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1899 ble det bygd et fiskeN Imottak
i Bøvær, et lite fis-

kevær i Berg kommune på Senja.
Det var i bruk i over 60 år, før det
ble nedlagt. Så ble det stående
uten vedlikehold i 12 år. I 1972
overtok Ulf Willgohs Knudsen
huset, som fikk det betegnende
navnet «Kråkeslottet». Ulf var en
kulturpersonlighet og ivrig ildsjel
innen amatørteater. Han brukte
all sin tid og sine krefter til å restaurere fiskemottaket slik at det
kunne bli et hjem for ham og et
kulturhus for alle andre. Aldri var
han mer i sitt ess enn når folk
tumlet ut fra konserter her med
stjerner i øynene.

Dette er livet
slik vi vil
leve det

Kongen og
slottsforvalteren

I dag er det Georg Blichefeldt
(56) som eier Kråkeslottet. Georg arvet huset da Ulf døde i
1996. Georg og «kong» Ulf hadde kjent hverandre siden 1973.
Da var Georg 18 år gammel og
lærer, og fikk besøk av en gjeng
amatørskuespillere som skulle
sette opp stykket sitt i gymsalen
på skolen hans. Og siden teatergruppen hadde jobbet frem
stykket selv på Kråkeslottet, med
Ulf som regissør — var det Ulf
Georg måtte ringe for snakke om
de scenografiske grepene som
måtte tas. Den telefonsamtalen var starten på et livslangt vennskap, og mange ubetalte arbeidsøkter
på Kråkeslottet. Etter
hvert var Ulf opptatt av
å finne den rette til å
føre sitt livsverk videre,
og han pekte på Georg
i god tid før han døde.
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◂ DETALJER: Huset har en
rekke vakre detaljer som er
blitt tilført over lang tid.
– Ulf var mannen til å koke
suppe på en spiker, forteller
Georg. Han førtidspensjonerte
seg fra lederjobben ved det lokale
grafittverket for å kunne konsentrere seg om Kråkeslottet. Han
la alle sine oppsparte midler
i restaureringen. Stilen var til tider tilnærmet herskapelig, forteller Georg.
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Ulf disket opp med flott mat
og dekket bordet med damaskduk og sølvtøy.
Han hadde flyttet fra en direktørbolig til det forfalne fiskebruket. Folk syntes han var sprø.
Men han elsket sitt nye liv som
kulturbohem.
– Han hadde en så fantastisk
stil over alt han gjorde. Men samtidig var det ikke helt på alvor.
Han kunne alt om skikk og bruk,
og kunne derfor drive gjøn med
etiketten. Det ble til mye tull og

artighet, forteller Georg og fortsetter; det har bare vært én konge
av Kråkeslottet og det kommer
ikke flere. Selv kaller jeg meg for
slottsforvalter. Det vil si en blanding av stuepike og vaktmester,
smiler han.

Gleder seg over stedet
Kråkeslottet står på pæler over
havet. Ved siden av står et bitte lite fyrtårn, og ser ut som en
diger, hvit espressokanne med
rødt lokk. Verten kan til og medHJEMMET NR. 27/11

Ute i havgapet på Senja står et
uvanlig hus, Kråkeslottet. Under
midnattssol og nordlys fant Georg
og Kitte sitt andre hjem. Fjellene
i horisonten er som kulissene til et
liv fylt med kunst og musikk.
– Vi er så privilegerte som har
dette stedet, sier de.

er omgitt
UTPOST: Kråkeslottet

FAMILIE: Georg, Kitte og
Emilie har sammen med
resten av familien bodd
på Kråkeslottet. Men
i dag er hele huset kulturhus og leies ut til ulike arrangementer.

rydde en soveplass inni tårnet.
Kreativitet er stikkord i ethvert
rom. Georg viser rundt i trehuset.
Et kommende brudepar er med
på omvisningen. De vil se om det
kan feires bryllup her til neste år.
Kanskje våkner paret opp etter
bryllupsnatten i rommet med et
lite vindu i tregulvet, med utsikt
rett ned på sjøen.
– Her svømte en gang en hel
oterfamilie forbi, forteller Georg.
Han geleider oss videre. Et rom
heter «Kongerommet» et annet
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e ved
tårnet er et kjennemerk
TÅRN: Det særegne fyr

«Pikerommet», mens «Helmerbua» er oppkalt etter fiskeren
som bodde der for 70 år siden.
Fra «Skipperstua» skuer du utover
havet. Og på klare dager kan du
se mot det som Ulf pleide å kalle for «universets terskel». Han
mente at der ute bodde draugen
som varslet både glede og sorg.
Den magiske stemningen ligger
fortsatt i den vakre stuen.
Georg setter seg i andre etasje i sitt kulturelle univers. Han
kikker på det siste kunstverket

av hav på alle kanter.

Kråkeslottet. 
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LOKALT PREG: – Her skal man finne særpreg.
Ingenting er tilfeldig, og alt skal ha en historisk
tilhørighet til Senja, sier Georg.
117

Kråkeslottet
på nett
Les mer om Kråkeslottet
på disse nettsidene:
www.krakeslott.no og
www.kulturslottet.no

i rødt og hvitt, pent plassert under den tilsvarende røde brannklokken på veggen.
– Vi lette lenge etter en plass
å sette den. Det er Kråkeslottet i miniatyr, laget av en britisk
kunstner. Det er så mange som
bidrar og setter sitt preg. Vi vil
at de som kommer hit skal føle
at huset er litt deres, sier verten
entusiastisk.

Dugnad med venner
Kråkeslottet har hatt mye fint
kunstnerbesøk opp gjennom
årene; Ulf fikk blant annet lokket en rekke dyktige musikere
til å opptre her. Rikskonsertene
hadde spilletid, og artister som
Arve Tellefsen og Kari Bremnes
har holdt konsert på denne spesielle utposten.
Georg Blichfeld holder kulturtradisjonen i hevd. Den første
helgen i juni hvert år arrangeres
for eksempel Kråkeslottfestivalen, en musikkfestival med langt
større navn på plakaten enn festivalens størrelse og plassering
skulle tilsi.
– Det er intimt her. Og musikerne, som bor i Kråkeslottet,
får et nært møte med publikum.
Det er spennende for dem, sier
han.
Den opprinnelige trønderen
flyttet til huset sammen med sin
danske kone, Kitte Nordstrøm
(53), og de tre barna deres vokste opp her. I dag er Georg og
Kitte skilt, og bor ikke lenger i
Kråkeslottet sitt, på yttersiden av
Senja. Men de er gode naboer
i Målselv noen mil inn på fastlandet, og fremdeles partnere
i driften av Kråkeslottet. De
verner om sitt gamle vennskap
på samme måte som de verner
om alt det gamle i Kråkeslottet.
Sammen med en hel haug med
dugnadsvenner legger de ned et
stort antall timer hvert år i restaurering. I husets kriker og kroker
er alt gjenbrukt, eller kommer fra
naturen, og kunsten er bestandig
i høysetet. De leier ut lokalene,
men kulturaktører kan få «kul rabatt» på inntil 100 prosent.
Men man trenger ikke være
kunstner for å få bruke huset.
Det kan være til kurs, lagbygging,
store dager, intense arbeidsøkter
eller til ferieformål. Vi har et vell
av overnattingsplasser. Det brukes til å skape økonomisk grunnlag for kulturaktiviteten, forteller
Georg, som fortsatt er i full jobb
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som lærer i mediefag ved siden
av driften av kulturhuset.

Familieliv i friluft
Emilie Blichfeldt (19) vokste opp
i Kråkeslottet. I dag studerer hun
drama. Hun liker å være tilbake
i barndomshjemmet. Her har hun
møtt mange spennende mennesker. Og som barn fikk hun utfolde seg fritt i natur og lek.
– Vi hadde det fantastisk gøy.
Inne er det en kostymedunk vi
forsynte oss sjenerøst fra. Vi lekte
restaurant, lagde egen meny, og
de som lekte gjester betalte med
utenlandske penger. Vi var mye
ute i frisk luft, fisket etter krabber i dammen her borte. Og som
ungdommer satt vi på stranden,
innpakket i tepper, og skravlet til
langt på natt, forteller hun.
Moren som har den samme
røde hårfargen som datteren, nikker og er enig.
– Det var et eldorado for barna
våre, konstaterer Kitte.
For danske Kitte er Senja eksotisk. Det var derfor hun kom hit.
I Danmark er det ikke
mange fjell, men det
er det her. Hun speider utover havet i midnattssolen.
– Fjellene er som
filmkulisser i det fjerne, sier hun. – Og hver
gang jeg kommer til
mitt hemmelige moltested, står moltene
klare og venter. Her
er det bare helt herlig
å være.

Med kulturen
i høysetet

Hus med sjel
Det er 18 år siden
Georg og Kitte tok over
stedet. De er glade de
kan dele det med andre. Nå er alle som er
her som en familie.
– Da vi flyttet hit, etter at Ulf gikk bort,
pleide sønnen vår, Viktor, å kle seg ut i Ulfs
tøfler og silkeslåbrok.
Han var seks år gamer
nge skal føle at huset
mel den gangen. Han
HISTORIE: – Vi vil at ma ne her har gammel paiale
krevde full oppvartning
deres. Mange av mater nskape, men har historie
gje
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klarer «slottsforvalteren
godt.
og miljø inngravert, for
For ham og alle som
kommer til Kråkeslottet,
er det en kulturell oase. Et dypp
i det iskalde vannet, kjennes forfriskende etter en tur i den nye dager, slår toner av musikk mot
saunaen. Huset er i stadig utvik- oss. Den lokale, men landskjenling med nye rom og andre fines- te artisten Moddi bruker noe
ser. Materialene hentes fra skogen av millionstipendet han fikk av
i Målselv, fra rivingsprosjekter a-ha til å spille inn musikkvideo
eller fra drivtømmer fra stranda. i hjemtraktene.
– Her lever vi livet slik vi vil
I andre etasje har Georg brukt
dører som tidligere hørte til et leve det, med musikk og liv som
bedehus på Senja. Her er histo- fyller huset, sier Georg.
– Vi er så heldige!
◆
rien levende. Inne, der fiskerne
hjemmet@egmonthm.no
rullet ut fisk i trillebår i gamle
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EKSOTISK: Kråkeslottet ligger i Bøvær på Senja.
Her har du naturen tett på, og kan fort vekk få
nærkontakt med ørn, oter, sel og gaupe.

LOKALHELT: Artisten Moddi har tilknytning til Senja. I fjor sommer
holdt han konsert på Kråkeslottet.

▾ LESEHJØRNE: Hyllene er fylt med filosofibøker
og skjønnlitterære klassikere. Her sitter Emilie og leser.

◂ LYST: Det blir en spesiell stemning når det er midnattssol.
Solen forsvinner bak fjellene ved midnatt, men det er lyst
Foto: Guri Haram
resten av døgnet.
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