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Ágrip

Þessi ritgerð er hluti af BA-námi í íslensku sem öðru máli. Í henni er fjallað um hestaat

fyrr og nú. Hestaþing, hestaat eða hestavíg voru samkomur þar sem menn öttu saman

stóðhestum og létu þá bítast og slást fólki til skemmtunar. Markmið ritgerðarinnar er að

segja frá muninum milli hestaats í fornöld og á 20. öld og leita svara við því hvað hefur

breytt hugsun Íslendinga um þetta efni. Ritgerðin nær yfir sögu íslenska hestsins frá

landnámi og fram til okkar daga. Hún hefst á 9. öld þegar fyrstu landnámsmennirnir

byrjuðu að setjast að. Fjallað verður svo um sögu hestaats, sem byrjar miklu fyrr í

Evrópu, þ.e. áður en fyrstu mennirnir komu til Íslands. Svo verða einnig könnuð lög um

hestaat á Íslandi í gegnum árin.

Sagt verður næst frá því hvernig skrifað er um íslenska hestinn í Íslendingasögunum.

Gerð verður grein fyrir hvernig hesturinn kemur fram og hvað mönnum virðist hafa

fundist mikilvægast. Fjallað verður svo um hestaat í Íslendingasögunum. Tvö dæmi úr

þeim verða notuð til samanburðar. Tvö dæmi um hestaat á 20. öld verða næst rædd og

borin saman við dæmin úr Íslendingasögunum. 

Að lokum er fjallað um viðhorf íslendinga til íslenska hestsins og hestaats fyrr og nú og

er leitað svara við því hvað hefur breytt hugsun Íslendinga og hlutverki hestsins á

Íslandi. Einnig verður þar gerð grein fyrir breyttri stöðu hestsins í lífi Íslendinga.
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1. Inngangur

Ég er frá Hollandi en árið 2002 kom ég fyrst til Íslands og fór í hestaferð nálægt

Akureyri. Ég ákvað þá að koma aftur til Íslands í lengri tíma eftir að ég lyki við

menntaskólann. Árið 2006 kom ég svo aftur og vann í hestaferðum og við tamningar á

bæ í Vatnsdal í Austur-Húnvatnssýslu í þrjá mánuði. Í maí 2007 kom ég aftur til sama

bæjar og vann þar í rúmlega eitt ár. Haustið 2008 ákvað ég að fara í Háskóla Íslands og

skráði mig í íslensku sem annað mál. Hugmyndin var um að klára bara fyrsta árið en

það gekk svo vel að ég ákvað um að halda áfram og ljúka við BA-námið. Á þessum

þremur árum hef ég áfram verið mikið fyrir norðan og sinnt hestamennsku. Svo þegar

komið var að BA-ritgerðinni var ég viss um að ég vildi skrifa eitthvað um hesta. Ég

ákvað að skrifa bókmenntaritgerð. Þegar ég skoðaði Íslendingasögurnar kom í ljós að

hestar koma oft við sögu en ekki hefur mikið verið skrifað um þetta efni áður. Því ákvað

ég að skrifa um hesta í Íslendingasögunum en til að afmarka efnið fjalla ég mest um

hestaat. Í Íslendingasögunum eru þónokkrar frásagnir um hestaat.

Hestaþing, hestaat eða hestavíg voru samkomur þar sem menn öttu saman stóðhestum

og létu þá bítast og slást fólki til skemmtunar. Oft voru þau haldin til skemmtunar á

almennum þingum. Að fara á hestaþing í fornöld var næstum því eins og að fara í bíó

eða á fótboltaleik í nútímanum. Margir riðu í stórhópum til samkomustaðarins.

Áhorfendur stóðu í kringum atsvæðið. Hestarnir voru leiddir inn og látnir berjast, tveir

og tveir. Þeir risu upp á afturfæturna og bitu og spörkuðu. Það fylgdi a.m.k. einn maður

hverjum hesti, maðurinn var með hestastaf til að hvetja hestinn til að prjóna með því að

lemja hann á lend. Til að hvetja hestana meira voru hryssur bundnar nálægt atsvæðinu.

Oftast lauk hestavígum með því að annar hesturinn féll í átökunum eða var mikið

særður.1

Í yngri heimildum er skrifað um hestaat árið 1623 að Illugastöðum í Fnjóskadal sem

síðasta hestaat á Íslandi. En árið 1930 var þó haldið hestaþing á Þingvöllum og árið

1987 var einnig sviðsett hestavíg hjá Gullfossi fyrir kvikmyndina Í skugga hrafnsins.2

Af hverju er ekki talað um atið hjá Gullfossi sem síðasta hestaat á Íslandi? Hver er

munurinn milli hestaats í fornöld og hestaats á 20. öld? Þetta er meðal þeirra spurninga

1 Byggt á upplýsingum úr ýmsum Íslendingasögum
2 Bjarni Vilhjálmsson 1990:14, 18
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sem glímt verður við í ritgerðinni. Til samanburðar ætla ég einkun að nota tvö dæmi úr

Íslendingasögunum, hestaat í Grettisögu og hestaat í Njálssögu. Tilgangur þessarar

ritgerðar er að gera grein fyrir muninum milli hestaats í fornöld og á 20. öld og leita

svara við því hvað hefur breytt hugsunum Íslendinga um þessa viðburði.
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2. Saga íslenska hestsins

Í bókinni Íslenski hesturinn gera Gísli B. Björnson og Hjalti Jón Sveinsson sögu

hestsins góð skil. Þeir skrifa að landnámsmennirnir hafi flutt hesta með sér til Íslands í

lok níundu aldar. Langflestir landnámsmenn komu frá vesturströnd Noregs en einnig

kom fólk frá Írlandi, Skotlandi, Danmörku og Svíþjóð. Hesturinn hefur verið

einangraður hér á landi síðan á 11. öld og er eitt af hreinræktuðustu hestakynjum

samtímans. Líklegt er að landnámsmenn hafi valið að taka með sér hraustustu hrossin í

þetta stranga og langa ferðalag til Íslands. Þeir hestar sem voru veikir fyrir hefðu ekki

þolað ferðina og einungis sterkustu og hæfustu hestarnir komust alla leið. Hestastofninn

sem kom hingað í byrjun hefur verið sterkur, úthaldsgóður og þolinn.

Landnámsmennirnir fluttu ekki einungis með sér hestinn heldur líka menninguna sem

fylgdi honum. Í norrænum fornsögum kemur víða fram að menn lögðu mikla rækt við

hesta. Guðirnir áttu hesta og má nefna Sleipni hest Óðins, sem hafði átta fætur.

Fyrirmyndir hetja og höfðingja á víkinga- og þjóðveldisöld voru guðirnir. Eftir að

kristni var lögtekin nálægt aldamótunum 1000 var bannað að borða hrossakjöt. Margir

dóu úr hungri fremur en að borða kjötið af því að hver sem borðaði það fór til helvítis.

Samt borðuðu einhverjir fátæklingar hrossakjöt og hirtu ekki um hjátrúna en þeir voru

oft fyrirlitnir fyrir vikið og kallaðir hrossaketsætur og það var hið mesta skammaryrði.

Það var líka talað um hrossaketslykt af slíku fólki og menn trúðu því að það yrði

veiklulegra og skammlífara en aðrir.3

Ísland hefði sennilega verið óbyggilegt ef hesturinn hefði ekki verið hér. Ísland er

hrjóstrugt og erfitt land. Hesturinn var samgöngutæki, stöðutákn, félagi og vinnudýr og

tók ríkan þátt í lífi þjóðarinnar. Hann var til dæmis notaður til að komast á milli staða,

bera hey og mó, smala fé og sækja lækni og ljósmóður. Hjólið kom ekki til Íslands fyrr

en það hafði verið tekið í gagnið í öllum öðrum Evrópuríkjum, en hér notuðu menn

hestana fram á 20. öld til að komast á milli staða. Það var svo fyrst og fremst náttúran

sem mótaði hestinn hér á landi og vegna þess hversu lífsbaráttan var erfið þá voru það

einungis sterkustu einstaklingarnir sem lifðu af. Veðrabrigði, náttúruhamfarir vegna

eldgosa og breytingar á gróðurfari höfðu mikil áhrif á hrossafjölda hér á landi. Með

vélaöld og breyttum samgöngu varð minni þörf fyrir hesta til vinnu og þetta hafði mikil

3 Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson 2004:12-14, 20-22
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áhrif á það hvernig hlutverk hestsins breyttist og mótaðist. Árið 1703 er talið að á

Íslandi hafi verið 27.000 hross en í upphafi 21. aldar voru þau u.þ.b. 74.000. 4

Greiningar á blóði sýna að íslenski hesturinn er skyldur Hjaltlandshestinum og

samkvæmt DNA-greiningum er hann einnig skyldur bæði norska Fjarðahestinum og

Lyngdalshestinum; sá síðar nefndi er mjög líkur íslenska hestinum í útliti. Eitt af því

sem einkennir íslenska hestinn er að hann hefur verið óblandaður við önnur kyn um

aldir en flest önnur kyn hafa verið kynbætt og blönduð til að ná fram m.a. mismunandi

byggingu, eiginleikum og litum.5

4 Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson 2004:80-83, 162
5 Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson 2004:15
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3. Saga hestaats

Fyrstu hugmyndir um að láta dýr berjast fólki til skemmtunar virðast hafa komið fram

stuttu eftir Krist á Ítalíu. Árið 80 e. Kr. var hringleikahúsið í Róm opnað. Í

hringleikahúsum Rómaveldis, Colosseum, fóru fram fyrstu bardagar með dýrum.

Allskonar dýr voru notuð á þessum dögum, til dæmis ljón, birnir, naut, flóðhestar,

tígrisdýr og krókódílar. Allt að 11.000 dýrum var slátrað í húsinu í Róm á stórum degi.6

Ekki er alveg ljóst hvenær fyrstu hestaöt í heimi voru haldin. En hestaöt á

Norðurlöndum byrjuðu löngu áður en fólk hóf að búa á Íslandi. Á sænskum myndsteini,

sem er talinn vera frá því um 500, er mynd af hestaati. Hestaöt munu svo hafa flust með

landnámsmönnum frá Noregi til Íslands og urðu síðar miklu frægara á Íslandi en í

Noregi. Hestaöt í Noregi tengdust fyrst og fremst heiðnum hátíðisdögum en fólkið á

Íslandi notaði hins vegar ýmis tækifæri til að láta hesta berjast.7

Hestaþing voru haldin á þeim stöðum í hverju héraði þar sem best var að koma saman.

Þau virðast hafa verið háð á stöðum þar sem einnig voru haldnar aðrar samkomur. Oft

voru ötin haldin til skemmtunar á almennum þingum, til dæmis á Alþingi. Alþingi var

stofnað á Þingvöllum árið 930. Staðsetningin virðist kannski vera einkennileg ef horft er

til þess að Alþingi Íslendinga ætti að vera sem mest miðsvæðis fyrir alla íbúa landsins.

Miðja landsins væri nálægt Hveravöllum. Á þessum tíma var búið allt í kringum landið

við ströndina og inn um dali en það voru engar borgir eða þéttbýl svæði. Það eru

nokkrar kenningar um af hverju Þingvellir voru valdir. Ef hesta hefði ekki notið við

hefði aldrei verið hægt að halda allsherjarþing. Þingmenn úr öllum landsfjórðungum

komu ríðandi á þingstað. Fornu hestagöturnar liggja frá öllum landshornum, yfir

hálendið og til Þingvalla. Þrátt fyrir eyðilegt og hrikalegt landslag er Ísland að miklu

leyti hestfært. Menn lærðu fljótt að finna og nýta sér greiðfærustu leiðirnar á milli

landshluta. Hestavíg voru yfirleitt háð þegar líða tók á sumar. Leiðir eins og Kjölur og

Sprengisandur voru vel greiðfærar á sumrum. Mikill kostur við Þingvelli er að þar er

gróðursælt. Allir komu ríðandi og því mikilvægt að hafa beit fyrir hestana. Til

samanburðar hafa staðir á hálendinu, líkt og Hveravellir, ekki beit fyrir fjölda hrossa.8

6 HMH 2000
7 Valgerður Brynjólfsdóttir 1998:97-98
8 Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson 2004:30-31
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Hestaöt voru samt ekki aðeins haldin á Þingvöllum heldur einnig víða í kringum landið:

Vitað er um hestaþing á Leiðarhólmi í Dölum, líklega nálægt 1170, á Kleifum í Gilsfirði

um svipað leyti, á Vatnsenda í Vesturhópi 1184, að Hamri í Fljótum 1194 og mörg

hestaþing voru haldin í Borgarfirði. Flest hestaöt voru haldin á Suður- og Vesturlandi og

í Skagafirði. Hestaþingin voru oft haldin samhliða leiðarþingum, en þau hófust á

sunnudegi í 15.-19. viku sumars.9 Hestaþings-örnefni má finna á nokkrum stöðum á

landinu og er talið að þar hafi farið fram hestaöt. Til er Hestaþingshóll sem er við Rangá

norðan við Völl í Hvolhreppi. Svo eru Hestaþingsflatir í Hlíð í Grafningi.

Hestaþingshóll er í landi Kaldaðarness í Flóa. Tveir Hestaþingshólar eru þekktir í

Gullbringu- og Kjósarsýslu. Við Norðurá í Kalmanstungu eru Hestaþingseyrar.

Hestaþingshamar er á Víðilæk og Hestavígshamar á Flugumýri. Við Hróarsholt er

Hestaþingsflöt, en þar er sagt að hestaat hafi verið háð á fyrri tímum og síðar voru

haldnar þar kappreiðar og hestamannasamkomur.10

Hestaatið, sem er sagt vera það síðasta á Íslandi, var háð árið 1623 að Illugastöðum í

Fnjóskadal. Í Árbókum sínum segir Jón Espólín frá hestaatinu. Það var milli hesta þeirra

Sveins á Illugastöðum og Sigmundar á Garðsá. Hesturinn hans Sveins var nefndur

Bleikur og hesturinn hans Sigmundar hét Vindur. Hestaatinu lauk þannig að Bleikur

vann en Vindur féll dauður niður. Vindur var svo heygður þar í dalnum og heitir

staðurinn síðan Vindhólar. Síðar sama vor drukknaði Sveinn í kýl, sá staður var svo

nefndur Sveinspollur. Nokkru síðar drapst líka Bleikur í Bleiksmýrargröf.11

9 Bjarni Vilhjálmsson 1990:13
10 Svavar Sigmundsson 2007
11 Bjarni Vilhjálmsson 1990:22-24
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4. Lög um hestaat

Víða í fornbókmenntum er getið um hestaöt, en aldrei um lög sem um þau giltu. Í

norskum fornlögum er hins vegar getið um hestaöt, í eldri Frostaþingslögum eru til

dæmis ákvæði um umgengni manna við annars manns hross og hestavíg. Í Landslögum

Magnúsar konungs Hákonarsonar eru svipuð ákvæði um umgengi við hesta og hestavíg.

Magnús bjó svo til lögbók fyrir Íslendinga sem var mjög sniðin eftir þeim Landslögum

kölluð Jónsbók. Íslendingar samþykktu hana árið 1281. Þá tók hún við af Járnsíðu.

Jónsbók er ennþá hluti af íslensku lagasafni og er í fullu gildi enn í dag.12 Í Jónsbók

stendur um hestaat:

Hvervitna þar er menn etja hesti manns at úleyfi þess er á, bœti skaða
þann allan er af verðr ok ofundarbót eptir lagadómi þeim er hest á. En
ef hálfrar merkr skaði verðr á, bæti fullrétti eptir lagadómi, svá sem
með heipt eða fund væri gert. En hverr ábyrgiz sik sjálfr at hestavígi,
hverir sem etja. Ef maðr lýstr hest á hestaþingi nauðsynjalaust, gjaldi
eiganda ofundarbót eptir lagadómi, en ef hann spellaz af, bœti fyrir
spell ok fullrétti eptir lagadómi þeim er hest á.13

Kjarni málsins er að ólöglegt sé að nota hesta einhvers annars í hestaati án leyfis. Einnig

má aðeins hvetja sinn eigin hest og ekki má snerta hinn hestinn. Ef svo er gert þarf að

borga bætur.

Hestaþing voru ekki vel séð af kirkjunnar mönnum. Á síðari hluta miðalda voru þau

bönnuð um helgar vegna ófriðar og eftirmála sem af þeim hlutust. Oddur biskup

Einarsson lét banna hestaþing um helgar í samþykkt árið 1592. Hann hélt prestastefnu á

Kýraugastöðum í Landsveit og þar var samþykktin gerð. Í henni stendur: „Item

fyrirbjóði prestarnir hestaþing, vökunætur og smalabúsreiðir á helgum dögum hvort það

sker nótt eður dag“. Svo er „og aðra slíka heiðinglega háttu“ bætt við seinna á eftir

orðunum „á helgum dögum“.14

Það sem vekur athygli mína er að þegar lög voru sett í Jónsbók um hvernig hestaati

skyldi háttað á Íslandi, þá var einungis verið að taka tillit til eignaréttar þeirra manna

sem áttu hestanna. Það var ekki verið að hugsa um meðferðina á dýrinu heldur aðeins

12 Bjarni Vilhjálmsson 1990:10-11
13 Bjarni Vilhjálmsson 1990:12
14 Bjarni Vilhjálmsson 1990:15
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verið gæta þess að ekki yrði svindlað gagnvart eigandanum. Seinna þegar kirkjan fór að

skipta sér af þessum viðburðum komu ekki heldur fram dýraverndunarsjónarmið heldur

það að hestaatið skapi óspektir og líðist ekki á helgum dögum. 

Rétt eftir hestaatið við Gullfoss, sem tengdist kvikmyndagerð Hrafns Gunnlaugssonar

1987, birtist stutt grein í Dagblaðinu Vísi um lög nútímans um hestaat. Um lögin segir

Sigurður Sigurðarson, forsvarsmaður dýraverndunarnefndar, í samtali við DV: „Ég tel

að hestaat sé bannað samkvæmt anda dýraverndunarlaganna.“15 Hann rökstyður það

þannig að það að etja hestum saman sé ekki góð meðferð dýra. En svo kemur í ljós að

ekki sé víst að hestaöt séu bönnuð með lögum:

Gunnar Bjarnason sagðist í samtali við DV ekki telja að hestaat væri
bannað í lögum. Sigurður Líndal prófessor sagði í samtali við DV að
ekki væri í lagasafni ákvæði um hestaat, það hefði verið fellt niður.
Kvaðst hann ekki reiðubúinn til að kveða upp úr með það hvort
hestaat væri lögbrot samkvæmt íslenskum lögum. Samkvæmt
upplýsingum sem DV fékk hjá Þórunni Hafstein lögfræðingi í
menntamálaráðuneytinu, eru refsiákvæði við brotum gegn
dýraverndarlögum sektir eða varðhald allt að einu ári, ef um fyrsta
brot er að ræða, en þyngri refsingu mætti beita vegna ítrekaðra brota.16

Það er ótrúlegt að ennþá leiki vafi á því hvort hestaat sé ólöglegt eður ei. Vissulega er

bönnuð ill meðferð dýra og held ég að flestir myndu sammælast um að hestaat er ill

meðferð. Það að Sigurður Líndal efaðist um að hestaat brjóti í bága við ákvæði laga

fékk mig til að líta á dýraverndurarlögin betur. Í núgildandi lögum um meðferð dýra

stendur meðal annars: „Skylt er að fara vel með öll dýr. Óheimilt er að hrekkja dýr eða

meiða. Forðast skal að ofbjóða kröftum þeirra og þoli.“17 Það má í ljósi þessa velta fyrir

sér hvort hestaat sé að fara vel með hesta. Ólíkt Sigurði tel ég að hægt sé að kæra

hestaat á grundvelli þessara laga en mér finnst engu að síður að hestaat eigi að vera

bannað með skýrum lögum.

Enn þann dag í dag eru dýr látin berjast mönnum til skemmtunar. Þetta er enn hluti af

menningu margra landa og er allt of algengt þrátt fyrir að vera víða bannað. Fram fara

til dæmis hundaöt þar sem tveir hundar eru látnir berjast þangað til einn er alveg

örmagna eða drepst. Þessir hundar eru oftast ofþjálfaðir og ráðast á hvaða hund sem er

15 Dagblaðið Vísir 1987c:2
16 Dagblaðið Vísir 1987c:2
17 Lög nr. 15/1994 um dýravernd, 16. mars
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með þeim ásetningi að drepa. Svo eru líka til hunda-bjarnaöt. Nokkrir hundar eru látnir

ráðast á björn og ef hundarnir ná að grípa um nefið á birninum og toga hann niður innan

þriggja mínútna vinna þeir, annars vinnur björninn. Slíkt at fer enn fram í Kína og

Pakístan. Einnig eru enn haldin hanaöt, allt að átta tommu langir hnífar eru festir við

fætur hananna og svo eru tveir látnir berjast í einu. Áhorfendurnir veðja á útkomu

atsins. Hver hani berst fyrir lífi sínu, hnífarnir valda oft alvarlegum sárum og þetta

endar oftast illa fyrir báða. Eins og hestar berjast hanar þegar kvenndýrin eru nálægt en

þeir myndu sjaldnast drepa hvorn annan. Í Spáni og Portugal fara svo einnig fram

nautaöt. Þau eru enn lögleg þar en hafa þá sérstöðu að baráttan er milli nauts og manns

en ekki milli tveggja dýra.18

Þótt hestaat sé ólöglegt í flestum heimshlutum, eru slíkir viðburðir ennþá vinsælir í

Asíu, til dæmis á Filippseyjum, Suður-Kóreu, Kína og Indónesíu. Ennþá eru margir sem

njóta þess að horfa á hesta berjast. Fyrst og fremst finnst þeim þetta vera hefð og íþrótt.

Þó að hestaat sé einnig bannað með lögum í þessum löndum fer það fram fyrir augum

lögreglumanna án þess að þeir aðhafist nokkuð til þess að stöðva atið. Mótin eru einnig

sýnd í sjónvarpi. Þau eru kynnt sem menningarleg hefð en í raun eru þau að mestu

skipulögð, styrkt og stjórnað af glæpamönnum sem eyða miklum peningum í veðmál.

Þúsundum dollara er veðjað á hvern bardaga sem eru miklir peningar í fátæku landi eins

og Filippseyjum.19

Ég get vel ímyndað mér að erfitt sé að uppræta hestaat á áðurnefndum stöðum. Vegna

þess að fyrir mörgum er þetta ekki glæpsamlegt athæfi og því ekki vilji til að stöðva

það. Auk þess getur reynst erfitt að uppræta iðju sem er tengd miklum fjármunum og

glæpum.

18 Hellgirl.nl [án árs]
19 Equine Rescue Center (erc-paarden.be) [án árs]
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5. Íslenski hesturinn í Íslendingasögum

Íslendingasögurnar eru um fjörutíu talsins og meðal þekktustu bókmennta Íslendinga.

Þær fjalla um Íslendinga á tímabilinu frá landnámsöld til fyrri hluta 11. aldar og gerast

að mestu á Íslandi. Sögurnar voru samt ekki ritaðar fyrr en löngu síðar. Fyrstu sögurnar

voru að öllum líkindum skrifaðar í kringum 1220-30, og meirihluti sagnanna er saminn

á síðari hluta 13. aldar og á 14. öld. Meginefni sagnanna er sótt í munnlegar frásögur

sem þýðir að sá sem setti saman sögu var vissulega ekki höfundur atburðanna. Sögurnar

eru því allar án höfundarnafns. Stíll sagnanna er einnig mjög sérstakur. Setningar eru oft

stuttar og án frumlags, en persónulýsingar eru hins vegar oft mjög langar. Hugsunum og

tilfinningum persóna er sjaldan lýst.20

Það skortir heimildir um hvernig menn héldu hross á fyrstu áratugum og öldum

Íslandsbyggðar. En flest sem við vitum er ráðið af Íslendingasögunum. Í þeim er víða

rætt um hesta. Margar frásagnir eru af fallegum hestum höfðingja. Hestur var stöðutákn

sem oftast fylgdi með í gröf eigandans. Hestar voru taldir meðal veglegustu gjafa og er

þess víða getið að íslenskir hestar hafi verið sendir frá Íslandi til Noregs og annarra

landa sem gjafir til konunga og fleiri fyrirmanna. Í Droplaugarsona sögu er því lýst

hvað hestur var mikil gjöf, Helga Ásbjarnarsyni er gefinn stóðhestur til að ná virðingu í

dóminum. Að eiga góðan hest virðist hafa gefið aukna virðingu og styrkti félagslega

stöðu eigandans:

Hrafnkell biður nú Helga hjálpa sér. Helgi mælti þá: Það ræð eg þér að
þú far á viku fresti út á Gunnlaugarstaði og hitt Án trúð og lofa hann
mjög – en vinátta þeirra Helga Ásbjarnarsonar var góð því að Án gaf
honum marga góða gripi – þess skaltu spyrja Án hversu miklar
virðingar hann þykist hafa af Helga og lofa hann í hverju orði. En ef
hann lætur vel yfir þá spyr þú hann ef hann hafi nokkuru sinni í dóm
verið nefndur fyrir goðorð Helga Ásbjarnarsonar. En ef hann segist því
eigi náð hafa þá segðu honum að honum væri betra að gefa Helga
Ásbjarnarsyni stóðhest sinn til þess að hann næði þeirri virðing að vera
í dóminum.21

Það er sjaldgæft að slík gjöf í Íslendingasögunum sé ekki samþykkt. Undantekning er í

Gunnlaugs sögu Ormstungu. Gunnlaugur Illugason er ekki ánægður með að fá nokkur

20 Ármann Jakobsson 2009:85, 90-91
21 Íslendingasögur og þættir 1. bindi 1987:351
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mjög góð stóðhross, hann vill frekar fá dóttur Þorsteins Egilssonar.

Einnhvern dag spurði Þorsteinn Gunnlaug ef hann vildi ríða til hrossa
með honum upp í Langavatnsdal. Gunnlaugur kvaðst það vilja. Nú
ríða þeir tveir saman þar til er þeir koma til selja Þorsteins er heita á
Þorgilsstöðum og voru þar stóðhross er Þorsteinn átti fjögur saman og
voru rauð að lit. Hestur var allvænlegur og lítt reyndur. Þorsteinn bauð
að gefa Gunnlaugi hrossin en hann kvaðst eigi hrossa þurfa er hann
ætlaði af landi. Og þá riðu þeir til annarra stóðhrossa. Var þar hestur
grár með fjórum merum og var sá bestur í Borgarfirði og bauð
Þorsteinn að gefa þann Gunnlaugi. Hann svarar: „Eigi vil eg þessi
heldur en hin. Eða hví býður þú mér eigi það er eg vil þiggja?“ „Hvað
er það?“ segir Þorsteinn. Gunnlaugur mælti: „Helga hin fagra dóttir
þín.“22

Það má velta fyrir sér hvort Þorsteinn sé að reyna að kaupa Gunnlaug af sér með því að

bjóða honum þessa hesta, en greinilegt er að Gunnlaugur lætur ekki segjast og vill

frekar kvænast Helgu en að þiggja þessar góðu gjafir. 

Íslenskir hestar eru mismunandi á litinn en fjórir litir eru mest ríkjandi. Þeir eru: grár,

jarpur, rauður og brúnn, en blandaðir litir eru til dæmis leirljós, bleikur, vindóttur,

moldóttur, móalóttur, bleikálóttur, litföróttur og ýmislegir skjóttir.23 Í fornsögum er þess

víða getið hvernig hross eru á litinn. Í Íslendingasögunum má lesa að stoltir

hrossaeigendur hafa lagt mikið upp úr því að eiga samlit hross. Frásagnirnar gefa

vísbendingar um dálæti manna á góðum hestum og fallegum litum. Það má velta því

fyrir sér hvort meðvituð ræktun á litum hafi verið stunduð á þessum tíma eða hvort

menn notuðu bara það sem þeir áttu af stóðhestum og merum og voru þess vegna með

samlit hross. Í Laxdæla sögu er hestum Bolla Þorleikssonar lýst:

Bolli átti stóðhross þau er best voru kölluð. Hesturinn var mikill og
vænn og hafði aldregi brugðist að vígi. Hann var hvítur að lit og rauð
eyrun og toppurinn. Þar fylgðu þrjú merhryssi með sama lit sem
hesturinn.24

Í Bjarnar sögu Hítdælakappa er afkomendum hestsins Hvítings, sem Björn Arngeirsson

átti, lýst:

Björn sendir eftir stóðhrossum sínum er voru hjá stakkgarði því að
þeim var gefið um hríðina. Sá hestur var sonur Hvítings og var

22 Íslendingasögur og þættir 2. bindi 1987:1172
23 Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson 2004:64
24 Íslendingasögur og þættir 3. bindi 1987:1604
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alhvítur að lit en merarnar allar rauðar. En annar sonur Hvítings var í
Þórarinsdal og var sá og hvítur en merarnar svartar.25

Í Brennu-Njáls sögu er sagt frá hestum Otkels Skarfssonar: „Otkell átti hesta tvo

bleikálótta. Þeir voru bestir hestar að reið í héraðinu og svo elskir hvor að öðrum að

hvor rann eftir öðrum.“26

Hrossaeigendur áttu oft samlit hross og hestar sem voru gjafir voru þá líka oft samlitir. Í

Finnboga sögu ramma er sagt frá því þegar Þorgeir Ljósvetningagoði gefur Finnboga

Bárðarsyni fimm samlit stóðhross:

Og eftir veisluna gaf Þorgeir stórmannlegar gjafir. Hann gaf Finnboga
frænda sínum stóðhross fimm saman, fífillbleik að lit. Það var orð á að
sá væri hestur bestur í Norðlendingafjórðungi [...] Það er sagt að
Finnbogi ætti það fátt í eign sinni að honum þætti meira um vert en
stóðhrossin. Gekk hann jafnan og strauk hrossunum.27

Í Gull-Þóris sögu er lýst að Eyjólfur í Múla gefur Guðmundi Þórissyni nokkra fallega

litaða hesta:

Fór Þórir nú heim með konu sína og tókust þar ástir góðar. Þau áttu
son er Guðmundur hét og var hann allbráðger. Hann fæddist upp með
Eyjólfi í Múla og gaf hann honum stóðhross hálf við Grím son sinn.
Það var litföróttur hestur með ljósum hrossum.28

Hestarnir í Íslendingasögunum fá ekki oft nöfn en ákveðnum hestum er þó lýst

nákvæmlega og þeim gefin nöfn. Dæmi um nafngreinda hesta sem spila stórt hlutverk í

Íslendingasögunum eru Freyfaxi og Hvítingur. Freyfaxi, sem er einn nafntogaðasti

hestur Íslendingasagnanna, kemur fram í Hrafnkelssögu. Honum fylgja tólf hross.

Hlutverk hans í sjálfri sögunni er meira en annarra hrossa. Þessu er lýst í sögunni:

Hrafnkell átti þann grip í eigu sinni, er honum þótti betri en annar. Það
var hestur brúnmóálóttur að lit, er hann kallaði Freyfaxa sinn. Hann
gaf Frey, vin sínum, þann hest hálfan. Á þessum hesti hafði hann svo
mikla elsku, að hann strengdi þess heit, að hann skyldi þeim manni að
bana verða, sem honum riði án hans vilja.29

Annar hestur sem leikur stórt hlutverk í Íslendingasögum er Hvítingur. Arngeir, faðir

25 Íslendingasögur og þættir 1. bindi 1987:111
26 Íslendingasögur og þættir 1. bindi 1987:187
27 Íslendingasögur og þættir 1. bindi 1987:647
28 Íslendingasögur og þættir 2. bindi 1987:1128
29 Íslendingasögur og þættir 2. bindi 1987:1398
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Björns, gaf Birni hestinn í Bjarnasögu Hítdælakappa: 

Birni var vel fagnað er hann kom heim. Fóstri hans gaf honum
hundinn V... því að honum hafði þótt hann góður fyrr. Faðir hans gaf
honum hest er Hvítingur hét. Hann var alhvítur að lit og með fola tvo
hvíta. Það voru góðir gripir.30

Hestar í Íslendingasögunum virðast oft hafa verið sérstakir á lit. Þegar maður kemur

auga á hest er liturinn það fyrsta sem tekið er eftir. Þetta er það eina sem sést úr fjarlægð

en segir ekkert um kosti eða galla hestsins. Liturinn er fyrsta kynningin. Ég tel að litur

hestsins hafi þess vegna verið svo mikilvægur í fornöld. Hestamenn í fornöld virðast

hafa lagt mikla áherslu á að góður hestur þyrfti að vera sérastakur á lit. Gráir hestar hafa

verið vinsælir, þetta kemur meðal annars fram í Bjarnasögu þegar Hvítingi og

afkomendum hans er lýst. Einnig lögðu menn áherslu á að eiga hesta sem höfðu tagl og

fax í öðrum lit en skrokkurinn. Hestar voru oft föxóttir og einnig bleikálóttir eða

móálóttir en í báðum tilfellum er fax og tagl dekkra en skrokkurinn.

30 Íslendingasögur og þættir 1. bindi 1987:87
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6. Hestaat í Íslendingasögum

Hestaat var bæði íþrótt og skemmtun samkvæmt því sem skrifað er um í

Íslendingasögunum. Það þótti hin besta skemmtun að koma saman og sjá stóra og

fallega hesta kljást, með prjóni, spörkum og biti. Margir stóðhestar sem skrifað er um í

sögunum voru notaðir til víga og góður vígahestur var mikils virði. Stórir og reisulegir

graðhestar voru valdir til að kljást og höfðu jafnvel verið þjálfaðir til þess. Nauðsynlegt

þótti að leiða að þeim hryssur til að koma þeim í vígamóð. Það var kappsmál margra að

eiga besta stóðhestinn. Í Vatnsdælasögu er vígahestinum hans Faxa-Brands lýst á

eftirfarandi hátt: „Brandur átti hest föxóttan er kallaður var Freysfaxi. Hann var virkur

að hestinum og þótti góður. Var hann og öruggur til alls, bæði vígs og annars. Höfðu

flestir fyrir satt að Brandur hefði átrúnað á Faxa.“31

Tvö eftirminnilegustu dæmin um hestaöt í Íslendingsögunum eru hestaat í Grettissögu

og hestaat í Njálssögu. Grettissagan segir frá hestaþingi á Löngufit sem er á bökkum

Miðfjarðarár þar sem Laugarbakki er nú. Þarna öttu saman hestum sínum Atli frá Bjargi

eldri bróðir Grettis Ásmundarsonar og bræðurnar Kormákur og Þorgils frá Mel í

Hrútafirði. Af þessu hestaati urðu mikil eftirmál:

Um sumarið var lagið hestaþing fjölmennt á Langafit ofan frá
Reykjum. Kom þar margt manna. Atli að Bjargi átti hest góðan,
móálóttan, af Kengálu kyni. Höfðu þeir feðgar mætur miklar á
hestinum. Þeir bræður Kormákur og Þorgils á Mel áttu brúnan
öruggan hest til vígs. Þeir skyldu etja saman og Atli frá Bjargi. Margir
voru þar aðrir góðir hestar. Oddur ómagaskáld frændi Kormáks skyldi
fylgja hesti þeirra frænda sinna um daginn. Oddur gerðist sterkur
maður og lét um sig mikið, ódæll og ófyrirleitinn. Grettir spurði Atla
bróður sinn hver fylgja skyldi hans hesti. „Eigi er mér það svo
glöggt,“ sagði hann. „Viltu að eg standi hjá?“ sagði Grettir.
„Vertu vel stilltur þá frændi,“ sagði Atli, „því að hér er við
metnaðarmenn um að eiga.“ „Gjaldi þeir sjálfir ofstopa síns,“ sagði
Grettir, „ef þeir hafa hann eigi í hófi.“ Nú eru hestarnir fram leiddir en
hrossin stóðu framarlega á árbakkanum og voru bundin saman. Hylur
mikill var fyrir framan bakkann. Hestarnir bitust allvel og var það hin
mesta skemmtan. Oddur fylgdi með kappi en Grettir lét hefjast við og
tók í taglið annarri hendi en hélt með annarri stafnum er hann keyrði
með hestinn. Oddur stóð framarlega hjá sínum hesti og eigi traust að
hann styngi eigi hest Atla af takinu. Eigi lét Grettir sem hann sæi það.

31 Íslendingasögur og þættir 3. bindi 1987:1885
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Bárust hestarnir fram að ánni. Þá stingur Oddur stafinum til Grettis og
kom á herðarblaðið því að Grettir horfði öxlinni að honum. Það var
mikið tilræði svo að undan hljóp holdið en lítt skeindist Grettir. Í því
bili risu hestarnir hátt upp. Grettir hljóp undir hömina á hesti sínum en
rak stafinn á síðu Oddi svo hart að þrjú rifin brotnuðu í honum en
Oddur hraut út á hylinn og svo hestur hans og hrossin öll þau er
bundin voru. Var þá lagist til hans og dreginn af ánni. Þá var óp mikið
gert að þessu.32

Í Njálssögu er sagt frá því að synir Egils Kolssonar ákváðu að bjóða Gunnari

Hámundarsyni á Hlíðarenda til hestaats. Múgur og margmenni komu til að fylgjast með.

Gunnar hafði betur í atinu með hesti sínum þannig að Þorgeir Starkaðarson og Kolur

Egilsson féllu við og hestur þeirra ofan á þá. Þorgeir og Kolur svindluðu í hestavíginu.

Þeir spruttu upp og ætluðu að ráðast að Gunnari. Gunnar rotaði Kol, Þorgeir réðst á hest

Gunnars og tók úr honum auga en Gunnar rotaði hann þá líka. Hestur Gunnars var

drepinn og út brutust slagsmál mikil. Gunnar barðist hetjulega og sló Þorgeir með

hestastafnum. Fyrir það vildi Þorgeir Gunnar dauðan. Njáll vildi sættir en þeir skildu

sem óvinir og fóru allir til síns heima:

Síðan voru hrossin saman leidd. Gunnar bjó sig að keyra en
Skarphéðinn leiddi fram hestinn. Gunnar var í rauðum kyrtli og hafði
digurt silfurbelti um sig og hestastaf mikinn í hendi. Síðan rennast að
hestarnir og bítast lengi svo að ekki þurfti á að taka og var það hið
mesta gaman. Þá báru þeir saman ráð sitt, Þorgeir og Kolur, að þeir
mundu hrinda hesti sínum þá er á rynnust hestarnir og vita ef Gunnar
félli fyrir. Nú rennast á hestarnir og hlaupa þeir Þorgeir og Kolur
þegar á lend hesti sínum og hrinda sem þeir mega. Gunnar hrindir nú
og sínum hesti í móti og verður þar skjótur atburður, sá að þeir Þorgeir
féllu báðir á bak aftur og hesturinn á þá ofan. Þeir spretta upp skjótt og
hlaupa að Gunnari. Gunnar varpar sér undan og þrífur Kol og kastar
honum á völlinn svo að hann liggur í óviti. Þorgeir Starkaðarson laust
hest Gunnars svo að út hljóp augað. Gunnar laust Þorgeir með
stafnum. Fellur Þorgeir í óvit. En Gunnar gengur til hests síns og
mælti við Kolskegg: „Högg þú hestinn. Ekki skal hann lifa við
örkuml.“ Kolskeggur hjó höfuð af hestinum. Þá komst á fætur Þorgeir
og tók vopn sín og vildi að Gunnari en það varð stöðvað og varð
þröng mikil. Skarphéðinn mælti: „Leiðist mér þóf þetta og er miklu
drengilegra að menn vegist með vopnum.“ Gunnar var kyrr svo að
honum hélt einn maður og mælti ekki orð það er áfátt væri. Njáll
mælti að þeir skyldu sættast og setja grið. Þorgeir kvaðst hvorki vildu
selja grið né taka, kvaðst heldur vilja Gunnar dauðan fyrir höggið.
Kolskeggur mælti: „Fastara hefir Gunnar staðið en hann hafi fallið
fyrir orðum einum og mun enn svo.“ Nú ríða menn af hestaþingi hver
til síns heima.33

32 Íslendingasögur og þættir 2. bindi 1987:999-1000
33 Íslendingasögur og þættir 1. bindi 1987:195
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Af þessum lýsingum má skilja að oft hafi gengið mikið á þegar hestötin voru háð. Það

virðist hafa verið mikið kappsmál að sigra hestaatið og mikið verið lagt að veði. Ekki

voru það einungis hestarnir sem voru í hættu heldur tókust eigendurnir á og voru þá líka

hætt komnir. Í dæmunum báðum sést að hestaatið varð að baráttu á milli manna sem gat

kostað þá virðingu og jafnvel lífið sjálft. Af dæminu um Gunnar, Þorgeir og Kol sést að

hestaatið var meira en bara leikur og gaman heldur varð mikil heift milli þeirra og

þrautin þyngri að koma á sáttum.  

Ég tel að hestaötin í fornöld hafi að litlu leyti snúist um hestana sjálfa heldur meira um

félagslega stöðu eigenda þeirra. Þetta kemur vel fram í dæminu úr Njálssögu. Í grein

sinni um íþróttir í Íslendingasögum heldur John D. Martin því einmitt fram að menn

hafi oftast att saman hestum sínum til að styrkja félagslega stöðu sína, niðurlægja

andstæðinginn og sanna yfirburði sína. Á hestaþingum var fjöldi áhorfenda og því gott

tækifæri til að öðlast virðingu annarra. Í dæminu úr Njálssögu, reyna Þorgeir og Kolur

að niðurlægja Gunnar, en árangurslaust. Gunnar nær að niðurlægja þá fyrir framan

fjölda áhorfenda og hann vinnur sér inn virðingu viðstaddra í kjölfarið. Um þessa þætti

skrifar John D. Martin:

Þorgeir and Kolur attack Gunnar at the horsefight precisely because it
affords them a public arena to increase their own status at his expense.
If they can successfully humiliate him, they stand to gain allies and
lessen Gunnar's social capital. The humiliation that Gunnar inflicts on
Þorgeir and Kolur – or, rather, the humiliation that they justly reap
from their under-handed attack on Gunnar – threatens Þorgeir and
Kolur's social status. In the system of honor and shame that frames all
competitive interactions in their society, the loss of status their
humiliation brings threatens their very lives by exposing their martial
incompetence. They fail to humiliate Gunnar, and public defeat at his
hands compromises their status until they can themselves regain it by
violence.34

Það sama má segja um hestaatið við Löngufit þar sem Grettir hefur yfirhöndina á móti

Oddi. Þar hefur Oddur meitt Gretti með staf sínum en þá brýtur Grettir þrjú rifbein í

Oddi og fleygir honum og hrossi hans ásamt fleiri hestum í ánna sem atið var hjá, og

verður þetta til þess að auka virðingu fyrir Gretti.  

Ákvörðun Gunnars um að fara í hestaat var einnig byggð á félagslegri stöðu hans og

34 Martin, John D. 2003:30
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virðingu. Starkaður Barkarson á góðan vígahest og enginn þorir að etja sínum hestum

saman við hann. Hildigunnur Þorsteinsdóttir segir Starkaði að Gunnar eigi góðan

brúnan vígahest. Þegar Starkaður sendir menn til Gunnars til að tala við hann um að etja

hestunum saman er Gunnar of stoltur til að segja nei þótt hesturinn hans sé ungur og

óreyndur. Gunnar er ekki viss um hvort hesturinn sinn sé nóg góður en hann hugsar um

félagslega stöðu sína og virðinguna sem hann getur unnið sér inn. Þegar hann heyrir að

það er sagt að það sé ekki til maður sem muni einhvern tíma þora að etja við Starkað og

að Hildigunnur hefur sagt að hann muni fara í hestaat getur hann ekki sagt nei:

„Kost munt þú láta að etja,“ segja þeir, „og gat þess til Hildigunnur að
þú mundir góður af hestinum.“ 
„Hví töluðuð þér um það?“ segir Gunnar. 
„Þeir menn voru,“ segja þeir, „er það mæltu að þú mundir eigi þora að
etja við vorn hest.“ 
„Þora mun eg að etja,“ segir Gunnar, „en grálega þykir mér þetta
mælt.“35

Hann veit að ef hann neitar muni allir segja að hann sé hræddur eins og allir hinir sem

þora ekki etja sínum hestum. 

Hestaötum átti eftir að fækka þegar Íslendingar tóku kristna trú og kirkjan fór að fetta

fingur út í þessa iðju og ekki finnast heimildir um hestaþing frá árinu 1623 til 1930

þegar hestaatið var haldið á Þingvöllum.36

35 Íslendingasögur og þættir 1. bindi 1987:193
36 Bjarni Vilhjálmsson 1990:14-15, 18
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7. Hestaat á 20. öld

Á Alþingishátíðinni á Þingvöllum 1930 var haldið hestaat. Það var velkynnt og margir

fylgdust með. Hestaatið var m.a. auglýst í dagblaðinu Vísi:

Kappreiðar verða háðar undir Ármannsfelli á föstudagsmorgun kl. 10.
Sagt er að um 50 hestar muni verða reyndir. — Þar fer og fram hestaat
að fornum sið. Munu þrír graðhestar verða leiddir fram til víga, en
þeir eru allir gamlir kunningjar og óvíst, að þeir leggi út í harðvítugar
sviftingar.37

Eftir að fyrstu auglýsingarnar birtust í blöðunum, byrjaði fólk að kvarta yfir hvað þetta

væri ósiðlegt. Margir hestamenn og dýravinir töldu hestaat ekki geta verið viðeigandi

skemmtun. Aðrir vildu meina að um spennandi atburð væri að ræða. Margir sendu

greinar í blöð. Andstæðingar hestaatsins skildu ekki að það gæti verið mönnum til

skemmtunar. Ingunn Einarsdóttir skrifaði um hestaatið í bréfi sem hún sendi til

Morgunblaðsins: 

Jeg get nú ekki hugsað mjer annað en að slík skemtun veki fremur
undrun og viðbjóð hjá almenningi. Jeg er sannfærð um, að slík
skemtun mundi verða smánarblettur á hinni fyrirhuguðu þjóðhátíð, og
mun nóg annað verða til lýta, þó að þessu gamni sje slept. […] Þess
vegna er mjer full alvara með að mótmæla því, að hestaat verði háð á
Þingvöllum í sumar, og treysti því fastlega, að margir dýravinir muni
verða mjer sammála. Vildi jeg helst óska að fleiri vildu léta álit sitt í
ljós í þessu máli.38

Í Alþýðublaðinu birtist viðbrögð við bréfi Ingunnar og sagðist greinarhöfundur vera

sammála Ingunni. Honum fannst einnig óskiljanlegt að hestaat gæti farið fram á

Alþingishátíðinni. Hann skrifar:

Dýraverndarfélagið ætti að safna undirskriftum hér í bæ undir áskorun
til hátíðarnefndarinnar eða ríkisstjórnarinnar um að banna með öllu
hestaat á hátíðinni, ef félagið heldur að orð sín einvörðungu verði ekki
tekin til greina. Í annan stað ætti að skora á þingmenn Reykjavíkur að
leggja fyrir næsta alþing frumvarp til laga um að banna hestaat á
Íslandi. Ég get varla hugsað mér ruddalegri meðferð á hestum en að
etja þeim saman, og ef hestaat þykir réttmæt og góð skemtun, má alt
eins vel taka hér upp nautaat, eða hafa að skemtun að ota saman
hundum og láta þá fljúgast á, eins og sumir strákar höfðu gaman af í

37 Vísir 1930:3
38 Ingunn Einarsdóttir 1930:6
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réttum á haustin. Mér er óskiljanlegt, að menn, sem þykjast vera
hestavinir, skuli geta fengið sig til að gangast fyrir annari eins
skemtun! fyrir fólkið.39

Daníel Daníelsson hét maðurinn sem tók að sér að skipuleggja atið á Þingvöllum. Hann

svaraði neikvæðu bréfunum með því að skrifa grein í Morgunblaðið tveimur vikum fyrir

hátíðina. Þar sagði hann meðal annars:

Af því að nokkur misjafnlega tilbúinn orðasveimur er þegar farinn að
ganga hjer um bæinn, út af þessu væntanlega hestaati, þykir mjer
hlýða, að fara nokkrum orðum um hestaöt til forna, eftir því, sem
sögur og gömul munnmæli herma og jafnframt þá um leið, að lýsa að
nokkru hvernig jeg hefi hugsað mjer að framkvæma hestaatið í sumar.
40

Daníel hélt svo áfram með lýsingu á hestati til forna. Hann skrifaði um sögu hestaatsins

eins og hún birtist í Íslendingasögum og túlkaði á þann hátt að þessi íþrótt hefði ekki

verið eins slæm og menn vildu halda. Hann sagði einnig að mótin í fornöld hefðu

almennt farið friðsamlega fram. Svo lýsti Daníel því hvernig hann ætlaði að láta

hestaatið á Þingvöllum ganga fyrir sig. Hann tók fram að búið væri að skipuleggja

viðburðinn vandlega og að hestarnir sem ættu að taka þátt þekktust mjög vel:

Um langan tíma hafa folar þeir, er notast eiga við um rætt mót, staðið
hlið við hlið í hesthúsi og aldrei hreyft þar hver við öðrum, en þá þeir
hafa verið látnir út hafa þeir oft glímt af mikilli list, án þess að hljóta
meiðsl af. Það er því ástæðulaust fyrir þá menn, sem komnir eru til
vits og ára, að vera að þenja sig út með vandlætingum, þótt 2 – 4
graðhestar sjeu látnir við þetta tækifæri sýna hestaíþróttir til forna,
vitandi þó, að árlega hefja graðhestar blóðuga bardaga, þá þeir á vorin
ganga með hryssum, án þess að þessir sömu menn eður aðrir geti við
gert.41

Svo kom að hátíðardeginum 27. júní 1930. Á völlunum voru hátíðarræður og þinghald,

en í Bolabás voru kappreiðar. Og síðan fór þar fram hestaatið undir stjórn Daníels. Það

misheppnaðist reyndar að mestu, margir voru reiðir og skildu ekki hvernig þetta ætti að

vera til skemtunar.42 Tveimur vikum eftir atið birti Daníel svo aftur grein í

Morgunblaðinu. Í henni sagði hann að hann vissi að margir væru óánægðir með

hestaatið en að hann hafi gert allt eins og hann sagði í fyrri grein sinni:

39 Alþýðublaðið 1930:2
40 Daníel Daníelsson 1930a:5-6
41 Daníel Daníelsson 1930a:5-6
42 Bjarni Vilhjálmsson 1990:19-20
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Í greinarstúf, er jeg reit í Morgunblaðið skömmu fyrir hátíðina gat jeg
þess, að jeg myndi gæta þess við atið, að hestarnir hlytu sem allra
minstar skemdir, en hins vegar vildi jeg leitast við að sýna hvernig
friðsöm hestaat til forna myndu hafa farið fram. Hvernig mjer hefir
tekist að uppfylla það loforð má lengi deila um, því sitt sýnist hverjum
um þetta, sem annað, en ljósmyndir þær, er ýmsir ljósmyndarar tóku
þar af atinu sýna glögt hvernig það fór fram, og bera margar þær
myndir með sjer, að folarnir bitust, og eitt var víst að þeir risu vel upp,
en börðust ekki með afturfótunum, enda hefði það getað orðið
ónotalegt fyrir þá menn, sem næst tróðust að girðingunni, sem folarnir
voru í.43

Atið á Þingvöllum gleymdist fljótt og það var ekki mikið spáð í þessi mál þangað til

Hrafn Gunnlaugsson ákvað árið 1987 að etja saman tveimur hestum við Gullfoss fyrir

kvikmyndina sína Í skugga hrafnsins. Mikil umræða myndaðist um töku myndarinnar.

Sagt var að tugir hrafna hefðu drukknað við tökur á sjó. Og svo voru líka umræður

vegna sela sem Hrafn átti að hafa drepið við tökur á myndinni. Þá urðu einnig miklar

deilur um hestaatið sem Hrafn myndaði við Gullfoss. Mörgum fannst, eins og þegar

hestaatið á Þingvöllum fór fram, að hestaat gæti ekki verið til skemmtunar. Kona, sem

hafði samband við blaðið Vísi sagðist „sjaldan eða aldrei hafa upplifað annað eins

virðingarleysi gagnvart mönnum, skepnum og náttúrunni yfirleitt.“44 Elín Guðjónsdóttir

leikkona, sem var einn aukaleikaranna í hestaatsatriðinu, sagði í Vísi: „Ég er búin að

vera veik síðan ég sá þetta og mér finnst allt í samband við þetta vera afbrigðilegt. […]

Ég gat ekki horft á þetta. Mér ofbauð þetta svo að ég á engin orð til að lýsa því sem þar

fór fram.“45

Hrafn Gunnlaugsson svaraði neikvæðri gagnrýni í viðtali við Morgunblaðið á

eftirfarandi hátt:

Hestaatið sem við settum á svið var hugsað sem skemmtun en ekki
neinn óhugnaður. Atið átti að vera ein af þeim almennu skemmtunum
sem komu upp á þingstaðnum sem verið er að lýsa í myndinni. Þetta
var ósköp meinlaust og sá á hvorugum hestinum. Atriðið var mjög vel
æft og við vorum tvívegis búnir að athuga hvað myndi gerast þegar
hestunum væri sleppt saman. Þetta tókst ágætlega en það sem atriðið
gengur út á er að hestarnir kljást um merina þangað til annar þeirra
helgar sér hana og hrekur hinn í burtu. Þetta er mjög tígulegt atriði og
fallegt, þessar skepnur eru yndislegar. Atriðið hefur líka pínulítið
táknræna merkingu fyrir verkið sjálft en í því eru tveir menn að berjast

43 Daníel Daníelsson 1930b:2
44 Dagblaðið Vísir 1987a:16
45 Dagblaðið Vísir 1987b:2
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um sömu konuna. Hestarnir voru valdir og æfðir þannig að annar
hesturinn átti að hafa betur. Hann hafði því þegar helgað sér merina og
þeir léku þetta rétt eins og eftir handriti.46

Í sama blaði sagði Jórunn Sörensen, formaður Dýraverndunarsambands Íslands, í

samtali: „Við lítum ekki á þetta hestaat sem neitt skemmtiatriði og höfum ritað

ríkissaksóknara bréf þar sem farið er fram á að hann rannsaki þetta mál.“47

Kvartanirnar út af Hrafni héldu áfram að koma eftirfarandi ár. Margir voru ónægðir með

hvernig hann umgekkst náttúruna. Slíkar kvartanir birtust reyndar fyrst í fréttum árið

1982. Hrafn gróf þá skurð í friðuðu landi við Geysi í Haukadal. Árið 1990 birtust aftur

neikvæðar fréttir um Hrafn. Skilið var eftir rusl í Búrfellsgjá við tökur á myndinni Hvíti

Víkingurinn. Árið 1992 birtist Hrafn svo tvisvar í fréttunum. Í fyrra skiptið var hann

sagður hafa rutt sjávarkambinn í Laugarnesi. Í seinna skiptið var mikið talað um

kvikmyndatöku sem hann stóð fyrir í Gróttu. Hrafn vildi fá leyfi til að mynda þar strax

eftir varptímann. Margir skildu ekki af hverju hann þyrfti endilega að mynda þar í stað

þess að finna hentugri staðsetningu. Hrafn sagðist hafa verið að leita að öðrum stað en

ekki fundið hann. Seinna fékk hann samt leyfið til að mynda í Gróttu.48

Dæmin hér að ofan sýna að Hrafn Gunnlaugsson hefur oft í sínum verkefnum synt á

móti straumnum og stundum haft náttúrverndarsamtök og dýraverndunarsinna á móti

sér. Kannski hefði fáum öðrum Íslendingum samtímans dottið í hug að endurvekja

hestaat á Íslandi en um leið er einnig hugsanlegt að einhver annar

kvikmyndargerðarmaður hefði ekki vakið slíkt umtal.

Kvikmynd Hrafns segir sögu tveggja karlmanna sem vilja báðir fá sömu konu. Til að fá

hana fara þeir með hesta sína í hestaat. Líkt og í Grettisögu og Njálsögu virðist hestaatið

snúast meira um mennina en hestana. En þetta hestaat var náttúranlega sett á svið og

þess vegna tel ég að atið sneri samt meira um hestana og um að sýna fólki hvernig

hestaat fór fram í fornöld. Jafnvel þótt hestaatið virðist snúa um mennina við fyrstu sýn.

Hestaötin tvö sem voru haldin á Þingvöllum og hjá Gullfossi á 20. öld áttu að sýna fólki

hvernig hestaat fór fram í fornöld á eins raunverulegan hátt og mögulegt var. Mín

skoðun er sú að stóri munurinn milli hestaats í fornöld og þessara tveggja síðustu er sá

46 Morgunblaðið 1987a:35
47 Morgunblaðið 1987b:35
48 Dagblaðið Vísir 1992:4
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að í fornöld veitti atið mönnum tækifæri til að styrkja félagslega stöðu sína. Á

opinberum hestaþingum gáfust sérlega góð tækifæri til þess að afla sér aukinnar

virðingar við slíka kappleiki. Ég tel þess vegna að hestaötin á Þingvöllum og við

Gullfoss snérust meira um skemmtun og hestana en vegsemd eigendanna. 
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8. Viðhorf til íslenska hestsins, fyrr og nú

Ekkert dýr hefur haft eins mikil áhrif á mannkynssöguna og hesturinn. Í mörg ár var

ekki til neinn hraðari ferðamáti. Hesturinn dró líka vagna, plægði akra og bar þungar

byrðar. Hann hefur ekki verið kallaður þarfasti þjónninn að ástæðulausu. Í fornöld voru

hestar einmitt fyrst og fremst notaðir  í samgöngur og sem vinnudýr. Hestar voru mjög

mikilvægir en þeir voru ekki 'vinir' manns eins og þeir eru núna. Hestar voru notaðir til

að ferðast, í vinnu heima á bæjum og svo einnig til skemmtunar með því að láta þá

berjast. Það var ekki hugsað um hesta eins og dýr með tilfinningar, eins og gert er í

nútímanum. Þetta kemur meðal annars vel fram í Hrafnkels sögu. Hesturinn Freyfaxi er

það mikilvægasta sem Hrafnkell á, en hann sýnir það með því að drepa alla sem ríða

Freyfaxa án leyfis, ekki með því að gæta Freyfaxa betur en hinna hestanna sem hann á.

Þegar Einar Þórbjörnsson ríður Freyfaxa án leyfis og Hrafnkell kemst að því drepur

hann Einar strax. Þetta leiðir til niðurlægingar fyrir Hrafnkel en hann nær að byggja

aftur upp veldi sitt og hefna sín. Einnig hér snýst allt um virðingu. Sámur Bjarnason og

Þorkell og Þorgeir Þjóstarsynir taka þá ákvörðun að allt væri Freyfaxa að kenna. Þeir

ákveða að drepa hestinn, en aðferðin sem þeir velja sýnir að hugsunin um dýr og

tilfinningar þeirra í fornöld var allt öðruvísi en í nútímanum:

Þeir leiða nú hestinn ofan eftir vellinum og fram með ánni. Fyrir
neðan bæinn standa hamrar stórir og foss einn. Þar var einn hylur
djúpur. Þar leiða þeir hestinn fram á hamarinn. Vestfirðingar létu
húðfat eitt á höfuð hestinum, taka síðan mjög digrar stangir og setja í
síðu honum, binda stein við hálsinn, ganga síðan á stengurnar, hrinda
honum af fram og þar ofan fyrir og týna honum svo.49

Í gegnum liðina árin breyttust hugmyndirnar svolítið og fólk byrjaði að sjá að hestar,

eða dýr almennt, hafa líka tilfinningar. Fólk byrjaði einnig að sjá að hestaöt voru ekki

eins meinlaus og haldið var fyrst. Fyrst kom bann við hestaati á helgidögum. Árið 1787

birtist svo fyrsta ritgerðin um hesta á Íslandi, eftir Ólaf Stephensen. Ritgerðin nefnist

Um hesta.50 Mikið hefur breyst hvernig skrifað hefur verið um hesta síðan þá. Í

Íslendingasögum var mikil áhersla lögð á hvernig hestar voru á litinn en það kemur ekki

mikið fram um reiðeiginleika þeirra. Megin hestaíþróttir á þessum tíma voru hestaöt og

það sem hestar þurfu til að vinna hestaat var náttúranlega fyrst og fremst kraftur. En til

49 Íslendingasögur og þættir 2. bindi 1987:1410-1411
50 Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson 2004:84
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að heilla áhorfendurnir gæti hafa verið mikilvægt að hestar voru sérstakir og fallegir á

litinn.    

Seint á 19 öld byrjuðu Íslendingar að keppa í hestaíþróttum. Á sama tíma var smátt og

smátt lögð meira áherslu á ganghæfni hesta. Það má tala um tvö flokka hesta í því tilliti:

Alhliða hesta og klárhesta með tölti. Alhliða hestar hafa allar fimm gangtegundirnar, fet,

brokk, tölt, stökk og skeið. Klárhestar með tölti eru hestar sem hafa allar

gangtegundirnar nema skeið. Þegar það var byrjað að keppa í kappreiðum var bæði

keppt á skeiði og á stökki.51 Það sem hestar þurfu til að vinna kappreiðar voru

náttúrulega ganghæfileika. Litirnir voru ekki lengur eins mikilvægir. Samhliða breyttust

hestaat í kappreiðar og útlit í ganghæfni.

Á næstu áratugum var meira hugsað um meðferð hestanna og reiðmennsku. Fólk byrjaði

að halda hesta í húsum á veturna og það fór í útreiðartúra sér til skemmtunar. Fyrsti

hestvagninn kom ekki til Íslands fyrr en 1880. Í byrjun 20. aldar byrjuðu vélar að koma

til landsins og hestar breyttust meira og meira í gæludýr, það var ekki lengur

nauðsynlegt að eiga hest fyrir vinnu á bæjum eða til að ferðast. Þetta byrjaði fyrst í

Reykjavík og svo einnig í sveitunum. Hestar breyttust smátt og smátt í lúxus dýr og

voru haldnir til gamans. Árið 1922 var fyrsta hestamannafélagið stofnað í Reykjavík,

það nefnist Fákur.52

Ég tel að þegar hestaatið var skipulagt á Þingvöllum árið 1930 skildi fólk ekki lengur að

einhvern tíma hefði verið horft sér til skemmtunar á hesta berjast og meiða hvern annan.

Einmit á þessum tíma var hesturinn að breytast í gæludýr og fólk var farið að eiga hesta

til gamans. Og þetta at framkallaði bylgju af neikvæðum viðbrögðum.

Á síðari árum hefur hestamennskan haldið áfram að þróast sem áhugamál og í átt að

sportreiðmennsku. Haldin var stór reið laugardaginn 28. júní 1941, 141 hestamenn fóru

ríðandi frá Reykjavík til Þingvalla með 353 hesta. Árið 1950 var svo haldið fyrsta

landsmótið á Þingvöllum og þar með var grunnurinn lagður að gæðingakeppni og

kynbótadómum.53 Svo var sviðsett hestaatið fyrir myndina hans Hrafns árið 1987.

Margir voru hneykslaðir og ég tel að þeir skildu ekki að eftir neikvæð viðbrögð í

51 Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson 2004:136, 250
52 Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson 2004:158-159
53 Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson 2004:161
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kringum atið á Þingvöllum væri aftur haldið hestaat í samtímanum. En samt fannst

sumum þetta vera góð lýsing á náttúrunni og hegðun graðhesta. Þetta skrifaði Dagfari í

Dagblaðinu Vísi: 

Þjóðin skiptist nefnilega í tvö horn í afstöðu sinni til þessarar
uppákomu. Sumir segja að hestaslagurinn hafi verið rétt og tignarleg
lýsing á náttúrunni og heimi dýranna og ekkert sé graðhestum
eðlilegra heldur en villtur slagur um merina sem bíður folans síns.
Aðrir hafa ekki skilning á þessari merarást og hneykslast á athæfinu
og kalla fyrri kvikmyndir Hrafns Gunnlaugssonar til vitnis um þann
hrylling sem hann setur jafnan á svið í myndum sinum.54

Ég hef grandskoðað hestaatið í mynd Hrafns, og mér fannst atriðið líta mjög

raunverulega út en ekki skelfilega. Auðvitað reyndi Hrafn að láta þetta vera eins

raunverulegt og kostur var, til að gera myndina sem besta. Og ef það sem Hrafn segir er

satt, að hestarnir í myndinni hafi verið vel þjálfaðir og vissu nákvæmlega hvað þeir áttu

að gera, finnst mér hestaatið frekar meinlaust. Hrafn segir um atriðið:

Það kemur mér ekki á óvart að fyrir þann sem ekki veit og skilur
kunni þetta að virka undarlega. Það gerir það yfirleitt í kvikmyndagerð
fyrir þann sem ekki veit út á hvað málið gengur. Þetta er miðill hinnar
miklu blekkingar.55

Þetta þýðir samt ekki að mér finnist það beinlínis góð hugmynd að láta dýr berjast fólki

til skemmtunar. En hestaötin tvö á Þingvöllum og hjá Gullfoss voru frekar meinlaus

meðan hestaötin í fornöld virðast hafa verið óskipulögð og alls ekki meinlaus. Hestaötin

á Þingvöllum og hjá Gullfossi, voru vel skipulögð en það kemur mér ekki á óvart að

fólki, sem veit ekkert um hesta og hvernig þeir haga sér, finnist þetta skelfilegt. Atriðin

voru sett upp eins raunverulega og kostur var. En sumir virðast gleyma að þetta er í raun

og veru náttúruleg hegðun graðhesta. Það er rosalega einfalt að fá þá til að berjast, til

þess þarf ekki annað en hafa hryssur nálægt. En einn stór munur er á milli bardaga hesta

í náttúrinni og bardaga fólki til skemmtunar. Hestar úti í náttúrunni geta ákveðið að

hlaupa burt og myndu sjaldnast drepa hvern annan. Hestar sem eru látnir berjast í

hestavígum geta ekki ákveðið sjálfir hvenær þeir yfirgefa vígvöllinn og þeir eru látnir

berjast eins lengi og fólki finnst gaman að fylgjast með. Sérstaklega reynist mér erfitt að

skilja hvernig fólk getur kallað það íþrótt að horfa á tvö dýr sem eru að drepa hvort

annað. 

54 Dagblaðið Vísir 1987d:4
55 Morgunblaðið 1987a:35
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Flestum á okkar tímum finnst hestaat vera mjög ósiðleg og stangast á við

dýraverndunarsjónarmið. Þeir eru sammála um að hestaöt hafi ekkert menningargildi og

ættu ekki að sjást hjá nokkurri siðmenntaðri þjóð. Hestamennska er orðin vinsæl íþrótt á

Íslandi og fleiri og fleiri taka hana upp sem áhugamál. Hestar eru orðnir vinir mannanna

og flest fólk getur ekki hugsað sér að láta þá meiða hvern annan áhorfendum til

skemmtunar.
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9. Lokaorð

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um hestaat í fornöld og á 20. öld. Tilgangur þessarar

ritgerðar var að gera grein fyrir muninum milli þeirra og leita svara við því hvað hefur

breytt hugsunum Íslendinga um hestaat. Tvö dæmi voru borin saman úr fornöld við tvö

dæmi frá 20. öld. Rætt var hvernig skrifað var um hestinn í Íslendingasögum og hvað

mönnum fannst mikilvægast þá. Svo var fjallað um hvernig hugsað er um hestinn í

nútímanum og hvernig viðhorfin hafa breyst. Einnig hefur verið fjallað um sögu

íslenska hestsins og sambúð hans við þjóðina gegnum aldirnar. Til að mynda mér

skoðun hef ég einnig kannað á lög um hesta í gegnum árin eða skort á þeim. Það er að

minnu mati ótrúlegt að ennþá leiki vafi á því hvort hestaat sé ólöglegt eða ekki. 

Markmiðið með ritgerðinni var meðal annars að gera grein fyrir því hversu ólík hestaöt í

fornöld og á 20. öld eru. Helsta niðurstaðan var sú að hestaat í fornöld snerist meira um

mennina sjálfa og félaglegu stöðu þeirra en hestaat á 20. öld snerist meira um hestana og

um að sýna fólki hvernig hestaat fór fram í fornöld.

Ekki hef ég fundið ákveðið svar við því hvað hefur breytt hugsunum manna en víst er

að hugsunin hefur breyst mikið, meðal annars vegna þess að staða íslenska hestsins

hefur breytt svo mikið í gegnum árin. Gerð hefur verið grein fyrir breyttu hlutverki hans

og hvernig hugsun manna breytist í framhaldi af því. Upphafið á almennri

dráttarvélanotkun íslenskra bænda breytti hestinum. Í stað þess að vera vinnudýr varð

hann nú að vini manna og er hann í dag fyrst og fremst haldinn til gamans. 
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