
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Finnmark

Kommune: 2021/Kárášjohka-
Karasjok

Opprinnelig funksjon: Fjellstue

Nåværende funksjon: Fjellstue

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 3 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
2139 BÆIVASSGIEDDE FJELLST,FJELLSTUE 1958 - 1959 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 192852013 18/14

9903470 Utomhus Verneklasse 2, bevaring 18/14

Vern kompleks
Formål: Se begrunnelse.

Begrunnelse: Riksantikvaren har i brev til Statsbygg 03.11.2011 varslet fredning av hele grunneiendommen (gnr/bnr 18/14) med
fjellstue, kapell og omliggende tufter. Se Statsbyggs saksnr 200701832-40.
I nytt brev av 10.4.13 har Riksantikvaren trukket fredningsvarslet, og foreslår i stedet verneklasse 2, slik også Statsbygg
tidligere hadde foreslått.
Den kulturhistoriske verdien er sterkt knyttet til helheten i anlegget ved Bæivassgiedde, med det listeførte kapellet og
anleggets rolle i perioden da staten drev en fornorskingsprosess blant samebefolkningen.

Omfang: Hele grunneiendommen med fjellstue og utomhusområde.

Beskrivelse kulturmiljø
Bæivasgiedde fjellstue er en ubetjent ødestue 65 km sør for Karasjok nær elva Karasjokka. På eiendommen ligger Bæivasgiedde kapell. Et av rommene
i fjellstua er forbeholdt presten til bruk under kirkehelgene om vinteren. Det holdes én årlig gudstjeneste i kapellet (i forbindelse med Maria budskapsdag),
før flyttsamene flytter til sommerbeite. Ingen har vært fastboende i området, men stedet ligger sentralt til i vinterbeiteområdene for en rekke Karasjok-
samer.

Kapellet ble innviet i 1915. En historikk om kirkene i Karasjok sier at sogneprest Nissen utarbeidet tegninger til kapellet i 1907. Han tegnet også
oppsitterbolig, uthus og stabbur. Bilder av Bæivassgiedde på Universitetsmuseenes fotoportal viser preste- og gjestestuen i 1924. Disse betegnelsene
svarer antakelig til oppsitterbolig og fjellstue. Bygningene er revet og erstattet av dagens fjellstue fra 1959 som er den tredje i rekken. Kapellet er listeført
som verneverdig av Riksantikvaren.

På eiendommen finnes en rekke spor etter tidligere bygninger (se situasjonstegning).
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Eiendomshistorikk
Fjellstuene i Norge har sitt utspring på 1100-tallet. I de nordligste fylkene har de i sin nåværende form eksistert siden ca. 1830.

St. meld. nr. 10 1932 gir opplysninger om 39 fjellstuer under Fjellstuevesenet, de fleste i Finnmark. Etter tyskernes nedbrenning av bebyggelsen i
Finnmark i 1944 sto få av fjellstuenes bygninger tilbake. De ble gjenoppbygd etter krigen. St. meld. nr. 10 1958 gir opplysninger om 33 fjellstuer og flere
gjestgiverier tilhørende staten.

Etter hvert er de fleste av statens fjellstuer solgt, blant annet som følge av at veinettet ble utbygd.

I Finnmark eier staten i dag (2012) tre betjente fjellstuer (Jotkajavre, Mollisjok og Ravnastua) og to ødestuer (Siccajavre og Bæivagiedde - som begge er
under salg). I landet for øvrig eier staten også Harvasstua i Hattfjelldal og Kongsvold på Dovre.

Statens fjellstuer har sortert under ulike departementer, bl.a.:
Arbeidsdepartementet, Poststyrelsen
Landbruksdepartementet, Skogkontoret (fra 1919 til ca 1940)
Samferdselsdepartementet (fra 1946), Hotell og turistdirektoratet
Landbruksdepartementet, Reindriftsforvaltningen - for fjellstuene i Finnmark (fra 1983)

Tomten på Bæivasgiedde var Det Nordenlandske Kirke- og Skolefonds eiendom frem til 1936 da eiendommen ble tildelt Statens fjellstuevesen (St. meld.
nr. 10 1962-63 s 45). Fondet (1715 - 1972) hadde opprinnelig til formål å fremme misjonsvirksomhet blant samene (www.snl.no).

Kilder:
St. meld. nr. 10 1962-63 s 45
Kirkene og menighetshuset i Karasjok. Hefte på sju sider mottatt fra Karasjok menighet, trolig skrevet av Biskop Per Oskar Kjølaas, 2002.
O. Grepstad og K. M. Thorheim (2003): Fotefar mot nord. (Side 710)
NINA-rapport 642 (2010). Allmennhetens bruk av utmarka i Finnmark. (Side 32)
Reindriftsforvaltningen (www.reindrift.no)

Verneverdige bygg

Byggnr: 2139

GAB nr: 192852013

Navn: BÆIVASSGIEDDE

FJELLST,FJELLSTUE

Oppført: 1958 - 1959

Kapellet til venstre og fjellstua til høyre ligger på samme eiendom.
Opphavsrett: Statsbygg. Flyfoto med eiendomsgrense. Opphavsrett: Statsbygg.
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Fjellstua.

Tegning som viser tufter og spor etter
tidligere bygninger. Opphavsrett: Karasjok
kommune.
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