
Tale i forbindelse med utdeling av erkjentlighet til de som sto på for å redde 

lyngshesten 

Landbruksmessa i Balsfjord juni 2017 – ordfører Gunda Johansen 

 

Først på 1900 tallet ble det reist en debatt i landbruksmiljøet i Balsfjord om hvorvidt 

Lyngshesten eller nordlandshesten som den også ble benevnt som – egnet seg til jordbruket. 

De landbruksfaglærte mente at Lyngshesten var for liten og lett til at den skikkelig kunne gjøre 

nytte for seg. Man mente at det trengtes en større, tyngre og sterkere hest. 

Spørsmålet ble stadig mer og mer aktuelt utover 1900-tallet. Stortingsmann, bonde og etter 

hvert ordfører i Balsfjord, Peter A. Larsen fra Tennes tok kraftig til motmæle mot å erstatte den 

stedsegne Lyngshesten med større og tyngre raser. Allerede i 1915 stilte han spørsmål med 

om det ikke var på tide å ta vare på denne hesterasen. 

Tall over hestehold i Balsfjord og Malangen viser at det i 1917 var kun en hingst i Balsfjord og 

ingen i Malangen. Og man kan ikke engang med sikkerhet si at den ene hingsten var av 

stedsegen rase. Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at allerede da var Lyngshesten sterkt 

utryddningstrua. Dølagampen var på full fart inn i Balsfjordlandbruket og erstattet 

lyngshesten. Senere kom også mekaniseringen. 

Heller ikke Lyngshestens forsvarer Peter A. Larsen ville bortforklare at det ikke enkelte plasser 

var behov for en større hest. Men på størsteparten av brukene mente han at den snille, 

arbeidsvillige, lettvinte, kraftige og fornøysomme lyngshesten gjorde nytte for seg. Han mente 

at det meste av gården var småbruk uten hverken behov eller råd til å anskaffe og fore de store 

hestene. 

Han ønsket at noen skulle føle seg kallet til å danne et hingstelag og anskaffe en stamhingst av 

stedsegen rase. I 1916 var det gjort et forsøk på om det var mulig, men interessen var så liten 

at selv fagfolk mente at den verdifulle hestetype var å anse som utdødd. Kravet om en større 

hestetype hadde fortrengt Lyngshesten. 

Først på 1930-tallet ble arbeidet med å ta vare på Lyngshesten gjenopptatt. Også nå var det 

folk fra Balsfjord som sto sentralt i arbeidet. Petter Aas overtok og fulgte opp interessen for 

denne hesterasen. Bakgrunnen var at man ønsket å bevare noen av de gamle verdiene i en 

erkjennelse av å være i ferd med å miste lenken mellom fortid og nåtid. 

Jeg har lyst til å nevne Lyngshestens fortreffelighet i bureisingstida. Nydyrking foregikk på de 

utroligste plasser hvor hakke, spade og grøfting foregikk for hånd. Behovet for trekkraft ble 

best ivaretatt av den lille, men allikevel kraftige Lyngshesten. Mye av æren for at Balsfjord er 

en stor landbrukskommune kan tilskrives bureiseren og Lyngshesten. Det skal reises et 

minnesmerke utenfor rådhuset som en takk til bureiseren og som et tegn på den betydning 

bureiseren hadde for den vekst og utvikling vi i dag ser i kommunen. Og minneplaketten har 

også med en hest – med all sannsynlighet en Lyngshest – som symbol. 

Uten det viktige avlsarbeidet som ble gjort på 60-tallet og utover hadde nok Lyngshesten vært 

utryddet. Sentrale navn fra Balsfjord i dette arbeidet er Petter Aas, Bernt Løvlid og Norma 

Deilet som aktivt jobbet for avlsarbeidet og selv holdt hest. Jan Solheim, Leif Pedersen som for 

øvrig jobbet som argronom i Balsfjord er også viktige navn i arbeidet. Sentrale navn utenfra er 

Leif Larsen, Listen Giæver og Geirmund Vik fra Nordreisa. Mange flere kunne vært nevnt. 



Balsfjord kommune v/ordføreren har valgt å hedre balsfjordingene Bernt Løvlid, Norma Deilet 

og Petter Aas for deres innsats. Petter Aas er ikke blant oss lengre så det vil være hans 

etterkommere som mottar hans heder. I tillegg vil vi trekke fram Geirmund Vik fra Nordreisa 

fordi han var med på å intiensivere arbeidet på 60-tallet og fortsatt jobber svært aktivt for at 

Lyngshesten og dens historie skal bli ivaretatt for fremtiden. Det arbeidet som ble intensivert 

på 60-tallet og selvsagt i dag videreføres av nye generasjoner, nye krefter var avgjørende for 

at vi fremdeles har Lyngshesten. Tida var i ferd med å renne ut for denne flotte h esterasen da 

initiativet bel tatt av bl an Norma, Bernt, Petter og Geirmund.  

Det går en stor takk til alle de andre som var med i krafttaket for å redde rasen på 60-tallet og 

til de som senere og i dag jobber for å videreføre arbeidet.   
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