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Forord 

Etter 3 år på interiørarkitektur ved Høyskolen Kristiania, der jeg nå har skrevet en 

bacheloroppgave, har jeg har lært mye om meg selv som designer, og hvilken roller jeg har. 

Jeg valgte et tema som står meg nært, havet, og interessen min for dette har økt gjennom 

jobbing med oppgaven. Jeg ser tilbake på prosessen som ekstremt lærerik og spennende. Jeg 

håper forslaget til interiørløsningen kan være til inspirasjon for noen, og at debatten rundt en 

problematisk fiskeindustri fortsetter etter oppgavens innlevering.  

Det å stå «alene» i en oppgave, hvor jeg har valgt tema og bygg selv, har lært meg å bli mer 

selvstendig og trygg på meg selv. Likevel har jeg ikke vært helt alene. Jeg har fått mye hjelp, 

og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke disse menneskene. Først vil jeg rette en stor 

takk til veilederen min, Jeremy Williams. Takk for god motivasjon, og engasjerende samtaler, 

ikke bare til bacheloroppgaven, men gjennom tre fine år på studiet.  

Jeg ønsker også å takke Levende Lokaler og Kooperativet hjemme i Flekkefjord som gav meg 

et fellesskap i en tid som har vært preget av det stikk motsatte. I tillegg vil jeg takke de som 

stilte opp til intervju, befaringer, observasjoner osv. Dere har hatt alt å si for oppgavens 

resultat.  

Til slutt, takk til foreldrene mine som har vært til stor hjelp under denne oppgaven med støtte 

og ro, i en periode som, til tider, har manglet det.   

Oslo, våren 2021
Synne Lauvli Tjørsvåg 
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1.0 Innledning og forankring 

1.1 innledning 

Innen 2050 kommer det til å være mer plast i havet enn fisk. Hver dag fiskes det med trål i 

store mengder som er med å ødelegge havbunnen og økosystemene under vann som er 

kritiske for klima. Overfiske ødelegger systemene og gjør at dyre- og plantearter blir truet 

og/eller dør ut (Forskning). I dag er det en kjent sak at jordens ressurser begynner å slite, og at 

dette gir ringvirkninger til oss mennesker med økende naturkatastrofer. Dette er informasjon 

som ofte leder til frykt og håpløshet, men leder frykt til de beste løsningene?  

Når en brannstasjon i Flekkefjord skal fraflyttes er det ønskelig å finne et passende nytt 

innhold. Men hva er behovet i denne byen? Kunne det vært mulig, med interiørarkitektur, å 

bidra til en bedring av et klimaproblem? Er det et grunnlag i Flekkefjord for å lage en 

fiskerestaurant som benytter seg av lokale ressurser? I denne oppgaven har jeg forsøkt å 

besvare dette spørsmålet ved å blant annet benytte meg av kreative metoder, intervjue lokale 

personer og la meg inspirere av naturen.    

1.2 Bakgrunn 

Bakgrunn for tema til denne oppgaven er basert på min interesse for sjøen. Selv er jeg fra en 

plass hvor vi har sjøen og havet i nærheten, og helt fra jeg var liten har livet på, i og under 

vannet stått meg nært. Når det ble helg tok vi båten ut på tur så fort alle i huset var hjemme fra 

jobb og skole. Disse turene bestod av å ta krabber på fjellene om natten, fiske inn til middag, 

bade når temperaturen ble litt for høy, dykke for å utforske livet under vannoverflaten, og 

mye, mye mer. Sjølivet har spilt en utrolig stor rolle for oppveksten min, med alle minnene og 

erfaringene det har gitt meg. I dag får vi høre at i 2050 kan det være mer plast i havet enn fisk 

(Forskning), og at havet som er en av de store ressursene våre, er i fare for å dø ut. Dette gjør 

meg bekymret for hvilke minner jeg kommer til å ha med sjøen videre i livet mitt, og hvilke 

minner andre kommer til å ha etter min tid. Jeg ser med andre ord en stor viktighet i å bevare 

havet og dets ressurser som vi daglig er med på å skade og utrydde, og derfor ble det naturlig 

å ha dette som tema for bacheloroppgaven min.  

Likevel er det interiørarkitektur jeg studerer, min oppgave er å lage rom, ikke å bli 

miljøaktivist, men kanskje det var en måte jeg kunne kombinere disse?  
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Et annet fokus for valget mitt ligger i hvilket bygg jeg har valgt. Bygget er en Brannstasjon i 

Flekkefjord, hjemkommunen min, som snart skal fraflyttes. I november da jeg skulle ta valget 

for bygg, fikk jeg se en avisartikkel fra lokalavisen derfra (Vedlegg 1), hvor planene for 

bygget ble nevnt. Her var det planer om å bruke bygget til kontor eller omsorgsboliger. Dette 

hørtes fornuftig ut, da behovet for slike virksomheter er stort i byen, men likevel var det noe 

jeg reagerte på. Bygningen ligger i en gammel og vernet bydel som kalles «Hollenderbyen», 

som er et populært turiststrøk på somrene. På den andre siden av bygget renner byelven 

gjennom, hvor det daglig er masse båttrafikk og kajakkpadlere som suser forbi. Hvorfor 

skulle akkurat dette bygget, med de flotte fasilitetene, bli gjort om til en virksomhet som var 

avlukket for resten av byen? Siden jeg allerede hadde tema for oppgaven klart, havet, så jeg 

umiddelbart en mulighet til å bruke mine ferdigheter innen interiørarkitektur til å lage et 

alternativt forslag til en ny virksomhet for bygget.  

 

Denne oppgaven skal både vise hva jeg som har gått interiørarkitektur ved Westerdals i 3 år 

har lært og anvendt meg å bruke, men den blir også noe preget av mine egne meninger og 

ytringer med et lite stikk til industriens og politikkens tankegang om hva det vil si å tenke 

nytte. Må nytte alltid være i form av penger?  

 

Jeg ønsket å lage en løsning som svarer nei til dette. Nytte kan også være opplevelsene man 

kan gi andre, og ringvirkningene denne opplevelsen har mulighet til å oppnå. Jeg ønsker å 

lage et forslag som tar hensyn til ‘Triple bottom line’-modellen (figur 1), og som ikke bare 

fokuserer seg rundt ‘Profit’ delen.  

 

1.3 Formål og problemstilling 

Formålet til denne oppgaven blir tredelt.  

1. Å opplyse og sette fokus på hvilke muligheter vi har lokalt, istedenfor hva som ikke 

fungerer, slik at vi ikke blir styrt av frykt i miljødebatten, men heller av håp som fører 

til resultat og derav handlinger 

2. Å vise hvordan interiørarkitektur kan være med på å opplyse om muligheter innenfor 

lokale ressurser og krefter ved å, med arkitektoniske virkemidler, få brukere til å føle 

de er en del av havet, og derav øke respekten for dets ressurser.  

3. Å vise frem hvilke muligheter et bygg har, både med beliggenhet, målgrupper, samt 

tenke på hva bygget og byen har vært i fortid, og hva det kan bli i fremtid.  
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Problemstillingen jeg kom frem til fra disse formålene og ønskene ble:  

 

«Hvordan kan man ved bruk av bærekraftig interiørarkitektur skape et alternativt utsalgs-

/utstillingssted for å vise frem lokale ressurser og produkter i en gammel brannstasjon?» 

1.4 Omfang og avgrensinger  

I denne oppgaven har jeg forsøkt å sette meg noe inn i fiskeindustrien, men en klar 

avgrensning har blitt dybden jeg satt meg inn i denne industrien, for å kunne holde fokus på 

rollen min som interiørarkitekt. Ved research, observasjoner, intervjuer og undersøkelser 

ønsket jeg å få overordnet informasjon om behov, og lage en løsning til å dekke dette ut ifra 

hva jeg fant. Det vil si at i løsningen jeg presenterer ikke kommer til å dekke alle behovene 

for plass og funksjoner tilknyttet fiskemottak, lagring, leveranser, osv., men løsningen baserer 

seg på informasjon jeg selv har innhentet gjennom prosessen. Informasjonen er blant annet 

hentet fra lokale aktører som driver firma/hobbyen deres enten på heltid, deltid eller fritid.  

 

I oppgaven presenterer jeg noen nye arkitektoniske inngrep og endringer for plassering av 

vannavløp, hvor noen endringer i virkeligheten måtte blitt konsultert i samarbeid med RIB og 

RIV. Det vil si at noen av inngrepene som blir presentert ikke nødvendigvis er realistiske, 

men de presenteres med utgangspunkt for å vise frem konsept og tanker fremfor 

gjennomførbarhet. Det samme gjelder for brann og rømningsveier.  

 

2.0 Teori 

Da denne oppgaven har livet under vann som tema, ble det viktig å sette seg noe inn i teorien 

ved informasjonsinnhenting- delen. Her er det hentet informasjon fra bøker, essayer, avis-

artikler, dokumentarer og mye mer. Siden en stor del av denne oppgaven er å 

finne/anerkjenne feilene med industrien og lære av dem, for så å komme med en ny løsning, 

er det viktig å lære om hva andre har pekt ut til å være feil og/eller muligheter. Det har også 

vært kunnskapsrikt å se på forskjellige teorier og modeller som beskriver en bærekraftig drift, 

derfor blir disse også presentert.  
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2.1 Dagens klimautfordringer  

2.1.1 Dokumentar: Seaspirasea  

Seapirasea er en Netflix dokumentar som kom ut i mars 2021. De har fått mye 

oppmerksomhet både for de viktige temaene den tar opp, men kanskje mer på hvor de 

konkluderer med at løsningen til alle disse problemene ligger. Deres konklusjon var klar: kutt 

ut sjømat, og gå over til en plantebasert diett. Dette var basert på mye informasjon de viste 

frem i den halvannentime lange dokumentaren, blant annet: 

- Overfiske 

- «accidental take» fisken/dyret man får i garnet som man ikke skulle ha, og da kaster ut 

igjen (der fisken/dyret ofte har dødd før man rekker å slippe det ut) 

- Forurensing i form av utslipp fra båter  

- Slavearbeid 

- Dårlig eller ingen kontroller for opprettholdning av regler 

- Etiske dilemmaer «er det rett å drepe en fisk for å spise den?» eller «føler fisk 

smerte?»  

- Bunntrålere som ødelegger havbunnen (river med seg koraller/tang og tare/etc. Som er 

maten til noen – derav ødelegges økosystemene, og plante- og dyreslag dør ut) 

- plastforurensing (tilnærmet 50% av plast i havet kommer fra fiske)  

Dokumentaren peker på mange feil, men felles er at disse tingene skjer uten at vi kan se det. 

Flere kommenterte at etter å se denne dokumentaren begynte de på en plantebasert diett, fordi 

dette var ting de ikke visste om. Altså, når de fikk se hva som skjedde – reagerte de. I dette 

tilfelle reagerte de negativt, fordi informasjonen skremte dem. Hva om man hadde vist fram 

noe positivt– hvordan hadde man reagert da?  

 

2.1.2 Findus og miljømerking  

Artikkelen som var én av grunnene til valg av tema for denne bacheloren, ble jeg opplyst om i 

2019. Det er en artikkel fra NRK, om hvordan Findus sine produkter er miljømerket selv om 

produktene reiser via blant annet Kina og Nederland, før produktet havner i frysedisken i 

Norge (NRK). Artikkelen tar for seg at miljømerkingen kan være misvisende ovenfor 

forbrukere, da produktet kanskje ikke er like miljøvennlig som en tror. Artikkelen fikk mye 

oppmerksomhet, da flere forbrukere følte seg lurt av miljømerkingen etter de ble opplys om 
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dette. Findus forklarte valget med at de i Kina kunne utnytte produktene fra Norge bedre, men 

har vi ikke kompetente nok fiskere og kokker her til det?  

 

2.1.3 Dokumentar: Our planet  

David Attenborough er en programleder og en kjent miljø- og naturaktivist. I 2019 kom serien 

«Our planet» ut, hvor Attenborough forklarer hvor skjøre systemene i naturen er i dag, og 

hvor viktig det er å handle i dag. Gjennom dokumentarserien, viser han frem problemene, 

istedenfor å ignorere dem, eller å kun snakke om det. Dette ser jeg på som et sterkt 

virkemiddel for å engasjere flest mulig. Du kan ikke gjøre noe med det du ikke ser.  

 

2.2 Bærekraftige teorier 

2.2.1 Lokalsamfunn 

I boken «The transition companion: Making your community more resilient in uncertain 

times» Tar Rob Hopkins opp mange spennende temaer. Ett av de som har påvirket denne 

oppgaven er om lokalsamfunn, og hvordan disse kan være løsningen for fremtiden. I 

løsningen som er vist til denne oppgaven, har fokuset vært på å fremme hvilke ressurser vi har 

lokalt, istedenfor varer, der vi ikke har kjennskap til prosessen. Da er det både innbyggere i 

Flekkefjord, fiskere, og kommuneledelsen som må være villige til å ta valget, og satse på 

dette, for å danne et lokalsamfunn.  

 

«Community resilience: The capacity of an individual, community or system to adapt in order 

to sustain an acceptable level of function, structure and identity.”  

(Hopkins 2011, 45) 

 

Systemene, fiskeindustrien, fungerer ikke på lang sikt slik den drives i dag. Derfor må vi alle 

tilpasse oss mot noe annet, i fellesskap, som et lokalsamfunn ifølge Hopkins sin teori.  

 

2.2.2 Triple bottom line 

Triple bottom line, eller den tredelte bunnlinje som den kalles på norsk, er et begrep innenfor 

samfunnsøkonomi, som ble lansert i 1993 av forfatter og entreprenør John Elkington (Store 

Norske Leksikon). Den har tre hovedpunkter som er ‘people’, ‘planet’, ‘profit’ (figur 1), og 

disse sammen, skal skape et bærekraftig system/organisasjon/firma. I min oppgave har 
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fokuset vært på å bruke brannstasjonen til noe bærekraftig i form av ‘planet’ delen, men under 

dette inngår også de to andre gruppene. Den sosiale bunnlinjen handler om bedriften sin 

påvirkning på mennesker, internt i bedriften og eksternt for kunder, lokalsamfunn og lengre ut 

i bedriftens verdikjede (Store Norske Leksikon). Løsningen skal altså være til fordel for alle 

delene, og på den måten, bli et bærekraftig system. Satser en da på miljøet i den nye 

funksjonen til brannstasjonen, kan dette tiltaket også egen mennesker rundt, som da ønsker å 

bidra til dette tilbudet i form av penger.  

 

2.2.3 Cradle to cradle  

«Consider this: all the ants on the planet, taken together, have a biomass greater than that of 

humans. Ants have been incredibly industrious for millions of years. Yet their productiveness 

nourishes plants, animals, and soil. Human industry has been in full swing for little over a 

century, yet it has brought about a decline in almost every ecosystem on the planet. Nature 

doesn’t have a design problem. People do. » 

(Braungart, McDounough 2019) 

 

Dette sitatet beskriver hva jeg jakter etter i denne besvarelsen. Jeg ser til naturen for svar, 

fordi den, ifølge Braungart og McDounough, dominerer, og utklasserer våre menneskeskapte 

systemer.  

 

2.3 Eksempler på møte mellom hav og menneske i form av interiørarkitektur  

2.3.1 Under 

«Under» er en restaurant som befinner seg på Lindesnes. Restauranten er et bygg senket ned i 

sjøen, hvor en, under måltidene, har god utsikt rett ut i sjøen (under vann) der maten kommer 

fra. Lysinnspill, farger og form for restauranten utgjør et rikt konsept for å binde mennesket 

sammen med havet, og maten de spiser (vedlegg 2).  

 

En utfordring her er at tilbudet ikke er tilgjengelig for alle. Et måltid med drikke kan gjerne 

koste 4-5.000,- kr pr. Person. I tillegg savner jeg også en mulighet til å ta med seg denne 

opplevelsen hjem på en eller annen måte, slik at opplevelsen ikke blir liggende igjen i 

restauranten, men har mulighet til å påvirke hverdagen til de som har besøkt restauranten.  
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2.3.2 Sjø  

«Sjø» er en restaurant som befinner seg i Lyngdal. Her selges det takeaway, og man kan også 

spise i restauranten. Menyen er preget av lokale råvarer og interiøret gir noen assosiasjoner til 

havet med de blåe tonen på veggene og en mindre ferskvaredisk. Ellers har restauranten et 

ganske ‘vanlig’ restaurantuttrykk (vedlegg 3).  

 

Et savn fra dette tilbudet blir en større tilknytning til havets univers, enten i interiøret eller 

med de fysiske produktene de stiller ut, slik at besøkende kan forstå hvilken ressurs de faktisk 

benytter seg av.  

 

2.3.3 Eff eff 

«Eff eff» er en østers- og vinbar med beliggenhet i Oslo. Denne baren har utmerket seg i 

sosiale medier med sitt røffe uttrykk i markedsføringen (vedlegg 4), som appellerer til en 

yngre målgruppe. Interiøret gir det samme uttrykket. Det er mulig å spise der, men også å 

bestille østers og sauser, når de har varer nok til dette. Baren har god informasjon om 

produktene, og er åpne om hvor de kommer fra.  

 

Selv om baren har god informasjon om produktene sine, savner jeg flere lokale produkter. Én 

av østers-typene deres er fra Egersund, mens de fire andre er fra Frankrike og Canada. 

 

2.4 Oppsummering 

- Fra informasjonsinnhentingen fra meninger om dagens klimautfordringer, er det 

mange som har forskjellige meninger. Likevel er det flere som anerkjenner at det 

eksisterer et problem, men alle har forskjellig løsning til problemet 

- Seaspiracy har, ved å vise de stygge sidene av fiskeindustrien, påvirket mange til å 

velge bort sjømat fra dietten sin, men hva kunne disse gjort om man hadde presentert 

en løsning som viser hele prosessen, og som ikke er innom de problematiske temaene 

som nevnes i dokumentaren? 

- David Attenborough, sier at naturen er i ubalanse på grunn av menneskeskapte 

miljøproblemer. Ved å vise naturen de frem, klarer han å vise hva vi er med på å 

ødelegge, noe som kan bidra til et positivt engasjement.  
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- Findus begrunner valget sitt, i en artikkel fra NRK, ved å sende fisken til Kina, fordi 

der klarer de å utnytte ressursen bedre, noe som gjør opp for miljøutslippene tilknyttet 

transport. Men er det virkelig ingen som kan det å utnytte en ressurs fra havet, her i 

Norge (hvor produktet er fisket opp fra)?  

- Det finnes mange teorier på hvordan en kan få et system til å bli bærekraftig. Alle tre 

som er presentert i denne oppgaven har naturen enten som base, eller som en del av 

det.  

- Det finnes allerede restauranter med gode interiørløsninger i Norge i dag, men går det 

an å plukke ut fra det gode fra disse, og lage en ny løsning som representerer en 

helhetlig løsning som ikke kun fokuserer på miljøet, eller kun på økonomien? 

 

 

3.0 Forskningsdesign og metode 

For denne oppgaven har det vært viktig med både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling, 

både for å avdekke behov for Flekkefjords innbyggere, og for å høre om historier og 

erfaringer fra virkeligheten. Ved dybdeintervju har en mulighet til å gå dypere inn for enkelte 

temaer, og en kan også oppnå større forståelse for et definert område. For denne oppgaven har 

det både vært kunnskapsrikt og motiverende med dybdeintervjuene som ble gjennomført, og 

resultatet hadde ikke vært det samme uten denne informasjonen og innflytelsen den har gitt til 

oppgaven.  

 

Observasjoner kan være nyttig for å øke forståelsen av en funksjon/tjeneste/etc. Ved å se den i 

virkeligheten, altså hvordan en vanlig dag er, kan en observatør kanskje få med seg mye mer 

en hva en muntlig beskrivelse sier, da den ofte kan være preget av fortelleren sitt syn/sin 

tolkning. Siden dette er en oppgave omhandlende interiørarkitektur, har det vært svært nyttig 

å dra på observasjon, for å se hva som er av behov for bevegelse, plass, akustikk, belysning, 

etc. tilknyttet et fiskemottak, behandling av fisk, og leveranser.  

 

3.1 Spørreundersøkelse 

3.1.1 Utarbeiding  

Da undersøkelsen skulle være anonym, for å slippe unna meldeplikten til NSD, ble det 

bestemt å utarbeide et nettbasert skjema for å kunne enkelt holde det anonymt, samtidig som 
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det var lett å sende ut skjemaet for å flest mulig svar. Ved å bruke en anonym plattform for 

informasjonsinnhenting der hverken navn, epostadresse, eller IP-adresse blir lagret, oppfyller 

det kravene til NSD for anonymisering av personvern (NSD, 2021). Jeg benyttet meg av 

nettskjema.no, da jeg var kjent med dette tilbudet fra før av, og visste at dette var et sikkert 

tilbud å benytte seg av.  

 

Spørreundersøkelsen bestod av 16 spørsmål hvor kun to av de var frivillige (fordi de ikke var 

relevant for alle). Spørsmålene skulle kartlegge hvor stort sjømatforbruk en flekkefjæring har, 

og hvor h*n kjøper de forskjellige produkter når h*n skal handle inn.  

 

3.1.2 Reliabilitet 

I Flekkefjord er det noe over 9000 innbyggere. Til dette skjemaet fikk jeg 125 svar. Det alene 

gjør at svarene ikke kan representere hele byen da det ‘mangler’ minst 8875 svar. Likevel er 

125 svar noe å ta et utgangspunkt fra. For å se nærmere på hvem disse 125 personene er, uten 

å bryte anonymiteten, ble de bedt om å svare på hvilken alder de hadde, og hvilket kjønn de 

identifiserte seg som. Fra undersøkelsen kom det inn alder fra alle svaralternativene, med en 

større del fra kategorien 51-60 år (41 personer) og 21-30 (36 personer). Kategoriene med 

minst svar fra, var under 20 (2 personer) og over 70 (4 personer) (figur 2). Av kjønn, var det 

et flertall av kvinner med 71% (figur 3). En av grunnene til den noe skjeve fordelingen kan ha 

med plattformen undersøkelsen ble publisert på (Facebook), men dette ble en naturlig 

plattform å benytte seg av for å nå flest mulig aktive innbyggere. Det ble vurdert å stå fysisk 

ute i gatene for å innhente informasjon der, men pga. covid-19 og restriksjonene, ble det fort 

tatt en avgjørelse på at dette var den mest forsvarlige metoden for øyeblikket.  

 

3.1.3 Validitet  

For å argumentere for validitet, er det viktig å vise til hvordan spørreundersøkelsen ble 

utarbeidet. Til spørsmål 6-9 (figur 7, 8, 9 og 10) ble spørsmålene bygget opp med «hvor 

mange ganger ...».  Da var det 8 svaralternativer. Det vil si 8 mulige punkter å legge seg på. 

Det ble valgt at de skulle kunne svare ut ifra forbruket på en uke fordi det kan være lettere å 

relatere seg til, men også da 8 alternativ gjør at de ikke kan legge seg på midten. Enten er de 

mer mot 0, eller mer mot 7. Da kan en ikke være nøytral, men må ta et bevisst valg. Siden 

ukedager er noe alle kan relatere til, er mer sannsynlig at svaret blir nært sannheten, og av den 

grunn blir validiteten styrket.  
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For å ta en test på om spørsmålene var forståelige, ble undersøkelsen testet på 2 personer før 

den ble publisert. De gikk først gjennom testen selv, deretter snakket vi sammen om mulige 

misforståelser/skrivefeil/etc. På den måten kunne jeg være mer sikker på at de som skulle ta 

testen forstod hva de svarte på, og derav kunne jeg med større sannsynlighet unngå mulige 

feilkilder. For utforming av spørsmål ble det bevisst unngått ledende ord som «mye», «ofte», 

«sjeldent», etc. da disse ordene kan være svært individuelt forstått fra person til person 

(Larsson 2019, 125-128). Setningsoppbyggingen var mer direkte for å få et direkte svar og 

ledet forhåpentligvis til mindre tolkning av spørsmål, slik at jeg kunne slippe å tolke svarene.  

 

Noe som ble vurdert ved utforming av spørreundersøkelsen, var å inkludere et spørsmål om 

hvor innbyggerne i Flekkefjord får tak i sjømaten sin (butikk, selvfanget, kjøpt av naboen, 

etc). Men siden interessen min var å finne ut av butikkvaner, valgte jeg bort dette spørsmålet. 

Likevel var det viktig å ha med i tankene da jeg gikk gjennom svarene at noen kanskje ikke 

benytter seg av tilbud fra butikk i det hele tatt – og av den grunn velger ‘0’ på «når du skal 

handle et sjømat-produkt»-spørsmålene. Fordi de aldri handler disse produktene, de fanger de 

selv. 

 

Det er en mulighet at noen har svart flere ganger på undersøkelsen, siden det ikke er en grense 

for dette, og siden den er anonym, går det ikke an å sjekke dette. Det blir en mulig feilkilde, 

men er vanskelig å gjøre noe med om man ønsker å beholde anonymiteten. Selv om en ikke 

kan gjøre mye med det, er det viktig å være klar over ved analyse av funn.  

 

3.1.4 Funn  

Etter en analyse av spørreundersøkelsen ble det klart at et stort antall av de som svarte, spiser 

sjømat i løpet av en uke. 92% av de 125 som svarte spiser et fiske- og/eller skalldyrprodukt i 

løpet av en uke (figur 5). Av de 8% som ikke spiste det i løpet av en uke, svarte at det enten 

var siden de ikke likte det, eller huket av for «annet» (figur 6). Det vil si at basert på 

nettoutvalget fra denne undersøkelsen (som har et bruttoutvalg på 9000) spiser de aller fleste 

innbyggere i Flekkefjord sjømat i løpet av en uke. De fleste spiste fisk 1-2 ganger i uken 

(figur 7), og skalldyr 0-1 ganger (figur 8). Et funn som overrasket, var spørsmål 8 (figur 9) 

som sa at hele 72% svarte at de spiser sjøgress, tang eller tare 1 eller 2 ganger i uken. Siden 

spørsmålet er i lik form som de to spørsmålene tidligere, er det lite sannsynlig for 

misforståelse av spørsmålet, og mer sannsynlig at svarene stemmer. Det er ukjent hvilken 
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form de som har svart, spiser dette – om det er selvplukket fra sjøen, et kosttilskudd, etc. Men 

funnet var interessant for å ta med videre i oppgaven da dette muligens avdekket et behov for 

å kunne ha et utvalg av sjøgress, tang og tare i løsningen. Et annet funn var fra spørsmål 10 

(figur 11) der 77% svarte at de gjerne ville spise mer, eller prøve ut mer sjømat. Av 

alternativene var det jevnt for hva de ville spise mer av, men flesteparten svarte skalldyr (figur 

12). For spørsmålene om kjøpevanene inne sjømat, svarte nettoutvalget at de handlet mest 

fabrikkproduserte fiskeprodukter istedenfor lokale, selv om det var noe jevnt (figur 13), mens 

ved skalldyrprodukter handlet et stort flertall lokalt (figur 14).  

 

 

3.2 Dybdeintervju 1 - Sau 

Mitt første intervju var med noen som selger produkter fra villsaulam (fenalår og pinnekjøtt), 

og honning. Det er et ektepar som driver dette, der begge jobber i en fulltidsstilling i tillegg til 

dette. De passer selv på sauene, lammene og biene. Jeg var allerede kjent med dette firmaet, 

men ønsket å finne mer informasjon og gå dypere inn på hvordan de driver firmaet, hvilke 

erfaringer de sitter med, og hvor bærekraftig dette er med tanke på økonomi, 

fulltidsstillingene de har ved siden av, og hvordan det føles å drive dette firmaet. Hvis det 

opplevdes positivt å drive dette, kan det kanskje sende et «klarsignal» til kommunen om at 

tilbud som dette er noe bærekraftig de gjerne kan satse mer på. Til intervjuet ble det 

utarbeidet en intervjuguide for å kunne forberede meg så godt som mulig, og til sikkerhet om 

jeg trengte et manus å forholde meg til, for å få svarene jeg var på utkikk etter. Likevel var jeg 

ikke bundet til denne, og var klar til å gå inn på andre temaer, om det ble mer interessant 

(vedlegg 5).  

 

3.2.1 Funn  

Fra intervjuet ble det klart for meg at paret som driver firmaet, ikke assosierer dette med 

stress, men heller det motsatte. Som intervjuobjektet sier:  

 

«... det påvirker meg i mitt eget liv, jeg er enda mer opptatt av å støtte det lokale. Det skal 

være kortreist, hvorfor skal jeg gå over bekken for å hente vann?» 

(Se vedlegg 6 for hele intervjuet) 
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Dette ble et funn for denne oppgavens tidligere research, hvor det i Daatland sin bok, har slik 

beskrivelse av da blåbær først kom til Flekkefjord:  

 

«Kanskje var det også blåbær å få kjøpt [på markedet ved fiskebrygga]. Men de færreste ville 

vel gi 20 øre literen for bær, når en kunne ta med seg blåbærpilleren og dra opp i 

Søylandsheia, hvor en kunne plukke dem gratis»  

(Daatland, s 35) 

 

Både før, og nå i 2021 ligger det et fokus på å benytte seg av hva vi allerede har, istedenfor å 

benytte oss av andre tilbud fra resten av Norge eller utlandet. Som intervjuobjektet også pekte 

ut, er det en stor interesse for både det lokale, og de kunder vet er behandlet godt og som i 

dette tilfellet er ‘vilt’.  

 

«Vi har faktisk ikke nok kjøtt. Det forsvinner [blir solgt] sånn som vi vil ha det ... og jeg har 

også funnet ut at prismessig så er det heller ikke dyrere. Og det har også noe med 

tilhørigheten å gjøre [å handle lokalt] – jeg sier det smaker litt bedre.» 

(Vedlegg 6) 

 

Dette styrket forforståelsen min av at mange i Flekkefjord er interessert i å kjøpe lokalt, da et 

firma fra en mindre by, klarer å selge ut varene sine hvert år.  

 

3.3 Dybdeintervju 2 - fotografen  

Mitt andre intervju var med en ivrig fotograf fra byen, som i tillegg driver en populær side på 

Facebook hvor han deler bilder, historier og fortellinger fra dagen sin. Bildene og 

videosnuttene han deler er ofte fra fjorden i Flekkefjord. Med i overkant av 2 500 følgere på 

siden sin, så jeg på han som en god kilde til å fortelle meg om hva han syntes var så flott med 

denne byen, og hvilke tanker han hadde rundt byutviklingen – altså hva Flekkefjord kunne bli 

videre. Kanskje hadde han god kunnskap å komme med, til å utvide synet mitt. Også til dette 

intervjuet utarbeidet jeg en intervjuguide (vedlegg 5)  

 

3.3.1 Funn  

Under intervjuet fortalte fotografen om da han selv var liten og kunne se makrellen komme da 

vannet ‘kokte’. Dette ble vi enige om at det kanskje ikke er så mange som har dette forholdet 
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til sjøen og dens sesonger lengre, og kanskje det er derfor mange ikke kjenner på viktigheten 

av ressursene fra fjorden.  

 

«Jeg tror også det er mange, også i din alder, som ønsker å lære mer, men det nytter ikke å 

bare gi de en fisk i hånden.»  

(vedlegg 7)  

 

Dette forsterket ønsket mitt om å vise frem flere siden ved et produkt, helt fra det 

ubehandlede produktet, til det ferdigbehandlede. Skal en lære å bruke noe, må en se hele 

prosessen.  

 

«-Hva tror du denne byen trenger?» 

 

«Vi trenger et levende miljø, ikke flere museer, eller hus som viser hvordan 

hollenderbyen ser ut på utsiden ... jeg tror vi trenger et blikk bak. Det tror jeg. Men 

med betingelse av at det er noe vi kan bruke fremover.»  

(Vedlegg 7) 

 

Mitt ønske om å skape noe som både viser hva byen har vært tidligere, og hva det har hatt å si 

for byutviklingen, samtidig som en tenker fremover, og hvordan en kan utvikle bymiljøet, blir 

styrket når fotografen sier dette til slutten av intervjuet. Også han ser ikke bare en stor 

viktighet i hva vi skal bli, men hva vi en gang har vært i tillegg.  

 

3.4 Observasjon - Fiskers fiskemottak  

Observasjonen hos Fiskers fiskemottak, gav et godt innblikk både til hvordan slakting av fisk 

foregår, hvilke ressurser og krefter som er nødvendig til dette, men også hvordan det var for 

de som arbeidet med dette. Slaktingen var mer strukturert en jeg hadde forestilt meg, og 

personene som slaktet virket glade for å bli med på dette. Se vedlegg 8 for mer informasjon 

om observasjonen. 

 

3.5 Observasjon - MS Fisk 

Denne observasjon var i tråd med observasjonen hos Fiskers fiskemottak, da sjarken hadde 

leveranser fra tråling tre ganger i uken dit. Observasjonen var ikke planlagt, men jeg ble tipset 
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av lederen hos Fiskers fiskemottak at sjarken skulle komme i løpet av dagen, og at jeg var 

velkommen til å observere her også. Jeg så på det som en gyllen mulighet til å lære mer om 

behov og metoder de måtte ha.  

 

Da MS Fisk, sjarken, ankom mottaket hadde de vært og trålet reker. Det ble observert at de la 

til ved bryggen og fortøyet båten. Da de lempet rekene i land, var et annet funn at det ble en 

del søling av is og reker. Dette måtte de bruke noe tid på i etterkant, til å rydde opp. For flere 

detaljer fra observasjonen, se vedlegg 8.  

 

3.6 Forskningsetikk ved intervju og observasjon  

3.6.1 Validitet og reliabilitet 

Både Sau og fotografen er enkeltpersoner som i seg selv ikke kan representere hele byen. 

Likevel har de begge mange følgere i form av nettside-følgere og kunder som kjøper 

produkter. Det vil si at det er mange fra byen som støtter det de gjør, og med andre ord er 

enige i hva de driver med. På den måten kan en si at disse intervjuobjektene er med på å være 

en sterk stemme for hva flekkefjæringer interesserer seg for, og muligens kan ønske seg mer 

av.  

 

Intervjuet med fotografen omhandlet seg for det meste rundt fiske, siden dette stod han nært, 

og siden jeg hadde dette som tema for min oppgave. For å finne ut hva Flekkefjord trenger, er 

det selvfølgelig viktig å ikke låse seg fast til et tema, men det ble likevel gjort pga. 

avgrensinger for omfang i henhold til research. Derfor kan det være mye annet Flekkefjord 

trenger, men da temaet allerede var valgt for oppgaven, ble det rett å holde fokuset 

utelukkende på fiske.  

 

Fiskers fiskemottak og MS Fisk er kun to av flere aktører som driver på i Flekkefjord og i 

nærområdet. Likevel er disse til stor begeistring for kunder og befolkningen, og det ble derfor 

rett å benytte disse til en observasjon for denne oppgaven. De har altså tilliten til mange 

flekkefjæringer (som vises på Facebook-sidene deres, og artikler fra lokalavisen), og blir 

derfor et godt eksempel å lære fra i denne oppgaven.  
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3.6.2 Personvern 

For å unngå innmelding til NSD, må både de som er blitt intervjuet, og de det er observert 

hos, anonymiseres.  

For å unngå innmelding til NSD, er det laget Alias til begge aktørene som deltok på 

dybdeintervju, og de som ble observert. På observasjonene ble det tatt bilder, med samtykke, 

men fjes og skilt er blitt sladdet slit at anonymiteten blir opprettholdt.   

 

3.7 Oppsummering  

- Flertallet av de som svarte på den anonyme spørreundersøkelsen, var i aldersgruppene 

51-60 og 21-30 år, og 71% var kvinner, noe som kan gjøre nettoutvalget mindre 

representativt.  

- Et klart flertall av Flekkefjords innbyggere (basert på nettoutvalget fra 

spørreundersøkelsen) spiser fisk og/eller skalldyrprodukter i løpet av en uke.  

- Et klart flertall ønsker også å spise mer og/eller prøve ut mer sjømat i hverdagen sin.  

- Mange handler fabrikkproduserte produkter, oftere fisk enn skalldyrprodukter.  

- Spørsmålene i den kvantitative spørreundersøkelsen var nøye utarbeidet for å unngå 

flest mulige misforståelser, men siden det er en anonym spørreundersøkelse, kan en 

ikke være sikker på om svarene er korrekte, da en ikke vet hvordan spørsmålene er 

blitt tolket av hver enkelt.  

- Fra intervjuet med Sau, ble det klart at det er en stor interesse for å handle lokalt, da de 

får gode tilbakemeldinger, og alltid blir utsolgt.  

- Fotografen tror byen trenger mer historiefortelling blandet med mer liv. Han ser ikke 

for seg at byen trenger flere museer, men heller noe som skjer.  

- Ved fiskers fiskemottak er pågangsviljen stor, og selv om et flertall av arbeiderne var 

pensjonister, ser det ikke ut som noe ork å bidra på slakt av lokalt fiske 

 

4.0 Interiørfaglige metoder  

For å kunne koble mennesket til havet, og livet under vann, har metoder innenfor interiørfaget 

vært et sterkt hjelpemiddel til å skape et resultat med interiørarkitektur. Da en 

bacheloroppgave er lengre og mer omfattende enn hva vi er vandt til fra tidligere oppgaver, så 

jeg en stor viktighet og hjelp i å konstant benytte med av metoder for å holde prosessen i 

gang.  
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4.1 Befaring på brannstasjonen  

For å få større forståelse til byggets beliggenhet, areal, størrelse og hvordan det opplevdes å 

bevege seg gjennom forskjellige deler, var det viktig med en befaring dit. Etter å ha kontaktet 

brannsjefen, fikk jeg et avtalt møte hvor jeg skulle bli vist rundt i bygget av en 

brannkonstabel. Befaringen ble kritisk for utformingen av den nye løsningen, da jeg oppdaget 

fordelene og ulempene med dagens løsninger. Samtidig fikk jeg ideer til byggets muligheter. 

På stedet skrev jeg ned informasjon fra brannkonstabelen, inntrykk og tanker. I tillegg 

begynte jeg å skisse noe på stedet, da befaringen til bygget inspirerte meg. På befaringen tok 

jeg også flere bilder som hjalp meg videre i prosessen, i etterkant av befaringen. Se vedlegg 9 

for mer informasjon fra befaringen.  

 

4.2 Kreative metoder  

4.2.1 Tankekart  

I starten av den kreative prosessen ble det brukt tankekart som øvelse, for å «tømme hodet». 

Tankekart er en metode som kan gjennomføres individuelt, der en skriver ned ulike 

assossiasjoner for å få rask oversikt for et felt (Lerdahl 2015, 124). Denne metoden hjalp meg 

godt til å fine ut av hvilken funksjon jeg ønsket i bygget. Gjennom tre forskjellige tankekart 

som hadde hvert sitt tema, kunne jeg i etterkant finne en sammenheng med det jeg hadde 

skrevet ned på de forskjellige «kartene» (vedlegg 10).  

 

4.2.2 Skissering og 3D  

Ved å transformere en brannstasjon til mathall og restaurant, var skissering på skisserull og 

papir et godt hjelpemiddel for å videreutvikle idéene mine fra tankekartene (vedlegg 11). Det 

var ikke før jeg ble mer sikker på idéene at jeg fikk skissene inn i Archiad slik at jeg kunne se 

det i en 3D-modell. Ved å se idéene mine i en 3D-modell ble det enklere å forholde seg til 

areal, høyder og størrelser. Etter hvert kunne jeg enkelt prøve ut forskjellige farger og 

materialer, som gjorde jobben mer effektiv.   

 

4.2.3 Lek med lys og refleksjon  

Da jeg bestemte meg for å ta inn lysrefleksjon fra havet i løsningen min, måtte jeg bli bedre 

kjent med dette. Jeg var usikker på om det var mulig å imitere dette lyset ved bruk av 

forskjellige materialer for å skape dramatiske effekter, og hadde noen forsøk blant annet med 
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hodelykt og aluminiumsfolie i et mørkt rom (vedlegg 12). Da fikk jeg teste hvordan lys og 

refleksjon fungerer. Senere i prosessen kom jeg fram til å benytte meg av det ekte 

reflekterende lyset fra vann, med hjelp av undervannsspotter om kvelden, og pendler i ruglete 

glass. Likevel var det å leke med lys og refleksjon et motiverende hjelpemiddel til jobbingen 

videre.  

 

4.2.4 Skifte i omgivelser 

Å være i en pandemi under bachelorjobbing har hatt sine ulemper, men gjennom jobbingen 

har det vært viktig å benytte meg av mulighetene jeg hadde i nærheten. Jeg flyttet hjem til 

hjemkommunen min, og foreldrene mine, en periode pga. en permisjon fra jobb. Her fikk jeg 

prøve ut hjemmekontor først. Da dette ble lite inspirerende tok jeg kontakt med et 

kontorfellesskap som nettopp hadde startet opp. Dette ble en stor forandring til det positive, 

og jeg ble inspirert igjen til å jobbe, da så mange rundt meg gjorde det samme. I helger og 

ferier vekslet jeg mellom kontorfellesskapet, hjemmekontor, og jobbing på hytten (med 

beliggenhet ved sjøen) (vedlegg 13). Det å bytte plass ser jeg i ettertid på at hadde en stor 

verdi for jobbingen. Et skifte i omgivelser kan ofte være inspirerende når man arbeider med 

ideer (Lerdahl 2015, 205). Videre da jeg skulle inn igjen til Oslo, fikk jeg prøve meg på 

jobbing under en togtur og jobbing i leiligheten min igjen.  

 

4.2.5 Inspirasjonsturer 

Da oppgaven har et høyt fokus på naturen og dens farge, former og lys, ble inspirasjonsturer 

en av de større delene for prosessen. Turer på fjell, i båt, ned til sjøen for å plukke tang og 

tare, stod på programmet flere ganger i uken (vedlegg 14). Det ble også spennende å gå på 

turer eller studere naturen til forskjellige tidspunkt på dagen, og det å følge med på naturens 

forvandling fra vinter til vår føltes inspirerende til oppgaven. Mot slutten av perioden min i 

hjemkommunen, startet makrellsesongen, og da ble det fisking i pausene. Det å jobbe med 

havet som tema, og kunne være så nært det på inspirasjonsturene jeg hadde, har hatt alt å si 

for oppgavens besvarelse. Under en pandemi, hvor en ikke har kunne møte mange mennesker 

har denne metoden også vært utrolig hjelpsom for motivasjonen min gjennom prosessen.  
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5.0 presentasjon av løsning  

For å klare å lage en mathall og restaurant hvor alle skal være velkomne, har interiøret og 

planløsningen tilnærmet alt å si. Gjennom teori og forskningsmetoder hvor jeg har studert hva 

som er dagens problemer med fiskeindustrien, har jeg forsøkt å lage en planløsning med 

interiørforslag og arkitektoniske virkemidler for å skape et innhold der kunder kan blir 

inspirert av sjøen med dets farger, liv og lys. Det er kritisk for dette forslaget at terskelen for å 

benytte seg av innholdet blir lav, slik at tilbudet kan benyttes av så mange som mulig – kun da 

ville en slik funksjon fungert. Denne delen av oppgaven skal forklare hvilke valg og endringer 

jeg har gjort, og hvorfor jeg har valgt å gjøre det.  

 

5.1 Romplaner  

For brannstasjonene er det lagd et nytt forslag med innhold av mathall og restaurant. 1. etg 

består av et kjøkken, en mathall, bar, bakrom til bar, lager, og toalett. 2.etg består av et lager 

tilknyttet kjøkkenet, garderobe til ansatte, en restaurant og et toalett. Takterrassen består av tre 

forskjellige sittemoduler utendørs, pluss at mye av området består av grønne planter og 

vekster.  

 

Mathallen i 1. etg er ment for mer uformelle besøk, hvor det gjerne skal komme kunder å 

handle med seg et produkt til matlagingen hjemme. I hallen er det også stoler og benker som 

bærer preg av det uformelle, for å fremme en avslappet stemning, og slik at bygget kanskje 

gjør at flest mulig føler seg velkommen, og da velger å ta turen innom. Restaurantdelen i 2.etg 

har et mer formelt preg, med hjelpemidler fra tekstilene og overflatene. Dette skal være en fin 

sone for å få den ‘ultimate’ opplevelsen av sjømat enten alene, eller i selskap med flere. 

Takterrassen er til for å utnytte bygget, og blir en fin sone for uformelle samtaler enten med 

kjente eller ukjente. I sin helhet skal bygget bære preg av at det er en tjeneste som alle kan 

benytte seg av, og det skal fungere både til hverdags og til eventuelle feiringer.  

 

5.2 Konsept  

Konseptet for denne oppgaven har jeg kalt «bølger som slår sprekker», for å vise at det er 

naturen som dominerer, og sakte, men sikkert ødelegger våre systemer og industrier fordi de 

ikke er naturlige. ‘bølgen’, eller naturen, ødelegger industrien ved å endre seg, og endre 

økosystemet sitt. 
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 «... systemet kan like gjerne gå tilbake til sin tidligere form og begynne forfra igjen ... 

Planetens økosystem er selvskapende og selvregulerende, og under konstant endring. I dag er 

mennesket en del av økosystemet jorden. Men det er ikke opplagt at vi er det i morgen» 

(Kiøsterud 2018) 

 

Som Kiøsterud forklarer det, så er naturen under konstant endring. Er det noe som ikke 

fungerer, så endrer naturen på systemene og får det til å fungere. Det vil si at om vi ødelegger 

havets ressurser med våre egne industrier, som ikke tar hensyn til naturen, er det ikke sikkert 

at naturen har oss mennesker med i beregningen i morgen.  

 

Likevel holder det ikke bare å slå hull på en industri fordi den ikke fungerer, det er like viktig, 

om ikke viktigere, å vise et forslag til hvordan man heller kan gjøre det. Som Leonard Cohnan 

synger:  

 

“There is a crack, a crack in everything, that’s how the light gets in.” 

(Cohen, 1992) 

 

 Vi må benytte oss av og anerkjenne informasjonen som kommer inn angående hvor skadelig 

fiskeindustrien er, og heller bygget opp et system hvor vi har lært av feilene våre – det er hva 

konseptets ønske går ut på.  

 

5.3 Redegjørelse for arkitektoniske inngrep og nye elementer  

For å kunne transformere et bygg fra en brannstasjon til en mathall og restaurant med et sterkt 

preg av konsept, var det nødvendig med noen nye elementer innen interiør, og noen 

arkitektoniske inngrep. Disse har som nevnt et høyt fokus både på den nye funksjonen og 

konseptet, men også på å bevare den originale arkitekturen, da bygningen forteller en historie 

i seg selv.  

 

5.3.1 Ny inngang 

Den originale inngangen virker ikke innbydende (se vedlegg 9 for opplevelsen av befaringen), 

det var ikke lett å se hvor inngangen var, og dette førte til usikkerhet. Det mest synlige når en 

først fronter bygget, er slangetårnet. Dette ble derfor en naturlig plass å legge inngangen. Det 
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blir førsteinntrykket til besøkende, så det er viktig at det skaper nysgjerrighet og ikke 

forvirring.  

 

Da slangetårnet er høyt og slankt, ble det fristende å plassere inn et innslag for å fremme 

konseptet til matahallen. Man ser ikke toppen til det lange tårnet fra innsiden (da det er 

mørkt), og ved å legge inn prosjekterende lys med vann-effekt, kan dette skape en unik 

opplevelse. Da konseptet for denne oppgaven har vært å sette mennesket nærmere havet, og 

livet der, ble dette en fin effekt for å starte møtet mellom mennesket og havet allerede i 

inngangen. Det blir symbolsk for at besøkende trør inn i havets element når de ankommer 

bygget  

 

5.3.2 Garasjeportene 

Opprinnelig er det store garasjeporter på fasaden, som er ment til brannbiler. Disse preger 

bygget, og gjør det gjenkjennelig, derfor er disse bevart. Det forteller også en historie om hva 

bygget har vært. Likevel er selve portene byttet ut, da åpnings-funksjonen ikke lengre er 

nødvendig. Istedenfor er det vist forslag til å sette inn vinduer, med like mål både på bredde 

og høyde, der også sprossenes plassering bevares.  

 

5.3.3 Bølgen 

Bølgen i veggen, som åpner opp for innsyn til kjøkkenet, er et sterkt virkemiddel for at 

besøkende kan vite hvordan produktet deres blir behandlet i større grad en hva en ser fra 

produkter i dagligvarebutikker. I tillegg kan det være lærerikt for flere å se på filetering av 

fisk, og hvordan en krabbe blir behandlet for å få ut mest mulig mat. Det bølgeformede 

vinduet blir et virkemiddel for opplysning, nysgjerrighet og trygghet.  

 

5.3.4 Trapp ned til glassrom delvis under vannoverflaten 

Å komme i ett med havet, og det å se livet der med egne øyne har som formål å få besøkende 

og forbrukere til å forstå hva de kjøper/spiser, og hva det er en del av – et levende system. 

Ved å senke delen ned og ikke bare ut, blir det symbolsk for at besøkende må trå ned i deres 

verden – havet.  

 

«Mange av oss lever i den tro at vi befinner oss på toppen av systemet. Det er feil. I et 

økosystem er alle avhengig av hverandre.» (Kiøsterud 2018) 
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 Vi skal ikke stå på toppen av brygga og både fysisk og symbolsk se ned på livet der. ved å trå 

ned i havets verden setter vi oss på lik linje med den, noe vi faktisk er som forfatteren 

Kiøsterud beskriver i Essayet sitt.   

 

Den gamle fiskebrygga i Flekkefjord bestod av et kvadratisk innhuk ved byelven. Her solgte 

fiskere fisk fra båtene sine, og fisken var gjerne hentet kun noen meter unna (vedlegg 15). 

Den kvadratiske formen er av den grunn tatt igjen i dette glassrommet, for å symbolsk vise til 

historie for hva Flekkefjord har vært og hva det var som gjorde at byen kunne bli som den ble.   

 

«De mennesker som aldri ser tilbake til sine forfedre, vil heller aldri se fram til sine 

etterkommere» 

(Ringard, 1942, 2) 

 

5.3.5 Nedtrukket vinduer 

På sjø-siden av byggets fasade, i 2. etg, er det fem kvadratiske og identiske vinduer som 

tidligere var til hvert sitt soverom for brannkonstablene. I det nye forslaget er dette nå 

restaurantdelen, hvor fire av disse vinduene har en tilknyttet sofagruppe. I det nye forslaget er 

disse vinduene trukket helt ned til 1. etg. Fra sofagruppen i 2.etg gir dette utsikt til sjøen, 

hjemmet til det man spiser, og fra utsiden kan en i det nye forslaget både se gjennom vinduet i 

1. etg der fisken blir levert og lagret, og spist i 2. etg. Dette blir et virkemiddel til fremvisning 

av den kortreiste maten.  

 

5.3.6 Takterrasse og trappen opp  

For å utnytte bygget mest mulig, og samt kunne gi plass til flere besøkende, er det lagd et 

interiørforslag til takterrassen. Taket er allerede relativt flatt, så det blir ikke et veldig 

inngripende tiltak med tanke på arkitekturen. For sikkerhet må det være et rekkverk rundt, og 

dette skal være i glass for å rette oppmerksomheten mot den originale arkitekturen til bygget. 

Takterrassen har tre forskjellige sittegruppe-typer. Ingen av de har et fullstendig tak over seg, 

da sittemuligheten skal tas hensyn til, og respektere været. Likevel er det lagd pergola til den 

ene sittegruppe-typen, slik at det er mulig for noe skjerming fra vind/sol, og muligheter for å 

henge belysning og varmelamper så man kan benytte seg av takterrassen på kveldstid også, 

når det begynner å bli noe kaldt og mørkt. Konseptet ligger i å respektere naturen og dens 
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krefter, og derfor skal også takterrassen respektere været. Er det regn, kan man heller ikke 

sitte ute.  

 

Trappen til takterrassen begynner i 2. etg, og beveger seg først nedover for å vike for en 

utstikker fra det eksisterende, deretter går trappen oppover i 2 forskjellige trapper. Ved å ha et 

mellomrepos leder det ikke bare til større sikkerhet ved fall, men det inviterer også til å ta en 

pause langs veien, og beundre utsikten ut over byen, og ned til sjøen. Rekkverket til trappen 

er av glass for å igjen ikke stjele for mye oppmerksomhet fra bygget, og glasset har en 

bølgeformet topp, slik at konseptet fra mathallen og restauranten også blir med på veien ut og 

opp. Rekkverket har belysning på kveldstid for trygghet og brukervennlighet.  

 

5.3.7 Adresserbart lys i utendørs rekkverk  

Et av problemene til fiskere er uforutsigbart vær. Er det for dårlig vær kan de ikke få tak i like 

stor fangst, eller ikke fiske i det hele tatt. For oss forbrukere er det kanskje ikke så forståelig 

siden vi ikke selv har stått i en fiskebåt med flere meter høye bølger, regn, lyn og torden. 

Hadde vi sett dette hadde vi kanskje ikke forventet et stort utvalg i butikker, og stadig lavere 

priser. Siden det er noe problematisk å la alle forbrukere av sjømat oppleve en slik storm ute 

på havet, må dette budskapet formidles på en annen måte. I denne oppgaven prøvde jeg å løse 

denne formidlingen ved å bruke en adresserbar led strip som henter informasjon fra 

bølgevarsel på nett. Nettsiden registrerer blant annet bølgehøyde og vindkast på havet 

(Bølgevarsel). Man kan selv velge hvor man vil se forholdene fra, i denne løsningen skal 

punktet være der lokale fiskere henter mest fisk. Nettsiden oppdateres hvert 20minutt, så 

målingene vil være ganske nøyaktige for hva forholdene faktisk er. Varslingene fra 

bølgevarselsiden sendes som nevnt til en adresserbar led strip. Den blir programmert slik at 

når det er mye bølger og mye vind, uvær med andre ord, skal det være mye lys i led stripen. 

Når det er lite bølger og lite vind, skal det være lite lys. Led stripen ligger i bunnen av et 

bølgeformet rekkverk i glass. Rekkverket er i trappene opp mot takterrassen, og blir da synlig 

både for besøkende til mathallen, til de som kjører båt forbi, og de som spaserer i nærheten. 

Disse kan da få med seg hvilke forhold det er på havet. Det er ønskelig at når de ser det er 

mye lys i rekkverket (altså mye uvær), så forstår de hvorfor det ikke kan være mye utvalg 

de(n) neste dagen(e), og det er også ønskelig at de ser seg forståelige til at prisen kanskje må 

være høyere for et produkt i en periode, siden det tok flere, og mer krevende, ressurser å hente 

det opp. Kunnskap kan føre til forståelse, og det er målet med belysningen i rekkverket.  
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5.3.8 Heis   

For at hele bygget skal være tilgjengelig for alle, er det lagt inn en heis i møbleringsforslaget. 

Denne heisen starter i 1. etg, og strekker seg helt opp til takterrassen. Det vil si at i taket må 

det freses ut hull til denne. Heisen skal være i glass, slik at den ikke tar oppmerksomhet fra 

arkitekturen. Heisen er plassert i nærheten av trappen som går fra 1. – 2. etasje, slik at brukere 

som bruker trapp og heis, skal få en så lik opplevelse av bygget som mulig.  

 

5.4 Redegjørelse for farger, materialer og lys  

5.4.1 Farger 

Fargene bærer et sterkt preg av fokuset fra sjøen. Veggene i mathallen har farger som skal 

etterligne sjøen og havet, og ved hjelp av belysning skal disse fremstå ulik gjennom bygget. 

Siden et av formålene etter å ha besøkt bygget skal være å få mer respekt for livet under vann, 

har farger vært et sterkt hjelpemiddel til å få besøkende til å føle de er i havets element under 

besøket. Sjøen har et stort fargespenn, og etter både å ha funnet bilder på nett, og fysisk dra 

ned til sjøen og studere vannet, tang og taren, sjøstjerne, krabber, fisker, osv. Så jeg en stor 

viktighet i å bruke disse fargene.  

 

I 1.etg. er, som nevnt, fargene preget av sjø overflaten med blå- og grønn-nyanser inspirert fra 

vannet, og gulfarger på diverse tekstiler som er hentet fra fjellene rett over sjø overflaten med 

lav (se vedlegg 16) i sterke gulfarger som preger sjøbildet. Det er også brukt sølvfarger, som 

er inspirert fra fisk, spesielt makrellen. Da bygget skal vise en åpen og ekte industri, er det 

derfor viktig at fargene gjør det samme, de skal med andre ord vise virkeligheten.  

 

I 2. etg. er fargene mørkere, nesten svart. Veggene, himlingen og dragerne er malt i en 

blåsvart tone, som skal gjøre sonen noe mystisk. De mørke fargene skal representere det 

ukjente i havet. Vi har bare utforsket 20% av havet (Illustrert Vitenskap), noe som betyr at det 

er mye der nede vi ikke vet noe om. Det blir også symbolsk til at de løsningene vi lager i dag, 

kanskje ikke er rett om 10 år – det er også ukjent om det vi fokuserer på i dag, vil fortsette å 

være løsningen i fremtiden.  
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5.4.2 Materialer 

Materialvalget har hatt et stort fokus på konsept, bærekraft og havet. Her er de forskjellige 

materialene og begrunnelsen for valget:   

 

Smileplastics 

Ett av materialene er av plast, Smileplastics, som lager deres materiale fra 100% gjenbrukt 

plast. Som nevnt er fiskeindustrien ansvarlig for mye av plasten som havner i havet. Ved å 

bruke gjenbrukt plast-materiale på bordene maten spises fra, er dette også med på å vise til 

konseptet, å anerkjenne problemet, men å vise en løsning.  

  

Eik 

I 1 etg er det brukt mye trevirke, eik, til møbleringen. I et betong-preget industribygg bryter 

dette materialet med resten, og viser en varme, noe levende i motsetning til betongen. Ønsket 

er at dette skal skape en balanse mellom det kalde og varme. Eik er også et solid materiale 

som er med å gjøre dette til et bærekraftig bygg.  

  

Slitesterk tekstil 

Flere av møblene skal trekkes med tekstil. Tekstiltypene som er plukket ut fra Kvadrat, har 

dokumentert god slitestyrke. I tillegg skal det være lett å bytte ut enkelte deler om det skulle 

bli søl eller lignende, uten å bytte ut hele stolen/sofaen/etc.  

 

Børstet metall 

Brukes i baren og til disken som overflate. Er enkel å rengjøre, og holder lenge, slik at den 

ikke må byttes ut ofte. Ved tilberedning av div. sjømat som østers kan det bli mye søl, derfor 

blir en metalloverflate ypperlig for å spare tid til vasking, og for å unngå skader på materialet 

mens man bruker diverse redskaper. I tillegg gir børstet metall et industrielt-uttrykk, som er 

med på å styrke konseptet rundt en fiskeindustri.  

 

Fliser 

Bar- og ferskvaredisken er ikledd 10x10mm hvite fliser. Disse gir et sterilt uttrykk til forskjell 

fra utstillingen av produktene fra sjøen. Materialet skal være med på å skape balanse til 

byggets uttrykk.  

 

Sort stål 
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Til diverse møblering i 2.etg slik at møblene og sittemodulene får en lang levetid, og et rent 

uttrykk.  

 

5.4.3 Lys  

 

Naturlig lys  

I den eksisterende løsningen til bygget var de fleste vinduene små, og slapp ikke inn mye lys 

til resten av byggets rom. Garasjeportene stod for det meste av lysinnslippet, men dette lyset 

slapp kun inn til bilhallen, siden resten av bygget var preget av tette vegger. Etter at mange 

vegger er revet i det nye forslaget, slipper dette lyset til større deler av bygget. Da bygget 

ligger ved byelven som har en sterk strøm i seg, danner det seg reflekterende lys fra sjøen og 

opp til bygningsfasaden (se vedlegg 17). Når det i den nye løsningen, er åpnet opp for et 

glassrom i vannet, er det ønskelig at denne lysrefleksjonen også skal komme inn i bygget, for 

å danne dette lysbildet på veggene innendørs.  

 

Kunstig lys 

Det er gitt forslag til lamper for generell belysning som skal festes i underkant av dragere og i 

himlingen. I tillegg er det et forslag til nedpendlet skinnesystem med spotter. Spottene i 2. etg 

skal oppnå en generell belysning, og spottene tilknyttet hallen, skal både gi generell 

belysning, men også prege fargene på veggene. Over sittebenkene og loungesonene i 1. etg er 

det satt inn forslag til noen glasspendler med en ruglete underkant. Disse skaper et lys for en 

sone som imiterer det naturlige reflekterende lyset fra vannet, og skal få besøkende til å føle 

seg i havets element. I 2.etg er belysningspendlene opale der en ikke kan se lyskilden til 

forskjell fra 1. etg. De runde pendlene med opal lyskilde er inspirert fra marulker-fisker (se 

vedlegg 18), disse bor nede på dypet av havet, der lyset ikke slipper til, og skal bidra til den 

ukjente og mystiske stemningen i restaurantdelen. På takterrassen er det pendler for 

stemningslys tilknyttet pergolaene, de skal skape en hyggelig stemning slik at en kanskje 

ønsker å sitte der til langt ut på kvelden. Takterrassen skal likevel ikke ha mye belysning, for 

å respektere den naturlige overgangen til natten, når alt blir mørkere.  
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6.0 konklusjon 

Når en brannstasjon i Flekkefjord skal fraflyttes er det ønskelig å finne et passende nytt 

innhold. Men hva er behovet i denne byen? Kunne det vært mulig, med interiørarkitektur, å 

bidra til en bedring av et klimaproblem? Er det et grunnlag i Flekkefjord for å lage en 

fiskerestaurant som benytter seg av lokale ressurser? 

 

Gjennom flere typer av metodebruk, vil jeg si at det absolutt finnes grunnlag for å lage en 

fiskerestaurant i byen. Fra den kvantitative undersøkelsen var et klart flertall som gjerne ville 

spise og prøve ut mer sjømat, og forbruket er allerede høyt. Ved de kvalitative 

dybdeintervjuene ble det klart at det er en stor pågang innenfor markedet for kortreist mat i 

byen. Fra en engasjert fotograf var svaret at det kunne ikke vært mer passende for 

Flekkefjord, enn å satse på fisk. Etter flere runder med skisserullen og tegninger fra 

brannstasjonen, ser jeg gode muligheter for bygget. Muligheter som sikter seg mot byggets 

beliggenhet, og den pågående klimadebatten omhandlende den problematiske 

fiskeindustrien vi ikke har innsyn til.   

 

Konklusjonen for oppgaven blir at bygget, med sin beliggenhet, arkitektur og muligheter 

kunne passet svært godt som en fiskerestaurant med lokale ressurser, åpent for alle.  
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8.0 vedlegg 
Vedlegg 1 
 

 

 
Julemarkedet faller i smak: - Dette får vi god respons på 
 
Brygga har i år et nytt konsept. De fleste i Flekkefjord har nok sett den juledekorerte bua utenfor lokalene til Brygga i
Elvegata. I år har Brygga et flunkende nytt konsept, hvor de retter søkelyset mot lokalprodusert mat.

Bua er et julemarked med varer produsert blant annet i Flekkefjord og Kvinesdal.

 - Jeg var ikke klar over at det var så mye lokalmat Det var helt nytt for meg - og jeg har drevet med salg i så mange år.
Jeg er så imponert over kvaliteten - og produsentene var svært takknemlig for at vi kunne selge deres varer, da bodene
og markedene de normalt ville benyttet i julen er avlyst på grunn av korona, sier Brygga-eier John Arne Andersen til
Agder.

 De selger varer fra Guse Gård, Asbjørnsens Gård, Bekkereinan, Visland Gård, Heddan Gjestegard, Svindland - i tillegg til
fisk fra Hidra inne i restauranten.

 God respons

 - Det har vært veldig gøy å jobbe med dette. Vi har fått veldig god respons på markedet med lokalmat. Det faller i
smak, sier Andersen

 Ikke bare er maten lokal, men møblene er laget på Svege Verksted og selve bua er det Momentor som står for.

 - Vi har hvert år hatt en bu her - i år ville vi ha stor bu, og etter litt styr kom alt i boks med kommunen.

 Kompenserer for tapt omsetning

 2020 har vært et mildt sagt krevende år for restaurant- og utelivsbransjen.

 - Vi hadde stor omsetningssvikt på våren da koronaen kom. I mars, april og halve mai tapte vi 1,5 millioner i
omsetning, men så hadde vi en fantastisk sommer. I høst har det også vært litt vanskelig - vi har mistet julebord, men
julemarkedet er med på å kompensere tapet, forklarer Brygga-eieren.

 I år er Brygga, tidligere kalt Pizza Inn, 30 år.

 - Jeg har vært her i 25 år, sier daglig leder Anne Grethe Tesdal. Hun er også glad for at Brygga kan tilby noe litt
annerledes denne julen, og setter pris på at lokalmaten får en sterk plass på Brygga.

 Image info:

 30 ÅR: Restauranten har holdt det gående i 30 år. Hasif Hamdam har vært med i over 10 år, Anne Grethe Tesdal i 25
og John Arne Andersen startet restauranten.

 JULEMARKED: Her selges varer fra lokale gårder.
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Vedlegg 2 

 
 
Vedlegg 3 

 
 

 LOKALMAT: Både eier og ansatte er glad for å kunne selge lokalmat i julemarkedet.

 VANSKELIG TID: Normalt skulle julebordene gitt stor omsetning, men de fleste har uteblitt på grunn av korona. Det har
vært en vanskelig tid, men julemarkedet tar igjen noe av den tapte inntekten.

 JULESTEMNING: Brygga er pyntet til jul.

 SNUDD TRENDEN: Brygga opplevde stor omsetningssvikt i vår på grunn av korona. Sommeren reddet dem kraftig inn.
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Vedlegg 4 

 
 
Vedlegg 5 

 

 

Intervjuguider 
 

Kvalitativ spørreundersøkelse om lokale produkter og etterspørsel  

Dybdeintervju  

 

04. Mars – sendt spørsmål om å ha intervju, svar samme dag med et positivt ja. Planlegger 

tidspunkt.  

09.Mars – intervju. Kl. 11.30 ca. på telefon.  

Utsatt, avtalt rundt 12:00 1. Mars.  

10. Mars – Intervju kl. 12:25 
 

Spør om det er greit å ta opptak av samtalen for å kun få ordentlige notater, og at 
opptaket slettes før denne bacheloroppgaven leveres inn. Forklar at opptaket ikke skal 
spilles av til noen.  
 

Formålet med intervjuet er å høre mer om hvordan etterspørselen av lokale produkter 
oppleves, og om det er utgangspunkt til vekst av denne type produkt/tjeneste. Det er også et 
formål å høre hvordan det oppleves å satse på dette. Er det noe som sliter en ut, eller fyller 
en opp med energi? Hvis det oppleves positivt, kan dette være som et godt 
eksempel//grunnlag til andre personer som kanskje har lyst til å satse de også, da kan de se 
at det faktisk er et «marked» for det i byen, og at det oppleves bærekraftig å styre med 
dette. Det kan også sende et ‘klarsignal’ til kommunen om at dette er noe bærekraftig de 
gjerne kan satse mer på.  
 

- Kan du forklare litt om hvem og hva «SAU» er? 

- Hvor lenge har du solgt dem/drevet med dette? 

- Hva gjorde at du/dere ville begynne/satse med dette? 

- Hva slags produkter selger du? 

- Har det blitt flere produkter etter hvert, eller er det samme utvalg som da du/dere 

startet? 

- Hvis det har supplert seg flere typer produkter etter hvert, hva er det som har gjort 

dette (etterspørsel eller egen interesse)?  

- Hvordan er tidsforløpet/prosessen til et produkt? (fenalår, pinnekjøtt honning)  

- Hvordan oppleves det å selge produkter du har vært med på å dyrke/produsere selv? 

- Hvordan oppleves det med de som kjøper produktene, hva er 

tilbakemeldingene/responsen? 

- Fra du startet og til nå, har det vært økende etterspørsel, senkende, eller har det 

holdt seg stabilt? 

- Er dette noe du ser for deg å holde på med lenge? Hvorfor/hvorfor ikke?  

Evt. «Hvor lenge ser du for deg å holde på med dette? 

Hva ville skjedd hvis du/dere ikke lengre ville fortsette? – Ville kjøperne blitt skuffet, 

ville noen andre overtatt?  

- Hvordan har å selge disse produktene påvirket deg i ditt eget liv? (Velger du lokale 

produkter selv, fra andre kategorier?) 

- Hvordan opplever du at disse produktene har påvirket kjøperne? (velger de/spør de 

etter andre lokale selgere?)  



Kandidatnummer: 1046 
 

 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervju med «fotografen» 
 
Sendt melding om han kunne tenke seg å stille opp på intervju 15. mars 10.00 
Positivt svar, dette ville han gjerne, inviterte meg til hytta slik at både han og Kona kunne 
fortelle litt. Han ville hente meg med båt og det var viktig at vi fant en dag med fint vær. 
Mens vi avtalte møtet ble det nesten et mini-intervju da han virker meget pratsom.  
Avtalt møte: 16.00 fredag 19. Mars  
 
Spør om det er greit å ta opptak av samtalen for å kun få ordentlige notater, og at 
opptaket slettes før denne bacheloroppgaven leveres inn. Forklar at opptaket ikke skal 
spilles av til noen.  
 
Formålet for intervjuet blir å høre om hans egne tanker rundt fisking, og det å ta i bruk 
mulighetene vi har her. Samtidig hadde det vært nyttig å høre hva han selv kunne se for seg 
at kunne skje i denne byen videre. Han er Ivrig etter å vise de flotte sidene med byen. Legger 
stadig ut bilder av egenfisket fisk, og også bilde av det ferdige produktet som nå er blitt til en 
middagsrett. Fiskekaker osv. Han skriver på facebook om hvor heldige vi er som bor så 
nærme disse ressursene, og er en pådriver for det lokale. Et intervju med han ser jeg på med 
stor viktighet da. Han vil være i målgruppen for løsningen min, men også en potensiell 
pådriver til resten av befolkningen.  
 

- Du har lagt ut flere bilder av fisk, har jeg forstått det rett at du fisker litt selv?  
- Hvor lenge har du drevet på med dette?  
- Hvor har du lært om fiske?  
- Hva betyr deg for deg å dra ut og hente egen mat? Påvirker det deg?  
- Er dette noe du kunne ønske det var mer fokus på // evt. Er dette noe du kunne 

ønske flere gjorde?  
- Hva er det som er så bra med å fike egen fisk?  
- Hva er det du fisker/prøver å fiske? 

Fisk (makrell, sei, torsk, lyr, piggvar ol.) 
Skalldyr (krabbe, hummer, kreps, reker o.l.)  
Skjell (østers, blåskjell, kamskjell, hjerteskjell, albueskjell o.l.) 
Sjøgress, (tang og tare o.l.) 

o Hvis han ikke har prøvd eks. Sjøgress, spør om dette er noe han kunne tenkt 
seg å prøve, evt hvorfor har han ikke prøvd det? (mangler på informasjon om 
hva han kan sanke, føler ikke noe behov?). Kan nevne under-restauranten 
som serverer dette, «truls a lá helstrøm» eller «team backstad» hvor dette 
blir vist  -om det er noe han har sett på tv.  

- -Hvorfor legger du ut bilder av egen fisket fisk? (er dette eks. for å vise flotte bilder, 
eller påvirke andre til å gjøre det samme?)  

- Tror du Flekkefjord kunne tatt emd seg noe av dette med fiske, i byutviklingen? 
- Hva trenger Flekkefjord? 
- Hva trenger ikke Flekkefjord? 
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Vedlegg 6 

 

Intervju over telefon med «Sau» 
10. Mars 2021 kl.12:25 
 
«Kan du forklare litt om hvem og hva ‘Sau’ er?» 
 

- Ja, det er et team med meg og mannen min og et annet par, som startet opp et 
samarbeid. Vi har ikke noe særlig samarbeid på tvers, men vi deler litt på utstyr, fordi 
du skal jo kjøpe inn digital vekt med datautskrift på og litt forskjellig. Rett og slett litt 
sånn teknisk utstyr som vi deler utgiftene på fordi vi ikke bruker det [utstyret] 
samtidig. De driver villsau ute ved andre kyster i Flekkefjord 
 

«Hva gjorde at dere startet dette?» 
 

- Meg og mannen satt på hytta og naboen hadde vanlig hvit sau, og han begynte å slite 
med helsa og begynte å redusere flokken sin. Samtidig som dette skjedde merket vi 
at alt vi hadde begynt med og klart å felle av skog og rydding av marka vår for å få det 
tilbake til kulturlandskap, det grodde fortere enn vi klarte å få ned. Da begynte vi å 
tulle med at «jaja, kanskje der er vi som skal starte med sau» og det skulle vi hvert 
fall ikke.  Så fikk vi en lys idé på en tur vi gikk på, at Villsau, det går kanskje an å 
kombinere med andre styrker på siden. Og da hoppet vi i det, og bestilte ti stk. For vi 
hadde en stall fra før av som vi kunne bruke. Vi tenkte at om dette ikke ble greit, så 
sendte vi dem til slakt på høsten. Da vi fikk de til gården hadde vi de inngjerdet inne 
med gården for å få de tamme, for vi hadde aldri tatt på en sau før. Men det vi ikke 
hadde tenkt over, det var at vi ble så glad i dem, så på dette tidspunkt kunne vi jo 
aldri ha sendt de på slakt. Alle fikk navn, og av de ti stk. så ble åtte veldig tamme. De 
to andre, som fikk navnene surmule og forherda, kan man forstå ut fra navnet at aldri 
ble greie. De er forskjellige - sau er ikke sau. Men vi har enda syv av de samme vi 
startet med, og nå er det ti år siden.  

Vi prøvde å øke bestanden så fort vi kunne, vi kunne selvfølgelig ikke øke opp 
med værlam. Vi kjøpte noen ferdig voksne for å få oppgangen litt fortere, men de ble 
faktisk aldri ordentlig inkludert i flokken. Så dette er flokkdyr og familiedyr på sin 
hals. Lammene deres ble godt tatt imot av flokken, men de voksene ble aldri 
bestevenner. Så vi fant ut at vi måtte øke bestanden betraktelig ut ifra hvor mange 
lam de fikk. Men til syvende og sist har vi klart å få 70 voksne som varierer ut ifra hva 
vi selger til slakt, men vi har mellom 60-70 voksne overvintrende. Det er veldig 
spennende.  

 
-Ja det er veldig gøy. Når meg og pappa er på tur så dukker det plutselig opp en sau, ferske 
spor eller ull langt ifra hytta vår, og alle stiene de har laget ser vi også, det er fasinerende.  
 

- Ja, og de følger de samme stiene som de gjorde for 200 år siden da det gikk sau der 
 

- Så har vi vært litt spent på ‘hvor mange voksne sau skal vi ha?’ det må jo fungere for 
oss selvfølgelig. Det antallet vi har nå, tror vi er nok så det samme som alle 
kystgårdene hadde til sammen før.  
 

-oy! 



Kandidatnummer: 1046 
 

 37 

 

 
- Ja, noen hadde 5, noen hadde 10 ikke sant. Alle de småbrukene utover [kysten]. Så 

min tanke er at vi ligger inn forbi det de hadde for lenge siden -uten at jeg egentlig 
kan dokumentere det, men det er sånn vi klarer å se tilbake på bygdehistorien og 
diverse.  
 

-ja det er ganske imponerende, hvert fall med tanke på at begge dere er i full jobb.  
 

- Ja dette er ikke bare en jobb, det er en hobby, det er veldig givende å jobbe med dyr. 
Villsauen får ikke like mange lam som den vanlige hvite rasen, og villsauen er heller 
ikke avlet frem for å få mest kjøttfylde, derfor er vi veldig opptatt av å bevare 
mangfoldet i villsau-flokken. Avler du frem bare horn så mister du noe, avler du frem 
bare de største så mister du noe. Vi må ha mangfoldet, vi skal ha de som passer 
veldig på – alle må være veldig gode mødre – hvis det er noen som ikke er gode 
mødre så må vi ta de ut av flokken, og sende de neste gang det er slakt. Dyrehelse og 
dyrevelferd er det vi har på øverste nivå, og det vi tenker mest på – de skal ha det 
godt.  

Villsauen skal vel egentlig ikke ha så mye fôr om vinteren, den skal klare seg 
selv og vi er ikke i et veldig snøfylt område, derfor passer dette så godt. Men når 
snøen kommer, de gangene den blir liggende litt, da får vi de hjem [til gården] og da 
velger vi å hogge ned greiner og diverse, de lever ikke bare på kraftfôr og høy. Det er 
lite kraftfôr og høy de får, det er egentlig bare for å holde de tamme. De skal gå på 
naturlig føde, og ha naturlig porsjon og dermed får kjøttet etter hva vilt-kundene 
beskriver en «vilt-smak».  
 

-Den teorien kan jeg slenge meg på, vi har jo pinnekjøttet deres til jul, og det er noe, som er 
vanskelig å sette ord på, som er ekstra godt.  
 

- Ja «du blir hva du spiser» var det noen som sa. Så det er nok litt derfor tenker vi 
- Men vi er med på hele prosessen [til villsauene]. De siste årene har vi sendt dyrene til 

slakt på Jæren. De kommer og henter de på parkeringsplassen i noen gullende rene 
trailere – jeg har jo alltid vært litt svak for dette med slakt, så vi har fått lov til å være 
med bort for å se hele prosessen, Og jeg må si at det er finslige forhold det foregår 
på. Og at sauer breker -det gjør de når de blir samlet inne, det gjør de når vi klipper 
de, det gjør de når vi vaksinerer de, det gjør de når vi koser med de, det er deres 
måte å uttrykke seg på.  

 
-Så flott at dere har fått være med på hele prosessen. 
 

- Absolutt alt har vi vært med på, og det [slakten] var – jeg hadde nok ikke helt forestilt 
meg hvordan det så ut, og vi var med i mangfoldige timer og så ikke bare sauer, men 
også andre dyr. Selvfølgelig før i tiden når det var slakt på gårder var det nok mindre 
stress for dyrene, men det er ikke lovlig i dag av hygieniske grunner. Det er bare lov 
til egen produksjon, men ikke til salg.  

- Så de som slakter distribuerer det for oss, og lager det om til pinnekjøtt og fenalår, 
som vi da selger videre rett og slett via Facebook. Og bestillingene ligger allerede in 
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for i år, så vi kunne hatt mer kjøtt til å selge rett og slett, for det er veldig stor 
etterspørsel.  

 
Vi kjøpte nettopp honning av dere, og jeg vet at dere startet med bier for en liten stund 
siden. Hvordan var det at det kom til? 
 

- Nå er det mye snakk om at bier er det som skal holde oss i live, og det er ikke noe du 
må se til både morgen og kveld, når det er dårlig vær må du se til biene, så du kan 
styre det litt. Vi driver et økologisk landbruk og økologisk honning er ikke så enkelt å 
produsere fordi det skal ikke være gjødslet med fullgjødsel eller sprøytet og diverse i 
området der biene flyr, da må du være et stykke ifra. Så hos oss lå det veldig godt til 
rette, og naboen hos oss vant jo priser for god honning som kom fra disse traktene 
før, så alt lå liksom til rette for det og mannen min er veldig god på å lese ting, så han 
leste seg opp og fant ut at dette bør vi jo prøve på.  
 

-Og hvor lenge siden er det?  
 

- Nå har vi holdt på i to år. Så det er klart at det er litt vanskeligere å starte med bier 
enn en kanskje skulle tro, men det går an altså å holde de i live over vinteren og vi 
har hatt veldig gode mentorer som har hjulpet oss, og det er et veldig godt miljø å 
spørre om hjelp i, alle vil hjelpe hverandre og det har mye og si. Så sånn startet vi 
med bier, det er litt spennende og litt utfordrende  
 

-Du nevnte tidligere at dere egentlig kunne hatt mer kjøtt å selge, da er det fordi det er en 
stor etterspørsel?  
 

- Ja, absolutt 
 

-Har den vært veldig økende gjennom årene, eller hvordan har etterspørselen vært opp 
gjennom?  
 

- Den har vært økende, men så har jo vi også økt produksjonen for vi hadde vel 30 dyr 
ganske lenge, og da forsvant det så fort at vi hadde nesten ikke nok til oss selv. Nå i 
de siste årene har vi en fast kundekrets som bestiller hvert år, pluss det kommer flere 
og flere, og i år har vi faktisk sendte en god del til Oslo. Jeg vet ikke om det er fordi vi 
er så billige, eller om det er veldig inn med økologisk mat, for på landsbasis er det 
mer etterspørsel etter økologisk mat. Så jeg har måtte spørre kundene hvordan de 
fikk greie på oss, som driver på nede i Flekkefjord, og da var det noen som hadde fått 
et fenalår i gave på jobb.  
 

-Ser du for deg at dere kommer til å øke noe og få mer sauer eller synes du det ligger på et 
behagelig plan nå?  
 

- Akkurat sånn situasjonen er nå, med corona, så synes jeg vi ligger på et greit antall, 
og de som er veldig ivrige de bestiller som sagt året før og vet at de står øverst på 
lista 
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-Men dette er noe dere bare har tenkt til å fortsette med, eller har dere satt en plan eller sagt 
et år dere vil holde på til?  
 

- Vi har ikke noe mer plan enn at vi fortsetter med det antallet vi har. Vi har ikke 

begynt å selge innenfor Reko-ringen eller noe sånt heller, for vi har faktisk ikke nok 

[kjøtt]. Det forsvinner sånn som vi vil ha det. Men det er også en god del bedrifter 

som har vært med på å støtte opp det lokale næringslivet, hvert fall for vår del, og 

spesielt kjøpt inn fenalår og hatt i gave til ansatte istedenfor andre importerte gaver 

som de har gjort de andre årene. Så det syntes vi var stas, at lille Flekkefjord prøver å 

ta vare på sine egne både snekkere og sånne som oss med en liten nisje i Flekkefjord. 

Vi er litt stolt av det når vi kommer ut, for folk kommenterer det faktisk  

 

-Det synes jeg absolutt dere kan være, det dere driver med er bare flott. Jeg hadde et lite 
spørsmål - for jeg vet selv at når jeg velger lokale produkter og hører litt om de, så blir jeg 
veldig påvirket til å ta flere valg som dette. Føler du det har påvirket deg i ditt eget liv at du 
selger disse produktene og er med på å passe på villsauene og biene 
 

- Ja det påvirker meg i mitt eget liv, jeg er enda mer opptatt av å støtte det lokale. Det 

skal være kortreist, hvorfor skal jeg gå over bekken for å hente vann? Og jeg har også 

funnet ut av at prismessig så er det heller ikke dyrere. Og det har også noe med 

tilhørigheten å gjøre – jeg sier det smaker litt bedre. Og jeg vet selv at når jeg selv 

kjøper lokalproduserte varer, så ser jeg de som selger varene i øynene, akkurat som 

jeg skal se de i øynene de jeg selger varer til, du er ærlig på det, ikke sant. Vi ser på 

hverandre og ‘sier’ «jeg har virkelig pleiet disse dyrene med kjærlighet, og vil de det 

beste, og nå gir jeg varen til deg» det er ikke bare en vare liksom.  

 

-Nei, det øker en respekt for varen? 
 

- Ja. Og det tenker jeg både når jeg kjøper lokalt produserte bøker, lokalt produsert 

mat -det er litt spesielt. Det er en ganske ærlig vare du kjøper. Det er det samme med 

honningen også. Den har vi stått og tatt på, vi har båret den og-, ikke sant. Jeg lover 

deg en god vare, dette er ikke sukkervann som er rørt ut i ett eller annet, dette er 

helt naturlig.  

 

-Jeg tror du har svart på alle spørsmålene mine. Jeg ville bare vite hvordan det var å være i 
en situasjon der du produserer varer som kanskje er mer enn bare en vare for en. Ut ifra hva 
du sier så er det jo en høy etterspørsel som ganske klart er økende, og har vært det opp 
igjennom også. Og når dere har begynt å selge til Oslo også, så er det litt mer over på 
nasjonal basis.  
 

- Ja, også er det faktisk litt spennende når jeg sitter og snakker med deg nå så må jeg 

bare si at vi har størst pågang hos den yngre garden. Det er veldig mange som jeg 

leverer til som jeg tenker at ikke er mye over 50 år, så det er ikke den eldre garden. 

Det er den yngre garden, og da lurer jeg på om kan ha noe med måten vi reklamerer 

for det på, via sosiale medier. Også tror jeg også den yngre garden er mer opptatt av 

økologisk.  
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-Ja det tror jeg også på, også tror jeg det har noe med prosessen du har fortalt meg om nå. 
Jeg kjøper et produkt direkte fra deg, og da kan jeg være sikker på at det kommer fra et bra 
sted, både hvordan det har levd og hvordan den siste prosessen har vært [slakt], at det er 
noen som kan garantere for dette [at prosessen er verdig]. Jeg vil kanskje si det blir litt 
personlig.  
 

- Ja, det gjør absolutt det. Og dette har sikkert ikke noe med din bransje å gjøre, men 
så selger vi jo saueskinn, eller lammeskinn da, det er gaver i Norge og du kan trygt 
legge spedbarn på, fordi det er ikke sånne giftige stoffer som de bruker i det store 
utland, så vi skal være veldig stolte av det Norske faktisk 

 
Jeg takker for at hun satt av tid til å prate med meg, og takker for svarene som kommer til å 
hjelpe meg med besvarelsen og løsningen min av bacheloroppgaven.  
 
Slutt på intervjuet kl. 12:45, total varighet: 20 minutter.  
 
 
 
  



Kandidatnummer: 1046 
 

 41 

Vedlegg 7 

 

Intervju med en lokal fotograf som eier en populær Facebookside hvor han deler bilder, 
historier og tanker om Flekkefjord med følgerne sine.  
19. Mars 2021 
 
-Du legger stadig ut bilder fra fisketurer, hvor lenge har du drevet med dette, og hvilket 
forhold har du til fiske? 
 

- Da jeg var liten, var det vanvittig mye fisk i fjorden jeg bodde i. Det var alt fra Sild 
til makrell og torsk ikke minst, så det var veldig mange her som drev med 
fjordfiske. Hver morgen så vi når de skulle trekke garnene, og selv var vi masse 
ute for å fiske. Og når det var makrell, var det virkelig makrell, da kokte hele 
fjorden. Situasjonen i dag er at det er blitt totalt endret, det er mye arbeid for lite 
fisk, og blant annet har torskebestanden nesten gått i null. Men så har vi jo fått 
oppdrettsanlegg, fem store anlegg, som har blitt en milliard-bedrift. Og det som 
er merkelig er at all den fisken som blir fanget her, blir sendt ut i verden derfra, 
og det er vanskelig å få tak i den her rett og slett, vi kan ikke bare hente den der, 
vi må gjennom disse «kanalene». Men det er fortsatt en del hobbyfiskere som 
holder på, og ser verdien i det, vi slenger selv ut garnene og blir fornøyd om vi får 
2-6 fisk hver gang, det er ikke noe mer en det.  

 
-Hvor ofte fisker dere? 
 

- Vi fisker kun etter behov, så når det er fullt i fryseren gidder vi ikke fiske. Det kan 
godt gå både én eller to uker mellom hver gang. Men det jeg oppdager med 
fjorden, er at det er ekstremt viktig naturområde for oss – og vi bruker den hele 
tiden, hele året. Det har noe med bevisstheten å gjøre også, vi brenner jo veldig 
for sjømat. Jeg tror mange husholdninger ikke er vandt til sjømar på samme måte 
som vi er. Vi er vandt til å spise fisk hele tiden, og rense fisken selv. Jeg tror det er 
utrolig viktig å få en bevissthet i hvordan man skal benytte seg av et sjømat-
produkt.  

 
-Jeg har vurdert å ha i løsningen min at når de sløyer fisken, skal det skje i det åpne, men er 
noe i tvil om dette er så lurt, kanskje mange ikke synes noe om det. Hva hadde du tenkt om 
et slikt forslag?  
 

- Jeg vet hvert fall om ei som var på besøk her som var fra Holland, hun ble tatt 
med på fisking og skulle lage sin egen middag, og sløye den selv. Den turen har 
hun ikke glemt, og forteller fortsatt om den. Det burde ikke være et kjøkken som 
er stengt, det må være noe de ser. Linken mellom sjøen og de som skal spise det 
må skapes, slik at de skjønner hva som må til for å få middagen på tallerkenen. 
Jeg tror det er mange som vegrer seg for ventetiden, og heller kjøper seg noen 
fiskepinner, eller en pizza.  

 
-Ja tror du det er derfor, at det tar for lang tid?  
 

- Ja jeg ser bare i vår familie, vi har ni barnebarn og fire unger – alle spiser fisk, de 
har et annet forhold til det. Det er hva du er lært opp til.  



Kandidatnummer: 1046 
 

 42 

 

 
Vi begynner å prate om bærekraft, vegetardiett og økologisk mat som er i vinden for tiden, 
spesielt hos unge ...  
 
-Jeg tror at det med bærekraft og økologisk som vi unge vil ha mer av innen mat, har med en 
åpenhet og respekt for et produkt og hele prosessen dets – at vi vet hvordan produktet er 
behandlet. Jeg tror det er en kobling å se hele prosessen.  
 

- Ja, hvis man ser reklamer sier de «vi jobber knallhard for at kua eller sauen skal 
ha det greit hele livet sitt liv, unntatt sin siste dag.» Det ligger noe i det, det kunne 
vi gjerne hatt mer av innen fiske. 

-  Jeg tror også det er mange i din alder som ønsker å lære mer, men det nytter 
ikke å gi de en fisk i hånden. I min tid var hobbyfiskerne bare rett ut i fjorden og 
fisken fordi det var så billig, og selv når du gikk på markedet var fisk rimeligere 
enn alt annet. I dag må vi betale i dyre dommer for fisk.  

 
Samtalen går videre i kultur ... 
  

- Jeg tror vi i denne byen her har produsert noe vi kan bygge videre på. Type 
fiskesuppe, fiskekake osv. Meg og kona er vandt til å kjøpe fiskepudding, vi var 
nede i byen i storefri for å kjøpe varme fiskekaker. Så det er altså noe i 
Flekkefjord som er sånn ‘det må vi hvert fall ha på plass’. Jeg tror det er mye fra 
fiskekulturen denne byen kan bygge opp, ved å vise folk hvordan man fanger 
produktet, og behandler det etterpå. Vi har ikke det tilbudet her nå, og det er litt 
synd.  

 
-For å komme oss inn igjen på ditt personlige forhold til fiske, har jeg noen flere spørsmål. Du 
forteller at da du var liten så dere makrellstimer, men hvordan begynte du me då fiske i det 
hele tatt, hvem lærte deg det? 
 

- Det var mamma og pappa. Nå er jeg blitt den som fisker minst i denne familien, 
jeg fisker når jeg må. Barnene mine og ektefellene deres har tatt over den 
stafettpinnen. Da jeg vokste opp, fisket vi fordi det var nødvendig, de gjør det mer 
for morro. Det begynte en tid før vi hadde fryser, og da var det mye saltet fisk, og 
tørrfisk, men nå kan vi jo fryse alt vi orker.  

 
-I jul var det marked i byen, hvor lokale selgere viste frem produktene sine, som var til glede 
for mange – bare det å se hva som skjer i nærområdet. Det er jo noe av det samme konseptet 
du gjør på facebookkontoen din, du viser det frem. Jeg har veldig tro på at det ligger utrolig 
mye bare i det å vise det frem. Hvordan oppleves det fra din side?  
 

- Jeg så jo bare nå i forrige innlegg da konen og jeg var på tur og fikk fisk. Da er det 
2500 som har vært inne og sett dette, også deler de dette. Og alt vi har gjort er p 
trekke tre torsk. Og hvis jeg skriver noe om hidra, da deler folk inleggene helt villt.  

 
Fotografen går gjennom facebooksiden sin og kommenterer de forskjellige innleggene. Det 
er tydelig at han legger mye stolthet i jobben han gjør, og det blir tatt godt imot av andre 
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facebook-brukere som gir innleggene menger med likes og flere delinger. Bidene er 
hovedsakelig om fiske- og gåturer.  
 

- Det som er kjennetegnet, er at det skal alltid være positivt vinklet. Her er det ikke 
noen temaer som kritiserer, jeg ville aldri funnet på det.  

 
Vi kommer over på temaet om byutvikling ... 
 
-Hva tror du denne byen trenger?  
 

- Vi trenger et levende miljø, ikke flere museer, eller huser som viser hvordan 
hollenderbyen ser ut på utsiden. Vi trenger noen unger som springer, og voksne 
som kan holde på med noe. Vi trenger liv i gatene der nede. Heldigvis har vi 
hotellene, men jeg synes ikke de er gode til å lage noe mat som beskriver 
Flekkefjord.  

 
-Nei, de har jo utrolig god mat, man kanskje de ikke viser Flekkefjords identitet, historie og 
kultur? 
 

- Nei det får du ikke der.  
 
-Men det er noe vi absolutt har?  
 

- Ja. Jeg ser bare på personer på din alder, dere er vanvittig gode til å søke det som 
har vært, det har ikke vi vært. Men dere er mye flinkere til å bygge inn at det nye 
skal være bærekraftig, det skal ha en bakgrunn. Jeg tror at om vi skal overleve 
som en småby, så må vi hele tiden finne det som er spesielt for denne byen. Og 
da må vi tilbake der du var – hva er det som er spesielt i forhold til andre byer. Jo 
vi har den byelven, vi har den fjorden, vi har hele historikken om en industri som 
ikke er der lengre. Jeg tror at ved å få en bevisstgjøring om den identiteten gjør at 
folk har lyst til å komme her og at de vil trives med å være der. Jeg tror vi tenger 
det blikket bak. Det tror jeg. Men med betingelse av at det er noe vi kan bruke 
fremover.  

 
Slutt på intervjuet, totalt 1 time og 9 minutter 
Intervjuet inneholdt flere samtaleemner, men de relevante er plukket ut til denne 
oppsummeringen.  
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Vedlegg 8  

 

  

Observasjon hos Fisken Fiskemottak og av mottak fra M.S. Fisk (sjark) 
4. Februar 2021 

Fra klokken 07.00 

Til klokken 10.30  

 

OBS: navnene til mottaket og sjarken er oppdiktet for å opprettholde personvern. 

Fiskemottaket «Fisken» er i nærheten av Flekkefjord, og sjarken «MS Fisk» hører også til her. 

MS Fisk tråler for tiden reker i nærområder, men resten av året er den også andre steder i 

Norge.   

 

I dag er det piggvar (fisk) som skal slaktes. Det er mørkt og kaldt ute, men det er lys som 

skinner gjennom vinduene fra fiskemottaket, og maskiner som durer høres godt utenfra – de 

er allerede godt i gang. Jeg blir møtt av lederen til fiskemottaket som viser vei opp til 

garderoben, der han har en dress og støvler til meg. «Støvlene er kanskje litt store, men jeg 

ville brukt de uansett.» Det blir tydelig at dette ikke er en jobb for de finslige. Etter jeg har 

skiftet går vi ned dit maskin-støyet virker å komme fra. Her er det ikke mye varmere enn ute, 

og etter å bedømme lukten, gjenstår det ikke tvil om at det er fisk de behandler her. Jeg blir 

vist rundt til de forskjellige stasjonene. Etter en runde merker jeg meg at det er flere 

forskjellige funksjoner for å få fisken pakket (etter den er slaktet blir den pakken i 

isoporbokser fylt med is). Funksjonene er blant annet:  

- Kjøre de store beholderne med piggvar til slakt-området 

- Snitte og fjerne forskjellig innvoller fra piggvaren 

- Skylle bort blod 

- Suge ut resterende innvoller som sitter bedre fast (håndholdt sug som er festet i 

himlingen) 
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- Fylle isopor ekser med is 

- Legge de ferdig-slaktede produktene i eske med is 

- Veie esken 

- Lukke og feste esken med strips 

- Plassere og stable eskene på en pall og merke hver eske som forklarer hva produktet 

er, og hvor det skal sendes (med strekkode i tillegg)  

- Kjøre pallen med eskene ut i hallen hvor den står klar til å bli fraktet ut til butikker 

Alle jobber i et sett, og det er ingen som setter seg ned for å ta en pause mens jeg er der.  

Da jeg spør hvor ofte de jobber her, får jeg svar at de fleste egentlig er pensjonerte. Av de 8 

personene som er med på slakten, er det kun 3 som ikke er pensjonerte. 1 av de 3 er 

snekker, men har tatt seg fri for dagen, slik at han kan hjelpe til. Jeg spør de hvorfor de 

velger å bruke pensjonist-tilværelsen sin på dette, og da får jeg svar «Dette [slakten] er bare 

1 gang i uka, og jeg har ikke akkurat noe bedre å gjøre», han ler mens han svarer dette, og to 

andre slenger seg med i latteren. Det blir tydelig at de har et samhold i denne jobben.  

 Selv om ingen tar seg en pause, og alt går i et godt tempo, virker det likevel ikke som 

om denne jobber sliter de ut. Skravle går gjennom hele observasjonen, med et høyt volum 

på grunn av alt støyet fra maskinene, og smilene og latteren forsvinner heller ikke. De tar seg 

god tid til å prate med meg mens de jobber, og de vil gjerne fortelle om arbeidet de gjør – 

hvor vannet de bruker kommer fra og hvor det ender opp, hvor innvollene havner osv. Jeg 

blir fortalt at vannet ikke kan slippes rett ut i havet, så det må tilsettes noen 

bakteriedrepende stoffer før det havner i sjøen igjen. Innvollene blir behandlet, og gjort om 

til dyrefôr. Dette virker det som de er stolte av «Det er ikke noe som skal gå til spille, alt kan 

jo brukes til noe.».  
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 «Nå hoper det seg opp i suget» ropes det. Det er for få personer til å bruke det 

håndholdte suget, og det har blitt en så stor samling av piggvar, at de som snitter i starten av 

prosessen ikke har plass til mer. «Jeg tar det!» kommer det før jeg rekker å snu meg. De har 

med andre ord god kommunikasjon. Er det noen som føler de er ledige, gjør de en innsats 

ved én av de andre stasjonene.  

 

I et mindre, avlukket rom, selger de forskjellig sjømat til «vanlige» kunder. Her er det for det 

meste fisk, skall- og krepsdyr. En av de som leverer reker for tiden er MS Fisk. De tråler og 

leverer til dette mottaket 3 ganger i uka for tiden, blir jeg fortalt. Sjarken ankommer ca. 

10.00, der den legger til ved fiskemottaket. De er to personer på sjarken, og jobber med å få 

ut rekene. Og her fylles kasser av hardplast opp med is, deretter med reker. Etter de har 

lempet all fangst fra båten og inn til mottaket, må de rydde opp etter seg.  

 

Da jeg føler at jeg har fått sett hva jeg trenger, blir jeg vist opp igjen til garderoben hvor jeg 

kan skifte ut av dressen og støvlene jeg lånte – de er ikke like hvite og sterile nå, som de var 

for 3 og ½ time siden.  

 

Bilder fra observasjonen (noen av bildene har blitt redigerte for å skjule ansikt og navn pga. 

Personvern):  

- Beliggenhet ved havet 

- Mørkt ute, lyst inne 

- Hidra fiskemottak skilt (med sensur)  
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Vedlegg 9 

 

Befaring til Flekkefjord brannstasjon 
25. Januar 2021 
Fra klokken 11.30 
Til klokken 12.30 
 

Da jeg ankom bygget, var det vanskelig å vite hvilken dør jeg skulle benytte meg av. Det 

eneste som så ut til å være et hint til en inngangsdør var en baldakin som hang over én av 

dørene. Da jeg endelig fant rett inngang, og etter å ha ringt på, ble jeg møtt av en 

brannkonstabel. Han viste meg rundt i alle rom i bygget, han åpnet alle dører til hvert rom, og 

forteller om innholdet og funksjonen til alle. Gjennom befaringen kom han med informasjon 

fra de endringene de har hatt i bygget, siden jeg kommenterte at noe så annerledes ut enn de 

originale tegningene fra 1987. Han så på tegningene og forklarte i grove trekk hva som var 

gjort annerledes i nyere tid, og ca. når det var gjort. Jeg var fri til å bevege meg i alle deler av 

bygget gjennom hele besøket.  

Inngangen hadde mange rom og dører, og selv om jeg hadde lest på plantegningene i forkant, 

føltes det litt ut som å gå i en labyrint. Åpnet man en dør, ble man umiddelbart møtt av en 

annen. Det føltes trangt å bevege seg i delene med mange rom, og dørene måtte alltid lukkes 

for å kunne åpne den andre, da noen av rommene var så små. Da vi kom ut i bil-hallen, ble 

opplevelsen en helt annen. Her var det høyt under tak, og de store garasjeportene gjorde at 

hallen ble lyst opp. Herfra var det likevel ikke mulig å se hva som befant seg bak veggene 

ellers i bygget, da veggene ikke hadde mange åpninger/vindu. Videre gikk vi ut på brygga 

hvor byelven renner forbi.   

Vi gikk deretter opp til 2. etg. I én del var det lagt en systemhimling. Denne gjorde at 

rommene fremstod enda trangere enn de allerede var. Etter omvisningen i 2. etg viste han en 

terrasse som de hadde godt nytte av de dagene det ikke var mange alarmer, på sommeren. Jeg 

fikk se en brannstige, foldet ut, som ledet til takterrassen. «Hvis du tør å klatre opp, må du 

bare det». Etter jeg hadde klatret opp på taket, ble jeg møtt med en stor svart flate som ikke 

hadde noe innhold. For å finne veien ut igjen måtte jeg spør om retningen til ytterdøren, da 

jeg ikke var sikker på hvilke dører vi kom fra.  

 

Oppsummering av inntrykk, tanker og ideer etter befaringen om bygget: 

- bilhallen skiller seg ut fra resten av bygget på en positiv måte, med den høye 

takhøyden, hvor du kan se dragerne.  

- Garasjeportene slipper gjennom mye dagslys, og det merkes stor forskjell på rommene 

her, en de som ikke er i nærheten av portene 
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- Slangetårnet skiller seg ut fra resten av arkitekturen, men det stilles spørsmål til hva 

denne kan brukes til når brannvesenet flytter ut, da det står en søyle foran åpningen.  

- Takterrassen har et stort potensial om det lages en vei opp  

- De små og trange rommene gjør det forvirrende og noe klaustrofobisk å bevege seg 

gjennom bygget 

- Få vinduer og åpninger i bygget både på fasaden og inne, gjør rommene mørke og noe 

dystre   
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Vedlegg 10 
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Vedlegg 14 
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Vedlegg 15 
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Vedlegg 16 
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9.0 Figurer 
 
Figur 1 

 
Figur 2 

 
Figur 3 

 
Figur 4 
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Figur 5 

 
Figur 6 

 
Figur 7 
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Figur 8 

 
Figur 9 
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Figur 10 
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Figur 12 
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