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FERGER
Svaret på undersøkelsen blir arkivert (anonymt) til bruk i dag og i framtida. Forskere og andre
som bruker svaret plikter å verne integriteten din og integriteten til andre personer du
eventuelt har nevnt.

I denne spørrelista vil vi høre om din erfaring med ferger, både ferger til og fra jobb, som
jobb eller som del av del av ferie- eller fritidsreise. Antall fergestrekninger har i senere tid
blitt færre, stadig flere blir erstattet av bru eller tunell. Vi vil høre om dine opplevelser og
erfaringer samt meninger om utviklingen. Vi spør i fortid – men du må like gjerne skrive om
dine erfaringer i dag! Fortell også om tidligere tider hvis du har slik kunnskap.
Undersøkelsen er initiert av Heidi Richardson ved Hardanger Fartøyvernsenter. Der driver
de formidling av fergehistorie blant annet gjennom den freda bilfergen Folgefonn. Nå er de
interessert i mer kunnskap om hverdagslivets fergekultur.
Les gjerne gjennom hele spørrelista før du begynner å svare. Du kan skrive fritt eller svare
på de enkelte spørsmålene.
Lykke til!
Heidi Richardson
Hardanger Fartøyvernsenter
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Mine fergeerfaringer
Hva slags fergebruker har du vært – har du brukt ferge til og fra skole og jobb, har du reist
med ferger som turist – eller har ferge vært ditt yrke? Hva slags ferger og fergestrekninger er
det du vil fortelle oss om?
Ferge som arbeidsplass
Dersom du har jobbet med fergetrafikk, fortell om ditt yrkesliv og dine arbeidsoppgaver. Vi
vil gjerne høre om organiseringen av arbeidet om bord, arbeidsmiljø og hvilke eventuelle
endringer du har opplevd i fergebransjen.

Om bord i ferga
Beskriv hvordan en vanlig fergetur artet seg på de ulike fergestrekningene du har erfaring fra.
Hva har du pleid å gjøre når du kom om bord i ei ferge? Har du hatt faste rutiner? Satt du i
salongen, spiste du, handlet du i kiosken? Hva handlet du / spiste du? Pleide du å gå ut på
dekk? Har fergereiser gitt deg minneverdige naturopplevelser?
Ferger som møteplass
Pleide du å sitte sammen med de samme folkene på ferga? Vil du si at dere hadde faste
plasser?
Hvordan var omgangstonen passasjerene og/eller mannskapet imellom? Hva snakket dere om
når dere satt sammen på ferga? Var ferga et sted for å høre nytt?
Har du opplevd at folk spurte om eller kommenterte hvor du var på vei eller hva du skulle?
Opplevde du eventuelt dette som greit eller var det ubehagelig? Har du selv spurt andre?
Fortell gjerne om hendelser av dette slaget!
Hva slags rolle mener du fergesamværet har hatt for lokalsamfunnet? Kom gjerne med
eksempler og minner som illustrerer.
Fergekaia
Hva har du gjort på fergekaia mens du ventet på ferga? Har du hatt glede av fergekaia som
møteplass? På hvilken måte?
Har du opplevd uvanlig lange fergekøer eller har du av andre grunner måttet vente lenge på ei
ferge? Hva gjorde du da?
Har du spesielle minner knyttet til en eller flere fergekaier?
Fergedramatikk
Har du måttet kjøre ekstra fort for å rekke ei ferge? Har du i den sammenheng hatt opplevelser
i trafikken som du husker? Fortell om du har hatt opplevelser knyttet til akkurat å miste eller
rekke ei ferge!
Om bord på ferga, har du opplevd hardt vær eller andre dramatiske hendelser?
Synspunkter på fergepolitikk
Det blir stadig færre fergesamband i Norge. Er du glad for denne utviklingen? Hvorfor/
hvorfor ikke?
Hva mener du vi vinner og hva taper vi når fergene forsvinner?
Er det noe mer du ønsker å fortelle om dette emnet?
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Fylles ut og sendes inn sammen med svaret.
Navn og adresse blir ikke gitt videre til de som skal forske på svarene.

Navn:
Adresse:
Hvor bor du (fylke/kommune):
Fødselsår:
Yrke (evt. før pensjonsalder):

Opplysningene er hentet fra (fylke/kommune):

