LYNGSHESTFORTELLINGER

En utstilling om lyngshesten - før og nå

Lyngshestfortellinger
Fortellinger fra Nord-Troms sin historie mangler ofte bygninger og gjenstander
som kan utdype og illustrere historien. I andre deler av landet, som ikke blei
brent under krigen, er tilfanget av hus og ting uendelig mye større. Lyngshesten
er en viktig del, ikke bare av Nord-Troms sin historie, men hele nordkalotten
sin felles historie og heldigvis kan vi både ta på, bruke og glede oss over levende
lyngshester i dag.
I nord, som i resten av landet, var det lokale ku- og saueraser tidligere, og på
samme måte som lyngshesten var de alle tilpassa naturen og behovene som
menneskene deres hadde. I dag er det bare den Nord-Norske hesterasen
igjen i nord, ku- og småferasene har gått inn i de store nasjonale rasene. Lyngshesten var utsatt for press fra det offentlige som ønska større hester også i Nord. I
mange kvenske og sjøsamiske bygder holdt den lille, smekre, sterke hesten stand
og spesielt bygdene rundt Lyngenfjorden har betydd mye for bevaring av rasen.
Gjennom denne utstillinga vil vi forsøke å formidle litt av hestens historie og
hvorfor den er som den er i dag. Gjennom avl og bruk har menneskene her
utvikla en hest for alle slags oppgaver, en nøysom sterk liten hest som kan håndteres av både barn og voksne. Lyngshesten var tidligere, som alle andre hester, en
arbeidshest. Behovet for arbeidshest forsvant og det gjorde hesten også, nesten.
Men heldigvis hadde lyngshesten mange gode hjelpere og takket være dem og
hestens fantastisk gode egenskaper, finnes det i dag om lag 2000 -2500 lyngshester igjen i Norge.
Utstillinga “Lyngshestfortellinger” er et samarbeid mellom Nord-Troms
museum og Lyngshestlandet og er basert på fotografier og gjenstander både ved
museet og i privat eie.

Om lyngshesten (nordlandshest/lyngshest)
Opprinnelse
Rasens formelle historie er forholdsvis kort. Rasen er den av våre tre små
nasjonale raser som fikk sin stambok sist, men den beskrives likevel ofte
som den eldste av dem. Hesterasen blei offentlig registrert i 1939, men
første stambok blei ikke utgitt før i 1969. Hesten blei likevel oppfatta og
omtalt som en rase langt tidligere. På Amts-statsutstillingen for kveg på
Lyngseidet 18. og 19. juli 1898 avholdt statskonsulent Anzjøn også en
hestemønstring, hvor det blei vist fram en del hester som han betegnet
som Hesten i Troms Amt, som han beskriver slik: Det er mindre heste end
de man finner i den sydligere del av landet, men disse mindre heste har
smaa fordringer og forholdsvis stor arbeidsevne.
Lyngshesten sine nærmeste slektninger er sannsynligvis finske hesteraser
som finsk rytterhest og finsk småhest, men trolig også tartarhesten fra
grenseområdene mellom sentral-Asia og Russland og i andre russiske
hesteraser (Elling Vatne, Lyngshesten 2006).

Mongolske ryttere og hester.

Andre forfattere skriver: De var blitt tatt med i båt sørfra, eller de var blitt
ridd nordover…. Men de var nok av samme type som ”urhesten” lenger
sør i landet (Bergljot Børresen, Hest i Norge, 2002). Som man kan se av
disse sitatene spriker kunnskapen om hesterasens opprinnelse, men det
er likevel overveiende sannsynlig at rasen i dag har et sterkt innslag østfra.
Djengis Khan sine mongolske hester dukker ofte opp når temaet
lyngshestens opprinnelse diskuteres. Vi vet med sikkerhet fra historiske
kilder at det kom grupper fra Mongolia til de baltiske landene. Noen
kilder antyder at det har vært folk fra Mongolia så langt som til havet
i nord. Disse gruppene førte med seg store hesteflokker. Forskere på
Norges veterinærhøgskole fant i 2003 genetiske likheter mellom
mongolske og nordeuropeiske hesteraser som sannsynliggjør at det
har vært bidrag fra mongolske hester i disse hesterasene. Genetisk
påvirkning fra øst i andre husdyr, som for eksempel storfe i Finland, er
dokumentert og kan underbygge teorien om den østlige påvirkninga også
for lyngshesten.

Undersøkelse av genetisk slektskap mellom de særnorske rasene,
fullblodshest og varmblodstraver viser at lyngshesten genetisk sett er mest
forskjellig fra alle de undersøkte rasene. I en annen studie fra de samme
forfatterne på veterinærhøgskolen, viser lyngshesten stor innbyrdes
genetisk likhet. Det er også påvist størst genetisk likhet med en del av
islandshest-populasjonen i studien. Islendingene omtaler gjerne lyngshesten som islandshestens stammor.

Johannes Johannesen med sin lyngshest på Svensby.

Innvandring til Nord-Norge fra Finland, er godt kjent og de første kvenske koloniene mener man blei etablert allerede på 1400-tallet. Siden kom
innvandringa i bølger. At dette jordbruksfolket hadde med seg hest, er
hevet over enhver tvil. Skibotnmarkedet utgjorde en viktig arena for utveksling av hest mellom øst og vest.
I dagens lyngshest er det igjen blandet inn litt finsk hest. I 1979 blei det
importert en finsk småhest; hingsten Viri, som blei brukt i avl, for å bidra
med genetisk variasjon i hesterasen som har og hadde store utfordringer
i avlen med tanke på å unngå for mye innavl. Valget falt på finsk småhest
fordi blodtypeundersøkelser viste at den rasen var mest lik lyngshesten av
de undersøkte rasene.
Som navnet indikerer består rasen i dag av avlsmateriale i all hovedsak
fra to hesteraser; nordlandshesten og lyngshesten. I det første registeret
over hester i rasen, satt opp av statskonsulent Loen i 1957, er 10 hingster
og 48 hopper oppført. Samtlige 10 hingster stammer fra Lyngenområdet,
et overveiende flertall av de 48 hoppene har foreldre som stammer fra
dette området. Kun to hopper som kom inn i den første stamboka i 1969
hadde opprinnelse fra områdene hvor rasen i dag i hovedsak omtales som
nordlandshest.

De resterende kom fra områdene hvor lyngshestnavnet dominerer.
Den første avlsorganisasjonen blei stifta i 1946; Alslaget for lyngshest i
Troms, som feirer 70-års-jubileum i år. Raseorganisasjonen består i dag
av 8 lokallag fordelt over hele landet, som til sammen utgjør Landslaget
for nordlandshest/lyngshest. Organisasjonen har i dag i underkant av 500
medlemmer.
Dobbeltnavnet og navnesaken
Midt på 1940-tallet oppsto det en interesse for lyngshesten i Nordland,
hvor de hadde svært få (to hopper) igjen av den lokale rasen nordlandshest. Lyngshester blei henta fra Lyngen-området, de aller første fra
Manndalen – hvor bygdefolket hadde vært spesielt opptatt av å ta vare
på lyngshesten. Hestene som blei henta, utgjorde grunnstammen for
populasjonen i Nordland. Rasens første 1.-premiehingst, Nordlandssvarten, var resultat av helsøskenparing mellom lyngshester kjøpt fra
Manndalen (Lyngsrauen og Brita, etter Rimfakse og Bruna).
Da den første stamboka for hesterasen skulle utgis i 1969, var navnet
blitt nordlandshest. På tross av sterke protester fra rasens første avlsorganisasjon; Alslaget for lyngshest i Troms, sa fylkesmannen at det i
Troms var liten interesse for hesten, så det var uproblematisk at navnet
lyngshest blei borte.

Hingsten Rimfakse fotografert i 1939/40.

I et foredrag i 1948 sa Fylkesagronom i Troms, Jonas Tyssø følgende om
navnet: Denne hesterase har gjennom tidene hatt flere lokalnamn, som
for eksempel Nordlandshesten, Lofothesten, Lyngshesten, Porsangerhesten dertil Utegangerhesten o.a. De rester av denne hesterase som er
igjen har beholdt namnet Lyngshest fordi det var i Lyngendistriktet den
er blitt bevart og fordi det er det eneste distrikt det virkelig er blitt gjort
noe for å ta vare på den. Utenom Lyngendistriktet drives det i dag ikke al
av denne hesterase , når en unntar noen få dyr innkjøpt fra dette distrikt
de siste 2 – 3 år til Vesterålen. Av de tidligere brukte namn er det derfor
bare namnet Lyngshest som passer i dag. Som en påskjønnelse for dette
distrikt, som trass alle vansker har holdt på rasen og fremdeles driver al
av den, burde den også i framtida få beholde dette namnet. Lyngshest er
da også det namn som nå bukes offisielt på denne rase.
Navnesaken har i mange år skapt splid i hele Norge. Folk i Sør-Norge
mente at nordlandshest var et bra navn, for dem var Nordland og NordNorge synonymer. Entusiastene i Nordland mente at uten dem hadde det
ikke vært noen hesterase, så nordlandshest var det riktige navnet, mens
folket i Nord-Troms var av den oppfatning at rasens opprinnelse var
Lyngenfjord-området, slik at lyngshest var det riktige navnet. Navnesaken kan fortsatt vekke sterke følelser, men i all hovedsak oppfattes
dobbeltnavnet, vedtatt av landsorganisasjonen for rasen i 1998, som
et kompromiss man kan leve med. Dobbeltnavnet innebærer at man
i dagligtale bruker det navnet man liker best. I vår region brukes
utelukkende lyngshest.

Om lyngshestens bruksområder
De avlsdyra som danner grunnlaget for dagens populasjon må ha vært
gode individer, for lyngshesten er i dag en sunn og allsidig hest med gode
bruksegenskaper.
Hesterasen har fra tidligere tider måttet løse ulike arbeidsoppgaver både i
jordbruk, skogbruk og i gruvedrift og har blitt håndtert av alle i familien –
også ungene. Far i huset var ofte på fiske, kjerring og unger var ansvarlige
hjemme på garden i lange perioder. Det har gitt oss en klok og sterk hest
med mye personlighet. Lyngshesten er flink til å omstille seg etter hvem
som bruker den og ulike arbeidsoppgaver den skal utføre.

Gruvearbeidere og hester over Badderen i 1903.

I dag gjør den det godt blant annet som ponnitraver og sprang- og dressurhest, i ulike kjøregreiner, rideskolehest, terapihest, westernridning
og som turhest. Enkelte lyngshester har svært gode resultater å vise til
innen klassisk dressur, distanseritt, skogshestkjøring, arbeidshestkjøring,
mounted games, feltritt og sprang. Noen bruker også hesten i næring
innafor Grønn omsorg/Inn på tunet og reiseliv.

Bevaringsarbeid og framtid
I tida fra den første utstillinga og fram til i dag har rasen vært igjennom
flere kritiske perioder hvor den har vært nesten utrydda, men er redda
av entusiaster hver gang, og etter hvert har organisasjonen også hatt stor
betydning for bevaringsarbeidet.
I dagens situasjon betrakter FN sin organisasjon for mat og landbruk,
FAO, rasen som kritisk truet. Rasen består per 2016 av om lag 2000 - 2500
individer og det fødes omkring 100 føll årlig. For å opprettholde rasen bør
det fødes minst 200 føll per år (Hanne Fjerdingby Olsen PhD-grad “Genetisk variasjon og forvaltning av de særnorske hesterasene”).
Tiltak
For å sikre lyngshesten ei god framtid må flere lyngshester bli født hvert
år. Mange ulike tiltak vil kunne bidra til dette, og heldigvis har hesten
mange som ønsker å ta vare på den. Det offentlige har et ansvar som
Landbruks- og matdepartementet forvalter gjennom tildeling av midler
til Norsk Hestesenter og Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest –
hest og hestefag i Nord-Norge (tidligere Nord-Norsk Hestesenter AS).
I tillegg har raseorganisasjonen et forskriftsfestet ansvar for avlsarbeidet. Organisasjonen gjør mye arbeid lokalt og sentralt for bevaring og
utvikling av hesterasen. Arbeidet kan omfatte for eksempel utstillinger,
avlsstimulerende tiltak, kvalitetssikring av utdanning og oppdrett, støtte
til deltakelse i sport og oppvisninger. I tillegg til arbeidet på organisasjonsnivå betyr innsatsen til den enkelte entusiast mye.
Det viktigste enkelttiltaket for rasen er en felles overordna plan for
markedsføring. Vi har i Norge i dag tilgang på et stort tilfang av fritidsaktiviteter og innafor fritidsaktivitetene finner man mange ulike hesteraser
og miljøer knytta til disse rasene. Lyngshesten må bli mer synlig og attraktiv i dette markedet.
Et tiltak er Skeid som er en hestesport under utvikling. Den er felles for
alle de tre nasjonale hesterasene, men hver rase kan ha egne øvelser som
passer spesielt godt for den enkelte rasen. I Skeid kommer rasenes gode
egenskaper i terrenget til sin rett.

Lyngshestens evne til å lese brukerne sine og tilpasses seg dem, dens evne
til å takle miljøutfordringer og til å skru om fra fart til konsentrasjon skal
vises fram og videreutvikles. Skeid skal være artig for folk og hester og
publikum skal få mye fint og spennende å se på. Etter hvert kan også
egenskapsregistreringer gjennom Skeidaktiviteter brukes i avlsarbeidet.
Symbolsk identitetsbærer
Lyngshesten kan betraktes som en symbolsk identitetsbærer for den sammensatte folkegruppa som utgjør befolkninga i nord. Folkets og hestens
historie er nært knytta sammen. Kunnskap om hvordan hesten har vandra gir samtidig kunnskap om folk. Hvis Djengis Khan sine hester kom så
langt som til havet i nord, er det mulig at det ikke bare ligger igjen genetiske spor i hesten, men at folket også bærer slike spor i seg.

Fortellingene om hvordan folket rundt Lyngenfjorden har berga hesterasen, stått opp mot overmakta og tatt vare på sine verdier. Historier hvor
lyngshesten med sin styrke og arbeidsmoral rykker løs lass, pløyer land og
yter mer enn større og tyngre hesteraser er også gode symbolfortellinger
om et folk som ville skape seg et godt liv her, og som har hatt blikk for de
stedegne verdiene.

Dette er verdifullt i dag, for utvikling av regionen både for reiselivet, men
ikke minst for regionens nåværende og kommende innbyggere.
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Fotografier i utstillinga

Gruvearbeidere og hester over
Badderen, september/oktober 1902.

Inspisering av hest i forkant av salg på
Oteren i Storfjord ca. 1900.

Johannes Johannessen med sin hest på
Svensby ca. 1930.

Rimfakse fotografert av Jonas Tyssø i
1939.

Johannes Johannessen med sin hest på
Svensby ca. 1930.

Kafferast i Signaldalen i 1954. Johan
og Kristen Figenschau.

Marie Aleksandersen, Mary Berg,
Ragnar Jacobsen, Elise Johansen og
Ruth Reiersen, Navit 1945/46.

Hest og risharv på Tømmernes i 1927.
Foto Samuli Pauluharju. Risharven

Turister venter på hesteskyss på
Lyngseidet på 50-tallet.

Ottar og Susanne Einevoll fotografert
på Einevoll, Reisadalen ca. 1950.

Aksel Seppola med hest og slede i
Karesuando i 1919.

Pause i slåttonna på Karnes i 1929.
Petra Forfang, Helge Karlsen, Lars
Larsen, Leonard Olsen og Rikard
Pedersen.

Anton Olsen, Uløybukt i 1907.

Familien, kattene og hesten på Pollen, Lyngen ca
1930. Alice Høgtun, Agnhild Larsen, Ida Samuelsen, Ane Slettland, Aslund Slettland og Lars
Andreas Slettland.

Ville og hest med kløv, Kilpisjärvi,
1940.

Familien Mikalsen på kjøretur
på Lyngseidet i 1935.

Høyonn på Lyngseidet ca. 1920.

Fotograf Evald Bjerkli,
Nordreisa/Kåfjord,
2007

Fotograf Maria H.
Ellingsen, Nordreisa/
Kåfjord, 2009, Kristin
Sundstrøm og Trollfaks

Fotograf Gøril Angell,
Reisaskeid Nordreisa
2016. Solvangs Barko/
Åse Thoen Wasmuth

Fotograf Irina
Austvik, Nordreisa, etter
oppdragskjøring med
Dronning Sonja 2007

Fotograf Birgit D. Nielsen,
Fotograf Wenche
Riddu Riđđu 2015
Offerdal, Nordreisa
2014, Geirmund Vik
og Reisa Rein

Fotograf Birgit D. Nielsen, Nordreisa
2016, Reisa Rein og Trollvik Bjarke

med Øystein Fredriksen

Fotograf Maria H. Ellingsen,
Nordreisa/Kåfjord, 2010, Elisabeth Johansen, Trollvik Bjarke
og Yme

Fotograf Wenche Offerdal, Nordreisa
2013, Geirmund Vik og Reisa Rein

Fotograf Maria H. Ellingsen, NM for
nordlandshest/lyngshest Skien 2011.
Kusk Camilla Aakhus med hesten
Laffen

Fotograf Camilla Floer Olsen, NM
for nordlandshest/lyngshest NordNorsk Hestesenter 2009. Elverhøys
Furia/Andrea og Gine/Marthe.

Fotograf Jan R. Olsen, Jubileumsutstilling
alslaget for lyngshest i Troms, Polleidet
2006. Peter Bruvold og Nasti

Fotograf Lola M. Folcke, Nord-Norsk
Hestesenter NM 2007, Elisabeth
Kristiansen og Reisa Serber

Fotograf Wenche Offerdal, Nordreisa
2011, Ingrid Kvalvåg Blixgård og Yme

Fotograf Graham Austick, Lyngen
Lodge. Ved Reisafjorden.

Fotograf Maria H. Ellingsen, Nord-Norsk
Hestesenter 2014, Annfrid Jacobsen og
Slettmo Riddhi

Fotograf Birgit D. Nielsen, følling i
Nordreisa 2012

Fotograf Wenche Offerdal, Nordreisa
2014. Trollvik Váhkar og Geirmund
Vik

Fotograf Birgit D. Nielsen, Harstad
2000, 8-spann lyngshester, kusk Erik
Bjørkeng

Fotograf Wenche Offerdal, Nordreisa
2011. Trollvik Bjarke og Yme, kusk
Øystein Fredriksen

Filmene i utstillinga
Filmene i utstillinga er av Øystein Bakken. Bakken er stallmester/
kjørelærer ved Norsk Hestesenter på Starum. Han er også lærebokforfatter i hestefaget og har produsert undervisningsvideoer, animasjoner og
illustrasjoner innenfor fagområdet hest. Han har også produsert en rekke
musikkvideoer for visning på NRK og jobber frilans som instruktør og i
diverse medieprosjekter.
Opptakene med Leif Larsen som vises i utstillinga er gjort i januar 2006
og kom i stand etter en henvendelse til Øystein Bakken fra Nord-Norsk
Hestesenter. Leif Larsen var veldig motivert for å dele sine kunnskaper
på tross av at han var prega av sin sjukdom på tidspunktet for opptakene.
Leif Larsen (1935 - 2009)
Leif Larsen vokste opp på en gård på Lyngseidet med lyngshest og sau.
Han var som helt ung med og stifta alslaget for lyngshest i Troms i 1946.
Leif var levende opptatt av lyngshest og oppdrett til han døde i 2009. Han
var engasjert og mer enn vanlig interessert i hest og sau og hadde en helt
spesiell evne til å beskrive og huske dyr – som må ha bidratt til de svært
gode resultatene han har hatt som oppdretter. Det har kommet nærmere
ti førstepremierte individer fra hans oppdrett – og flere som også har
1.-premie for avkom.
Leif Larsen var helt vesentlig for at lyngshesten overlevde i Troms.

Har du en historie å dele?
Gjennom arbeidet med utstillinga har vi fått høre mange fine historier
om lyngshester og folk i Nord-Troms.
Vi hører gjerne fra deg om du har en historie eller minner om lyngshesten som du har lyst til å dele. Ta kontakt med museumsformidler Kristin
Mellem på kristin@ntrm.no eller telefon 97558330.
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