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Bilag 3  
Transskription af fokusgruppeinterview 

Nedenstående er en transskription af vores fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet er 

foregået online via platformen ”Zoom”. Tanya og Nora var fysisk sammen og deltog i opkaldet med 

én forbindelse. Lorin deltog med én forbindelse. Moderatorerne, Hanna og Nergiz, deltog sammen 

på én forbindelse. 

Transskriptionen er lavet ud fra reglerne og principperne i ”Fokusgrupper” (Halkier, 2016:72-74). 

Pauser, der er længere end ca. 2-3 sekunder, er markeret med ”[Pause]”. Da forbindelsen i ny og næ 

har hakket, har det gjort noget af talen uforståelig, hvilket også er markeret i transskriptionen. Der er 

tilføjet ekstra kommaer med den hensigt at vise de naturlige pauser i deltagernes udtalelser. 

  

Nergiz og Hanna: Hej piger! 

Tanya: Hej!        

Nergiz: Okay det første, vi lige skal starte med, det er, I lige skal introducere jer selv, så vi lige ved, 

hvem der er hvem, og så må I gerne sige jeres alder, hvilken by I er fra, og om I er etniske dansk. 

Hanna og Nergiz i kor: Og navne, selvfølgelig! 

Nora: Skal vi starte med Tanya? 

Nergiz: Og en anden ting, den rækkefølge I snakker I… 

Nergiz: Den rækkefølge I snakker i, vil vi gerne have, I fortsætter, så vi får det sådn’ … 

Hanna: I rækkefølge. 

Tanya: Okay. 

… 

Tanya: Skal jeg bare start’? … Okay, øh, jeg hedder Tanya. Jeg bor i Høje-Taastrup. Og jeg er 17 år 

gammel. Og jeg er kurder fra Iran, men jeg er født og opvokset i Danmark. 

Nergiz: Mm. 

Nora: Øh jeg hedder Nora øh jeg bor i Høje-Taastrup. Jeg er også født og opvokset i Danmark, men 

jeg er kurder fra Tyrkiet. 

Hanna: Okay. 

Lorin: Eh jeg hedder Lorin, også 16, bor også i Høje-Taastrup, øh og jeg er født og opvokset i 

Danmark, men er kurder fra Tyrkiet. 

Hanna: Perfekt. 

Hanna: Jeg hedder Hanna. Jeg er afghaner. Og jeg bor i Gladsaxe. Og jeg er født i Afghanistan. 



Nergiz: Øh jeg hedder Nergiz, øm jeg er 19. Og jeg er også kurder fra Tyrkiet, men jeg er født her 

og, født og opvokset i Danmark. 

Hanna: Og vi vil meget gerne sige tak, for’ I gider deltage i vores undersøgelse. Det sætter vi stor 

pris på 

Nergiz: Så det er på den måde, vi kender hinanden. 

Nergiz: Okay, så hvis vi starter enkelt ud. 

Hanna: Okay det første spørgsmål vi gerne vil stille jer, det er, hvor tit I bruger Taastrup Station? 

[Pause] 

Tanya: Øhm altså tager derhen for at tage busser og sådan noget? 

Hanna: Lige præcis. 

Nergiz: Eller i weekender, hvor ofte du bruger det. 

Tanya: Nu er jeg jo i gang med at tage kørekort, så jeg bruger ikke så meget offentlig transport mer’. 

Øh jeg går selvfølgelig forbi Høje-Taastrup Station et par gange fordi min, jeg skal gå igennem Høje-

Taastrup Station for at komme til mit gymnasie. Men ellers så er det bare én gang om ugen, bare for 

at komme i skole og så hjem igen. 

Nergiz: Vores fokuspunktet er Taastrup Station, ikke Høje-Taastrup Station, bare lige så I er 

opmærksomme på det. 

[Pause] 

Tanya: Taastrup Station? 

Hanna: Ja. 

Nergiz: Ja Taastrup Station. 

Tanya: Okay … hvorfor … det … om weekenderne sådan? Én gang. 

Nora: Ja. 

Tanya: Én gang hver weekend. 

Nora: To … to gange om ugen cirka. 

Hanna og Nergiz i kor: Okay. 

Nora: Jeg bruger ogs’ … jeg bruger ogs’ Taastrup Station … øh omkring to gange om ugen, to-tre 

gange om ugen. 

Hanna: Mm. 

Nora: For offentlig transport. 

Hanna: Yes. 



Lorin: Jeg bruger det tit, da jeg går i skole her i Taastrup. Så hvis bussen kommer tidligere ved 

Taastrup, så kan jeg godt … gå af dér, eller hvis jeg skal sådn’ … hvis jeg har noget, jeg skal have i 

Taastrup, så går jeg selvfølgelig med offentlig til Taastrup. 

Nergiz: Hvilket øh tidspunkt på dagen bruger I Taastrup Station? … Hvis I, når det er, I bruger den, 

hvad er standarden for hvilket tidspunkt, I bruger den? 

[Pause] 

Tanya: Jeg vil nok sige … klokken … 18. 

Hanna: Mm. 

Nergiz: Okay, så det er mere mod aftentimerne, du bruger den? 

Tanya: Ja. 

Hanna: Mm … okay. 

Nora: Øh jeg vil også sige det sådn’ … eftermiddagen, øh og aften. Sådan øhm … når jeg skal hente 

en pakke eller noget fra Taastrup Station, om eftermiddagen så er jeg der, eller … jeg skal tage 

offentlig transport. Nu har jeg gået til volleyball, som er i Taastrup. 

Hanna: Mm. 

Nora: Øh og … der plejer to gange om ugen at tage transport om aftenen fra Taastrup Station … så 

… ja. 

Hanna: Okay. 

Lorin. Ja, okay, min er også 16-19 … deromkring. Der er lidt forskelligt. 

Nergiz: I siger, I både bruger det i hverdagene og weekenderne, så hverdagene det er mere om 

eftermiddagen, men weekenderne det er mere i aftentimerne? … Er det på den måde? 

Tanya, Nora og Lorin i kor: Ja. 

Nergiz: Okay. 

Hanna: Yes … øh i hvilken sammenhæng benytter I jer af Taastrup Station? … Det er I lidt kommet 

ind på, men kan I uddybe det måske? 

[Pause] 

Tanya (til Nora): Øh når vi er på Taastrup Station, hvad gør vi så? 

Nergiz: Er det fordi, I bruger gågaden eller busserne eller … 

Nora: Ja. 

Nergiz: I kommer fra B-toget til A- eller E-toget? 

Tanya: Jeg tager for det meste øh S-toget, bare ét stop, for og … (Uforståelig tale). 

Hanna: Mm. 



Nora: Jeg plejer udnytte gågaden sådan enten spise, eller hvis jeg skal spise aftensmad derhenne med 

nogle veninder eller øh købe nogle snacks fra slikbutikkerne. 

Hanna: Mm. 

Nora: Eller, I de fleste tilfælde i hvert fald (uforståelig tale). 

Hanna: Ja. 

Nora. Så… 

Nergiz: Så det er på grund af gågaden? 

Lorin: Det ogs’ bare gågaden. Ja, eller nogle gange sådan hjem (uforståelig tale) busserne og sådan 

noget. 

Hanna og Nergiz i kor: Okay. 

Nergiz: Hvordan vil I beskrive stemningen, der er på Taastrup Station, og det kan både være om 

eftermiddagen men det kan også være om aftenen, altså når vi mener stemningen, så snakker vi om 

sådan, synes I, der er sådan uhyggelige mennesker eller der er mørkt eller sådan det er skummelt? 

Hvordan har I det, når I går derhenne? Øhm. 

Tanya: Jeg vil nok sige om dagen. Så er der mange mennesker fordi de (uforståelig tale) transport. 

Så det er sådan … det er nok stemningen, der er meget stille på stationen om morgenen. Om aftenen, 

for eksempel, fredag aften eller lørdag aften, så kan der godt være mange … øh unge teenagere, som 

hænger ud på stationen. Måske er de fulde eller måske har de taget nogle stoffer, jeg ved det ik’. 

Måske kan de larme lidt. Jeg vil nok sige, det er sådan lidt mere en urolig stemning om aftenen. 

Hanna: Hvilke slags typer er det? Kan du uddybe det? Er de for eksempel det du siger med de’ 

teenagere, men hvordan er de? Er de danskere, eller er de indvandrere, hvordan opfører sig, de sig? 

Tanya: Jeg nok sige … det vil være en blanding. For det meste indvandrere men jeg har også set 

danskere. 

Hanna: Okay. 

Tanya: Og det er sådan nogle fra alderen … 12 til 20. 

Hanna: Mm. 

Nergiz: Og det er sådan du føler dig utryg ved at gå forbi dem, for’ de står i en gruppe? … Det sådn’, 

eller ikke… 

Tanya: Personligt gør … øh personligt føler jeg mig ikke utryg, fordi jeg nok kender dem. Men hvis 

jeg ikke havde kendt dem, så ville jeg nok føle mig utryg jo. 

Hanna og Nergiz i kor: Ja. 

Hanna: Hvad med jer andre piger? 

[Pause] 



Nora: Jeg vil sige at i hverdagene, så i hverdagene så … så bare en stille og rolig stemning, som 

Tanya siger, jeg synes også selv i weekenderne, eller efter klokken har ramt sådan 17-18, når det er 

ved at blive mørke og aften. 

Hanna: Mm. 

Nora: Så synes jeg også, det begynder at blive uroligt … og eh især i weekenderne, om aftenen, de 

tidspunkter øhm så der meget grupperinger. Øh både danske øm og andre, dem der har andet etnicitet, 

øm. 

Hanna: Mm. 

Nora: Men … ja, synes det kan være lidt øhm, hvad siger man … ubehageligt nogle gange, for 

eksempel (uforståelig tale) man ikke kan føler sig tilpas nok når man går forbi dem, fordi man er 

bange for, de siger et eller andet. 

Hanna. Ja. 

Nora: Måske lige sætter hånd på en eller noget i den stil. 

Hanna: Mm, helt klart. 

Nora: (Uklar tale) Så det kan være lidt ubehageligt nærmest. 

Hanna: Ja … Og den sidste? 

Lorin: Øh altså jeg på samme, men der er også meget larm, det er også det, der gør (uforståelig tale) 

lidt værre, øh at de sådan kan skrige alt muligt og … sige noget (uforståelig tale) fulde eller har taget 

et eller andet. 

Hanna: Okay. 

Nergiz: For eksempel når det er … for eksempel nu oplever jeg for eksempel selv, hvis jeg går forbi 

en gruppe drenge, så kan jeg også synes, det er rigtig akavet. For eksempel gør I andre ting for at 

undgå den der stemning for eksempel det jeg plejer at gøre, er at … øhm, prøv min telefon for 

eksempel, eller lade som om jeg snakker telefon med en eller anden, føler I, I er nødt til at gøre det 

der nogle gange, hvis det var I ik’ kendt’ dem? … Føler I så, I føler jer helt presset I at gå forbi? 

Tanya: Umiddelbart nej, så føler jeg ikke, jeg har behov for at tage telefonen op ad lommen og høre 

musik eller et eller andet. Jeg er meget … sådan stille og rolig person, hvis nu folk snakker til mig, 

jeg kan godt snakke tilbage, der er ikke så meget der … men, jeg … så længe jeg bare holder mig for 

mig selv og er ligeglad, så har jeg ikke behov for at gøre noget ved det. 

Hanna: Em-em … okay. 

Nora: Øhm, jeg’ personligt typen, der bliver lidt nervøs, jeg kan godt blive meget nervøs i sådan 

nogle situationer. 

Hanna: H-mm. 

Nora: Og enten vælger at gå i anden vej … øh … eller så hvis det er den vej, jeg skal gå, så går jeg 

den vej, men, for eksempel, øh, som du også sagde før, øh, kigger ned i min telefon, eller, prøver at 



lade som om, jeg laver noget andet, for at sætte min koncentration et andet sted … og glemme at der’ 

sådan nogle mennesker omkring mig. 

Hanna: Mm … Har I oplevet noget, hvor de for eksempel har snakket til jer eller har været 

ubehagelige overfor jer? 

[Pause] 

Hanna: [Fnis] Eller bare sådan generet jer? 

Tanya: Jeg har … Jeg har … Jeg har oplevet et par gange hvor … det har været om aftenen. 

Hanna: Mm. 

Tanya: Hvor jeg har været med en veninde. Og da hun skulle (uforståelig tale) kommet op til os eller 

gået forbi os. 

Hanna: Mm. 

Tanya: (Uforståelig tale) de stirrede lidt for meget eller … råbte et eller andet men … enten har jeg 

bare … grint at det, eller også har jeg bare kigget og så bare tænkt okay, sådn’, jeg’ ligeglad. 

Hanna: Okay. 

… 

Nora: Jeg har oplevet, hvor jeg er blevet piftet af, af en gruppe drenge. 

Hanna: Mm. 

Nora: Eh … Det var rigtig ubehageligt, fordi at ehm … det var kun mig og min veninde, der var 

sådn’, vi følte ikke, vi kunne gøre noget ved det, og hvis jeg snakkede så vil de måske reagere på en 

anden måde, øh sådn’ øh, et eller andet, sæt-sætte hånd på mig eller begynde og svine mig til eller 

sådan noget, så det gad jeg altså ik’, bare videre. Men øh, tanken jeg fik efter var; hvorfor sagde jeg 

ikke noget, hvorfor gjorde jeg ikke noget ved det? Gav jeg dem lov til at være sådn’, øh, være 

(uforståelig tale) over for mig og så videre. 

Hanna: Altså, eh, har I nogle… 

Nergiz: Hvad med dig Lorin, har du noget at tilføje? 

Lorin: Ehm, altså ikke så meget, nogle gange så har der også været nogle af de samme, har skubbet 

med skuldrene med vilje og så, ligesom prøvet at prøve at føre en samtale og sådan noget, og så har 

jeg bare altid endt med bare at gå forbi og så, altså jeg er også blevet fulgt efter en gang og sådn’ 

(uforståelig tale). 

Hanna: Mm. 

Lorin: Men, men altså, det er ikke noget, man kan gøre ved, det er, altså der har altid været folk til 

stede og så jeg altid følt mig lidt tryggere ved at … det er jo også altid det samme sted, vi står, det’ 

jo altid ved sådn’, ved togene og sådan vi står. Så går man bare lidt fremad og så (uforståelig tale). 

Hanna: Okay … oplever I noget kriminalitet … på stationen? 



Nergiz: Eller ser I et eller andet, der virker sådn’, altså det’ fordi, der er jo en forskel mellem 

grupperinger og kriminalitet. Er der et bestemt rygte om stationen, eller, fordi Taastrup har jo ikke 

generelt et godt ry … det, det sådn’, man tænker det meget en ov’ … et rigtigt ghettoområde, men 

selve stationen … er der nogle, der sådn’ snakker om den, hører I noget, for-for nu I jo derfra omkring, 

og I er jo oftest på den, så … har I hørt nogle rygter eller et eller andet? … Ehm … set nogle sælge 

ved hjørnet, eller et eller andet? 

Tanya: Jeg vil ikke kalde det decideret kriminalitet, øhh for det ved jeg jo ikke om det er.. Men har 

hørt mange blive overfaldet af kriminelle grupper, øhm i ved, folk jeg kender, ved Taastrup station 

 Hanna: Okay. 

Nora: Ja … har hørt politiet været efter de gruppe drenge som øhh lavede ballade, men som Tanya 

siger, har jeg ikke selv set det, men Taastrup St. har det der ry med de gruppe hænger lidt ud her og 

der derhenne. 

Hanna: Hvad med dig Lorin? 

Lorin: Altså jeg har jo set, ja altså jeg har set penge være involveret, men jeg aldrig set direkte, sådn’ 

blive solgt noget, eller sådan. Om de har været kriminelle eller ikke ved jeg ikke, men de har ihvertfald 

været en stor gruppe drenge 

Hanna: Jar. 

Nergiz: Okay, eh, det næste spørgsmål vi har, det er mere om tunellen, der er ved stationen. Føler I 

jer utrygge, når I går gennem stationen? Ehm … og, hvis ja, er det så det vi, for nu har I sådan snakket 

mere generelt om, sådn’, nu har vi snakket generelt om selve stationen, ik’ ogs’?  Men vores 

fokuspunkt, det er mere tunellen vi gerne vil gøre noget ved, fordi at vi synes for eksempel selv, at vi 

har observeret, at den er meget mørkt for eksempel. 

Hanna: Og ubehagelig… 

Hanna og Nergiz i kor: At gå igennem. 

Nergiz: For den er lang også, så du skal gå igennem en lang, mørk tunnel om aftenen, det er især om 

aftenen, vi tænker på. Ehm … Har I nogle specifikke ting I har at sige om den tunnel, der er? … Eller 

udseendet … af tunnellen? 

[Pause med lav mumlen] 

Tanya: Jeg tror (uforståelig tale) den der store én. 

Nergiz: Altså du ved, når man går ned, når man går ned, at altså, du ved, altså igennem tunellen 

Tanya: Det ved Kvickly. 

Nergiz: Du kan … ja, nej ik’ ved, ik’ ved de der supermarkeder, du ved, der hvor du går ud, hvor der 

var en ehm, en H&M før … der var en H&M før, hvor du kommer ud mod gågaden. 

Tanya: Nåå. 



Nergiz: Ja … på den anden side, altså du ved, Søde Tand, så er der det der lyskryds, der fører op mod 

stationen … på den anden side af lyskrydset, der hvor der var en gang, jeg ved ikke om der er H&M 

længere. 

Tanya: Jo. 

Nergiz: Ja der hvor H&M er. 

[Pigerne taler i munden på hinanden] 

Nergiz: Hva’? 

[Pigerne taler i munden på hinanden igen] 

Nergiz: Det er den, der hænger på selve stationen. Den, det der hvor du går ned, går ned af de der 

trapper ved perronen og så kommer du direkte ned i stationen. 

Tanya: Nå okay, jeg troede, I snakkede om den anden, for den anden, den er sådan … lidt tyndere og 

sådan noget. 

Nergiz: Øh nej det’ den st… den er lang, den er lidt længere den der ved stationen. 

Tanya: Okay, ja okay. 

Nergiz: Det er den, vi snakker om … føler I er utrygge, når går igennem den og hvis ja, er det fordi 

udseendet eller … er der noget specifikt ved den? 

[Pause] 

Tanya: 100%, ehm, aften, og (uforståelig tale) det bliver mørkt nu, ogs’ hvor det bliver … hvor det 

er mere … mørk om dagen end det er om aftenen, ik’? 

Hanna: Mm, jov. 

Tanya: Eller, jeg mener, om det er om morgenen. Eh, selvfølgelig føler man sig utryg, især når … 

det-det heller ikke, jeg vil heller ikke sige, det, de typiske drenge, det er, men bare generelt, hvis der 

kan være mænd til stede eller hvis nu, fordi … det er bare ubehageligt og gå alene. 

Hanna: Mm. 

Tanya: Hvis man er sammen med sin-et par veninder, så tr-føler, jeg føler, føler mig heller ikke utryg. 

Nej, jeg mener, jeg føler, jeg føler, wow, jeg føler mig heller ikke tryg, hvis jeg er sammen med et 

par veninder, selvom vi går gennem den tunnel, tunnel om aftenen … Det er meget ubehageligt, og 

jeg vil nok, altså, jeg ved ikke hvad … jeg ved ikke hvorfor … men jeg føler bare, man forventer, der 

vil ske noget med en, hvis man går igennem den der tunnel, fordi man har hørt historier om, der er 

sket noget med nogle andre. 

Hanna: Okay. 

Nergiz: Hvad med jer andre? 

[Pause] 



Nora: Altså om aftenen (uforståelig tale) det er jo meget mørkt, og, der-der ik’ en eneste lys inde i 

tunnelen. 

Nergiz: H-mm. 

Nora: Ehm … og altså jeg har oplevet tit mange gange, at, øhm, mød’ alkoholikere, fremmede, øh 

som ik’ sådn’, du ved, de har mistet forstanden fuldstændig, fordi de har drukket så meget. 

Hanna: Ja. 

Nora: Altså heldigvis er jeg aldrig blevet ehm, sådn’, der (uforståelig tale, dårlig forbindelse) der er 

ik’ nogen der sådn’ har snakket til mig, eller rørt ved mig, eller noget i den stil, men, det er stadig 

sådan, man bliver, men får det stadig lidt ubehageligt, fordi man tænker, han er jo fuld, men ved 

aldrig… 

Hanna: Hvad han kan finde på, ja. 

Nora: Og det er også mørkt. 

[Pause] 

Nergiz: Men hvordan… 

Lorin: Altså, det er det samme og øh lyset er heller ikke hvidt, det er sådan gult lys. Det gør det også 

lidt værre fordi om aftenen, så er der ikke så meget at se, altså, når lyset er lidt sådn’ … ja når der 

ikke er så godt lys, og når der også er så få lamper, der er der og sådan noget, så gør det det også mere 

utrygt. 

Hanna: Mm … øh ja. 

Hanna (til Nergiz): Øh hvad var det hun hed? Jeg kan ikke huske det. 

Nergiz (til alle): Det var Tanya, ik’ ogs’? 

Lorin: Må… 

Hanna: Tanya. 

Lorin: Må jeg godt lige sige… 

Nergiz: Ja, selvfølgelig. 

[Pause] 

Lorin: Nå ja, det var mig, der spurgte om noget, men ehm. 

Nergiz: Ja … hedder du Tanya? 

Lorin: Hvis jeg skal nævne en meget ubehagelig ting dernede, så var der… 

Hanna: Mm. 

… 

Lorin: Laggede den? 



Hanna: Nej, bare snak færdig. 

Nergiz: Bare snak. 

Lorin: Øh hvis jeg skulle nævne et meget … hvis jeg skulle nævne en, øh, meget ubehagelig ting 

dernede, så ville jeg nok sige at øhm, d-det var alkoholikere fordi de sidder meget tit dernede, du ved, 

man får det rigtig ubehageligt. 

Hanna: Okay. 

Nergiz: Altså sidder de i tunnelen eller oppe på stationen? 

Lorin: Med deres … ja 

Tanya: Nede i tunnelen? 

Lorin: Nej tunnelen, men også generelt stationen. De sidder sådan begge steder. 

Hanna: Over det hele. 

Hanna og Nergiz i kor: Okay. 

Lorin: Sådan udenfor tunnelen, indenfor. 

Nergiz: Okay. 

Hanna: Øhm Tanya, du nævnte lige før at, øh, du havde hørt nogle forskellige historier om, at der 

var noget ved selve tunnelen, altså uhyggelige ting. Kan du måske uddybe, eller hvad du ved, der er 

sket? [Pause] Eller har hørt? 

Nergiz: Det er bare, så vi har noget at gå ud fra, så vi ved hvilke situationer, vi snakker om. 

Tanya: Jov … øhm, jeg har en veninde, men nu nævner jeg ikke nogen navne eller noget, det er jo 

privat. 

Hanna: Nej, selvfølgelig. 

Tanya: Men jeg har en veninde som, øh, tog hjem, eh hun var hos mig. 

Hanna: Mm. 

Tanya: Men da hun tog hjem, hun bor i Taastrup nu, øhm, hun tog hjem omkring ni, aften, klokken 

21. 

Hanna: Mm. 

[Pause] 

Tanya (hakkende): Eh, kan I høre mig nu? 

Hanna: Ja … du, hyler lidt. 

Nergiz: Vi hørt’ frem til hun. 

Tanya: 21? 



Hanna: Mm. 

Tanya: Hun (tog) toget, og… 

Hanna: Åh. 

Nergiz: Vi kan ikke høre… 

Lorin: (Uforståelig tale) Min net den er dårlig. 

Nergiz: Vi har hørt fra, hun skulle hjem 21. 

Hanna: Ja. 

Tanya: Ja, så hun skulle hjem 21, og hun skulle med toget fra Høje-Taastrup til Taastrup Station. 

Hanna: Mm. 

Tanya: Min veninde var på stationen og hun tog så tunnelen. Ehm, der var så en dreng i tunnelen, 

og han fulgte efter hende, og … altså, han var større end hende, og hun blev rigtig utilpas, fordi han 

var underlig og spurgte om nogle mærkelige ting, der gjorde hende rigtig bange. 

Hanna: Mm. 

Tanya: Øhm, han begyndte så at råbe efter hende. Og selvfølgelig bliver hun bange, så hun begynder 

at gå hurtigere. 

Hanna: Ja. 

Tanya: Men han når så at tage fat i hende, og kramme hende bagfra, men på sådan en seksuel måde, 

så det har været ubehageligt for hende. Hun er jo også, eh, hun er jo gået i choktilstand, ik’? Jeg ved 

ikke, om hun turde gøre noget, når hun er i sådan en situation. 

Nergiz: Ja. 

Tanya: Men øh, til sidst så, altså hun fik så selv det der, den der, kram. Ja… og så, jamen så løb hun 

jo længere væk og så fik jeg et opkald fra hende, hvor hun så rystede i telefonen, og hun sagde bare 

lige hvad der var sket, og så videre. Men hun nåede heldigvis til hendes opgang, uden der skulle ske 

hende noget… Men eh, det var det. 

Hanna: Hvad kunne hjælpe i denne situation?  

Tanya:  Det er selvfølgelig øhhm… svært at kunne gøre noget specifik, du ved, da nogle bare er 

mærkelige, men hvis man går i en meget mørk tunnel med dårlig lys øhh så påvirker det også 

stemningen mere.. men hvis det var en lys tunnel med farver, så vil det nok ikke være sådan en 

skræmmende stemning øhh hvilket kan gøre at man kan være mindre bange 

Nergiz: Hvad kunne ellers gøre en forskel for jer? 

Tanya: Ehm. Jeg er begyndt at se, eh, om aftenen på Høje-Taastrup station så har vi haft nogle vagter 

herop’… 

Hanna: Mm. 



Tanya: Og jeg ville nok sige (uforståelig tale, dårlig forbindelse) 

Nergiz: Øh, internettet driller lige igen. 

Tanya: Det kunne være godt, hvis vi fik nogle vagter på Taastrup Station. 

Nergiz: Og vagter, okay. 

Hanna: Mm … er der andet? 

Nergiz: Vent lig’, så du mener at der er ret mange problemer, at der er behov for vagter, fordi, at, det 

er så utrygt at være derhenne? 

[Pause] 

Tanya: Hørte I, hvad jeg sagde? 

Nergiz: Ja, vi hørte det med vagt, og så spurgte jeg om, at, om det er meget slemt, i forhold til hvor 

du siger, der skal en vagt til, så indikerer det lidt, at det sådn’ er slemt derhenne. 

Hanna: Mm. 

[Pause] 

Nora: Jeg føler, vi har brug for flere vagter på Taastrup Station end vi har på Høje-Taastrup. Selvom 

der ikke er nogle vagter på Taastrup Station, så kunne det hjælpe. 

Tanya: Hvis de var derovre i stedet for? Fordi at, jeg synes ikke, der er behov for, at der skal være 

vagter på Høje-Taastrup Station, når der ikke sker så meget dér, som der sker på, øh, Taastrup Station. 

Hanna: Okay. 

Nergiz: Kan det være, kan være, øh, grunden til det, kan det være fordi, at Høje-Taastrup Station 

bliver brugt mere om aftenen, fordi det nemlig er sådan et kernepunkt, hvor mange forskellige 

kommer frem og tilbage, men hvor Taastrup Station bare er sådan dem der bor, du ved, i nærheden, 

er det så derfor, du mener der sker mere på Taastrup end på Høje-Taastrup? … Fordi det ikke er så, 

sådn’ … der ikke er så mange mennesker? 

Tanya: Jeg vil… altså, jeg vil nok tænke at, øhm, folk vil lave mer’ på Taastrup Station, fordi, er der 

kamera derovre? 

Hanna: Nej. 

Tanya: Der er ikke kamera, der er ikke lige så mange mennesker tilstede, som der er på Høje-Taastrup 

Station. Det er mere indelukket. Øh, så hvis nu du gør noget, så kan folk ser dig ik’. 

Hanna: Okay. 

Tanya: Ja… 

Nergiz: Hvad med dig Lorin? 



Lorin: Altså, der er også meget beskidt det er jo noget, der sker hen af året, hvis du ikke renser det. 

De har også gjort noget ved Høje-Taastrup station, altså det med musik og sådan noget. Det har de 

prøvet at hjælpe, hvor Taastrup station, det ligner bare sådan … en lidt øget version af Høje-Taastrup. 

Nergiz: Så der er ikke vedligeholdt? 

Lorin: Men hvis du gør de samme ændringer. 

Nergiz: Så der er ikke vedligeholdt? Taastrup Station er ikke vedligeholdt? Og det gør rigtig meget 

at udseendet er sådn’ … beskidt og ser ikke nyt ud og sådn’ noget, så det gør meget ved stedet? 

Lorin: Mm. 

Nergiz: Så du mener, der vil ske en forskel, hvis Taastrup Station bliver mere vedligeholdt? … I 

forhold til... 

Lorin: Ja, også bare det med at, øhm, der er også bare steder som, ik’ sådn’, du ved, er åbne, som 

ikke behøver være åbne. For eksempel sådan, hvis du nu lukker nogle steder ned med for eksempel 

med døre, private døre, eller træer, eller et eller andet. Så vil det også gøre en stor forskel. 

Nergiz: Hvad men- kan du uddybe det lidt mer’? 

Lorin: For eksempel, øhm, nu er der jo også en Kvickly for eksempel. 

Nergiz: Og det er på den modsatte side af gågade, ik’ ogs’? Bare så vi lige er med… 

Lorin: Nej, det er stadig på stationen. 

Nergiz: K-k-Kvickly? Men altså, når, altså er det ved udgangen af tunnelen? 

Lorin: Ja, udgangen ved tunnelen, for eksempel. 

Nergiz: Og den ene udgang går mod, du ved, restauranten, gågaden og H&M, 

Lorin: Og så er der også lige en, når du drejer ind, ved cykler for eksempel. Ja, for eksempel sådan 

nogle småsteder. Det kan også betyde rigtig meget, hvis der er nogle vagter dér. Eller hvis der er et 

eller andet på de små steder. For det er jo der, de fleste ting sker. 

Nergiz: Okay. Jeg tror, det er et kamera, vi ikke udnytter… sådan der! 

Lorin: Ja, sådn’. 

Hanna: Okay … ja. 

Nergiz: Hvem er den sidste, har du noget at tilføje? 

Nora:  Fordi hvis det er sådan beskidt og grimt, så er man villig til at udføre hærværk, men hvis det 

var lidt finere måske, så tror jeg ikke, at de ville ødelægge tingene. 

Nergiz: Okay. 

Hanna: Perfekt. 



Hanna: Og så det næste spørgsmål vi har, det er, ville I undgå brugen af stationen, for eksempel, hvis 

I kunne tage en anden vej? Og hvis I gern’, hvis nu I kunne det, hvilket station ville så være et godt 

eksempel på I ville bruge i stedet for? 

[Pause] 

Nora: Altså af Taastrup og Høje-Taastrup? 

Nergiz: Nej kun det ene, vores fokuspunkt er kun Taastrup Station, men hvis I kunne undgå at bruge, 

lad os nu sige, I skal til gågade, ville I så prøve at finde en anden vej, hvis I ku’? Har I så taget en 

anden vej, hvis der var en vej derud? Ehm, fordi for eksempel, hvis i lå mellem bussen derud og toget 

derud, og busserne de stopper jo lidt længere nede på den anden side af vejen jo. Eh, det ved jeg ikke 

om alle busser gør, jeg ved dem fra Ishøj, og sådan noget, de kommer fra den, de kommer fra den 

anden side af vejen. Hvis I kunne tage bussen i stedet for, ville I så hellere stoppe ved busstoppestedet, 

eller vil i hellere stoppe ved stationen? 

[Pause] 

Tanya: Jeg ville hellere stoppe ved stationen. 

[Pigerne taler i munden på hinanden] 

Nora: Du har mere sådn’, overblik over, det hele ik’? 

Hanna: Mm. 

Nora: Hvem er der, hvem er der ik’, hvad sker der, hvad sker der, og så videre. Jar. 

Hanna: Er der også mere trygt for jer at stoppe ved bussen end toget? 

Nora: Ja, det er det nok, jov. 

Tanya: Ja. 

Lorin: Også fordi, øh at toget, det er mørkt, og ved busserne, så er buschaufføren der jo, og 

menneskerne. Og der er åbent, der er ikke sådn’ tag eller sådan noget, som der er ved togene. 

Nergiz: Okay. Men hvis nu I kunne bruge en anden station for eksempel, øhm, er der så en anden 

station, I ville bruge i stedet for? Og hvis ja, hvorfor? 

[Pause] 

Nora: En anden station? 

Lorin: Altså Høje-Taastrup mener du for eksempel? 

Nergiz: For eksempel Høje-Taastrup, nu har jeg lagt mærke til, I har nævne Høje-Taastrup et par 

gange, er det fordi Høje-Taastrup er belyst, der er mennesker, der er musik… 

Hanna: Og mere trygt. 

Tanya: Ja. 

Nergiz: Så det er de der ting, der gør at Høje-Taastrup er mere trygt end Taastrup? 



Alle deltagerne i kor: Ja. 

Hanna og Nergiz i kor: Okay. 

Hanna (til Nergiz): Den har vi jo været inde på. 

Nergiz (til Hanna): Ja… hvilken? 

Hanna (til Nergiz): Altså hvilke fysiske forandringer… 

Nergiz (til alle): For eksempel, nu kan vi lige prøve at komme med vores forslag til jer, så kan vi, så 

kan I lige prøve at prøve at få svar på, om det ville gøre jer mere trygge. Vores fokuspunkt, det er jo 

tunnelen, fordi vi mener den er mørk, den er ikke vedligeholdt, der er ulækkert derinde og der er 

grupperinger. Vi vil gerne lave et design, der gør at tunnelen bliver mere lyst op. Det kan for eksempel 

være med neonfarver, det kan være med sådan nogle lys der går igennem tunnelen. Og, som du sagde, 

ikke gullige lys, men lys der sådn’ … giver mere tryghed. 

Hanna: Neonfarver. 

Nergiz: Ja. Du ved, andre farver end sådan noget skummelt noget. 

Hanna: Mm. 

Nergiz: Og samtidig vil vi også på en måde skabe en lav musik, der er i tunnelen. Vil det gøre jer 

mere tryg for at gå gennem tunnelen? 

[Pause] 

Tanya: Altså jeg føler ikke musikken gør noget anderledes. 

Hanna: Okay. 

Nergiz: Men hvad med lys … ville det gøre en forskel? 

Tanya: Sig lige til når den er normal igen. 

Nergiz: Den er normal nu, hvad med lys, ville det gøre en forskel? 

Tanya: Lys? 

[Pause] 

Nora: Øh men det med farver er en meget god idé, fordi farver ændrer også ens synsvinkel på 

tingene, for eksempel, er farverne i tunnelen ret mørke, og derfor er der en mørk stemning. Men 

hvis der nu kommer lidt lysere farver og tydeligere lys, og måske det med musik, så tror jeg det 

ville hjælpe.“ 

Lorin: Ja, jeg er enig omkring det med farver. Jeg synes det kunne være rigtig hyggeligt og mindre 

skummelt at gå igennem tunnelen når det er mørkt. Det kunne være dejligt, hvis der kom et 

anderledes design, hvor det ikke bare var blanke vægge.”   

Tanya: For at lige og tilføje, så synes jeg også, at det er en rigtig god idé, da jeg personligt ville føle 

mig mere trygt i en tunnel med mange farver og god belysning. I stedet for den nuværende tunnel, 

som er mega ubehagelig og skummel.”  



Nergiz: Du sagde, musik ikke gjorde en forskel. Det vi mente med musik, var mere som for eksempel 

hvis det var lav musik, så de der grupperinger af drenge, de ville ikke hænge ud derhenne, fordi de 

ville nok få stress, eller de ville nok tænke, jeg orker ikke at høre på det her mer’, så det, de ville nok 

rykke sig. Ehm. For eksempel, vis de hænger ud et sted, tror I så ikke, musikken ville gøre, så de ikke 

vil være der for lang tid, for det kan jo godt forstyrre én, hvis der hele tiden er musik i baggrunden. 

Og det er ikke noget godt musik, vi snakker om, det er noget, som er irriterende. Noget der gør, man 

ikke har lyst til at være der. 

[Pause] 

Nora: Ja, ehm, jo, jeg-jeg ville nok sige, nogle ville få stress, men jeg har lagt mærke vil ved Høje-

Taastrup Station, at drengene stadig hænger derude, selvom der er operamusik. Den eneste, altså, den 

eneste måde, de kan forsvinde på, er når der kommer politi eller vagter, så stikker de sgu af, altså… 

Nergiz: Hvad hvis det ikke var operamusik, men fx noget beorligende, fra naturen, havet eller nogle 

stille melodier? Bare noget som er stille og roligt.  
 

Nora: Altså jeg synes, at beroligende musik kunne være godt, som du sagde før, altså det med at 

musikken skal være stille og roligt fremfor opera som er på Høje-Taastrup st.” 

Nergiz: Okay … og hvad med jer andre, har I noget at sådn’ sige, hvad der kunne gøre det mere trygt 

i forhold til vores forslag med lys, neonfarver og sådn’ nogle der ting? 

Lorin: Altså jeg har, men jeg ved ikke, om hun vil snakke først? 

[Pause] 

Tanya: Nej, det er fint. 

Lorin: Altså for mig personligt vil musikken hjælpe lidt, hvis det’ om aftenen. Bare lidt stille og rolig 

musik. Så det… så ville ikke være lige så skummelt som uden musik for eksempel. Men for drengenes 

vedkommende, så tror jeg ikke, de vil rykke sig, fordi at, altså nu har vi set på Høje-Taastrup Station. 

De stadigvæk hængende ud der. Og de vil jo bare gå lidt ud for tunnelen, foran tunnelen og så stadig 

hænge ud der og sådan noget. 

Hanna: Mm. 

Nergiz: Okay. 

Hanna: Yes… så kommer det sidste spørgsmål. Øhm ja, som sagt, vi har været godt omkring tryghed 

på stationer, er der noget, vi ikke nævnt som er vigtigt at få med? 

[Pause] 

Nergiz: Sådan nogle ting, I mener kunne være et godt forslag for at gøre det mere trygt, nu har I 

nævnt kamera, I har nævnt vagter. 

Hanna: Noget med lys. 

Nergiz: Og lys og sådn’ noget der, men er der nogle ting, som I faktisk tænker, okay, det her kunne 

også være en god idé? 



… 

Nora: Øh [Pause] (uforståelig tale) 

Lorin: Ja, jeg føler, vi er kommet ind på alt. 

Nergiz: Det er mere, hvis I havde noget at tilføje. [Pause] Er der en måde, I tænker, man kan, for 

eksempel nu har vi snakket om, nu sagde I for eksempel grupperinger af drenge, det kan være svært 

at fjerne. Du ved, der sagde du for eksempel, det kun er politiet (uforståelig tale) hvad med 

alkoholikere og sådan noget. Ehm. Er der et eller andet I tænker, udover vagter, der kan gøre, at de 

ikke har lyst til at hænge ud på stationen, for det skal være et sted, hvor de ikke har lyst til, altså vi 

vil gerne fjerne det dårlige selskab, der er på stationen, og mere frembringe det gode selskab, der er 

dem, der bruger stationen… Det er mere, hvis I har nogle forslag, hvis I ikke har, er det helt fint. 

Nora: Øh men det med farveanalyse tror jeg er en meget god idé, fordi farver ændrer også ens 

synsvinkel på tingene, for eksempel, øh for eksempel farverne dernede, de er ret mørke, det’ sådn’, 

det er mørke farver, så vil der også være en mørk stemning og lys og også lidt mørkt i forvejen og så 

videre. Men hvis der nu kommer lidt lysere farver, måske, og, lidt eh, tydeligere lys, lysere lys, ehm, 

og måske, det der med musik, så tror jeg altså bare faktisk, det ville hjælpe meget. 

Hanna: Okay. Perfekt. 

Nergiz: Andre der vil tilføje noget? 

Lorin: Nej, jeg synes I er kommet ind på alt. 

Nergiz: Jar. 

Hanna: Okay. Så vil vi sige tusind tak fordi I gad deltage. Det var meget sødt af jer. 

Nergiz: Ja, det var, tak for hjælpen, det hjælper vores projekt rigtig meget i hvert fald. Ehm, og øh. 

Tanya: Det er vi glad for at høre. 

Nergiz og HannaD: Tak for i dag, kan I have en god dag og passe på jer selv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 4 

Transskription af interview med John T. 



Nergiz: Det første vi gerne vil spørge om, det er, kan du fortælle os, 

hvem du er, og hvad du arbejder med? 

John: Jamen jeg hedder John T. Olsen, jeg er ejendomsinspektør her i 

Gersagerparken, og det har jeg været i 16 år efterhånden [uforståelig 

tale] vedligeholdelse og, rengøring og, kontakt med beboerne og, 

løsning af problemer, beboernes problemer [uforståelig tale] ja. 

Nergiz: Hvorfor var det en nødvendighed at lave dette projekt ved 

tunellen? 

John: Jamen det var en nødvendighed at gøre noget andet. At gøre 

noget andet, for at se om det kunne gøre noget i forhold til og, og 

højne niveauet fordi den var skummel, og den var lang, og der kommer 

rigtig mange mennesker som går op og ned den vej. 

Nergiz: Ja. 

John: Så øh, det er primært beboere fra Gersagerparken, som går op 

og handler i Lidl og i centeret. 

Nergiz: Ja. 

John: Og så, så derfor havde vi behov for at gøre det. 

Nergiz: Okay. Øh, hvilke undersøgelser foretog I jer, gør I begyndte 

projektet? 

John: Jamen det vi gjorde først, altså det handlede om at søge om 

fondsmidler til det først. Så derfor søgte vi Trygfonden, fordi de havde 

nogle projekter, de havde rundt omkring i landet omkring… sammen 

med BL – Boligselskabernes Landsforening. Og der lavede vi en 

ansøgning, jeg tror vi lavede en ansøgning på 900.000 – og den fik vi. 

Så… det var, det var godt. 

Nergiz: Det var, det var et godt beløb, I fik fat i. 

John: Og så har kommunen givet lidt… 300.000… til asfalt og 

lignende deroppe, ik’? 

Nergiz: Så I har også ændret, også gulvet, eller jorden? 

John: Ja, ja, ja, så… 

Nergiz: Er der visse faktorer, der især skulle tages højde for? 

John: Jaa… altså det var vigtigt, at vi fik en involvering af beboerne 

hernede, sådan så vi lavede en gruppe så at ehm, vi gik godset med til 

at være med indover til at vedligeholde det, vi fik beboerne til at 

engagere sig i projektet, og det, det var der faktisk, der var en gruppe 

på omkring 20 mennesker indover, ik’ såøh… det har været et godt 

projekt. 

Nergiz: Hvad var formålet med projektet? Var det i retning af tryghed 

eller var det mere i retning af design? 

John: Det er tryghed. 

Nergiz: Det er tryghed. 

John: Så man kan sige, ved hjælp af lyde og farver, så skaber du jo 

tryghed, ik’ og det var det, der var formålet med det. Så det er 

lykkedes nogenlunde i hvert fald. 

Nergiz: Øh, og så har vi nogle spørgsmål til under forløbet – var der 

nogle udfordringer undervejs i projektet? 

John: Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi man kan sige, de kunstnere, 

vi havde med som øh, det er jo kunstnere der har været med indover og 
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lave det ik’? Altså de var meget engagerede og ville også det her ik’, så 

jeg synes faktisk, det har været godt. Jeg har… jeg oplever ikke nogle 

problemer med det. 

Nergiz: Okay, der var heller ikke nogle beboere der klagede eller et 

eller andet? Nu tænker jeg ikke, de vil, i forhold til det bliver meget 

pænere, men… 

John: Nej, der var jo nogle, der undrede sig over hvorfor man nu 

skulle bruge penge på det, og sådan vil det jo altid være, ik’? Altså 

kunst er jo noget, som skiller vandene ik’ altså, det jo holdninger, ik’? 

Øh, og der var jo en del beboere, som synes at… hvorfor man skulle 

bruge penge på sådan noget, det var noget pjat. 

Nergiz: I forhold til lydene, nu hørte vi dem ikke lige hernede, men er 

de, altså har I fået nogle klager om det forstyrrer beboerne, der bor lige 

overfor tunellen, eller lige ved siden af, eller er det slet ikke så højt i 

den grad? 

John: Musikken skal ikke være for høj, da det ikke må være for 
voldsomt, da der skal være en god og behagelig stemning. Det skal 
ikke være larmende og distraherende, altså musikken 
Nergiz: Så øh, ændrede projektet sig undervejs? I forhold til om I 

havde et start, et sådan startdesign og mål – og så endte I med noget 

andet? 

John: Det var en løbende proces. I forhold til, fordi man kan sige, man 

startede på bar bund med at få nogle midler og nogle penge og nogle 

ting og så, øh, var det sådan en on-going process med kunstnerne, hvad 

de ville og hvad de ville med projektet, ik’? De havde faktisk rimelig 

frie hænder. Fordi vi havde et mål – det var at skabe tryghed, og godt 

projekt, og det, det kørte. 

Nergiz: Hvor lang tid tog projektet for jer? 

John: Uhh, jeg tror det tog lige omkring et halvt år.  

Nergiz: Et halvt år. 

John: Ja, sådan cirka. Med det hele. 

Nergiz: Havde det været hurtigere, hvis det var, at man arbejde flere 

timer på det, eller skulle det have en lang gennemgang? 

John: Det, altså… Nah, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg synes faktisk 

det gik forholdsvis hurtigt, fordi at den kunstnergruppe vi havde med, 

de var jo ikke på timelønsbasis, det gør du jo ikke, når du, der arbejder 

du jo som projektorienteret, ik’? Og det synes jeg faktisk… det 

fungerede. 

Nergiz: Det fungerede. 

John: Ja. 

Nergiz: Eh, hvad har I gjort for at forebygge hærværk [uforståelig 

tale]? 

John: [E-hem] Oplysning – og så sørge for rengøring.  

Nergiz: Så op… 

John: Ja, så, altså, hvis man skal forebygge hærværk generelt, så er det 

jo at rydde op. Og rengøring, og sørge for, tingene ser ordenlige ud. 

Og det, det sådan en mantra, vi har herovre [uforståelig tale]. Hvis du 

fjerner affald med det samme – beboerne stiller affald, sådan er det, 
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når du bor her, så væk med det samme – for ellers kommer der bare 

mere. Og det lidt den samme, vi har prøvet dernede, ik’? 

Nergiz: Så hvis det havde været et mere beskidt sted, så tror du 

hærværk havde været meget, meget mere agtig, måske..? 

John: Ja, det havde nok været sværere at løse, i hvert fald. Hvis man 

ikke generelt har sørget for at fjerne… de forskellige ting. 

Nergiz: Ehm, hvorfor valgte I at indføre aktivitet i tunellen? 

John: Altså vi havde no-no-nogle forskellige, øh, indvielser dernede, 

men nogle, noget musik og dans og forskellige ting, vi havde det sådan 

under processen også, sådan nogle midtvejsevalueringer, hvor 

beboerne kunne komme ned og spørge ind til, hvad der skete og alle de 

ting, ik’, hvor vi, der var nogle pølser og noget… popcornmaskiner, og 

sådan lidt, altså en aktivitet for at få alle mennesker med indover, ik’? 

Og det synes jeg, det, det gav god mening, fordi så følte folk sig også 

informeret og involveret. 

Nergiz: Ja. 

Hanna: Ja. 

John: [E-hem] 

Nergiz: Så det’ ret vigtigt i forhold til når vi skal fokusere, at man også 

tænker på, altså dem der bor i området… 

John: Ja, ja. 

Nergiz: At inddrage dem. 

John: Altså det meget, meget vigtigt, for man kan sige; kommer der 

nogen udefra, og laver et projekt, så de kører igen. 

Nergiz: Mm. 

John: Så får du, så for beboerne ikke ejerskab. 

Nergiz: Det skal være mere personligt. 

John: Det skal, men, men, man skal have beboerne til at tage ejerskab 

for de ting, der er, fordi så har du også, når du har ejerskab, så har du 

også, så det dit, så er der ikke nogen, der skal komme og ødelægge det. 

Nergiz: Ja. 

John: Og det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. 

Nergiz: Så når beboerne i området, de får ejerskab over det, så 

ødelægger de det heller ikke? 

John: Nej. 

Nergiz: Fordi de føler, det er deres. 

John: Ja – så passer man på det. 

Nergiz: Okay. 

John: Ja. 

Nergiz: Hvad nu hvis, for eksempel, nu er vi jo ikke fra Taastrup, og 

nu skal vi jo foretage design i tunellen i Taastrup, så hvordan kunne vi 

gøre for at inddrage dem, der bor derhenne? 

John: Ja tag kontakt til nogle som, øh, som var involveret i projektet, 

de, de øh, de kunstnere der var her, ik’? Jeg kan prøve at sende det til 

dig. Det var dig, der skrev til mig, ik’? 

Nergiz: Ja.  

John: Ja jeg kan prøve at sende nogle navne til jer, det kan jeg godt. 

Nergiz: Det må du meget gerne. 
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John: Det kan jeg godt… Så øh, sådan så, og spørge ind til dem også 

med projektet ik’ altså, fordi hvis I skal være med til at lave noget ude 

i Taastrup, så er det vigtigt med de erfaringer, man har her ik’? 

Nergiz: Mm. 

John: Var det ude omkring Taastrupgaard, stationen derude? 

Nergiz: Øh, ej bare selve Taastrup Station – den har sådan en laaang 

tunell, den er faktisk lige så lang, lidt længere end den, vi har herovre. 

John: Ja. 

Nergiz: Em, og der har de lavet nogle ting, man kan godt se de har 

prøvet at inddrage dem, der bor omkring. Men ehm, nu kommer vi jo 

udefra. 

John: Ja. 

Nergiz: Så det’ mere om, hvilken vej, vi skulle gå med men hvis du 

sender os de [uforståelig tale] så kan vi også kigge på det. 

John. Ja. 

Nergiz: Det her spørgsmål det hænger lidt sammen med graffiti, men 

hvad har I gjort for sådan at undvige graffiti? 

John: Fjerne det med det samme. 

Nergiz: Fjerne det med det samme, så, hvis I direkte fjerner det, så 

kommer der ikke mere af det agtig. 

John: Ja men kan sige, det er jo at vi havde en periode, hvor vi havde 

en del graffiti, der har der været alle steder. Så handler det om at 

spraye det over med det samme og så det der dæk, man sprayer med og 

så bare male det; hvis der kommer så spraye det over sådan så det 

dækker og så en malerulle på. Det kan godt være, det ikke er kønt, men 

det er bedre, der kommer sådan en hvid plamage, fremfor der kommer 

et eller andet tag eller et eller andet, ik’, ik’ så… 

Nergiz: Har det været svært at skulle vedligeholde det i forhold til, nu 

siger du, man skal male det over med det samme. 

John: Nej. 

Nergiz: Nej… Så det’ bare en hurtig opgave? 

John: Det handler om at have processen hele tiden på, og sådan så at 

du får løst det med det samme. 

Nergiz: Yes. 

John: Og det virker. Det gider man jo heller ikke. 

Nergiz: Ja. 

John: Altså hvis du laver en tag der og så går der to minutter og så kan 

du lave en dérhenne eller en dag eller to – til sidst gider du jo ikke. 

Nergiz: Ja, præcis. 

John: Det jo, det jo kedeligt [griner]. 

Nergiz: Så nytter det ikke, for det går jo alligevel væk med det samme. 

John: Ja, ik’ så… 

Nergiz: Øh, og så har vi to spørgsmål til efter forløbet, ehm, hvilken 

virkning har projektet haft i lokalområdet? 

John: [Tænkende suk] Det svært for nu det’ jo dagligdag, ik’? Nu er 

det der bare, ik’ altså, nu går man op igennem, ik’ eh… altså jeg vidste 

for eksempel ikke at musikken og det, der ikke virkede deroppe, det 
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vidste jeg faktisk ikke, fordi jeg har ikke hørt det, ik’ altså, eh, jeg 

kommer ikke den vej op igennem normalt, vel?  

Nergiz: Mm. 

John: Så ehm… det… tak for det! 

[Alle griner] 

Nergiz: Men da I lige kommet med projektet, da der lige sådan… 

John: Der var der mange. 

Nergiz: Der har I hørt positive ting om det? 

John: Og der gik folk jo også og trykkede fordi så fik du forskellige 

farver og forskellige lyde og sådan, ik’ altså det, der var mange, der 

trykkede. 

Nergiz: Hørte I mest respons på lydene eller farverne? 

John: Hmm… Jeg tror det var lydene. 

Nergiz: Det var lydene? 

John: Ja. 

Nergiz: Det var de især glade for? 

John: Ja. 

Nergiz: Okay… Og så… det sidste spørgsmål er, om I har oplevet den 

ønskede effekt med tryghed? … I forhold til at tunellen var mere utryg 

før? 

John: Hm… Det’ svært at svare på, men jeg føler den er blevet bedre 

at gå op igennem, og nogle af jer har selv oplevet, hvordan den var i 

gamle dage, ik’? Altså så det tror jeg. Der er, der er, jeg tror på, der er 

en effekt, hvis man bringer kunst, og, ud til mennesker, så du kan se 

det og få nogle oplevelser, fordi når du ser kunst, så har alle mennesker 

en holdning til det. Så på den måde kommer man også i dialog… så 

det tror jeg faktisk er en god ting. 

Nergiz (til projektgruppen): Har I nogle tilføjende spørgsmål? 

Nilay: Ja, jeg tænkte på om I har oplevet noget kriminalitet i området 

om Gersagerparkens tunnel? 

John: Uha alt for mange gange i den tidligere tunnel. Mange af 

drengene hang ud dernede i tunnelen, men efter der kom alt det med 

musik og farver, så havde de seje gutter ikke lyst til at være der 

længere.  
Linea: Jov jeg tænkte… eh… de unge, eller dem, der var med til og… 

ja, gå ned og hjælpe, hvad aldersgruppe var det? Kan du huske det? 

John: De unge mennesker på godset, ja hvad er de? De, de er vel fra… 

er de fra 10 til 13, eller sådan noget lignende, ik’? 

Nergiz: Øhm, da jeg gjorde det dengang, der var vi, jeg var 15 på det 

tidspunkt, tror jeg. Der var vi tre eller fire, der var 15. 

John: Ja. 

Nergiz: Men ellers var det… der var ret unge i stedet for, der var ik’ 

så, det var derfor de så gerne ville have os med, fordi de også ville 

have nogle, der var lidt ændre i forhold til… at man skrev om det og 

sådan noget. Så, så aldersgruppen var større.  

John: Jeg tror også det’ vigtigt, fordi, det der er, altså, hvis din søster 

eller bror lavet noget – så passer du jo også på det. Fordi det’ familien 

der har lavet det. Og det, jeg tror det’ vigtigt man har den der synergi 
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op igennem, det, det har haft en rimelig god effekt… Og drengene her 

er jo også… selvom de er nogle ballademagere en gang imellem, så er 

de jo også gode nok, altså, de jo, de passer også på dér, hvor de bor. 

Nergiz: Så det generel direkte vedligeholdelse, når noget bliver des, 

når noget bliver ødelagt og at inddrage folk, så de føler ejerskab, der 

har gjort at det har holdt på den måde, det har gjort. 

John: Jamen det der er vigtigt for mig, det er, nu har jeg været hernede 

i så mange år, jeg kender jo mange af dem, ik’ altså, jeg kender også 

en del ovre fra [uforståelig tale] ik’ så, det handler om at snakke med 

folk. 

Nergiz: Mm. 

John: Og det handler om at snakke ordenligt til hinanden, ik’ altså, 

måde hinanden i øjenhøjde, fremfor at, jeg skal jo ikke komme og råbe 

og skrige ad nogen, der får jeg kun modtryk af – det handler om at 

snakke ordenligt til hinanden.  

Nergiz: Mm. 

John: Så får du også løst nogle problemer. 

Nergiz: Ja, det er klart. 

Nilay: Så det handler også om et, at der generelt er et godt fællesskab i 

kvarteret? 

John: Jarøh, respekt for hinandens forskelligheder, respekt for 

hinanden som mennesker, det er jo i virkeligheden det, det handler om, 

ik’ altså, hvis man skal have et ordenligt sted at bo, ik’? 

Nilay: Ja.  

John: Ik’, så. 

Nergiz: Især fordi unge drenge kan godt blive fremprovokeret, hvis 

man begynder at snakke sådan… 

John: Altså, nu er der jo også nogle af, af de, det, nu er du jo også 

hernede fra, det ved ud jo også godt – det er jo nemmere at lave 

ballade herovre, når du kommer fra Askerød, fordi der er jo igen 

sanktionsmuligheder. 

Nergiz: Ja. 

John: Og det er det samme med drengene herovre fra, de kan jo bedre 

lave ballade ovre i Askerød, fordi, der kan man heller ikke komme 

efter dem, vel så? [Griner] 

Nergiz: De gør det ikke i hver deres kvarter, de gør det sådan, over 

hinandens hele tiden. 

John: Lige præcis. 

Nergiz: Eller ovre i centeret. 

John: Ik’ så… 

[Alle griner] 

John: Centeret i midten, ja. 

Nergiz: Ja, det’ lige midtpunktet. 

John: Ja. 

Nergiz: Ja, men ja, det var det hele for denne gang – tusind tak fordi 

du ville deltage. 

John: Ja, jeg sender nogle navne til jer [uforståelig tale]. 

Nilay: Ja tak for det, gerne! 
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