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Vedlegg til vedtak om fredning av Fjeldstad gård, gnr 26/bnr 1, Salangen
kommune, Troms og Finnmark fylke
Vedlegget følger vedtak om fredning etter kulturminnelovens §§ 15 og 19
Vedlegget er en fotodokumentasjon av bygninger og anlegg i den tilstand de
hadde i 2020 og 2021, samt plantegning av husene.
Takk til Hans Fjeldstad og Sør-Troms Museum.
Der ikke annet er opplyst, foto: Marit Chruickshank, Troms og Finnmark fylkeskommune

Eiendomsinformasjon
Fjeldstad , gnr 26/bnr 1, Salangen kommune
Askeladden ID 278088
Våningshus: bygningsnummer 191327071
Smie: Bygningsnummer 191329104
Kraftstasjon med dam, rørgate og kraftverk
Hage med rabarbrabed og strukturer etter
tidligere hageanlegg

Fjeldstad gård gnr 26/bnr 1, Salangen kommune
Fredete etter kulturminnelovens § 15
Fredet etter kulturminnelovens § 19
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Bakgrunnen for fredningen
I 2017 startet Riksantikvaren opp et arbeid med
å frede kvenske/norsk-finske kulturminner, som
en del av Riksantikvarens fredningsstrategi for
minoritetenes kulturminner. Arbeidet gjøres i
tett samarbeid med Troms og Finnmark
fylkeskommune.
Målet er å bedre fredningslistens
representativitet ved at fredningene i større
grad skal gjenspeile Norges historie og dagen
samfunn. Det er tidligere fredet noen kvenske
kulturminner, alle i Nord-Troms og Finnmark.
Fredningen av Fjeldstad utvider bildet av kvensk
historie på 1800-tallet ved at man får frem
området sør i Troms som viktig for kvensk kultur
og byggeskikk.

Historikk
Innflyttere fra Øvre Soppero/Jukkasjärvi i
Tornedalen som kom til Salangen i 1838 og
bosatte seg på Fjeldstad.

Bakgrunnen for flyttingen var at familiefaren
Hans og hans søster Grete dro fra til
Salangen for å lete etter sin søster, Sara, som
var sendt med samene til Salangen da hun
var liten. Ifølge bygdebok for Salangen var
hun røvet av samene, men vi antar det som
sannsynlig at hennes mor sendte henne med
samene på deres årlige flytting mellom Øvre
Soppero og Salangen for å unngå
hungersnøden i Sverige.
Hans og Grete fant søsteren Sara i Salangen,
hun var da gift og bosatt på Solbakken, ikke
langt fra Fjeldstad. Hans reiste tilbake til Øvre
Soppero og hentet sin kone og sine barn og
bosatte seg i Salangen. Det var eldstesønnen
Nils (f 1825) som fikk rydningsseddel for
Fjeldstad overført til seg ca 1850. Han fikk
gården til sin konfirmasjon.

Fjeldstad ligger på en høyde
med Rundfjellet i
bakgrunnen. Gruvene og
fjellanlegget til
Salangsverket, hvor flere av
mennene fra Fjeldstad
arbeidet, var i området bak
Rundfjellet.

Formål med fredningen
Fredningen inngår i Riksantikvarens
fredningsstrategi for fredning av minoritetenes
kulturminner. Fjeldstad som et kulturhistorisk og
bygningshistorisk viktig eksempel på en kvensk
gård i området Sør-Troms.
Våningshuset er oppført i første halvdel av 1800tallet. Smia er fra 1937. Kraftstasjonen ble
bygget i 1930. Fjeldstad er et godt eksempel på
en kvensk gård hvor man har drevet med
jordbruk, skogbruk, smiing og andre håndverk
og vært tilknyttet bergverksdrift. Det er
vesentlig å ta vare på kulturhistorisk verdifulle
uttrykk for bygningenes historiske utvikling.
Strukturer etter hageanlegg ved bolighuset,
samt eksisterende beplantning vitner om en
tradisjonell stuehage fra 1800-1900-tallet.
Formålet er å frede dette som et kvensk
hageanlegg, samtidig som man ivaretar genetisk
plantemateriale fra rabarbrabedet.
Formålet med fredningen av området rundt
bygningene, hagen og kraftverket er å sikre
virkningen i miljøet. Karakteren til gården, der
den ligger på en høyde med fritt utsyn til
landskapet rundt, skal opprettholdes og skal
fremstå med et åpent tun med bygninger på.

Omfanget av fredningen
• Fredning etter kulturminneloven § l5 omfatter bolighusets eksteriør
og faste interiør. Smias eksteriør og faste interiør og gårdskraftverket
med demning, kanaler, rørgate og restene etter kraftstasjonen. Hagen
med strukturer etter tidligere bed og inngjerding, samt eksisterende
rabarbrabed.
• For å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet fredes også deler av
området rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven § 19.

Avgrensning av fredningsområdet

Om Fjeldstad gård
Fjeldstad er en kvensk gård fra ca 1830.
Gården ble bosatt av to familier som kom
flyttende fra Øvre Soppero, Jukkasjarvi i
Tornedalen. Eier var Nils Hansson Soppero.
Ifølge Friis etnografiske kart fra 1861 snakket
folk på Fjeldstad finsk.
Gården er fortsatt i samme families eie.
Dagens eier er oldebarn til første eier.
Fjeldstad har tidligere også hatt fjøs og flere
buer. I dag består gården av bolighuset, smie
og et gårdskraftverk som var i bruk fra 1930
til 1963. Det står også en nyere hytte og
garasje/verksted på eiendommen.
Fjeldstad kjøpte det nedlagte bergverksindustriområdet Salangsverket, etter at dette
ble nedlagt i 1912. På gården er det
gjenbrukt mange bygnings- og anleggsdeler
fra det gamle industriverket.
Bygningene og kraftverket vitner om gårdens
dyktige handverkstradisjoner og –kunnskap.

Bolighuset
Bygget rundt 1830
Bolighuset er et midtgangshus. Hovedinngangen er
plassert midt på huset med kjøkken i forlengelse av
gangen. Ved siden av kjøkkenenet er det et
spiskammers. Fra gangen går det trapp opp til andre
etasje. På hver side av gangen er det stuer. Stuen
mot vest har et kammers i bakkant. Huset er tømret
i såkalt «kvenlaft» . Det er ark med saltak midt på
begge langsider av huset. Huset har ytre kledning
med stående profilert panel på hhv sør- , øst, og
vestvegg. Mot nord er ikke tømmerveggen kledd.
Det er et bislag på husets nordside. Dette er i
bindingsverk. All ytre kledning har vært malt i gul
oker. Huset har to piper av teglstein og
empirevinduer. På noen av vinduene er det bevart
vakker omramming. Taket har opprinnelig vært
tekket med never og torv. Pga vannlekkasjer ble
dette erstattet med bølgeblikk for noen år siden.
Hovedtrappen er bygget av betongstein – dette var
ballaststein til taubanen på Salangsverket.
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Trappen er bygget av betongklosser
plassert inni en ramme av stål. Dette er
ballaststein fra taubanen til
Salangsverket
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Oppmåling og tegning:
Dag Magnus Andreasen,
Troms og Finnmark fylkeskommune
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Motiv:
Portrett av Normann Fjeldstad i stua på
Fjeldstad gård.
Avbildede steder:
Norge, Troms, Salangen, Bekkebotn,
Fjellstad, gnr/bnr : 026/001
Historikk:
Selvportrett av Normann Fjeldstad,
fotografert i stua på Fjeldstad gård.
Originalen er et glassplatenegativ. Fotograf
er antagelig Norman Fjeldstad fra Salangen.
Årstall:
1900 – 1920
Fra Sør-Troms museum fotoarkiv

Motiv:
Familiebilde tatt inne i stua på Fjeldstad gård.
Avbildede steder:
Norge, Troms, Salangen, Bekkebotn, Fjellstad,
gnr/bnr : 026/001
Historikk:
Gruppebilde tatt inne i stua på Fjeldstad gård i
Bekkebotn. Fra venstre: Elen, Hans, Gunda,
Emma og Jeny med Hulda på fanget.
Originalen er et glassplatenegativ. Fotograf er
antagelig enten Norman Fjeldstad eller Anders
Dahlberg fra Sjøvegan.
Årstall:
1911 – 1916
Fra Sør-Troms museum fotoarkiv

Bilde fra hagen på Fjeldstad
Ca 1910-1920
Emma Fjeldstad med bok.
Trappa er under bygging.
Foto fra Sør-Troms Museums fotoarkiv

Dronefoto: Jan Ivar Trones, Sør-Troms Museum

Spor etter hagebed formet som et hjerte

Utsikt fra bolighuset mot sørøst. Rabarbrabedet i forgrunnen

Smia
Smia er et laftet bygg med buet tak tekket
med takplater. Bakgrunnen for denne uvante
takkonstruksjonen på en tømmerbygning er
at taket er formet ut fra takplater som
gården har overtatt fra nedlagte
Salangsverket. Det er buete stålplater fra et
tidligere industribygg som er gjenbrukt.
Interiøret i smia, som esse, pipe og belg,
samt en kraftig jerndør mellom de to
rommene, kommer trolig fra nedlagte
Salangsverket.
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Plantegning smia
Oppmåling og tegning:
Dag-Magnus Andreassen
Troms og Finnmark fylkeskommune
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Gårdskraftverk
Kraftverket er det eldste og eneste
gårdskraftverk drevet av vannkraft i Troms fra
mellomkrigstiden. Kraftverket var i bruk fra
1930-1963.
Kraftverket har en kanal som går fra elva og
inn til en murt demning. Fra demningen og
ned til kraftstasjonen/turbinen går det en
rørledning.
Bygget som har huset turbinen har vært i
laftet tømmer, grunnmuren er bygget av
betong-ballastblokker fra taubanen til det
gamle jernverket Salangsverket. Turbinen fra
kraftverket er i dag satt i stand og utstilt på
Sør-Troms museums anlegg i Grovfjord
I dag er bygget hvor turbinene stod en ruin.
Kanal og demning er gjengrodd og
rørledningen er overgrodd av kratt annen
vegetasjon.
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Foto: Jan Ivar Trones, Sør-Troms Museum

Deming av betong.
Dammen er delvis gjengrodd av gress

Ruinen av kraftstasjonen med rør

Område fredet etter § 19
Området/landskapet rundt bygningene og
kraftverket fredes for å sikre virkningen i
miljøet. Karakteren til gården, der den ligger
på en høyde med fritt utsyn til landskapet
rundt, skal opprettholdes og skal fremstå med
et åpent, gressdekket tun med bygninger på.
De gamle vegfarene mellom gårdstun og
kraftverk, støttemurer og murer etter tidligere
bygninger inngår i fredningen.

Dronefoto: Jan-Ivar Trones, Sør-Troms Museum

Motiv:
Familiebilde tatt på Fjeldstad gård, Bekkebotn,
Salangen.
Avbildede steder:
Norge, Troms, Salangen, Bekkebotn, Fjellstad,
gnr/bnr : 026/001
Historikk:
Gruppebilde tatt på gården Fjeldstad i Bekkebotn,
Salangen. De avbildede er Gunda Fjeldstad,
Emma med Hulda Elvevoll på fanget og Hans
Hagerup (født 10. april 1901, død 1916),
Originalen er et glassplatenegativ. Fotograf er
antagelig enten Norman Fjeldstad eller Anders
Dahlberg fra Sjøvegan.
Årstall:
1915
Fra Sør-Troms Museum fotoarkiv

Landskap og bygninger nord i Tornedalen

- hvor innbyggerne på Fjeldstad kom fra
Nedre Soppero. Legg merke til det grå huset midt i
bildet. Arkitektonisk likt bolighuset på Fjeldstad
Øvre Soppero

