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Lyngshesten på Landbruksmessa i Balsfjord juni 2017 

Birgit Dorothea Nielsen 

Hvert 2. år inviterer Landbruk Nord til storstilt messe for landbruket i regionen. I år som flere 

år tidligere, fikk hesterasen vår vise seg fram.  

Heidi Elvebo i arrangementskomiteen hadde ansvar for opplegget og hun ville gi publikum på 

messa en opplevelse av hestens opprinnelse og bruksområder i tidligere tider og hvorfor 

denne bakgrunnen gjør hesten så fantastisk allsidig og tilpassa til dagens bruk. Heidi sier at 

museumsutstillinga Lyngshestfortellinger ved Nord-Troms museum har vært med på å gi 

henne nettopp denne idéen. 

Ut fra publikumsreaksjoner og kommentarer i etterkant blei oppvisninga nettopp slik Heidi 

hadde planlagt det! 

 

Vi fikk se hvordan folk – og hester - har møttes. Kvener, samer og nordmenn utgjør 

hovedingrediensene i Nordkalottkoktailen, innblanda litt russisk og folkeslag fra ennå lenger borte. 

Og som folk, så hest – en skikkelig Nordkalottmiks den også. 

En del ulike arbeidsoppgaver blei vist fram: kløvhest, skysshest og arbeidshest: som alle sammen er 

løst på beste vis av lyngshesten. Det er lett å forstå at hesten har vært helt uvurderlige for folket i 

Nord. 

Alle disse ulike arbeidsoppgavene og behovet for at hesten skulle kunne håndteres av alle i familien, 

har gitt oss nettopp denne vennlige, lille, arbeidsomme, vakre, sterke hesten med glimtet i øyet og 

det store hjertet. 

Det førte oss over i presentasjones siste del; dagens bruk, hvor både turhesten, barne- og 

terapihesten og sportshesten var representert. Til slutt blei det vist fram et par momenter fra Skeid, 

som er sporten hvor akkurat de egenskapene som lyngshesten (og de to andre nasjonale rasene) har 

kommer til sin rett! Her får hesten virkelig vise hva som bor i den – og sporten kan utøves på alle 

nivåer for både folk og hester. Skeid bygger opp under historiefortellingene om lyngshesten. 

Under presentasjonen hadde tre Balsfjordinger med stor betydning for lyngshesten blitt tildelt en 

«ærestribune» - en benk med god utsikt til oppvisninga. Og det viste seg at de skulle få mer enn en 

god lyngshestopplevelse – de skulle også motta Balsfjord kommunes sølvplog for sitt arbeid. 

Sølvplogen blei delt ut av ordfører Gunda Johansen (se hennes tale annet sted i bladet) til Petter Aas 

(pm), mottatt av hans datter Oddrun Rehnlund, Bernt Løvlid og Norma Deilet. Geirmund Vik som var 

med i oppvisninga mottok også Balsfjord kommunes sølvplog. 

Det hele blei avrunda med sangen «Lyngshesten min» over speakeranlegget – sunget av Øystein 

Fredriksen, mens hele opptoget av nydelige lyngshester med sine ulike oppdrag defilerte forbi 

publikum. 

 

Søndagen var det Skeid for «alle penga». Unghester, unge folk, gamle hester og gamle folk i skjønn 

forening konkurrerte i tre klasser: leieklasse, lett klasse og vanskelig klasse.  
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Det er fascinerende å følge med på publikum under Skeid – dette er øvelser som alle forstår – og det 

er spennende å følge med på om den helt ferske unghesten virkelig tør å gå over palletrappa, om 

samarbeidviljen er stor, eller kanskje litt mindre og om konkurranseinstinktet til «gamlingene» klikker 

inn når de skal gjøre øvelsene på tid. 

Alle var vinnere i Landbruksmesseskeid – alle fikk Skeidrosetter, men noen hadde litt flere poeng og 

litt raskere tid enn andre, men akkurat denne dagen var det gleden over samarbeid og å få være med 

på utvikling av nye aktiviteter for lyngshesten som sto i høysetet. 

 

Det var en stor glede og til inspirasjon for videre arbeid å få være med på lyngshestaktivitetene under 

Landbruksmessa i Balsfjord! 


