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Perspektiv sett från norra entrén

Byggnadens inre struktur består av väggar 
vars höjd inte överstiger 2500 mm, detta 
trots byggnadens delvis höga takhöjd. Då jag 
valt att inte ha några höga/bärande innerväg-
gar och att byggnadens bredd är relativt stor 
behövs en grov tjockleck på den stomme 
som spänner i öst-västlig riktning. Denna  
limträstomme fungerar även som ljuddämp-
ning i fiskmarknadsdelen. Den östra och  
västra fasaden samt taket är klätt i mässing, 
resterande väggar har en träyta.



STHLM
FISHMARKET

Student 10, Studio 4, Åk 3

Mitt projekt har kommit att influeras av Feskekörkan i Göteborg, genom analys av dess orginisation och flöden. 
Sthlm Fishmarket strävar på så vis att efterlikna Sveriges (för nuvarande) största fiskmarknad.  

Under projektets tidiga skede åkte jag och två kurskamrater ner till Göteborg för att i första hand besöka      
Sveriges största fiskauktion samt ett platsbesök på dess omtalade fiskmarknad, Feskekörkan. Vi hade alla tre 
sen innan resan haft våra egna tankar och ideer om hur ens projekt skulle ta form och därav lade vi olika fokus 
på vilken typ av research vi samlade in. Vi startade dagen med att beskåda Göteborgs Fiskeauktion från att de 
öppnade, runt 6-tiden, tills någon timme senare när vi samlat på oss både foton och intervjuer med fiskhandlar-
na. Efter besöket på Göteborgs Fiskauktion åkte vi till Feskekörkan där vi fortsatte med intervjuandet och fick 
även en guidad visning bakom det som annars inte är tillgängligt för allmänheten. Under senare delen av dagen 
hann vi även med att besöka ytterligare en fiskmarknad, för att samla in fler intervjuer. Vi frågade även ett 50-tal 
personer på stan bland annat om hur deras fiskkonsumtion såg ut. 

Alla intervjer finns, i nerbantade versioner, att läsa i häftet som (bör) ligga på den tekniska modellen av Sthlm 
Fishmarket. 

Då jag är född Göteborgare tyckte jag det var intressant att studera Feskekörkan djupare, just för att den är 
en av de mest ikoniskt, om inte mest, “Göteborgska”. Jag gjorde allt från att bryta ner byggnadens rumsli-
ga hierarkier till att studera flöden. Jag fick förklarat av de arbetande på plats hur de tyckte att byggnaden i 
sig fungerade som fiskmarknad, både sett från “insidan” och “utsidan”; vad det var för typ av besökare, vad 
besökarna tycker om platsen, vad som kunde varit bättre/sämre osv. 



Platsen som vi fått tilldelad till kandidatprojektet är om-
rådet mellan Skeppsbron och intill/på Skeppsbrokajen. 
Idag tas en del av denna yta upp av Tullhus 3, detta är 
den tredje och sista av tre gamla tullhus. Tullhus 1 och 
2 används idag av diverse företag, bland annat restau-
ranger som Loch & Quay och Mr French. Då Tullhus 3 står 
oanvänt och tomt har jag valt att riva denna byggnad i 
mitt projekt.

Skeppsbrokajen är ett populärt promenadstråk med 
vacker utsikt över Mälaren och Söder. Stråket sträcker 
sig mellan bron över till Norrmalm med Kungliga Slottet 
på sin södra sida och löper sedan ner mot bron över till 
Slussen och Södermalm, ett promenadstråk som an-
vänds flitigt av Stockholmare såväl som turister.
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Skeppsbrokajen befolkas såväl morgon som kväll och 
sommar som vinter, och är ett trevligt och aktivt prom-
enadstråk. Min byggnad ämnar bjuda in passerande 
men även varsamt bevara det befintliga promenad-
stråket längs kajkanten. Byggnadens form har arbetats 
fram genom skissmodellsprover efter tidigare nämnda 
utgångspunkter. Den östra fasaden som vätter ut mot 
Mälaren har en krökning i samma vinkel som kajkanten. 
För att skapa ett öppet och intressant flöde i relation till 
huskropparna på andra sidan Skeppsbrovägen bryter jag 
upp byggnaden i två segment. Det skapar en förlängn-
ing av gatan Tullgränd och det rummet blir stort och luft-
igt, ett rum som dels fungerar som luftsluss men också 
blir en avgränsning mellan fiskmarknadsdelen och den 
del som är till för utställning.
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En samling diagram: det överst visar på de 
vinklar som en rektangel är skuren i för att 
få formen av byggnaden. Näst kommer ex-
truderade volymer som visar publikt, ser-
vade och servande ytor. Diagramen efter det 
visar på markläggningen i byggnaden och 
dess inre väggsystem ordnat efter höjder. 
Sist visas publika och privata dörrar samt 
fönstersättningen.



Längdsektion BB   -   Skala 1:100

120 Sektioner

Med skissmodellsproverna fann jag intressanta relationer 
mellan tak, vägg och hörn. Detta något som jag valde att 
accentuera. Inga väggar har likadana mått eller former, tak-
nocken har lagds i en vinkel till den riktning som byggnaden 
breder ut sig i. Taknocken är placerad i fiskmarknadsdelen 
då det generellt är en mer högljud miljö till skillnad mot ut-
ställningsdelen. 

Till vänster ses 120 sektioner, som med ett 50 millimeters- 
intervall tar sig igenom byggnaden, för att visa hur taknock-
en gradvis höjs, förflyttas och intensifieras allt eftersom.

Till höger finns samma 120 sektioner i flippboksformat.



Perspektiv sett från norra entrén
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Perspektiv sett från entrén i utställningsdelen



Fasad mot kajpromenaden - Skala 1:100

Fasad mot Gamla stan - Skala 1:100

Fasader av kortändarna samt tvärsektion AA i perspektiv   -   Skala 1:100















Tekniska detaljer
och

Studiebesök i Göteborg

Tekniskt snitt och perspektiv
av väggsegment.

Samtliga detaljer är ritade i skala 1:50

Tekniskt snitt där vägg möter mark
samt vägg möter tak som visar bland
annat hur vattenavrinningen är uppbyd.



Skärning genom fönster och
dörr. Visar på hur avbrott i 
fasaden behandlas.

Skärning genom disken vid berednings
delen hos fiskhandlarna.

Skärning genom disken vid försäljnings
delen hos fiskhandlarna.



Staffan
Fiskhandlare

Hur kan du lita på att fisken och skaldjuren är så färska som det står på lådorna?
- Det är något som man måste lära sig att se s jälv, men man vet också vilka båtar som är bra och vilka som inte är det. När man har hållt på med det här ett tag 
lär man sig att se om det är en dag eller en vecka gamla. Det är också mycket upp till en själv att veta allt, ligga ettt steg före hela tiden. Till exempel så kollar jag 
vädret varje morgon för att veta om det blev någon fångst eller inte. Det kan vara fint väder här men till havs kan det blåsa och då blir det ingen fångst och det 
vet jag innan jag kommer till aktionen.

Hur ser din dag ut?
- Jag gär upp tidigt för att kolla vädret och tar mig sedan till auktionen till kl 6. Efter auktionen tar jag mig till min affär och lägger upp fisken och rensar osv, 
sedan har jag öppet till kanske 6-7 på kvällen, så det blir 13 timmars dagar tisdag till fredag.

Hur länge är båtarna ute?
 -Båtarna är ute olika länge, kräftdjursbåtarna är ofta ute 1-2 dagar medan fiskebåtarna kan vara ute 4-5 dagar.

Kommer fiskebåtarna hela vägen till hamn och lastar av sin fångst?
-Nej, de lastar av på olika ställen där lastbilarna väntar för att köra det vidare till aktionen. Fiskebåtarna drar förmycket olja för att det ska vara värt att köra hela 
vägen in i hamnen och dessutom är bilarna mycket snabbare.

De som fiskar fisken är de ute långa perioder?
- Det är väldigt olika. De som fiskar kräftor till exempel, de är bara ute en dag, kanske två. Sen kan det har varit vissa båtar som varit ute sen i söndags. Men det 
är sånt som vi har koll på. Man har järnkoll på det. 

Är det några fiskare som lägger till här? 
- Ja, men inte många. Det kanske kommer in två-tre båtar i veckan. Det är för dyrt för dem att gå hela vägen in. Oljan blir för dyr. Kostnaderna för båten blir 
för mycket för att åka in till hamnen här varje dag. Skickar du en kylbil från Öckereö här ute så kostar det ju noll och ingenting om man jämför med det. Det är 
lastbilen som gäller.Idag kommer det lastbilar hela nätterna. Både från norge och sverige. Vi har ju många båtar uppe i Smögen . Där samlar man ihop det på 
auktionen i smögen innan man skickar det hit. 

Göteborgs  F iskaukt ion

Cecilia 
Marknadsansvarig MSC

Vad är du här på för uppdrag? 
- Det är inget uppdrag direkt, det är en del av mitt jobb egentligen att hålla koll. Om ni tittar här så ser ni om det är Ja eller Nej Märkt. Jag tittar på vad som 
kommer in om det är rätt märkt. 
Det står på lapparna. MSE ja eller nej. 

Då är det vissa krav som ska vara uppfyllda?
- Ja, de har ingått i en certifiering. Det var inte så mycket här idag som har MSE. Så jag tittar lite och så. Idag är det både burfångat och trålfångat. 

Vet du hur vilka det är som köper fisk här? Hur gör krögarna i Stockholm tex?
- Det är inte ofta krögare som köper rakt av auktionen. De har en mellanhandel ofta. Några av männen här har en bas i Stockholm och köper för flera krögare där. 
De beställer via telefon. 

Ägare av Sushirestaurang

Har ni köpt någon fisk?
- Ja. 

Vad har ni köpt för något?
- Det är lite blandat. Vi har en sushirestaurang. Vi köper vissa saker härifrån. 

Är ni här varje morgon?
- Nä, bara när det behövs. Det finns alltid. Vi försöker använda närproducerat. Vi friterar havskräftorna på restaurangen som kommer härifrån. Istället för att 
använda black tiger. Vi har haft våran sushirestaurang i nio år nu.Vi köper här när det börjar ta slut. Det är så stora mängder fisk man köper så vi behöver inte 
komma hit varje morgon. 

Hur mycket köper ni?
- Det beror lite på var ifrån det kommer. Man lär sig vilka båtar som är bra och vilka som inte är bra. Man ser också på produkten. När den är blank och fin. Vilka är 
väldigt gråa. Då har det fångast några dagar innan. 

Svante
Fiskhandlare

Hur du fått någon fisk? 
- Jadå. Man får titta på datumen här. De står här när de är fiskade. Var någonstans. Vi tittar mycket på datum. Nu är det 12e som gäller till exempel. Då är de 
fiskade igår. Det är bra. 10e, tisdag, njae.. det är inte så bra. Båtarna ger sig ut på måndag till på fredag. Så en del fiskar så nära inpå som möjligt. Nu kostar de 
här 140 kronor per kg. Och så har vi avgifter som är 15 %  på det som kanske 25 kronor till. Så det kostar att köpa de räkorna 170 kr ungefär. 

Och det är bra?
- Näää… Då ska du köpa dem av mig sedan? Så lägger jag på hundra kronor. Då kostar de 270 att köpa. Hur mycket säljer jag då egentligen? Måste jag ta över 
tre hundra så arrgh… 

Men vad bestämmer priset på räkorna? 
- Det vet vi inte. Det är mängden och så. Idag när det finns så mycket räkor så ligger priset runt 130 kronor. Men det kan gå upp också. Sen kan ni se på 
glansigheten här också. _pekar på två lådor med räkor_ Den här är tillexempel mycket glansigare än de här är. De är fiskade den 12e. Så vissa båtar är bättre 
än andra båtar. De är väldigt olika och fiskar på olika sätt. Hur de rensar, hur noga de är. Trucken får upp en massa maneter och andra blötdjur. Om de då kokas 
ihop får de andra fiskarna smak från dessa. Vissa byter vatten varje gång de kokar medan en del använder samma vatten hela veckan. Jag har en firma som 
heter Hälsofisk. Man lägger på sin lapp här när man har köpt. Här ser ni mina räkor som jag har köpt då. Sen åker jag till min fiskeaffär och så dukar jag upp där 
och säljer de här räkorna. Det är nu när jag får höra priset som jag bestämmer hur mycket räkor jag ska köpa. Det vet jag inte innan. Jag har inte en aning. 

Köper då någonsin in andra grejer som du kanske inte brukar sälja?
- Ja, men jag måste tänka “vem ska köpa det här?”. Man måste ha koll på det där. Ibland när du har lite lyxigare saker som marulken tex, eller hälleflundra, så 
vet du vilka människor som vill ha det. Det är inte alla som vill lägga så mycket pengar på fisk. I Stockholm säljs det exempelvis mycket gös. Vi säljer inte så 
mycket gös här nere för folk kan inte det så bra här. De kan det som finns här omkring. Räkor, torsk, kolja och sånt som är lite vanligare. 

Marulken är väl rödlistad? Hur ställer sig ni till det?
- Det finns en organisation som heter Världshälsoorganisationen eller något sånt. De har en sådan lista på rödlistade arter. Men min Policy, alla har olika här, 
jag säljer det som myndigheterna tillåter mig att köpa. VHS är en fristående, privat organisation som rekommenderar. Jag har inte sålt ål i min butik de sista 
tre åren. Men nu har myndigheterna släppt kvoterna på ål. Så att du får lov att fiska en viss mängd kilo ål. Vilket gör att jag tänker att man kanske kan köpa in 
lite. Men jag säljer inte tonfisk tex. Jag säljer inte jätteräkor. Men det är mer av etiska skäl. Jag tycker att hanteringen av tonfisk och jätteräkor är så dålig att 
jag inte vill jobba med det över huvud taget.

-Man kanske borde säga nej till marulk också men det gör jag inte. Tonfisken lastas om i Holland. Jag vet inte vad jag får. Därför känner jag att jag inte kan sälja 
den med gott samvete. Det finns olika arter av tonfisk. Får jag den då som är fiskad på ett konstigt sätt med en massa kemikalier och annat, vill jag inte ha den 
fisken.
 
- Jag känner till hur fiskarna gör här ute. Men det är klart att om du går ner på botten med en trål och så kommer fiskarna och simmar in i den. Det är ingen 
som går till höger och vänster. Alla går rätt in där. Det man får upp får man upp och den fisken är redan död. Myndigheterna fattar nada. 

Om det vanliga som ni brukar köpa in är aldeles för dyrt den dagen, kan ni tänka er att köpa in något helt annat?
- Ja, är torsken för dyr kan vi tänka oss att köpa något annat. Folk är nyfikna och testar gärna nya grejer men det är nyhetens behag och många gåt sedan 
tillbaks till det vanliga.

Hur vet du vad du ska köpa in på aktionen?
- Mina kunder är ca 80% stamkunder så jag vet vad de vill ha och köper därefter för jag då vet att det kommer sälja. Precis som att jag vet vilka fiskebåtar som 
är bra och som jag skall handla av så vet mina kunder att jag är bra, det handlar om troende. Sen är det alltid kvalite över pris.
 

Niklas
Jobbar på restaurang Gabriel

Köper ni direkt från auktionen
- Det är en mellanhand mellan auktionen och oss. 

Finns det något fiskrenseri här?
- Ja, alla fiskare har eget. På baksidan såklart. Så de har filédiskar. Sen får de åka ner till hamnen och slänga allting. Det återanvänds där. 

Rensas fisken här bakom hos er också?
- Ja precis. Den kommer direkt från handeln på morgonen. Då kommer de med lastbilarna från auktionen. Det är både helfiskar och filéer . 

Hur många kunder har ni en vanlig dag? När dyker de upp?
- Ja mellan 11 och 5 idag . 70 % kommer mellan halv tolv och halv 2. Säg att vi har kanske 150 gäster idag. Vi har 44 platser så det blir några sittningar?

Vilka är det som kommer? 
- Det är mycket stammisar, äldre och turister. Det är en väldigt klassisk restaurang. Gammaldags mat. Det är nästan mer känt i Tyskland än i Göteborg. 

Frågar gästerna vad fisken kommer ifrån?
- mm. Det är lite olika. Men nästan allting vi använder är ju härifrån. Sen tar vi in lite olika typ ostron. Där har ni svenska där har ni franska. 

Hur stor är skillnaden på priset på fisk här och priset på fisk på ica. 
- Det är antagligen dyrare här. Alla tar inte samma pris här inne heller. 

Det varierar ju priset mycket på auktionen. Påverkar det er?
- Ja självklart. Vi ändrar priserna varje dag. Strömming finns ju liksom alltid. Blåmussla som odlas är samma pris. Men allting annat, räkor ostron, är olika. Idag har 
vi helstekt rödtunga. Räkorna kan kosta allt mellan 150 till 350.  Det är oftast på sommaren. 

Är det någonting ni saknar här?
- Den ytan vi har räcker till. men det går inte att göra så mycket mer. Vi har pratat om att bygga ut över på sidorna. 
För 44 platser räcker det till. Vi har ingen kyl, vi har ingen frys. Allting är dagsfärskt. Det är tomt när vi går härifrån. Men det begränsar ju såklart. Svårt med 
desserter. 

Räcker ytan ni har här i Feskekörkan till? 
- Ja ytan räcker till men det går inte att göra så mycket mer, vi har till exempel inga frysar så inget kan frysas in, och vi kan inte heller göra deserter. 

Feskekôrka



Lisa
Försäljare Sundbeck Fisk och Delikatesser

Köper ni er fisk och skaldjur själva på auktionen?
- Nej, våran grossist är där och köper den och tar med den till sig för att rensa och sedan hammnar den hos oss klar och färdig att säljas när vi öppnar. det är 
bekvämare så, men i praktiken skulle vi kunna åka dit själva och slippa mellanhanden.

Ni är 4 konkurerande butiker här, hur bestämmer ni priset på era varor?
- Vi säljer lite olika grejer tillexempel så har vi tjing på de billigaste räkorna men till exempel torsken har vi alla samma priser på. En torskfile kostar liksom 170kr/
kg och det är inte så mycket man kan göra med det.

Är det något du saknar här?
- Ja svängdörrar!! men också mera förvaring.

Du står och rensar fisken här bakom? 
- Nej nu står jag och fixar sallader. Ni såg att det var en massa företag nere i hamnen? Det är först auktionen och alla företagen handlar där och så tar de grejerna 
till sina grossistfirmor. Vi små företag handlar utav grossisterna. De har gubbar som står och filéar fisken och så. 

Hur kommer det säg att det blir en extra mellanhand? 
- Det är lite olika. Öckeröfisk som står där de köper själva. Men vi tycker att de är bekvämare att köpa via en grossist. Det blir lite dyrare men vi får allting i princip 
färdigt.

Hur många är ni som står här?
- Vi är fyra stycken. Vi har fyra butiker och två restauranger. 

Det är olika priser på allting. Hur konkurrerar ni med de andra här inne?
- Vi brukar tex ligga billigast på räkor. Det är våran grej. Vi går efter inköpspriset. Vi vet hur mycket vi ska lägga på och så. Vi brukar ligga på ungefär samma. Men 
typ räkor och så kollar vi på varandra. 

Är det någon lunchrush?
- Ja, kunderna kommer vid typ halv tolv. Vi har sallader och färdigrätter. På vardagar mellan två till fyra är det dött här inne. Men sen när alla slutat jobbat 
kommer de. Så stänger vi sex. 

Är det något som saknas eller borde ändras i butiken enligt dig?
- Mycket förvaring behövs. Då kan man städa så mycket enklare. (Svängdörrar) Så måste man skriva etiketter på allting. datum, alla ingredienser. (…) Det är dyrt 
här. Vi tar överpriser. 

Finns det någon oro över att fisken kommer från ett annat ställe? tex från norge till fiskeauktionen, grossisten och sen till er? Vet ni vad ni får?
- Ja det är lag på det. Vi får ingenting från östersjön. Ingen strömmning. Ingen torsk från den sidan. Allting står ju på papprena när vi får de. 

Är det ofta att kunder frågar?
- Ja ibland. Det är därför vi har våra lappar där det står på all information.

Analys  -  Feskekörka

Våning 1

Våning 2

Efter studiebesöket på Feskekörkan gjorde jag en analys av bygg-
nadens olika ytor. Publik, Servande och Servade ytor. 

Jag fann även ett stort plus i att ha fler än en fiskhandlare/restaurang. 
Konkurrenskraften var något som samtliga aktörer tyckte var positivt.

Jan & Kent
Fiskhandlare, Akeröpojkarna

Köper ni in samma sak varje dag?
- Det är olika, är torsken aldeles för dyr kanske vi testar något nytt en dag, kunderna är öppna för nya grejer. Man måste ha ett öga för vad som är bra och vad 
som inte är det, och är räkorna dåliga så köper vi ngt annat i stället. Vi skulle aldrig sälja något som inte är bra.

Säljer ni allt ni köper eller får ni något över?
- För det mesta så säljer vi nästan slut. Det brukar vara tomt på kvällen. 

Hur står sig priserna om man jämför med fiskekörka?
- Billigare här. Vi har mycket stammisar. Vi handlar på auktionen utefter vad de vill ha. 

Finns det någon säsong utav året som det är en dipp i fångst och försäljning?
- Det är nu fram till påsk. Sen börjar det igen. Påsk och jul är de största. 

Vilken tid är det som flest kommer och handlar här?
- Det är olika. Fredag eftermiddag så blir det mycket. 

Är det mycket turister som kommer hit?
- Ja lite, men inte så mycket som i fiskekörka. 

Frågar folk vart fisken kommer ifrån?
- Både och. Inte så mycket. De ska ha vad de vill ha. De litar på oss. Det är nog någon procent bara som frågar. 

Om vissa grejer är jättedyrt kan ni tänka er att ta in annan fisk då?
- Ja så får vi ju göra. Våra kunder är väldigt öppna till att prova nytt.

Hur är er inställning till östersjöfisk? 
- Det gillar kunderna inte. de ska vara fisk härifrån.

Kund

Varför går ni hit i stället för till Feskekörkan?
-Dom har bästa fisken här och bättre priser, vi känner försäljarna och de känner igen oss. Här vet man att man alltid får det bästa.

Marknaden Redbergsplatsen,  O lskrokens  Torg

Efter analys av Feskekörkan testade jag
att omforma ytorna fast jag behöll
tanken om ca 2/3 Servande och 1/3 Servade




