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Geirmund Vik. Kongens fortjenstmedalje 2016 

Fylkesmann Bård Magne Pedersen 

 

Geirmund Vik - Hardangermannen som kom til Nord Troms og blei reisaværing så god som noen. -

Veterinæren som i 1969 bada i Lyngenfjorden i sommersol, og hoppa over gjerdet til lyngshoppa 

Mari – den første lyngshest han så på sin vei inn til veterinærjobb i Nordreisa. 

Geirmund Vik – hesteelskaren og entusiasten som fant bare 100 lyngshester i live i 1969 – som i dag 

kan telle 3000 av samme rase.  

I dag er vi samlet for å hedre Geirmund for mer enn 40 års iherdig innsats for å redde Lyngshesten. 

Oppdraget og målet beskreiv han selv så tydelig i programmet Folk på NRK i oktober 2013: «Målet 

var å redde rasen og kulturen. Lyngshesten er viktig del av kulturhistorien i nord». 
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Det startet her i nordfylket. Da 60 tall blei 70-tall, starta Geirmund et langsiktig arbeid som er lagt 

merke til og blitt lovprist – langt ut over landsdelens grenser. 

Men, det kom ikke av seg sjøl. Et ordtak sier «man bær’ ikke vann til en døende hest». Sånn tenkte 

ikke Geirmund. Eg siterer han fra det nevnte TV-programmet: Der sa han: «Da eg begynte, var det 

ingen som ville ha lyngshest, og vi var ikke anerkjent av det offentlige. Men no er vi jo med.»  

I Nordreisa og i Nord Troms var det imidlertid mange som var med. Noen av oss, som var tenåringer 

den gangen, ble inspirert av den kreative og iherdige veterinæren. Til og med vi gutta var med! Ikke 

helt sånn i dag – da det ser ut til å være nesten bare jenter som driver med hestesport, i alle fall i 

rideklubbene. Mange av oss ble lydige og interesserte stallvakter og rideelever i fjøset på Flomstad, 

som ble starten på Nord Norges første rideklubb – et viktig element i det langsiktige arbeidet som var 

starten på Geirmund Vik sitt Lyngshest-prosjekt. Geirmunds evner til kreativitet og entusiasme var 

smittsom. 

I disse årene(70-tallet) skjedde det mye i Nordreisa: Vi startet musikkorps, vi fikk flyplass og Sonjatun, 

og vi fikk Rideklubb. 
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De første årene lånte vi hester fra Kløvkompaniet på Skjold i Målselv. Og vi ridde hestene fra Skjold til 

Storslett. Bare Geirmund kunne sette i gang slikt! – Å ri landeveien fra Skjold til Storslett. Men, det 

var jo nesten  gratis. Kan ikke huske om vi betalte for hester på ferga fra Lyngseidet til Olderdalen. 

Verst var det forresten å få jernskodde hester til å trå inn på fergedekket, og nestverst for såre 

bakdeler etter mange timer på hesteryggen på E6. 

Innimellom fjordhestene fra Skjold hadde Geirmund også fått tak i noen få lyngshester også, bl a er 

litt salrygga tilårskommen lyngshesthoppe(husker ikke navnet), men som dessverre ikke lenger tok 

føll. Sjøl hadde han skaffa seg en meget viril lyngshingst som gikk på beite i nabolaget til min 

barndoms heim. Eg fikk heilt konkret merke viriliteten og spensten i denne hingsten ved et par 

anledninger. Den ene gangen rakk eg ikke i tide over gjerdet etter å ha tatt en snarvei som krysset 

over beitet der han gikk. Merket av tanngarden satt i nakken lenge etterpå!... Den andre gangen var i 

sporet på ridebanen i en ridetime. Myrlandsrauen var også med, og hoppa eg rei på må ha vært 

brunstig. Plutselig tok Rauen laus og forsøkte bedekking på hoppa eg rei på. Da tenkte eg at det var 

ett hankjønn for mye på samme hesteryggen, og fant det klokest å stikke av! 

Et annet eksempel på kreative evner avslørte seg da vi en dag var vitne til forsøk på å realisere 

teorien om krysningsfrodighet(noe vi hadde lært om i biologitimene). I stallen på Flomstad hadde vi 
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ei flott dølahoppe, som jo er en god del større en våres kjære lyngshest. Og vi hadde jo Rauen, som 

ikke sa nei takk til et eventyr. Det visste nok Geirmund, og han hadde planen klar. I en skråbakke bak 

fjøset blei det laget en liten skjæring, som skulle utligne høydeforskjellen mellom dølahoppa og 

Rauen. På montert kryssa reimer på alle fire bein plasserte vi hoppa i skjæringa og inviterte Rauen til 

time for bedekking. Et minnerikt eventyr for unge gutter fra Reisa! 

Hva resultatet blei sånn reint genetisk husker eg ikke, men det kan sikkert Gjermund fortelle om som 

en av mange historier over 40 års innsats for å få fram flere lyngshester. 

I reportasjer og i historier fra disse årene er det tydelig at hesterinteressen har vokst i hele fylket, og 

ikke minst blant ungdom, og i de seinere årsærlig blant jenter, både unge og voksne. 

I TV-programmet fra 2013 følger vi den unge jenta Saskia fra Balsfjord som har egen lyngshest og 

som er levende opptatt av hest. Selv uttaler hun at «følelsen av frisk galopp kan ikke beskrives. En 

herlig følelse». Det kan eg underskrive på. Rideturene på langfjæra ved Reisaelvas utløp var blant de 

beste rideturene, og dette terrenget ga rike muligheter for rask ridning. 

Geirmund Vik har allerede høstet mye heder for sin utrettelige innsats for å berge det helt spesielle 

genetiske arven etter vikingehesten – med russiske, norske og finske gener -fra årtusener tilbake. 

Han er naturlig nok for lengst æresmedlem av Nordreisa Rideklubb, æresmedlem av Landslaget for 
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nordlandshest/lyngshest. Han fikk Nordreisa kommunes ærespris i 2013, og det Kongelige Norske 

Videnskapers selskabs minnemedalje i gull samme år. 

Nå krones verket med Kongens fortjenstmedalje! 

Fra statuttene for denne medaljen leser vi følgende: 

Kongens fortjenstmedalje utdeles som belønning for: 

 Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som 
kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.  
  

 Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private 
verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning.  
  

 Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen 
har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt 
samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats.  
  

 En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre. 
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Det er ikke vanskelig å forstå at forslagsstilleren – Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest v/ Marit 

Wasmuth har fått ja hos Kong Harald!  

Forslagsstilleren nevner Geirmund Vik som «en av de mest betydningsfulle personene i Norge når det 

gjelder redningen av den utrydningstruede nasjonale hesterasen. Siden 1969 har han gjennom 

systematisk avl og pådriver for dette både lokalt og nasjonalt sørget for at hesterasen ikke lenger er 

utdøende. Han har også bidratt sterkt til markedsføring av rasen og vært en viktig inspirator for 

mange.»  

Langsiktig arbeid har gitt resultater og har gitt som resultat at hesterasen ikke lenger er utdøende, 

slik den var ved starten av 70-tallet. Likevel mye mer enn ett hestehode bak lillebror islandshesten 

som teller 400 000. 

Prof. Em. Hans Kolbein Dahle uttaler følgende om Geirmunds arbeid med lyngshesten: I dag kan det 

med god grunn hevdes at Geirmund Vik, og den innsats og det engasjement han stod for, var det som 

skulle til for å få populasjonen opp igjen. Fra hans egen stall er det også kommet et stort antall 

hingster og hopper som har satt spor etter seg i avlen. Han har også vært en foregangsmann når det 

gjelder å dele gleden for samvær med slike hester på turer innover fjellet. Mange ungdommer har fått 



7 
 

sine første inntrykk og god innføring i hestehold nettopp hos Geirmund Vik. Det bør han belønnes 

for.» 

Å engasjere ungdom til rideklubb- og lagsarbeid, å drive informasjonsarbeid, mediekontakt, og å ta 

initiativ overfor myndigheter har gitt resultater: 100 hester er blitt til 3000. 

 Noen nevnt, men ingen glemt. Jeg må likevel nevne én til utenom Geirmund sjøl. Han har selv uttalt: 

«Veldig bra for meg og for lyngshesten at Birgit kom inn i livet mitt. I mer enn 14 år(2013) har hun 

vært en viktig brikke i arbeidet med lyngshesten.» 

Jeg har dermed god grunn til å tro at hun i praksis deler noe av æren og medaljen! 

Bak alt dette ligger utrettelig arbeid og langsiktig jobbing med fjøsstell og gårdsarbeid, avl, 

organisasjonsarbeid, nettverksjobbing, arrangement, ridetimer og rideturer. 

Og turene er kanskje den største gleden og fornøyelsen. Eg har prøvd det selv, med gode og sterke 

minner. 

Selv sier Geirmund i TV-programmet: 
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«Det er nok sikkert at eg vil ri turer så lenge eg lever.» 

Med dette er det en ære for meg, på vegne av H.M. Kong Harald V, å overrekke kongens 

fortjenstmedalje til Geirmund Vik. 

 

Manndalen, 14. juli 2016 


