
Fil 19: Interview 1, to gymnasiepiger.  

 
00.00-01.00:  
 
N: Vi er i gang med at skrive projekt om Folkeparken og omkring hvad man måske kan gøre for at 

gøre den mere attraktiv og lidt mindre mørk og uhyggelig eller hvad man skal sige når det bliver 

mørkt, så vi er egentlig lidt ude for at finde ud af sådan altså hvad de unge mennesker især fordi vi 

selv ved at der er mange unge mennesker der bruger den har af holdninger til den her park, så til at 

starte med vil vi bare høre altså hvad bruger i som regel parken til?  
 
P1: Altså vi er til, altså, ja drikker alkohol dernede, øh, vi har også sådan noget på amtet, øh, første 

mandag man er her efter sommerferien så går hele amtet derned og så er der putte dag også, som også 

er i Folkeparken, æh, ja og så er det ofte bare der man mødes.  
 
P2: Ja og ligesom lokationen for sådan det er jo lidt samlestedet for sådan de fleste rigtig mange unge 

mennesker (P1: Ja.)  så jeg tænker alle kender jo til stedet og det er lidt sådan alles go to når det er 

sådan store, altså sådan, forsamlinger af mennesker.  
 
N: Ja, hvilken årgang går i på herude?  
 
P1: Anden HF 
 
N: Yes… perfekt. Og det, jeg går ud, eller nu 

 
01.00-02.00:  
 
... begynder det at blive koldt, men det er primært hen over sommerperioden ikke også  
 
P1: Ja præcis.  
 
N: Yes, perfekt. Altså sådan helt overordnet set, hvilken sådan følelser har i sådan forbundet med 

parken? Altså er det negativt eller positivt eller?  
 
P2: Altså positivt for mit vedkommende. 
 
P1: Yeah, altså det er jo ikke den mest attraktive park altså sådan jeg, jeg kan når man er der om 

aftenen, så skal man være der med nogen andre agtigt, fordi der er så mørkt og der er jo også, æh, 

flasker over det hele og det er jo ikke sådan en hyggelig park som for eksempel Kongens Have på den 

måde, æhm, men den er, ja, det er jo egentlig bare sådan et sted man er med større forsamlinger og så 

er det jo hyggeligt, så hygger man sig jo med sine venner.  
 
N: Yeah, så det her med at det ligesom at der ligger flasker og der er mørkt sådan noget er det sådan 

noget i tænker meget over når i er dernede?  
 
P1: Ja altså jeg har tænkt over det et par gange 
P2: Altså ja der når det begynder at blive mørkt jo om aftenen og så generelt jo når vi sådan nærmer 

os sådan de her mørkere tider, så er det jo ikke lige der man tænker man tager hen jo.  
 
N: Nej.  
P1: Nej. Der er også mange sådan, æh, der var nogen en dame der går rundt dernede og samler skrald 

ind, æh, flasker og sådan noget som snakker meget med de unge når de er der, øhm, så hun går også 

hen, rundt og prøver at sprede budskaber om at man skal holde op med at smide 
 



02.00-03.00:  
 
...flasker og sådan noget. Så hun prøver lidt at få det (N: Så der er nogen der selv prøver at gøre lidt 

dernede ) ind i hovederne. Yeah.  

 
P2: Yeah.  
 
N: Fedt. Er der noget i tænker som kunne være med til sådan at forbedre jeres oplevelser af parken og 

at man har lyst til at komme eller ej? 
 
P1: Nogen lygter eller noget (griner)  
P2: Ja jeg tænker også at få sat mere sådan lys op dernede.  
 
N: Så primært noget lys?  
 
P2: Yeah det tænker jeg lys det er nok sådan det ellers så skaber man jo stemningen selv jo (N: ja) så 

der er ikke så meget andet men helt klart noget mere lys når det sådan.  

 
P1: Ja for der er jo ingen lygter overhovedet (N: Nej) (P2: Præcis)  
 
P2: Så det er det man egentlig bare mangler når man ligesom når sådan altså (N: Yeah) ja hen på 

aftenen.  
 
N: Yes. Nu ved jeg ikke sådan om i umiddelbart selv bemærker men har i oplevet noget kriminalitet 

når i har været i forbindelse med de her fester er bliver holdt dernede?  
 
P2: Altså kun i området men ja jeg ved ikke sådan altså præcis om det er i selve folkeparken men når 

jeg har været der har jeg hørt om noget sådan i området, men jeg tror ikke det er altså sådan yeah.  
 
N: Så i oplever mest det her med at i hører lidt omkring det der sker sådan rundt om parken?  

 
P2: ja ikke noget jeg selv har  
 
03.00-04.00:  
 
... sådan altså observeret eller været en del af.  
 
P1: Nej altså der var, æh, den mandag der hvor man var hernede med amtet, æh, så var der nogen, æh, 

nogen drenge som tog eller der var nogen drenge som tog en gravids dames flasker som hun havde 

samlet ind og så var der en masse masse drenge der kom og skældte ud og så kom der slåskamp og 

kom politi og sådan noget. Så sådan jeg har oplevet det lige rundt om Folkeparken eller i Folkeparken. 

Yeah.  

 
N: Yeah så det er noget der sådan er med til sådan altså nu har du oplevet det på egen hånd er det så 

noget der e rmed til at påvirke når du er dernede?  
 
P1: Ja det er jo ikke særlig fedt på nogen måder (griner) ej det ødelægger det lidt stemningen der er 

(N: yeah) når der kommer politi og der er fa… de er der af en grund og ikke bare for at se hvordan det 

går. (N: Jo) 

 
P2: Men jeg tænker, generelt er det jo sådan de fleste steder der kan sagtens kan opstå en masse sådan 

konflikter og når folk de fulde der er jo bare sådan skænderier og der er jo involveret med flasker og 



alt muligt så det jo, jeg tænker ikke kun at det i Folkeparken det jo altså det jo alle steder på forskellig 

vis jo.  
 
N: Ja når folk bliver lidt småfulde (P2: Ja præcis) yeah.  

 
N: Føler i så som borgere, nu er i selvfølgelig lidt yngre, men at man, at vi har noget sådan at sige 

med hensyn til kommune mæssigt hvis man skal gøre noget eller  
 
04.00-05.00:  
 
...at det bare er lidt sådan ude fra ens hænder eller? 

 
P1: Jeg føler ikke helt at man, at jeg har noget at sige for eksempel, altså sådan overhovedet ikke, jeg 

føler ikke jeg kan, jeg føler, jeg tænker lidt mere også bare at det der nok nogen der ordner, altså der 

nok nogen der, jeg kan ikke være den eneste der synes at der er mørkt eller der er lidt, æh, creepy at 

være om aftenen eller sådan noget. Yeah. Så øhm. (N: Yeah)  

 
P2: Ja altså man kan jo sagtens være en del af sådan en fælles mening og så på den måde ligesom 

prøve at gøre noget ved det hvis man er sådan altså flere der er enige om det men jeg tænker heller 

ikke at jeg som den eneste bare kan gå ned og gøre en kæmpe forskel.  
 

(Alle griner lidt)  
 
N: Det kan jeg godt følge dig i. Altså hvis nu at man lavede et initiativ der ville gå ind og belyse de 

her problemer man oplever med parken ville i så selv som borgere kunne finde på at være med til 

ligesom at hjælpe med det her projekt, det kan være sådan noget som at skabe fokus på at der mangler 

lys for eksempel, ville i så selv som borgere tænke at det var noget i havde lyst til at deltage i?  
 
P2: Det tænker jeg sagtens hvis det var noget der sådan altså var vigtigt for os (To andre: Ja) og 

relevant for vores oplevelser og sådan noget med det så kunne vi da sagtens.  
 
P1: Ja og hvis vi troede  

 
05.00-05.19:  
 
...vi kunne sådan gøre noget altså hvis det ikke bare hvis vi vidste okay hvis vi faktisk hjælper nu, så 

sker der noget. (P2: Yeah) i stedet for at det bare sådan, sådan det dead end eller jeg ved ikke hvordan 

jeg ellers skal sige det men sådan vi kommer bare ikke nogen vegne med det (To andre: Yeah)  

 
P2: Så det skal være realistisk så ville vi jo sagtens sådan være en del af det. Gøre en forskel. (N: 

Okay, perfekt)  
 
N: Det var faktisk lidt det hele. (To andre: Ja) men tusind tak.  
 
SLUT.  
 


