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Hesteskoen som Symbol 
Av]. Ursin 

AT HESTESKOEN er et gammelt 
symbol pa lykke, og fremdeles er 

brukt pa den maten, viI va:re kjent av 
alle. Men hvorfor? 

Sa vidt nedskriveren bekjent har 
forskningen til dags datum ikke kun
net gi et tilfretsstillende svar. Der 
mangler ikke pil. hypoteser, men noe 
sikkert synes ingen a vite. 

Troels-Lund har noen linjer i sitt 
verk «Dagligt Liv i Norden», hvor 
han forteller hvorledes hesteskoen sat 
godt fast over husets inngangsd~r ved 
d~dsfall og begravelser, for at den d~
de ikke skulde vende tilbake den vei, 
og a t den efter datidens oppfatning 
dessuten vernet et hus mot ildebrann. 
Men han nevner intet om opprinnel
sen. 

Man har ogsa tidligere gatt ut fra 
at hesteskoen med il.pningen oppad, sto 
i forbinnelse med, at den da lignet 
horn, som fra gammel tid ble sett pa 
som et kraft- og beskyttelsestegn. (Som 
sinnbilde pa kraft, er horn ogsa brukt 
i den kristne kunst, i forbinnelse med 
fremstillinger av Moses, som ofte har 
horn i pannen). Andre forskere har 
sa:rlig festet sig ved at hesteskoen er 
av jern, og ment a finne opprinnelsen 
til lykke-symbolet nettopp i forbin
nelse med dette metall. 

Som nevnt, det er en rekke teorier. 
J eg henviser her til den engelske bok 

SoknepTest J. Ursin, som har sk1-evet ar
tiklen ptl denne og den f~lgende side, har 
sysselsat sig meget med symbolik, iSlEr den 
kirkelige, og har udgivet to b~ger herom: 
.Kristne symboler« 1949 og .Helligdom 
og symbolikk« 1952, begge udsendt at tor
laget Land og KiTke i Oslo. 

«Symbols, Signs and their Meaning» 
av Arnold Whittick, London 1960, s. 
199 og 200 (omtalt i HT nr. 3, s. 127). 

For en tid tilbake var det en norsk 
kollega som fortalte, at han skulde for
rette ved en brudevielse i en liten kir
ke pa landet. Noen venner av brude
parret ~nsket i den anledning a smyk
ke kirken med blomster og bad om til
latelse til dette. Men da de ogsa vilde 
henge opp en stor hestesko av blomster 
over trappen til kirk ens kor, nektet 
presten, med den begrunnelse at heste
skoen som symbol ikke var noe kristent 
sinnbilde, og derfor ikke h~rte hjemme 
i en kirke. 

Vedkommende prest ma man vel si 
handlet rett. Det er jo sant at dette 
symbol ikke h~rer hjemme i det vi 
vanligvis kalder den kristne symbolikk. 
Men jeg kunne fortelle ham, at per
sonlig er jeg av dem som hell er til den 
oppfatning at hesteskoen som symbol 
likevel kan stamme fra kirken, - noe 
han ble meget forbauset over a h~re, 
og som kanskje viI vekke forbauselse 
ogsa hos andre. 

F~r vi kommer na:rmere inn pa det
te, skal jeg fa nevne at vi i Norge, for 
en del ar siden, hadde en meget kyn
dig mann pa kirkekunstens omril.de, 
prost A. Schrjming. I arrekker hadde 
han studert kirkekunstens forskjellige 
frembringelser bade innen- og uten
lands. Han utga i 1929 en liten bok 
om Eidanger kirke, hvor han bI. a. 
ogsa forteller om de sakaldte «bumer
kef», som ofte finnes i gamle kirker. 
Det var jo en eldgammel skikk i man
ge land a bruke merker pa husdyrene, 
redskaper og andre eiendeler for a 
kjenne dem fra andres. Disse eien-
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Hesteskoen som Symbol 
Av J. Ursin 

AT HESTESKOEN er et gammelt 
symbol på lykke, og fremdeles er 

brukt på den måten, vil være kjent av 
alle. Men hvorfor? 

Så vidt nedskriveren bekjent har 
forskningen til dags datum ikke kun
net gi et tilfretsstillende svar. Der 
mangler ikke på hypoteser, men noe 
sikkert synes ingen å vite. 

Troels-Lund har noen linjer i sitt 
verk «Dagligt Liv i Norden», hvor 
han forteller hvorledes hesteskoen sat 
godt fast over husets inngangsdør ved 
dØdsfall og begravelser, for at den dØ
de ikke skulde vende tilbake den vei, 
og a t den efter datidens oppfatning 
dessuten vernet et hus mot ildebrann. 
Men han nevner intet om opprinnel
sen. 

Man har også tidligere gått ut fra 
at hesteskoen med åpningen oppad, sto 
i forbinnelse med, at den da lignet 
horn, som fra gammel tid ble sett på 
som et kraft- og beskyttelsestegn. (Som 
sinnbiIde på kraft, er horn også brukt 
i den kristne kunst, i forbinnelse med 
fremstillinger av Moses, som ofte har 
horn i pannen). Andre forskere har 
særlig festet sig ved at hesteskoen er 
av jern, og ment å finne opprinnelsen 
til lykke-symbolet nettopp i forbi n
nelse med dette metall. 

Som nevnt, det er en rekke teorier. 
J eg henviser her til den engelske bok 

SoknepTest ]. Ursin, som har sk1-evet ar
tiklen pil denne og den følgende side, har 
sysselsat sig meget med symbolik, især den 
kirkelige, og har udgivet to bøger herom: 
.Kristne symboler« 1949 og .Helligdom 
og symbolikk« 1952, begge udsendt af for
laget Land og KiTke i Oslo. 

«Symbols, Signs and their Meaning» 
av Arnold Whittick, London 1960, s. 
199 og 200 (omtalt i HT nr. 3, s. 127). 

For en tid tilbake var det en norsk 
kollega som fortalte, at han skulde for
rette ved en brudevielse i en liten kir
ke på landet. Noen venner av brude
parret Ønsket i den anledning å smyk
ke kirken med blomster og bad om til
latelse til dette. Men da de også vilde 
henge opp en stor hestesko av blomster 
over trappen til kirkens kor, nektet 
pres ten, med den begrunnelse at heste
skoen som symbol ikke var noe kristent 
sinnbiIde, og derfor ikke hØrte hjemme 
i en kirke. 

Vedkommende pres t må man vel si 
handlet rett. Det er jo sant at dette 
symbol ikke hØrer hjemme i det vi 
vanligvis kalder den kristne symbolikk. 
Men jeg kunne fortelle ham, at per
sonlig er jeg av dem som heller til den 
oppfatning at hesteskoen som symbol 
likevel kan stamme fra kirken, - noe 
han ble meget forbauset over å hØre, 
og som kanskje vil vekke forbauselse 
også hos andre. 

FØr vi kommer nærmere inn på det
te, skal jeg få nevne at vi i Norge, for 
en del år siden, hadde en meget kyn
dig mann på kirkekunstens område, 
prost A. SchØning. I årrekker hadde 
han studert kirkekunstens forskjellige 
frembringelser både innen- og uten
lands. Han utga i 1929 en liten bok 
om Eidanger kirke, hvor han bl. a. 
også forteller om de såkaldte «bumer
ker», som ofte finnes i gamle kirker. 
Det var jo en eldgammel skikk i man
ge land å bruke merker på husdyrene, 
redskaper og andre eiendeler for å 
kjenne dem fra andres. Disse eien-
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Hesteskoen 

domsmerker ble ogsa navnemerker og 

merker for g:hdene, den gang folk 

ikke kunne skrive. I senere ar har man 

i Norge ved kirkerestaureringer fun

net en rekke slike. I England er de 

ogsa godt kjent. Sch!6ning sier i sin 

bok (side 19): «Religi!6se symbol er i 

forkortet form ble meget brukt som 

bumerker for a beskytte mot onde og 

farlige makter.~ 
Her er da poenget for teorien om 

hesteskoen. 
Nar nemlig de tidligere slekter satt 

i kirkehusene, la de merke til de der

vrerende symbolske tegn og figurer, 

kanskje mer enn et natidsmenneske. 

Ikke minst kjent er f. eks., hvorledes 

det kristne symbol IHS som man had

de sett i kirken, ble plasert pa forskjel

lige steder i h jemmet, elIer pa gardens 

hus, for at det skulde gi vern og lykke. 

I en del kirker kunne en ogsa se an

nen bokstavsymbolikk, som for eksem

pel de greske alia og omega: 

AO 
For den alminnelige mann ma da 

omega lett ha minnet om en hestesko, 
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srerlig i den form som det den gang 

ikke sa sjelden ble fremstillet, og det 

har sikkert vrert dem som har ment, at 

dette faktisk matte vrere bildet av en 

hestesko. 
Nar man derfor sa «hesteskoen~ i 

kirken, la det nrer a tro at det matte 

vrere forbunnet med lykke a bruke en 

sad an ogsa nar det gjalt hjemmet. Det 

falt da av sig selv at man plaserte den 

in natura over d!6rkarmen. Her var 

det av betydning, mente mange, a ha 

hesteskoens apning vendt oppad, som 

tegn pa at alt godt kom ovenfra, og at 

det var derfra man ogsa fikk det beste 

vern mot farer og ulykker. 

Men lykken kom ikke dalende ned 

uten videre. Den kostelige perle i 

Bibelen hadde en mattet st/>ke efter. 

Ogsa hesteskoen matte en helst finne. 

At det helIer ikke skulle bli alt for 

lett og enkelt skjedde ved, at de £leste 

s!6mmer gjerne burde vrere i, for at 

skoen skulle vrere av den rette art. 

Dette skulle da vrere den siste teori 

om hestesko-symbolet, som na kan £let

tes inn i den brogede bukett av te

orier, som man allerede har fra tid

ligere. Om den er holdbar, elIer bedre 

enn de !6vrige, Hir fremtiden vise. 

Hesteskoen 

domsmerker ble også navnemerker og 

merker for gårdene, den gang folk 

ikke kunne skrive. I senere år har man 

i Norge ved kirkerestaureringer fun

net en rekke slike. I England er de 

også godt kjent. SchØning sier i sin 

bok (side 19): «ReligiØse symboler i 

forkortet form ble meget brukt som 

bumerker for å beskytte mot onde og 

farlige makter.~ 
Her er da poenget for teorien om 

hesteskoen. 
Når nemlig de tidligere slekter satt 

i kirkehusene, la de merke til de der

værende symbolske tegn og figurer, 

kanskje mer enn et nåtidsmenneske. 

Ikke minst kjent er f. eks., hvorledes 

det kristne symbolIHS som man had

de sett i kirken, ble plaser t på forskjel

lige steder i hjemmet, eller på gårdens 

hus, for at det skulde gi vern og lykke. 

I en del kirker kunne en også se an

nen bokstavsymbolikk, som for eksem

pel de greske alfa og omega: 

AO 
For den alminnelige mann må da 

omega lett ha minnet om en hestesko, 
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særlig i den form som det den gang 

ikke så sjelden ble fremstillet, og det 

har sikkert vært dem som har ment, at 

dette faktisk måtte være bildet av en 

hestesko. 
Når man derfor så «hesteskoen~ i 

kirken, lå det nær å tro at det måtte 

være forbunnet med lykke å bruke en 

sådan også når det gjalt hjemmet. Det 

falt da av sig selv at man plaserte den 

in natura over dØrkarmen. Her var 

det av betydning, mente mange, å ha 

hesteskoens åpning vendt oppad, som 

tegn på at alt godt kom ovenfra, og at 

det var derfra man også fikk det beste 

vern mot farer og ulykker. 

Men lykken kom ikke dalende ned 

uten videre. Den kostelige perle i 

Bibelen hadde en måttet sØke efter. 

Også hesteskoen måtte en helst finne. 

At det heller ikke skulle bli alt for 

lett og enkelt skjedde ved, at de fleste 

sØmmer gjerne burde være i, for at 

skoen skulle være av den rette art. 

Dette skulle da være den sis te teori 

om hestesko-symbolet, som nå kan flet

tes inn i den brogede bukett av te

orier, som man allerede har fra tid

ligere. Om den er holdbar, eller bedre 

enn de Øvrige, får fremtiden vise. 
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