
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 2 
 

Storytelling 

 

Produkt: 

http://ebeltoftglas.dk/case2/flyvefisken.html 

 

22. april til d. 3. maj, 2010 

 

Tchai Munch 

 

 

http://ebeltoftglas.dk/case2/flyvefisken.html


Side | 2  
 

Indholdsfortegnelse 

Forside…………………………………………………………1 

Indholdsfortegnelse……...……………………....…………..2 

Indledning………………………………………...…………...3 

           Flyvefiskens Profil....…….………………………..…3 - 4 

Problemformulering…………………………………………..5 

Problemstilling…………………………………………………5 

Problemafgrænsing…………………………………………..5 

Metode…………………………………………………….......5 

          Laboratorie Modellen…………………………………5 

                                           Punkt A – statement………………………6 

                                                  Punkt B – internt – interview……………..7 

                             Punkt B – eksternt – Minerva Modellen...8 

                            Punkt C…………………………….……….9 

                                  Punkt D……………………………….…….9 

                                  Punkt E……………………………………..9 

           Papanek Modellen………………………...…….….10 

Problemløsning………………………………………………11 

           Analyse af den eksisterende site …………………11 

           Ændringer til design af flyvefisken.dk…………….11 

Produkt………………………………………………………..12 

Konklusion…………………….….…………………………..13 

Referencer……………………….….……………………..…14 

 



Side | 3  
 

  

       Indledning: 

Denne rapport handler om hvorledes et site afspejler, via sin grafiske opbygning, 

kundens forretning samt målsætning – genkendelse fordrer tillid. 

Kundens forretning kan defineres gennem storytelling – en definering af identitet 

ved hjælp af historier fortalt af de berørte parter. 

 

På nettet har jeg fundet en hjemmeside, www.flyvefisken.dk/kontakt  som jeg vil 

bruge til Case 2. 

 

Tillad mig at præsentere forretningen for derved at give en ramme for de historier 

der folder sig ud. 

  

 Flyvefiskens Profil: 

 

          
 

Fiskeforretningen ”Flyvefisken” ligger ved den gamle industrihavn i Ebeltoft - en mågeklat fra 

bolværket.  Der bliver ikke landet fisk til auktion mere - det forgår i Grenå, men der er stadig 

fiskekuttere der ligger til kajs og hygge fisker. Derfor er der stadig fiskenet der ligger til tørre 

på kajen og måger der holder til ved havnen med skrig og næsvished.   

Rundt omkring havnebassinet ligger sorttjæret skure hvor pensioneret fiskere sidder og 

vender skråen og kommenterer de ”tovlige turister”. 

 I takt med at fiskeriet er ophørt er der kommet andre hverv i de bygninger der kom til at stå 

tomme. Der er en restaurant ”Havmågen”, et galleri for kunst, et glasværksted og seneste 

skud på stammen – en lille butik med moderne design.  

Hele området emmer af en blanding af malerisk forfald og originalitet samt sprudlende energi 

fra de nye på blokken. 

                 

          
 

http://www.flyvefisken.dk/kontakt
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Flyvefiskens Profil fort. 

 

Duft af hav, eksotiske farver og former og en fornemmelse af renhed, forstærket af hvide 

fliser og stål, møder en når man træder ind i butikken på havnen.  

Ekspeditionen foregår hen over et rigt udbud af ”alt godt fra havet” som ligger til skue på is 

lige foran kunden. Arealet er småt og man er i nærkontakt med hinanden. 

I forbindelse med butikken er der et stort område forbeholdt klargøring af varerne samt 

forberedelse af de specialiteter som Flyvefisken er kendt for. Det store en gros salg kræver 

stor plads til blandt andet køl. I lokalerne bagved er der desuden ovne til røgning. 

 Udenfor er butikken der bænk til de magelige og tønder med krydderurter. 

 Der er brug for en del personale som kan håndterer alle de tilbud som Flyvefisken har til 

kunderne. Der er altid en uddannet kok til rådighed hvis man har behov for vejledning i 

forbindelse med tilberedning af de fisk man køber.  

Stemningen er rå og munter, især fra indehaveren, Lars Hagemans, side. Ekspeditionen er 

hurtig og professionel med fokus på kundens behov. 

                      

En af de ansatte fortæller: En dag kom kunderne ind til et flot udbud af diverse fisk og 

specialiteter. Normalt er der skilte hvor navnene på fiskene står skrevet. I dag var alle fiskene 

navngivet ”Ulla” - uden undtagelse. Hun forklarede at ”drengene” synes at en af kunderne 

var særlig lækker. Derfor havde de opkaldt alle fiskene efter hende.   

Altså, personalet elsker fisk (og deres kunder!) 

Flyvefisken er velbesøgt! Kundekredsen er trofast og opdrages løbende af Lars udi kunsten 

at tilberede og nyde fiskeprodukter. Der er en blanding af lokale og udenbys kunder – lidt 

afhængig af årstiden. Det er primært mennesker med overskud (af penge og tid) som 

handler hos Flyvefisken. Typisk køber folk ind til særlige lejligheder – højtider, ferier, 

gæstebesøg og selvforkælelse – ”lidt men godt”. 

For nogle kunder er det en fast tradition at besøge butikken når man feriere i Ebeltoft, ellers 

har det ikke været ”rigtig ferie”. Man kan sammenligne med slagter Munch i Skagen. Det er 

en decideret ”feel-good” fornemmelse at handle hos Flyvefisken, man møder ligesindede og 

føler sig som medlem af den rigtige klub. 
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Problemformulering: 

Hvordan kan jeg, ved at lave en hjemmeside formidle en stemning og skabe et image der 

er i overensstemmelse med hans fysiske forretning? 

 

Problemstilling: 

Det som præsenterer sig som et problem er www.flyvefisken.dk.  Hjemmesiden har været 

inaktiv siden 2003. Lars Hagemann har intentioner om at få sig en opdateret udgave, især 

fordi der er nye tiltag i forretningen. Han er meget opmærksom på de muligheder der ligger 

i de digitale værktøjer og er klar over værdien af viral markedsføring.  

Der er ingen muligheder for kunderne at se på nettet hvad Lars tilbyder via sin forretning. 

Der er mange gode tiltag i Flyvefiskens koncept som ikke bliver formidlet gennem det mest 

slagkraftige medie vi har i dag. Det kan vi gøre noget ved! 

 

Problemafgrænsning: 

Der er talrige muligheder for at markedsføre Flyvefisken.dk på nettet.  Bare via en 

hjemmeside kan man nå en hærskare af potentielle kunder samt servicere og holde på 

sine trofaste kunder. Et nyhedsbrev ville være en oplagt funktion at have for Flyvefisken. 

En underholdende og ikke mindst informativ måde at gøre kunderne interesseret i dagens 

fangst og især hvordan man tilbereder den. En god måde at orienterer sig omkring 

sæsonens tilbud og eventuelle særlige fangster. 

Selvom det kunne være en interessant opgave og meget relevant for www.flyvefisken.dk , 

vil jeg I lyset af den tidsramme vi har til case 2, koncentrere mig om at redesigne forsiden 

af hans site. Det vil ikke blive et funktions dygtigt site men en visualisering af hvad jeg 

kunne forestille mig vil virke for Flyvefisken.   

Metode: 

Der er mange måder at tilgå problemet. I denne case vil jeg benytte mig af Papanek 

Modellen fordi den giver en godt overblik af de værdier der er vigtige i et design af et 

produkt – i dette tilfælde en hjemmeside. Jeg vil bruge Laboratorie Modellen til at 

afdække Flyvefiskens identitet samt image. Jeg vil definere målgruppe gennem Minerva 

Modellen for bedre at kunne henvende mig til det segment som Flyvefisken henvender sig 

til. Resultatet af disse analyse metoder og modeller vil jeg så bruge til at lukke gabet - 

”Close the Gap”. 

Til opgavens visuelle løsning vil jeg bruge PhotoShop som værktøj til at manipulerer de 

billeder jeg har taget af forretningen og omgivelserne. Programmet Adobe Flash vil jeg 

bruge til at animere nogle grafiske elementer og Dreamweaver til at præsentere 

resultaterne.  
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Laboratorie Modellen: 

 

 

Punkt A:   Nekrolog testen er erstattet af et statement fra Lars Hagemann som jeg har 

fundet på nettet:   

”Det er vores mission, at inspirere danskerne til at spise mere fisk og give dem 

mod til at eksperimentere med de mere utraditionelle og ukendte, ved at 

fortælle om dem og give tips og råd og gode opskrifter. Og vi har fisk fra hele 

verden i vores disk, som hver dag byder på nye oplevelser. Vi har stadig 

produktudvikling i gang og er for nylig kommet på markedet med en ny form for 

røget laks. 

Derudover har vi selvfølgelig en lang række andre hjemmelavede produkter. 

Herunder terriner, indbagt fisk, supper, saucer, fonder, pesto, remoulade, 

dressinger m.m.. Der har fra starten altid været kokke ansat, så der har altid 

været et kvalificeret svar til de spørgsmål, der er blevet stillet.” 

Der var også lidt historik som jeg synes det var relevant at medtage for at give 

et helhedsbillede: 

”På grundlovsdagen 1997 åbnede Flyvefisken med det formål at formidle (først 

og fremmest) de danske fisk omkring vores land, gerne de mere ukendte. Det 

er lykkedes over al forventning. Vi har i dag mange kunder, som søger vores 

viden om, hvordan man behandler og tilbereder fisk af mere ukendt art. 

Året 1998 var helt vildt, da vi imod forventning fik en masse en gros forhandling 
til restauranter og hoteller. Først og fremmest i Ebeltoft, men fra år 2000 leverer 
vi både på Sjælland, Fyn og Jylland, så det går godt. 
 
I februar 2001 fik vi tildelt Det Danske Gastronomiske Akademis Hæderspris 

for fremragende indsats ved salg af fisk”. 
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Punkt B: Internt 

 For at karakterisere Flyvefiskens identitet har jeg interviewede Lars 

Hagemann, hvor han uddyber sine intentioner med forretningen. 

1.  Hvordan opstod Flyvefisken? 
 For sjov!! Vi havde kr. 10.000,- og bare lyst til at gå i gang.   

2. Hvad vil du med Flyvefisken? 
 Jeg vil sælge kvalitet.  Det er også vigtigt at opfylde kunderne behov.  Jeg kan levere 

vare som er svært tilgængelige, men kun hvis jeg kan få den bedste kvalitet, ellers 

siger jeg nej. Vi introducerer hele tiden nye produkter – specialiteter – det er også det 

kunderne kommer efter. 

3.  Er det lykkedes? 

 Ja, da!  I 2001 fik vi Det Danske Gastronomiske Akademis Hæderspris.  Det er en 

pris man ikke kan søge. Igen fordi vi holder kvaliteten – jeg vil hellere købe dyrt ind 

end at gå på kompromis. Priserne i butikken bliver måske lidt højere, men det har jeg 

det bedst med – jeg gider ikke servere slatne fisk! Vi er også blevet kendt for at 

komme med unikke produkter – det værdsætter restauranterne. 

3. Du har en hjemmeside for Flyvefisken. Hvad var formålet med den? 

 Det var for at introducerer mig selv og butikken. Også for at give folk information om 

fisk og opskrifter. Den fik stor opmærksomhed i starten. Vandt også en pris for bedste 

billeder og layout (Lars kan ikke huske hvorfra). Jeg fik en til at hjælpe med 

opsætningen, men jeg bestemmer selv hvad der skal stå på siden. Man skal jo følge 

med tiden. 

4.  Ønsker du at opretholde din hjemmeside? 

 Ja, for tiden ændrer sig og der sker noget nyt hele tiden. 

5.  Hvordan synes du det er gået for Flyvefisken set i bakspejlet? 

 Over al forventning! Tiden er fløjet af sted.  Vi har kunder over det meste af landet. 

Og så har vi jo udvidet konceptet.  Man kan købe mad ud af huset – og kokken følger 

med. Egentlig vil jeg også gerne udvide butikken – der er bygning lidt længere henne 

ad vejen, den gamle auktionshal – den ville jeg godt have fat i. 

6. Hvordan ser fremtiden ud? 

 Jeg keder mig ikke!   Sammen med H.P. Lange har jeg startet BLUES ’N’ FOOD – 

mad ud af huset med kok og musiker.  Soulfood med blues eller ragtime, rigtig 

sydstats stemning.  

 Det er stadig sjovt! 
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Punkt B:    Eksternt. 

 Interview med forskellige kunder har givet gode historier og vurderinger af 

 Flyvefisken.  Tre af de mest typiske er vedlagt.    (bilag 1 – 3) 

 Et resumé af deres udsagn giver en ensartet og meget positiv opfattelse af 

 selve butikken Flyvefisken.  Der er lagt rigtig meget vægt på, at det er kvalitet 

 der bliver forhandlet.  Specialiteterne bliver værdsat efter fortjeneste og man 

 betaler gerne for lidt luksus. Især er der stor påskønnelse af de råd og 

 vejledninger man får med i købet. 

 Generelt bliver indkøb hos Flyvefisken brugt som forkælelse af sig selv og 

 eventuelle gæster. Hvis man skal fejre noget særligt eller ved højtider træder 

 Flyvefisken i forgrunden i forhold til Føtex, hvor man også får fisk og skaldyr 

 fra køle- og frysedisken.  

 Gennemgående er der en stor værdsættelse af Lars’ humor og hele 

 stemningen i forretningen. Miljøet spiller også en stor rolle og det er mit indtryk 

 at kunderne køber ”hele pakken” når man handler hos Lars.  

 Vi har med et segment der stemmer overens med en blanding af det blå og 

 det grønne segment i Minerva modellen.  
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Punkt C: Sammenfattet giver det et klart billede af Flyvefisken som i høj grad er tegnet 

gennem Lars: et billede af en forretning med passioneret holdninger omkring 

det at sælge deres varer – nemlig fisk og fiskespecialiteter.  Det skinner tydeligt 

igennem at formålet hele tiden har været formidling af kvalitets varer og ikke at 

tjene penge for pengenes skyld. 

Der har været en naturlig udvikling i pagt med tiden.  Man har udfordret sig selv 

og derved kunderne til at eksperimentere og udvide horisonter. Nye vare og 

medfølgende opskrifter er blevet introduceret løbende og med stor succes. 

Lars Hagemann er en stærk personlighed med en afvæbnende humor som 

sætter dagsordenen.  Selvom forretningen har 13 gode år på bagen, hviles der 

ikke på laurbærrene. Nye koncepter, såsom BLUE’ N’ FOOD, er under udvikling 

sammen med nye samarbejdspartnere. Havneområdet bliver benyttet til events 

og arrangementer især i sommerhalvåret - sammen med de omkringliggende 

forretninger. Alt i alt - en sund forretning med høj moral og æstetik.   

Under det interview jeg havde med Lars Hagemann kom det frem, at hans mest 

fornemme mål var at have det sjovt! Han var også udmærket klar over at hans 

hjemmeside ikke var vedligeholdt og havde faktisk tænkt sig at få den 

opdateret, hvis ikke ligefrem redesignet. Hvilket er heldigt for mig da det peger 

tilbage til problemstillingen. 

Der er et tillidsforhold som er blevet bygget op igennem årene, fordi der ikke er  

Indgået kompromisser.  Forretningens størrelse nødvendiggør en vis intimitet,  

Som på ingen måde er skræmmende for kunder eller medarbejdere. Fiskene 

har det jo i rigt mål! 

 Der er stor samhørighed med den identitet som Flyvefisken ønsker at formidle 

og det image som forretningen har hos kunder både lokale og udenbys. 

 

Punkt D:  Det som præsenterer sig som et problem er www.flyvefisken.dk.  Hjemmesiden  

har været inaktiv siden 2003. Lars Hagemann har intentioner om at få sig en  

opdateret hjemmeside, især fordi der er nye tiltag i forretningen. Han er meget 

opmærksom på de muligheder der ligger i de digitale værktøjer og er klar over  

værdien af viral markedsføring.  

 

I processen med Laboratorie modellen har der været nogle ord som er gået  

igen og igen: kvalitet, miljø, stemning og humor. 

 

Der er afdækket en kernehistorie eller i hvert fald kernebegreber, som jeg vil 

bruge til at re-designe hjemmesiden. 

 

Punkt E:  Her vil jeg fastholde at alle mennesker er unikke og alle oplevelser er 

suveræne.  
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Papanek Modellen: 

 Jeg vil hermed forholde mig til punkterne i diagrammet: 

 

Behov: Der er et godt begrundet behov for en hjemmeside for Flyvefisken. Primært 

fra Lars Hagemanns side, som har brug for en flade der kan formidle hans 

vare og de events han stabler på benene.  Det er en billig og hurtig måde at 

annoncere på. 

Trend:  En hjemmeside er en nødvendighed i den tid vi lever i. Informationer såsom 

adresser, åbningstider og opdateringer er tilgængelige for alle der har 

adgang til en computer. Med den store interesse for vores madkultur som vi 

oplever i  dagens Danmark, er der god basis for en databank med lækre 

opskrifter.  Lars Hagemann er uddannet kok og udvikler selv de 

specialiteter der bliver tilbudt i forretningen. At have undersider med lækre 

billeder og let tilgængelige opskrifter er oplagt. 

Målgruppen:  Under Laboratorie Modellen har jeg uddybet målgruppens sammensætning. 

Æstetik:   Stemningen i forretningen er intim og alligevel steril p.g.a. fødevarernes 

natur. Jeg har derfor valgt at bruge sort og hvidt som baggrund for de   

informationer der præsenteres. Billederne er i farver og giver indtryk af   

havnen og miljøet omkring. Kompositionen er en enkelt Box Style – valgt 

p.g.a. den korte produktions tid.  

Metode:   Til opgaven er brugt Papanek Modellen, Laboratorie Modellen, Minerva 

   Modellen, PhotoShop, Adobe Flash samt Dreamweaver. Til at realisere 

   produktet har jeg brugt et kamera og en computer.    

Test:      Da produktet jeg fremstiller er en mock-up, stiller jeg ingen krav om at det 

     er funktionsdygtigt. 
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               Problemløsning: 

 
Under processen med Laboratorie Modellen er der blevet defineret en identitet af 

Flyvefisken gennem en række historier.  Der er afdækket en kernehistorie eller i 

hvert fald kernebegreber, som jeg vil bruge til at re-designe hjemmesiden.  

 

 Analyse af den eksisterende site: 

 

Flyvefisken.dk er et lille og kompakt site med en overskuelig enkelt-linie 

navigation. Logoet er et fint håndtegnet, sort/hvidt billede af en mand på en 

flyvefisk.  Desværre en det gemt af vejen nederst på siden.    

Tekst typen er let læselig omend ikke konsistent.   

Menupunkterne svarer til indholdet af den viste side, blot ikke NEWS – hvor der 

er en tom side. Jeg mener man burde kalde det NYHEDER når nu det andet er 

på dansk.  

Billederne er originale og giver en udmærket beskrivelse af forretningen. Jeg 

synes de er for små og for (detaljeret). Under OPSKRIFTER savner jeg billeder 

af den færdige ret. Layoutet virker skabelonsaktigt og bliver monotont når man 

dykker ned i siderne. 

Farverne stemmer overens med det havnemiljø som omgiver forretningen.  

Sitet fremstår nøgternt og ærlig men jeg synes der mangler stemning og 

velkommenhed. 

 

 Ændringer til design af Flyvefisken.dk: 

 

Den generelle størrelse har jeg tænkt mig at forøge for at udnytte skærmen 

bedre.  

Logoet vil jeg placere på et mere iøjefaldende sted, idet det også er brugt på 

butikkens udendørs skilt og er blevet synonym med Flyvefisken.  

Menupunkterne vil jeg ikke ændre væsentligt, idet det vil kræve en større bruger 

baseret analyse, som jeg ikke har mulighed for at foretage. Dog vil jeg tilføje et 

par punkter som er vedkommende for kunderne. 

Farverne og det enkle layout vil jeg adoptere fordi det giver en genkendelighed 

hos kunderne og passer fint til det segment Flyvefisken henvender sig til.   

Jeg vil introducere et Flash element som giver brugeren en større oplevelse af 

miljøet. Billederne dertil har jeg til dels lånt fra nettet (et par stykker af mad), dog 

hovedsageligt selv fotograferet.  

Til sidst vil jeg gerne bidrage med en lille vignet/flash som kunne få kunderne til 

at trække på smilebåndet.   

 

Med reference til punkt D under Laboratorie Modellen, vil jeg have at sitet skal 

afspejle den kvalitet som Lars Hagemann er garant for, give en visuel oplevelse 

af miljøet i og omkring forretningen og bekræfte den humor som er en del af 

Flyvefiskens image. Altså, skabe en stemning som kunderne forventer og føler 

sig trygge ved. 
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Produkt: 

 
Jeg vil nu gøre rede for hvordan jeg bruger storytelling som værkstøj i et re-

design.. 

 

Flash nr. 1 er bygget op af otte vinduer som i en glidende overgang hver især 

afspejler et kerne begreb hos Flyvefisken.  

 Følgende er afbilledet fire af de otte. 

 

Nr. 1

 

Nr. 2

 

Nr. 3 

 
 

Nr.4    

 

 

Flash nr. 2 skulle have været en lille tegning…..som kunne udvikles med tiden til 

en ”stribe”:   ”Lars på Krogen”.                  Bilag 3 
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Konklusion: 

 
Jeg har brugt Storytelling til at finde ind til en forretnings identitet og image. Det 

har jeg gjort ved hjælp af interviews af de forskellige parter i berøring med 

Flyvefisken. Formålet var at undersøge om der var et sammenhæng mellem de 

to begreber. 

Jeg er nået frem til, at forskellen ikke var særlig stor: forretningen Flyvefisken 

blev set i det lys som indehaver, Lars Hagemann, ønskede. Dog med undtagelse 

af hjemmesiden www.flyvefisken.dk, som ikke fungerede optimalt.   

Det GAB har jeg tilstræbt at lukke ved at redesigne hjemmesiden – ”Closing the 

Gap”. 

 

 Ved hjælp af nye billeder, layout og introduktion af Flash har jeg optimeret 

hjemmesiden. 

 

Storytelling er den røde tråd gennem sitet, som nu taler mere direkte til 

Flyvefiskens kunder, både nuværende og potentielle. 

 
Arbejdsprocessen og det endelige design af sitet hænger direkte sammen med 

teorien bag storytelling. En særdeles brugbar metode som jeg uden tvivl vil 

benytte fremover. 
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Referencer: 

 

Side 1             Produkt:  http://ebeltoftglas.dk/flyvefisken.html 

Side 5 og 10   Papanek Modellen: Victor Papanek - Design for the Real World 

Side 5             Laboratorie Modellen:  fra Fog, Yakaboylu, Storytelling. 

  Branding in Practice. Storytelling compendium. 

Side 5 og 8     Minerva Modellen:  Segmentering, Målgruppevalg og Positionering, 1.       

                                        Semester, Power Point Præsentation. 

Side 13           Diagram hentet fra Storytelling: Branding in Practice 
     Af Klaus Fog, Christian Budtz, Baris Yakaboylu. 

 

 

"The ultimate job of design is to transform man’s environment and tools and, by extension, 

man himself.” 

“Design is the conscious effort to impose meaningful order.” 

“Aesthetic value is an integrated part of functionality” 

 

Design for the Real World, 1991 

Victor Papanek   (1925-99) 

 

 

 

http://ebeltoftglas.dk/flyvefisken.html
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Bilag 1 

 

Kunde interviews 

 

Spørgsmål:  1.  Hvorfor køber du fisk hos Flyvefisken? 

                     2.  Fortæl en god historie. 

                     3.  Hvis du blev genfødt som havdyr, hvad ville du være? 

 

Emne 1. 

Mand, 80 år, glaspuster, lokal kunde 

 

1. Der er et stort udvalg. Det virker friskt og 

man får en god vejledning. Desuden kan jeg 
lide den små sarkastiske betjening. 

 
2. Når folk står i kø, som de jo gør, kan Lars 

godt finde på at råbe ud i 

lokalet…”NUMMER SYTTEN”…der er vel at 
mærke ingen nummer system.  Folk får et 
panisk udtryk og nervøse trækninger før 

latteren bobler frem. Hvis man køber 
rejesalat, spørger Lars meget seriøst ”skal 

der være rejer deri?”….han er en spøjs 
fætter!! 

 

3. Haj! 
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Bilag 2 
Emne 2. 
 
Mand, 43 år, indehaver af design forretning, lokal kunde og nabo. 
 

 

1. Jeg kan godt li’ de forskellige 
specialiteter de har at byde på. 

Kvaliteten er også meget høj. Faktisk er 
de også meget prisvenlige – 
sammenlignet med Føtex, hvor det 

ligger under plastik. 
 
2. Jeg har hørt de lokal kalde 

”Flyvefisken” for ”Guldfisken”….. 
       Meget misvisende da jeg ved at i 

København og Århus med, er priserne langt 
højere. 

       Jeg har valgt at placere min forretning her 
ved havnen p.g.a. det gode miljø. 
Glaspustere, TripTrap og lækker mad giver 
en god synergi. 

 
3. Haj! P.g.a. det helt fantastiske unikke     
       design. 

 

 
Emne 3. 
 
Kvinde, 20 år, studerende, lokal kunde. 

 

 

1. Varerne er bare lækrere. Det er også en 
tradition – fra mine forældre. 

Stemningen betyder også noget. Man får 
en kyndig vejledning, det giver tryghed. 

Der er også et stort og overskueligt 
udvalg. Det gør at man får mod og 
inspiration til at prøve noget nyt. 

Priserne er rimelige i forhold til 
kvaliteten. 

 
2. Jeg har ikke rigtig nogen historie. Men 

jeg synes der er en kæk, gadedrenge stil 
dernede. Masser af god humor og ikke 

fisefornemt. Det er meget sympatisk at 
der er en skål til hunde udenfor. Som 
barn fik jeg tit en fiskefrikadelle stukket 

i hånden når jeg var sammen med mine 
forældre dernede. Jeg savner ikke noget 
hos dem. 

 
3. Klovnefisk…nej, flyvefisk…nej, HVAL!  
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