ta imot Josette 

mens jeg og Rauen i hengeren ventet utålmodig. Dette tror jeg var første gang det stod en hest 

parkert på flyplassen på Karmøy. Da Josette og onkel endelig kom springende, gjennom 

regnet til bilen, kjørte vi rett til ferjen og over til Vassneset på Bømlo. 

 

 Da vi kom frem i ellevetiden stoppet det endelig å regne. Onkel og Josette tok seg av 

bagasjen og gikk inn i hytta for å fyre opp i peisen. Jeg tok meg av Rauen, og satte opp et 

strømgjerde til han midt på plassen foran hytta. Rauen var svært fornøyd da han fikk komme 

ut av hengeren, men og litt forundret og nysgjerrig på hvilken ny plass han hadde kommet til. 

Han slo seg straks til ro og begynte å gresse. Til nå hadde turen og prosjektet gått kjempefint. 

Da jeg kom inn, spiste vi litt kveldsmat og begynte å planlegge hvordan vi skulle gjennomføre 

prosjektet de neste dagene. Vi var svært entusiastiske og tenkte at det kom til å gå som smurt.  
 

Figur nr 37. Tømmerkjøring med bøyledrag på Vassneset. 
 
Da vi våknet neste morgen, skein sola og Rauen stod fortsatt i inngjerdingen. Etter frokosten 

gikk onkel Øystein ned til skogen foran vannet for å begynne å sage ned trær med 
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motorsagen. Jeg selte på Rauen og vi var klare til arbeid. Det første treet vi skulle dra lå 

vanskelig til, og bakken var søkk våt. Rauen sank langt ned, som jeg hadde fryktet, og vi 

måtte gi opp. Etter det fant vi ut at vi måtte planlegge litt bedre og finne ut hvilke trær vi 

skulle sage ned, og i hvilken rekkefølge vi skulle dra de. Jeg gikk opp igjen til hytta med 

Rauen, og han fikk fri. Da onkel hadde felt mange trær, fant vi enda en liten utfordring. Disse 

store furutrærene var ikke akkurat grenløse. Det hadde vært umulig for Rauen å ta seg frem 

blant alle disse grenene. Vi måtte rydde. Dette tok hele formiddagen, men etter middag var 

det på` an igjen. Jeg selte på Rauen igjen og spendte han for draget. Nå skulle vi endelig sette 

i gang med tømmerkjøringen.  I begynnelsen var han ganske skeptisk, han hadde aldri vært på 

dette stedet før, og han skjønte ikke helt hva det var han skulle gjøre. Men etter det første treet 

var dratt ned til vannet, gikk det mye lettere. Vi drog tre etter tre, og til slutt låg det 15 store 

trær nede ved vannkanten.  

 

 
Figur nr 38. Noen steder var det vanskelig å komme til.  
 
Etter denne dagen lærte vi at det var lurt å rydde kjøreveien, så det er lettest mulig for hesten å 

komme frem. Det er også litt lurt å sette seg inn i hvordan landskapet er, slik at vi kjenner det 
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bedre under kjøringen. Alt i alt hadde denne dagen vært lærerik og arbeidsom, men også 

veldig kjekk.  

 

Dagen etter, den 26. September, begynte vi med å felle trær og rydde kvister. Josette var ivrig 

og hjalp godt til, tross sine 86 år. Etter hvert kom også skogeieren, Randi, en tur innom for å 

hjelpe til. Nå gikk ryddingen mye fortere unna, men også denne dagen brukte vi formiddagen 

på å rydde grener. I femtiden selte jeg på Rauen igjen, og vi var klare til innsats. Vi rakk å 

trekke fem seks trær før kvelden. Så kom mormor og tanta til onkel Øystein på besøk. De 

hadde med havrekjeks til Rauen. Det syntes han var stor stas. Denne dagen gikk kjøringen 

kjempebra, selv om det ikke ble så mange trær. Vi har for det meste ryddet grener. Nå var 

veien ryddet, og utsikten var klar helt ned til vannet.  

 

Neste dag, den 27. september, var den siste dagen i prosjektet. Vi startet etter frokost, i dag 

skulle vi dra resten av trærne opp til hytten og ikke ned til vannet. Det var ganske store trær 

som skulle dras. Et par ganger løsnet kjettingene som holder treet fast til draget, men da var 

det bare å snu om og ta det hele på nytt. Denne dagen trakk vi ca 15 trær opp til hytten, og alt 

gikk bra. Da jobben var gjort, og alt var på plass, pakket vi sammen og vendte nesen 

hjemover. Alt i alt har dette vært et spennende og lærerikt prosjekt. Vi har lært mye både om 

forarbeid, selve tømmerkjøringen og om hesten.  
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Å lage et hodelag 
 
Da jeg skulle finne et tema som jeg interesserte meg for og ville skrive om i årsoppgaven, 

kom arbeidshesten opp ganske fort, og når jeg tenkte på hva jeg kunne gjøre som praktisk del, 

var det å lage et kjørehodelag til hest noe jeg hadde lyst til.  

 

Det tok litt tid å bestille og få skinnet og spennene jeg trengte, men da det endelig kom i 

posten, begynte jeg på prosjektet. Jeg hadde aldri laget et hodelag før og hadde ganske liten 

erfaring med skinn. Først sendte jeg noen e- poster til steder og fabrikker som lager slike, og 

jeg spurte etter oppskrift på hvordan man gjør 

det. Jeg fikk mange svar, og det var både 

oppskrift på hodelag til ponnier og all slags 

hester. Det var ganske kompliserte 

beskrivelser, og jeg skjønte ikke så mye. Da 

bestemte jeg meg for å tegne av hesten til 

venninnen min sitt hodelag. Det var akkurat 

et slikt et jeg ville lage, og jeg tenkte at når 

jeg først ble ferdig, kunne hesten hennes 

være prøvekanin. Alle hester er forskjellige, 

og hodelaget må tilpasses hver enkelt. Jeg 

fikk låne hodelaget, demonterte det og tegnet 

av alle delene og målene. Jeg fikk låne alt 

utstyret jeg trengte på skolen.  

 

Før sommerferien i fjor startet jeg på 

oppgaven, og jeg tok med meg arbeidet opp på Hardangervidden til Rauhelleren turisthytte da 

jeg fikk meg jobb der. Jeg ble ikke helt ferdig den måneden jeg var der, så jeg har jobbet 

jevnlig med det hele høsten og vinteren. Jeg er fornøyd med resultatet, tatt i betraktning at jeg 

har gjort alt selv, uten hjelp eller veiledning, og det er første gang jeg har laget et hodelag.  

 
Figur nr 39. Det ferdige hodelaget. 
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Prosessen 
Da jeg først hadde tegnet av hodelaget, startet jeg med nakkereimen. Jeg tegnet og skar den ut 

på baksiden av skinnet med en tapetkniv. Så delte jeg den på midten nederst på begge sidene. 

Dette var den enkleste delen på hodelaget, jeg trengte ikke sy, bare lage hull i de fire reimene, 

og høvle kantene og lage spiss i endene. Så laget jeg den ene sidereimen. På hodelaget skal 

det være to av disse. Sidereimene er de vanskeligste delene å lage. De består av to skinndeler, 

pluss to hemper og to spenner. Det vanskeligste er å sy på hempene, da er det tre lag skinn 

man må trekke nålen igjennom, men før jeg sydde, banket jeg igjennom hull der hvor sømmen 

skulle gå. Så lagde jeg pannereimen. Den var ganske enkel, men innebar mye sying. Til slutt 

lagde jeg hakereimen.  

 

Da hodelaget var helt ferdig, prøvde jeg og venninnen min, Gjøri, det på hesten hennes, Raui. 

Det passet perfekt.  

 

 
 
 
 
Figur nr 40. En del av verktøyet jeg brukte.  
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 Figur nr 41. Raui er fornøyd med nytt hodelag.  
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Arbeidshesten i fremtiden 
 
Har arbeidshesten en fremtid? Og i så fall, hva blir dens arbeidsoppgaver? I dette kapitelet har 

jeg gjort meg noen tanker om hva jeg mener vi kan bruke den til, og jeg skal ta med noe av 

det jeg intervjuet Martin Aeschlimann om.  

 

Jeg tror at vi kommer til å få mer og mer bruk for arbeidshesten i fremtiden, vi kommer til å 

bli mer og mer opptatt av prosessen når vi gjør ting, og ikke bare av det ferdige produktet. Vi 

vil vite hvordan vi får maten på bordet og hvor plankene kommer fra. Og i dette arbeidet vil vi 

få mer bruk for arbeidshesten. Den viser oss nøyaktig hvordan man må gå frem for å plante og 

pløye i åkeren og hvordan man trekker tømmeret ut av skogen. Arbeidshesten kommer og til å 

spille en viktig rolle for et økologisk samfunn. Og økologiske varer og økologisk tenkning 

blir stadig mer populært. Vi har og mer behov for å forstå samspillet mellom dyr og 

mennesket, og derfor begynner vi kanskje mer og mer å ta opp de gamle tradisjonene.  

 

En annen god grunn til å bruke mer arbeidshest i fremtiden er klimakrisen vi er i nå. Hvis vi 

ikke gjør noen radikale endringer av holdningene og handlingene våre nå, vil det få store 

konsekvenser for jorden vi lever på og menneskeheten. Da er arbeidshesten et godt alternativ 

til traktor og maskiner. Da sparer vi jorda for alle utslippene disse maskinene gir, og i stedet 

får vi en god arbeidskamerat vi kan lære mye av og få et nært forhold til. Samtidig lærer vi 

mer om selve måten å drive jordbruk på. Vi må forstå at vi må spille på lag med naturen og 

ikke bare utnytte og ødelegge den, på den raskeste og mest økonomisk kortsiktige måten for 

oss. Vi kan ikke bare valse over naturen og ikke bry oss om den, da vil konsekvensene til slutt 

gå utover oss selv.  

 

Jeg tror at den fremtidige arbeidshesten kommer til å forandre seg i forhold til det den har 

vært opp gjennom tidene, og kanskje bli brukt på andre områder enn før. Jeg tror den kommer 

til å bli mer og mer brukt i helsesammenhenger. Vi setter stadig større krav til helse og 

livskvalitet, og dette kan hesten være med på å forbedre for oss. Det har allerede vært økende 

interesse for dette de siste tiår. Både ridning, kjøring og voltige7, i tillegg til hesten som venn 

                                                 
7 voltige m1 (utt vålti>sj el. vålti<sje; av *voltigere) kunstridning: sprang på og av en usalt, løpende hest; øvelse 

på ryggen av en løpende hest. (Fra bokmålsordboka) 
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og sosialt område. Mange tenker kanskje at det er lettere å benytte seg av andre og mindre 

dyr, men hesten skiller seg ut på flere måter. Noen positiv sider er at det er mange måter å få 

kontakt med den på, den er større og sterkere enn andre dyr, men og svært tålmodig og 

tillitsfull. Det som imidlertid skiller hesten mest ut fra andre dyr, er at man kan sitte oppå den, 

eller bak på en kjerre. Da får man automatisk mer kontakt, og rytteren blir påvirket av hestens 

gange, i tillegg til varme, lukt, lyd- og synsinntrykk. Man opplever også stor varme og glede, 

og blir utfordret i koordinasjon, balanse, konsentrasjon og kroppsbeherskelse. Det er mange 

andre ting som også blir tatt i bruk i forbindelse med å være sammen med og i bruken av 

hester. Blant annet det å vise omsorg, styrke selvtilliten, få mestringsfølelse, oppleve kontroll, 

fysisk kontakt, tålmodighet og trygghet. Dette kan være svært viktig for mange å oppleve, 

blant annet kan bruken av hest være hjelpende for psykisk syke, funksjonshemmede, 

rusmisbrukere, vanskeligstilte barn og unge og funksjonshemmede. Det er allerede flere 

ridesenter som tilbyr dette i dag, men jeg tror at det vil bli enda mer populært i fremtiden.   
http://www.nhest.no/arkiv/hest_helse/Sammendragsrapport%20WW.pdf  

 

Som Martin Aeschlimann sa i intervjuet i starten av oppgaven, så sier hesten deg noe om 

hvem du er, og du blir bedre kjent med deg selv. Du møter også deg selv ved å jobbe med 

den, både dine gode sider og feilene dine kommer frem. Det er en kommunikasjon som går 

begge veier, der man og må åpne seg for hesten og forstå hva den vil.  Det må være mening 

og sammenheng i det man gjør. Man lærer å reflektere og se hva man gjør feil, og da man 

finner nye måter og metoder for å utvikle seg. Selvoppdragelse er det det går ut på. Slik lærer 

man å ta ansvar og forstå at alt henger sammen med alt. Denne dialogen med naturen blir 

svært viktig i fremtiden i forhold til klima og miljøspørsmål, også på et globalt plan. 
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Etterord 
 
Nå er året omme og oppgaven skrevet. Det var vært en stor prosess å skrive en årsoppgave og 

jeg har lært mye, både om temaet mitt ”arbeidshesten” og om det å skrive en så stor oppgave. 

Det har vært både oppturer og nedturer men nå er resultatet ferdig og jeg er fornøyd. Jeg er 

glad jeg startet tidlig og kom godt i gang i begynnelsen, det tror jeg har hjulpet meg til å få 

klarhet i hva jeg ville gjennomføre.  
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