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Nok engang har Barentssekretariatet gitt tilskudd så vi kan opprettholde kontakten mellom 
entusiaster og fagfolk som er opptatt av de nasjonale hesterasene i Troms og Nordvest-
Russland. 

Vi har hatt kontakt siden 2007, da daværende fylkeslandbrukssjef Morten Furunes hadde 
sett noen hester i Arkhangelsk-området som var så like lyngshesten at vi måtte være med for 
å se. 

Siden den gang har vi vært flere turer til Arkhangelsk og til Mezen-området for å se på og 
lære mer om nasjonale hesteraser og vi har fått gjenvisitter til Troms. Vi veit nå mye mer om 
hverandres hester og de ulike utfordringene vi har for å ta vare på de nasjonale rasene – og 
vi har blitt godt kjent med folk som er engasjert i disse hestene. Dette er nyttige og hyggelige 
kontakter som er med på å berike hverdagen og arbeidet med bevaring av lyngshesten. 

 

Målet for turen denne gangen var deltakelse på en internasjonal konferanse om nasjonale hesteraser 
og å få overvære gjennomføring av konkurransen Mezenca TREC – en konkurranse utvikla i Frankrike 
for hester i turisme. Sporten er godt etablert i Russland viste det seg, mens vi i Norge har brukt TREC 
som utgangspunkt for utvikling av en sport for våre nasjonale hesteraser, kalt Skeid. Vi er i en 
utviklingsfase for Skeid. 

Konferansen var den andre konferansen arrangert i Russland med bevaring av nasjonale hesteraser 
som tema. De har om lag 25 nasjonale raser, hvorav bare to er omfatta av offentlige 
bevaringsprogrammer. Den ene av disse to rasene er mezen-hesten, som har sin opprinnelse i 
Mezen-området i Arkhangelsk fylke. Det er i år 25 år siden bevaringsarbeidet for mezen-hesten blei 
satt i gang og det er 400 år siden hesterasen blei nevnt i skriftlige kilder, så det var naturlig – om ikke 
lettvint – å legge konferansen til Mezen. 

 

Vi var opprinnelig tre med engasjement for lyngshesten som skulle reise; Heidi Elvebo, 
bruksprøvedommer fra Balsfjord, Birgit D. Nielsen, veterinær fra Nordreisa og Gunnar Klemetsdal, 
genetiker fra NMBU (Norges Landbruks- og Biovitenskapelige Universitet) på Ås. I siste øyeblikk 
måtte dessverre Heidi melde forfall, så det blei Gunnar og jeg (Birgit) som dro. 

Det er alltid hyggelig å ha med folk som ikke har vært i Russland før, til Arkhangelsk. Det er mange 
myter om Russland og russere, og er man skeptisk i utgangspunktet erstattes det som regel av 
positive holdninger til trivelige, dyktige folk i nabolandet vårt. 

Vi hadde først en dag i Arkhangelsk by – for å være sikre på at vi nådde bussen til Mezen neste morra 
klokka 0700. Da vi kom om kvelden tirsdag 19. juni var det stille i gatene, Russland spilte fotballkamp 
i VM på hjemmebane. Dagen etter hadde vi en fin sommerdag i byen, mitt første besøk i Arkhangelsk 
by om sommeren, noe som ga mersmak. 
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Så var vi i gang med reisa til Mezen, med to minibusser, ikke vanvittig komfortable, men med trivelig 
reisefølge, stopp på en lokal kantine i Pinega, med «velkommen-skål» i Balsam går det meste bra.  

Mezen ligger drøyt 40 mils vei, og da snakker vi grusvei, fra Arkhangelsk. Tilgangen dit er litt lettere 
om vinteren, men om sommeren tar det godt 10 timer i bil, inkludert kryssing av store elver over 
bruer og med lekter.  

 

Mezen by var et handelssentrum og er i dag den største byen i området med sine om lag 3000 
innbyggere. Den ligger ved Mezen-elva og har flere mindre landsbyer ikke så altfor langt unna. For 
eksempel Kimzha, som er kjent for sin kirke og sine gamle, vakre hus og Lampozhnya, som blant 



3 
 

annet har et museum for sin berømte skihelt Kuusin. Enhver landsby med respekt for seg sjøl har 
minst ett museum og det er alltid kompetente omvisere som har mye interessant å fortelle. 

 

 

Første konferansedag åpna formelt, som bare russerne kan, med hilsningstaler fra ulike 
deltakere/institusjoner, inkludert en representant fra Landbruksministeren i Arkhangelsk og Mezen 
sin ordfører. 

Alle deltakerne fikk en rosett (slik man får på hestestevner og utstillinger), forseggjort med mezen-
hesten sin logo, og annet konferansemateriell. Godt forberedt. 
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Presentasjonene dekka et vidt spekter fra orientering om hvordan det offentlige jobber med 
bevaringsarbeidet for de nasjonale rasene i Russland og Norge, presentasjon av ulike nasjonale raser 
og deres utfordringer, en antropolog orienterte om ulike folkeslag i regionen, samarbeid mellom de 
ulike folkegruppene, deres dyrehold og betydninga av dyra for dem, både praktisk, som mat og 
åndelig. Vi fikk avanserte genetikkforelesninger, presentasjon fra museer og nasjonalparker og om 
aktiviteter for hesterasene som kan bidra i bevaringsarbeidet. 

Midt på dagen den 22.juni var det markering ved minnesmonumentet sentralt i Mezen by, for starten 
på 2. verdenskrig – dette berørte oss alle.  

Deretter var det flere foredrag, et besøk på byens museum – som vanlig med en kompetent og 
engasjert omviser. Det siste punktet på programmet var et besøk i byens stall hvor vi fikk se og prøve 
hester og snakke med stallmester, ungdommer og masse trivelige unger. Ungene ville gjerne snakke 
engelsk, men det var godt å ha med vår glitrende tolk Julia Iordanova. 

Dagen blei avslutta med trivelig felles middag, skåltaler og heftige hestediskusjoner. 
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Dag to og tre av konferansen var lagt til Lampozhnya, som også var vertskap for konkurransen 
Mezenca TREC. 

Også her rikelig med god mat, museumsbesøk og fantastisk åpnings- og premieseremoni. Dette 
skapte en flott ramme for både konkurransen og konferansen. 

 

For oss var konkurransen er høydepunkt, det var interessant og nyttig å se hvordan øvelsene var lagt 
opp og hvordan øvelsene blei bedømt, men også hvordan folk og hester håndterte de ulike 
utfordringene. Vi fikk tatt masse bilder og film, blei intervjua av lokal-TV (som for 7 år siden) og fikk til 
og med prøve en mezen-hest.  
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Sammenlagt seieren i Mezenca TREC gikk til ei nydelig svart hoppe, svært lik lyngshesten, eid av 
mezenhestens grand old man, Vladimir, ridd av en av landsbyens barske hestekarer. Det var vel 
fortjent, og rørende for oss å få overvære gleden og stoltheten de viste. 
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Den siste dagen i Lampozhnya blei konferansen avslutta med grillfest på stranda for både 
konkurranse- og konferansedeltakerne.  

Der fikk vi en storslått «gave», en hel hesteflokk kryssa elva og kom mot oss – det var en 
opplevelseutenom det vanlige. 
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Konferansen har gitt oss mye både praktisk og teoretisk kunnskap, vi har fått mange gode, 
interessante kontakter som vi har konkrete planer om prosjekter sammen med. Kanskje vi endelig 
kan få til et større internasjonalt prosjekt med kartlegging av opprinnelse og innsamling av 
fortellinger for nasjonale hesteraser på Nordkalotten. Mulighetene er tilstede. 

Vi ser også litt på muligheten for en reise for interesserte hestefolk, primært fra Troms, til 
Arkhangelsk og Mezen. 

 

Våre erfaringer og opplevelser er nyttige i det videre bevaringsarbeidet for lyngshesten (og de to 
andre nasjonale hesterasene i Norge). 

Vi har også mye vi gjerne vil formidle både om hest, folk og land så vi håper vi skal lykkes i å få 
publisert noe i ulike medier og i møter og samtaler i tida som kommer. Det skjer mye spennende i 
Nord-Troms og hestesamarbeidet vårt med Arkhangelsk passer godt inn i det som skjer. 

 

Tusen takk for Barentssekretariatets bevilgninger som har gjort denne turen og disse gode 
opplevelsene mulig for oss. 

Tusen takk til gode kollegaer og samarbeidsparter, nye og «gamle», takk for en strålende planlagt og 
gjennomført konferanse og en stor takk til vår fantastiske tolk Yulia Anatolyevna Iordanova.  

 

 

Birgit Dorothea Nielsen 
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