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Artikkel Nationen 08.01.2018 

 Lars K. Steen 

Hele Nord-Troms mobiliserer for norsk hesterase 

Hesteentusiaster tar i bruk alle mulige virkemidler for å redde den urnorske 

lyngshesten som så vidt overlevde etter krigen i små isolerte bygdesamfunn helt nord 

i Troms fylke. 

 

 

Kåfjord/Nordreisa.  

– Samtiden vil vite mer om lyngshesten. Den er både relevant og verdifull for dagens 

generasjon, sier formidler Kristin Mellem ved Nord-Troms museum. 

Sammen med en rekke hesteentusiaster i regionen har Nord-Troms museum sørget for å 

lage egen vandreutstilling om den gamle husdyrrasen som har solide røtter mellom høye fjell 

og fjorder helt nord i landet. 

 

Lyngshest/ Nordlandshest 

En av tre nasjonale raser 

Størrelse: 130–140 cm 

Alle farger, men vanligst rød, brun, svart, gul og borket 

Bruksområder: arbeid, ridning, skyss 

Gemytt: robust, tilpasningsdyktig 

Er på FAOs liste over utrydningstruede raser 

 

– Den nye utstillinga, Lyngshestfortellinger, har allerede vært vist på Nord-Troms museum i 

Nordreisa, der den skapte stor begeistring hus publikum i alle aldre, sier Mellem.  

 

På Samtidsmuseet 

 

Denne høsten og vinteren er det Samtidsmuseet for nordlige folk i Manndalen i Kåfjord 

kommune som er arena for den populære lyngshestutstillinga. 

– Dermed har Lyngshestfortellinger på en måte kommet «hjem». For det er nettopp Kåfjord 

og bygda Manndalen som har vært avgjørende for hesterasens overlevelse. Uten Manndalen 

er det lite sannsynlig at lyngshesten hadde overlevd fram til vår tid, sier Mellem. 

For et par generasjoner siden var det et mangfold av lokale ku- og saueraser. 

– Nette, nøysomme, hardføre husdyrraser avlet fram gjennom århundrer – husdyr som skapt 

for vårt klima og terreng, sier Mellem.  

 

Reddet i siste liten  

 

– Men med effektivisering og nasjonsbygging ble det bestemt at alle de små husdyrrasene 

skulle bort. Lappekuer og lappesauer skulle sammen med den lille lyngshesten erstattes av 

større og mer effektive dyr. 
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I dag er de gamle saue- og kurasene borte. Men takket være ildsjeler i Nord-Troms ble 

lyngshesten reddet gjennom et nitid, systematisk avlsarbeid. 

– I Manndalen i Kåfjord kommune var det særlig mange gode avlsdyr. Slik overlevde den 

sterke, vakre lyngshesten, og ble en av Norges nasjonale hesteraser, sier Mellem. 

Inn mot 2018 ser det på nytt mørkt ut for den lille hardføre hesterasen. Det fødes altfor få føll, 

og i statsbudsjettet foreslås det nedskjæringer til det nasjonale senteret for lyngshesten.  

Venter 80 føll i 2018 

 

– Etter noen få år med oppgang i antall lyngshestføll, ser vi nå en ny nedgang. Neste år kan 

vi vente knappe 80 føll av den nordnorske hesterasen. Populasjonen trenger minst 200 føll 

årlig for at rasen skal kunne bevares for framtidige generasjoner. Samtidig viser årets 

statsbudsjett en nedgang i foreslåtte bevilgninger til det nasjonale senteret for hesterasen, 

sier Birgit D. Nielsen. 

Hun er en av initiativtakerne til den nye vandreutstillinga om lyngshesten. Hun driver også 

Lyngshestlandet med blant annet ulike turtilbud på hesteryggen.  

 

– Relevant for nye generasjoner 

 

Samtidig er det stort engasjement og mange aktiviteter i andre deler av lyngshest-miljøet. 

Høstens lyngshestutstilling i Manndalen, bygda som ble så viktig for lyngshestens 

overlevelse, er svært bra besøkt av både barn, ungdom og voksne i regionen. 

– Utstillinga Lyngshestfortellinger er utviklet i samarbeid mellom Nord-Troms museum og 

Lyngshestlandet. Åpningsarrangementet var sammen med Troms fylkesbibliotek, Samisk 

bibliotektjeneste i Troms og Kåfjord folkebibliotek, sier Nielsen. 

Lise Brekmoe, som har utformet utstillinga ved Nord-Troms museum, peker på at det å 

«havne på museum» gjerne er en frase som kommer når noe (eller noen) er utdatert og ikke 

lenger evner å holde tritt med samtiden. 

– Interessen for utstillinga og de mange fortellingene som kom fram både i arbeidet med 

utstillinga og etter åpninga, viser at for lyngshesten er det heller tvert om: Samtiden vil vite 

mer om lyngshesten. Den er både relevant og verdifull for dagens generasjon. Kanskje har 

utstillinga og museet også gitt et lite bidrag i kampen for bevaringa av lyngshesten, spør 

Brekmoe.  

 

For samer, kvener og nordmenn 

 

Hun viser til at selve utstillinga er mottatt med stor entusiasme og ikke minst noe av det som 

var målet med utstillinga; samtaler om hesten før og nå blant de fremmøtte. 

 

"Lyngshestfortellinger skaper stor begeistring hus publikum." 

Kristin Mellem, formidler Nord-Troms museum  

 

Brekmoe og Mellom opplyser at i utstillinga formidles flere temaer: Lyngshestens opprinnelse 

og rase er viet en seksjon, hvor også det fleretniske trekkes inn. 

– Nord-Troms er, og har vært, bosettings- og bruksområde for samer, kvener og nordmenn – 

og lyngshesten har vært viktig for alle tre gruppene, sier Mellem. 

Dette speiles gjennom teksten og gjennom et stort lerret som viser en lyngshest i 1:1 

størrelse med seletøybenevnelser på samisk, kvensk og norsk. I utstillinga kan publikum 

også se fotografier som viser hesten bruksområder før og nå, noe som også understrekes 

gjennom et billedspill.  

 

Fra Kåfjord til Balsfjord 
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– Én ting var klart fra start; det skal være en utstilling som setter betydningen av lyngshesten 

for folket i regionen både i fortid og nåtid i sentrum, sier Mellem. 

Utstillinga er bygd opp slik at den også lett skal kan transporteres rundt og tilbys som 

vandreutstilling til andre museer i Norge. Første stopp for den populære hesteutstillinga i 

2018 blir Balsfjord litt lenger sør i Troms fylke. 

En av de aller største lyngshest-entusiastene i Nord-Troms er Birgit D. Nielsen, som 

sammen med mannen Geirmund Vik driver Lyngshestlandet i Nordreisa. Hun er også en av 

initiativtakerne til den nye utstillinga om lyngshesten. Paret har i dag 10 hester på gården sin, 

derav en avlshingst.  

 

Markedsføring og omdømmebygging  

 

– For å unngå at lyngshesten bokstavelig talt «havner på museum» (= i genbank) er det 

viktig med markedsføring og omdømmebygging. Vi må avdekke historiefortellinger og 

opprinnelsesfortellinger som er unike for lyngshesten, sier Nielsen. 

Vik og Nielsen har hatt kontakt med Nord-Troms museum flere ganger i årenes løp for å 

forsøke å få til et samarbeid blant annet om egen utstilling for lyngshesten. 

– Nå var tida moden og museet var umiddelbart svært positive. Dette har nok sammenheng 

med at lyngshesten er mer kjent i regionen – og anerkjent også utenfor miljøer som har 

kontakt med hest, sier Nielsen.  

Regionrådet med hestemobilisering 

 

– Store deler av Nord-Troms ble brent under krigen – og dermed har vi få fysiske minner fra 

folk og tid som har gått foran oss. De lokale husdyrrasene er også borte, men lyngshesten 

finnes: som en levende kulturbærer, et samlende symbol og samtidig en god hest i bruk i 

dag, sier Vik. 

Han understreker at hesten har utviklet seg sammen med folket sitt – og blitt flink til alle de 

forskjellige oppgavene både de og hesten måtte beherske – under ulike og krevende 

naturskapte forhold. 

– Denne sammenhengen mellom folk og hest i regionen er viktig for identiteten både til folk 

og hest, sier Vik. 

Ordførerne i regionen viser også stor interesse for lyngshesten. Birgit D. Nielsen ble nylig 

invitert til regionrådsmøte hvor alle de seks Nord-Troms-ordførerne ønsket å høre mer om 

lyngshesten og få vite hva de kunne gjøre for hesten.  

 

Ordfører med nye hestegrep 

 

– I første omgang har de fått presentert et reiselivsprosjekt for regionen. LMD har også 

uttrykt interesse for regionrådets positive holdning og ønske om å gjøre noe for lyngshesten. 

Museumsutstillinga er nok også med på å bane vei for at lyngshesten oppfattes som en 

naturlig del av Forskningsdagene her i Nord-Troms, sier Nielsen. 

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros (SP), sier hele regionen nå er klar til å ta nye grep for å få 

opp og fram områdets egen hest: 

– Vi ser svært store muligheter til mer bruk av lyngshesten både til ulike aktiviteter i 

lokalsamfunnene i Nord-Troms samt nye prosjekt innen reiselivet i hele Nord-Norge, sier 

Leiros. 


