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Turen startet 24.01.13, og gikk først til Tromsø. Her besøkte jeg Borealis
Arkitekter as, og fikk en prat med arkitekt Inger Reiersen, som har mye
kunnskap om både Skjervøy og arkitekturhistorie. Deretter var jeg innom
arkiver i Tromsø, i håp om å finne historiske kart som viser bebyggelsen på Skjervøy, men her var
det desverre ingen funn.
For å komme meg videre til Skjervøy tok jeg hurtigruta, og det var ekstra fint å få oppleve
innseilinga til Skjervøy, og få erfare hvordan det er å reise fra Tromsø til Skjervøy med båt, da det
har vært en viktig ferdselsåre historisk sett.

På Skjervøy var målet å få gjort en grundig stedsstudie, og både gjøre registreringer på tomta og
tettstedet, og komme i kontakt med de som bor der.
Første intervju var med tre beboere, hvorav en av dem også har jobbet på Nord-Troms museum. Vi
fikk snakket mye om kvalitetene med å bo på Skjervøy i dag, men også om hvordan stedet var før i
tida, for 50 år siden da en av dem vokste opp. Det var mange flotte historier som var med på å
underbygge de viktigste kvalitetene med stedet, og hva man må ta vare på, eller evt finne tilbake til.
En av de tingene er kontakten mellom hovedgata og havet. På kvelden gikk jeg tur sammen med ei

dame som bor på Skjervøy, og hun viste meg rundt, og viste meg de bygningene og stedene som
betyr mest for Skjervøyværingene. Det var også veldig flott å få oppleve stedet når det er mørkt ,
kveld og stille.

Neste dag fikk jeg vandret trundt i tettstedet på egenhånd, og tatt masse bilder. Det var skikkelig
kaldt og klart vintervær. Hovedgata, Værret, er akitv en mandags formiddag, og det er relativt mye
folk både i gata og på tettstedets eneste kafé. Det slår meg at selv om gata ligger paralellt med, og
nært sjøen, så er det ikke et eneste av butikkene eller kafeen som har vinduer mot havet og utsikten.
Alle forholder seg kun til gata. Det andre som peker seg ut er at det er fryktelig mange tomme
lokaler, og det til tross for, eller kanskje på grunn av, at det bygges nye butikklokaler på utsiden av
sentrum.

Hovedgata munner ut i et viktig punkt på Skjervøy, det er der både kirka, hurtigrutekaia og den
gamle handelsgården, Kiil-gården, ligger. Dette må kunne sies å være et sentrum, men dette stedet

domineres av å være et veikaos. Det er ikke et sted man kan oppholde seg, og ikke er det noe her
som skaper liv heller. Det er opplagt at for å gjøre en masteroppgave på Skjervøy, så må man også si
noe om dette problemet.

Neste post på programmet er en prat med henne som er ”byggherre” for den nye Seppalagården,
eller informant som jeg kaller henne i forhold til mitt prosjekt. Hun forteller om virksomheten som
skal inn det nye bygget, det blir butikk, bakstehus/kafé og smie, (i tillegg blir hennes bolig i 2. etg) og
hvordan kaffen ”alltid har vært der”, og også kommer til å være en viktig del av hennes drift. Hun
forteller også mer om hvordan Skjervøy og den originale Seppalagården var for 100 år siden. Dagen
etter viser hun meg rundt i det som nå er brannruinene av hennes forrige butikk/bolig.

Vi er også en tur innom kommunen, og får bl.a. tak i reguleringsplan og høre litt mer om
kommunens intensjoner for stedet.
Turen tilbake til Trondheim gikk med hurtigbåt, og et etter en overnatting gikk flyet tilbake til
Trondheim 30.01.13. Jeg sitter igjen med mye informasjon, og mange erfaringer om stedet som er til
uvurderlig hjelp i den videre oppgaven.

