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Bakgrunn for fredningen
I 2017 startet Riksantikvaren opp et arbeid med å frede kvenske/norskfinske 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 dagens samfunn. Nasjonale minoriteter er et av temaene hvor det
har vært få fredninger. Kvenske/norskfinske kulturminner er det fredet noen av, hovedsakelig i
Varanger i Finnmark, samt noen få i Nord-Troms. Fredningen av Hotti talo - Hottigården
utvider bildet av kvensk kultur og bosettingshistorie som strekker seg tilbake til 1700-tallet og
ut over 1900-tallet. Bygningene på gården fra begynnelsen av 1900-tallet bidrar til forståelse av
byggeskikken i Storfjord og i regionen.

Historikk
Det finnes kilder som viser kvensk bosetting i Storfjord og Skibotn allerede på 1700-tallet, men
i hovedsak skjedde tilflyttinga på 1800-tallet og til begynnelsen av 1900-tallet. Hovedstrømmen
kom fra Tornedalen, etter flere år med uroligheter og vanskelige forhold der. Skibotn er også
kjent for sine vintermarkedet, som foregikk kanskje helt tilbake til middelalderen. På den gamle
markedsplassen Nálluvuohppi i Skibotn ser man tydelig goahtesajit / gammetufter i terrenget. I
1820 ble markedet flytta til nordsida av elva, til det som i dag kalles markedsplassen.
Erik Henriksen er den første vi helt sikkert vet har blitt omtalt som Hotti, -Hotti-Erik. Den
senere beboer Jens Rasmussen, ble kalt Hotti-Jens. Den tidligste beboer vi finner på Hottgården
er oldemoren til Hotti-Erik. Hun var født i 1750. Far til Hotti-Erik, Henrik Henriksen, og hans
far igjen, Henrik Jonsen, født 1786 bodde også på Hotti. Hotti-Erik flyttet fra Hotti talo Hottigården i 1895 og tok huset med seg. Vi vet ikke nøyaktig hvor huset sto på gården.
Etter at Hotti-Erik flyttet, bosatte Jens Rasmussen (1877-1949), fra Revdalen og Lydia
Rasmussen, født Karvonen, fra Skibotn (1877-1956) seg på Hotti talo - Hottigården. Her bodde
de sammen med sine 8 barn, 7 gutter og 1 jente.

Jens og Lydia Rasmussen sittende foran med yngste sønn Petter mellom seg, bak fra venstre står sønnene Rasmus,
Anton, Jens og Erling rundt 1920. I tillegg hadde de sønnene Sigurd, Sverre og Levi, og datteren Edla. På dette bildet
er det ikke kommet takopplett og tilbygget har saltak. Bildet er gitt av Torstein Sommerseth, Skibotn til Jan Erik
Grapes fotosamling. Fotograf ukjent.

Jens Rasmussen, fotografert av Samuli Paulaharju i 1927. Fotoarkiv: Nord-Troms
museum; NTRMF39-00011

Den aller siste som bodde fast på gården var sønnen til Jens og Lydia Rasmussen, Sverre
Rasmussen (f. 1907). Sverre omkom i en drukningsulykke på sjøen i 1973. Etter hans død
overtok Trygdeetaten gården, med tanke på å bruke det som feriested. På 1980-tallet overtok
imidlertid Skibotn kvenforening gården. Grunnen eies av Statsskog.
Stua på gården var som regel ikke åpen for bruk, men ble åpnet når de hadde gjester og når det
var festlige anledning og brukt når det var stevne eller marked i Skibotn. Da kunne det være
tilreisende kunne komme som sov på stuegolvet. Alle hus i Skibotn hadde åpent for at folk som
kom reisende fikk et sted å sove. Gjester som kom i forbindelse med marked kunne sove på
golvet i stevne og markedstiden.

Eiendomsinformasjon:

Hotti-gården (Furulien) – gbnr: 45/2
Storfjord kommune, Omasvuona suohkan, Omasvuonon
Bolighus: Bygningsnummer 140784389, Askeladden ID 280960-1
Naust: Bygningsnummer 192062004, Askeladden ID 280960-2
Utedo: Bygningsnummer 192060516, Askeladden ID 280960-3
Uthus/sjå1: Bygningsnummer 140784389, Askeladden ID 280960-4
Uthus/sjå2: Bygningsnummer 192060508, Askeladden ID 280960-5

Hotti talo – Hottigården sett mot nord. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen. Fotoarkiv TFFK

Navnet Hotti
Navnet Hotti er et gammelt Nordkalottnavn og er brukt på både steder og som slektsnavn. Det
var to gårder i Skibotn som ble omtalt som Hotti. På norsk kunne man si inner Hotten (på kart;
Furuli) og Ytter Hotten (på kart; Kvalberg). I folketellingen i 1865 er Hotti telt som Kvalberg 1
og Kvalberg 2. Hottiveien som går mellom Skibotn er også eksempel på bruk av navnet.
Mellom Hotti talo - Hottigården og Kvalberget finner vi Håttiberget og litt opp og søt av
Kvalberget er Håttigropa. Ifølge kartverket skrives navnene med å.
Navnet finnes også i dyreverden. «Hottiainen» er kjent navn for gråspurv i
kvensk/meänkieli. Hotti er også brukt i finsk som betegnelse på småfisk og agnfisk. Men
betydningen av navnet er ikke kjent.

Naust med kopi av tidligere fiskehjell i forgrunnen. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen. Fotarkiv TFFK

Tilgang på mat
De fleste husholdninger på landet på denne tiden var sjølforsynt med mat. Tilgangen til mat var
gjennom fiske, jordbruk med potetåker, husdyrhold og utmarksbruk.
I fjæra sto naustet som rommet båtene, og rett ved siden av fiskehjellen til å henge fisk til
tørrfisk.
Oppe ved bolighuset skal det ha vært et stort potetland.
Det finnes ei tuft etter en gamme på fjellet ved Røykeneselva som skal ha hørt til utmarka til
Hotti talo - Hottigården. Den har vært brukt under tjærebrenning, og under jakt og bærsanking.
Tjæremila har ligget noen meter vest for gammen.
Maten ble oppbevart i en matkjeller under kjøkkenet. Tilgangen dit var gjennom ei luke i
gulvet.

Bolighuset

Bolighuset, fasade vest. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen. Fotarkiv TFFK

Hovedkroppen på bolighuset, den eldste delen, ble satt opp 1915 av Jens og Lydia Rasmussen.
Det er en lafta tømmerbygning med kassnov i 1 ½ etasje og har saltak tekket med papp. I en
periode har bygget hatt bølgeeternitt på taket, men opprinnelig har bygningen hatt torvtak.
Huset er malt okergul på nord, sør og vestsiden, mens østsiden er umalt. Kjelleren under
kjøkkenet er en laftet tømmerkasse. Opprinnelig var grunnplanen to rom -stue og kjøkken.
Tilbygget på østsiden av huset er sannsynligvis satt opp på 1920-tallet, da med saltak. Senere
har tilbygget blitt hevet, fått pulttak og vinduer i trappoppgang i 2. etasje. Samtidig har
hovedkroppen fått et arkoppbygg mot vest. Pulttaket, vinduene og arkoppbygget er tilført før
1952. Tilbygget på østveggen og deler av den tidligere ytterveggen danner nå veggen mellom
yttergang og kjøkkenet. Tilbygget er i enkelt bindingsverk, panelt utvendig og innvendig.
Utviklingen av huset ses om en sammenligner bildene fra hhv 1920-tallet og 1950-tallet.

Postkort som er sendt fra Finland i 1952. I midten står Lydia Rasmussen, hennes sønn Ivar Henriksen til venstre.
Mannen til høyre er ukjent. Bolighuset lengst bort har fått et takopplett og tilbygget har fått pulttak, samt vindu i 2.
etasje. Postkortet er gitt av Ivar Henriksen, Skibotn, til Jan Erik Grapes samling. Fotograf ukjent.

I 1. etasje er det en yttergang, et kott, kjøkken og stue. På veggene i stua er det beigemalt
faspanel, og malte tømmervegger i lysblå på kjøkkenet. Takene er hvitmalte. Veggene i gangen
er umalt og i taket finner vi spor etter grønn maling. En brunmalt trapp i gangen fører til 2.
etasje. 2. etasje består av trappegang, 2 loftsganger, fire soverom og et kott. Gulvene er
brunmalt, mens veggene har en lysbrun, lyserød eller blå farge. Under kjøkkenet er det en
kjeller som er benyttet til oppbevaring av mat. Dit kommer man gjennom en luke i
kjøkkengulvet. I kjelleren har det vært kjølig uansett tid på året og gode oppbevaringsforhold
for mat.
Over ildstedet i kjøkkenet er det laget en luke hvor varmen slipper opp i etasjen over. I bjelkene
under taket på kjøkkenet er det en fastmontert hylle. Dette er trekk som vi finner igjen i flere
bygninger fra perioden bolighuset er fra. Det er også fastmontert hylle ved siden av dør i
kjøkkenet som leder til yttergangen, samt en hylle i krå på kjøkkenet. På loftet er det mellom
gang og soverommene i sør og nord et vindu som slipper lystet gjennom bygningen.

Plantegninger utarbeidet av Kjell J. Hansen. Arkiv:NTRM

Fasade nord og øst

Fasade sør og øst

Kjøkkenet, hylle i krå til venstre og hylle under taket er del av interiørfredningen.

Bilde til venstre: Luke over vedovnen i kjøkkenet, sett fra 2. etasje. Bilde til høyre: Vedovn i kjøkkene med luke i
taket over. Hylle ved ovnen som inngår i fredningen vises så vidt i venstre billedkant.

Kjeller under kjøkkenet

Interiør stue.

Soverom og gang i 2. etasje

Interiør tilbygg; trapp, loftsgang og yttergang

Naustet

Naust sør og østvegg.

Naustet har vært viktig for fisket fra gården. Det er satt opp hovedsakelig av saget
konstruksjonsvirke med boks og plank. Det er panelt med kassebord og andre ulike typer panel.
Det har saltak tekket med papp. Det er uvisst når naustet er satt opp, mulig i etterkrigstiden.
Naustet rommer to gamle båter. Båtene inngår ikke i fredningen, men er likevel viktig
kulturhistorisk. Den ene av båtene var eid av den siste beboeren, Sverre Rasmussen og var også
den siste båten som ble brukt her. Den var oppvart i et annet sted før den ble gitt tilbake til
gården.

Plantegning: Randi Ødegård, tegningsarkiv TFFK.

Nord og østvegg.

Vestvegg

Utedo

Utedoen er satt opp en gang i 1930-1940
årene. Den er plassert helt i nord på
gårdstunet. Det er bygget rett på mark og
stein. Veggene består av kledning av lekt- og
låvepanel, og har topp og bunnsvill. Doen har
pulttak tekket med papp. Døra har
tømmerpanel med labank. Utedoen har
dokasse med to seter.

Utedo, sør og østvegg.

Plantegning: Randi Ødegård, tegningsarkiv TFFK.
Utedo, nord og vestvegg

Dokasse med lokk som hører til inventarfredningen

Uthus 1

Uthus 1, sør og vestvegg

Uthus 1 er sannsynligvis satt opp i 1930-1940-årene. Det er satt opp i enkelt bindingsverk og
har saltak tekket med papp. Det er en blanding av låvepanel og faspanel. Døra har låvepanel på
labanker. Uthuset er delt inn i to rom som har hver sin inngang.

Plantegning: Randi Ødegård, tegningsarkiv TFFK

Nord og vestvegg

Uthus 2

Uthus 2 sør og vestvegg

Uthus 2 bygd er mest sannsynlig satt opp på begynnelsen av 1900-tallet. Det har fundament av
tørrmurte stein og heller. Det har en enkel konstruksjon med kun staver og bete. Taket er åstak,
tekket med torv. Uthuset er panelt med ulike typer bord av varierende bredde. Noen av bordene
stammer fra fiskekasser. Døra har låvepanel på labanker.

Plantegning: Randi Ødegård, tegningsarkiv TFFK

Nord og østvegg

Vestvegg
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