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I Nord-Troms slår ildsjelder i alle aldre ring rundt Lyngshesten som mange 
mener stammer fra dyr som kom fra øst med selveste Djengis Khan. 

Nordreisa. - Jeg er temmelig sikker på at lyngshesten er etterkommere av dyrene Djengis Khan brukte 
under felttogene sine vestover for rundt 800 år siden, sier hesteentusiast Geirmund Vik i Nordreisa. 

I Nord-Troms satser en rekke aktører i ulike aldre på å ta vare på områdets unike hesterase; 
lyngshest/nordlandshest, som er en av de tre nasjonale norske hesteraser av meget gammel 
opprinnelse. 
 

Jeg er svært glad over at stadig flere viser interesse for lyngshesten, sier hesteveteranen Geirmund 

Vik. 

 I mer enn 40 år har han arbeidet utrettelig for å berge rasen. Nylig fikk Vik Kongens 
Fortjenestemedalje for denne innsatsen. Tidligere er han tildelt ærespris både fra Nordreisa 
kommune og minnemedaljen fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap for arbeidet med å 
redde lyngshesten.  
 
100 hester tilbake 
Da jeg kom til Nordreisa som nyutdannet veterinær i 1969 var lyngshesten i ferd med å dø helt ut. 
Det var knapt 100 dyr tilbake på landbasis, sier Vik. 
Da han kom til Nordreisa som distriktsveterinær ble han raskt interessert i den lille og spesielle 
hesterasen. Han var også med på å etablere Den første rideklubben nord for Mo i Rana i 1971.  
I dag ser framtiden for rasen relativt lys ut – med rundt 2000 – 25000 lyngshester/nordlandshester i 
landet. 
 
Krisen er over 
Vi er heldigvis er over krisen - men fortsatt må det til en omfattende innsats fra ulike aktører for å 
sikre fremtiden til både lyngshesten og de to andre nasjonale rasene, fjording og dølahest, sier Vik. 
 
Under årets Riddu Riddu festival i Manndalen i Kåfjord kommune mottok Vik Kongens 
Fortjenestemedalje av Fylkesmannen i Troms, Bård Magne Pedersen. 
Jeg er naturligvis stolt og beæret, men dette er en heder som skal deles med et helt miljø. Det har 
ikke vært noen enpersons-jobb å sikre fremtiden for den flotte hesterasen, sier Vik. 
 
Ny hesteutstilling 
I samarbeid med bedriften Lyngshestlandet, som drives av Geirmund Vik og kona Birgit D. Nielsen, 

åpner Nord-Troms museum denne uka en utstilling "Lyngshestfortellinger" i kulturhuset Halti.  

Mange har virkelig ønsket å fortelle. Det har vært rørende å se alle de følelsene som kommer fram 

når folk har snakket om hesten de hadde på gården, sier Birgit D. Nielsen. 

Da jeg kom opp til Nord-Troms var ikke lyngshesten noe å snakke om. Stoltheten måtte bygges opp 
og det tar tid. Tiden har ikke vært moden for å fortelle historiene rundt hesten før nå, sier Vik. Mange 
måtte tvangsslakte hestene sine under andre verdenskrig. Det tror Vik og Nielsen er en av grunnene 
til at lyngshesten har vært et sårt tema. 
 
-Stammer fra Djengis Khan 



Det var nok et stort tap for mange og si farvel til sin beste arbeidskamerat. Vi fikk høre en historie om 
at mannen i huset brente alt av hesteutstyret i fjæra etter at han hadde gått med hesten sin til slakt. 
Det var en så stor sorg, sier Nielsen. 
 

På gården Dalvesia like nord for Storslett har Vik og familien i dag til sammen ni lyngshester, som blir 

mye brukt både til turer i skog fjell og aktivt gårdsarbeid.  

Det er en fantastisk allsidig hest. Den tar seg frem i ulendt fjellterreng, og er samtidig en god 
arbeidshest i landbruk og skogsarbeid, sier Vik. 
 
Vik mener den vakre lyngshesten må være etterkommere av Djengis Khan sine hester og utdyper: 
På 1200-talet, da Djengis Khans styrker kom fra øst på sine små hester, førte det til store 
folkeforflytninger. Det blir sagt at folk fra Moskvaområdet ble drevet helt ut til kysten av Troms. 
Hesten var nok med. 
 
Stammor til islandshesten 
Han er sikker på at framtidige slektsgranskinger vil vise at hesten lyngshesten stammer fra øst. 
Djengis Khan hadde lette, raske hester som revolusjonerte datidens konsept for krigføring. 
Mongolene dominerte Russland, og jeg er temmelig sikker på at noen av disse kom til vårt område 
herfra, sier Vik. 
De siste årene har kona Birgit D. Nielsen, som også er veterinær, arbeidet med å sammenligne 
genetisk materiale fra lyngshesten med hester i Nordvestrussland. 
Hestene fra øst blandet seg med våre opprinnelige hester, som er lik dagens hester på Island. 
Islendingene regner lyngshesten som en viktig stammor til sin hest. Det som er helt sikkert er at 
dagens lyngshester ikke hadde overlevd, om den ikke hadde blitt tatt vare på i Lyngenområdet sier 
Vik. 
 
Skaper trivsel og boglede 
Øystein Fredriksen, som i dag er tannlege i hjembygda Nordreisa, er også en stor lyngshestentusiast. 
Jeg overtok to lyngshester i 2004 etter min far da han gikk bort og Geirmund har hjulpet og inspirert 
meg. Jeg har vokst opp på gård og var vant med hest – men interessen for lyngshesten er det nok 
Geirmund som har bidratt mest til, sier Fredriksen. Han har fremdeles to lyngshester og er svært glad 
i rasen. 
Jeg bruker dem mest til turridning, men også hestesportsaktiviteter som kjøring og av og til ridning. 
Hestene står hos Geirmund og sammen bruker vi dem også i gårdsarbeid som pløying, harving og 
slått. Overnattingsturer på fjellet med hestene er nok det jeg setter aller høyest, sier Fredriksen. 
 
For småbarnsmor Renate Karlsen i Nordreisa er også lyngshesten en viktig del av hverdagen. Både 
barna og jeg elsker lyngshesten – som vi bruker til ridning og kjøring. Geirmund Vik har vært den 
store inspiratoren. Lyngshesten skaper både trivsel og bolyst i regionen, sier Karlsen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


