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Islandske heste, de små seje, langhårede tøltere, sådan kender vi dem i dag - men hvad er det for en utrolig
historie, hestene bærer på? For 1000 år siden kunne man nemlig møde heste, der ligner islænderen, som vi

kender den i dag.

Her fortælles historierne om de islandske heste fra de islandske skrifter. Magi og poesi veksler med grumme
og voldsomme beretninger om hestene med den lange historie. Samtidig får vi en række kulturhistoriske fak-
taoplysninger om navngivning, avl, ridning, gangarter, hestekampe, væddeløb, hesten i religiøs sammenhæng

og andre faktorer, der vedrører hestens betydning i vi-kingetiden.

Der er to hensigter med bogen: Dels en genfortælling af de centrale beretninger fra sagaerne og Edda-
skrifterne, hvor berømte heste indgår - men også en række mindre kendte fortællinger trækkes her frem i lyset

- og dels, at afdække kulturhistoriske oplysninger om hestene, man kan udlede af kilderne.
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