
Fil 20. Interview 2, fire gymnasiepiger.  

 
00.00-01.00:  
 
N: Hvordan folk bruger anser Folkeparken og hvad man bruger Folkeparken til som borger i Roskilde 

så det er sådan lidt bare med hensyn til spørgsmål hvad jeres brug af parken er og sådan meget 

generelt, det er ikke noget farligt ihvertfald.  
 
Flere piger: Okay.  
 
N: Perfekt, jeg tænker ihvertfald lige jeg vil starte med at høre hvor gamle i er?  
 
I1: 18.  
I2: 17. 
I3: 18. 
I4: 18.  
 
N: Så i går på 3 år? 

 
To piger på sammen ting: Andet.  
 
N: Yes, perfekt. Jamen altså det første spørgsmål er egentlig bare med hensyn til, æhm, om i gør brug 

af Folkeparken og om hvad i gør brug, altså hvad bruger i parken til?  
 
(Kollektivt øhh)  

 
I1: Altså, arrangementer. Så deltager vi skolemæssigt skolen laver tit noget nogen arrangementer. Og 

så. (bliver afbrudt)  
 
I2: For eksempel, altså, første skoledag eller den første fredag efter vi er kommet tilbage fra 

sommerferie, æh, det tror jeg sådan er det eneste (en anden: Ja).  

 
I3: Vi brugte det også i sommers sådan til at sidde dernede efter skole bare sådan og hygge det var 

også ret hyggeligt. (flere: Ja)  
 
I4: og så også sådan om sommeren der jo ikke så mange altså 
 
01.00-02.00:  

 
...især ikke i 1g der kan komme ind på barer og sådan noget så sad man dernede for det meste. (En 

pige: Yeah) sådan og mødtes der. Også til Puttefest jo. (N: Mhhm) eller sådan der tager man også 

derned og så kommer alle fra alle mulige gymnasier. (N: Yeah) så sådan, og så skriver man på 

trøjerne på 1gerne.  

 
Nan: Så man samles faktisk også fra andre gymnasier og møder hinanden? (Flere der siger: Mhhm ja)  
 
I1: Det er mest til større arrangementer sådan hvor der bliver lavet sådan begivenheder på Facebook 

og sådan noget og så kommer folk derned (En masse: Yeah)  
 
N: Okay. Har i en fornemmelse af sådan hvad det generelle publikum er nede fra Folkeparken?  
 
I2: Yngre end 18 ihvertfald. (Andre: yeah) dem, dem under der.  
I3: Yeah det tror jeg også.  



I4: Det vil jeg også sige.  
 
I1: Især sådan 9 klasser tror jeg, rigtig meget, 9, 8 og 9. (Andre: Istemmer mhhhm) 
 
N: Sådan helt generelt nu når i gør brug af parken og jeg har selv gået på gymnasie jo i Roskilde så 

jeg ved det meget i sommerhalvåret man er dernede, øhm, hvilke følelser har i sådan helt generelt 

omkring parken hvis i tænker 
 
02.00-03.00: 
 
...tilbage på de gange i har været dernede? 

 
I2: Jeg har virkelig mange gode minder derfra synes jeg sådan for det meste. Altså sådan jeg synes det 

en ret fed park yeah.  
 
I3: Yeah jeg synes også det en god måde at møde folk på også altså folk man ikke har set længe, 

sådan dem man kender som går på de andre gymnasier og sådan noget. Det ret hyggeligt at sådan 

rende ind i dem. (Andre: Ja.) 
 
N: Er der noget specielt i tænker sådan Folkeparken bidrager med der er med til at gøre jeres 

oplevelser gode?  
 
I4: Ej jeg ved ikke om det F… (Andre: arrrrh)  

 
I1: Ej altså det jo en fin park altså det jo et rart sted at være også det der med man kan sidde der ved 

amfiteatret eller hvad det hedder. Det synes jeg er ret fedt. Og det der med at det er så tæt på altså 

stationen og ja.  
 
I2: Ja det ligger ret centralt.  

 
I3: Yeah også det der med man kan tage på havnen så om aftenen eller sådan noget. Når det bliver.. 

(mumlen) 
 
N: Man kan komme videre derfra? 
 
I4: Ja lige præcis.  

 
N: Er der noget i sådan tænker som som brugere af den her park i godt kunne tænke jer blev gjort ved 

parken altså noget tiltag som 
 
03.00-04.00:  
 
...kunne gøre jeres oplevelser endnu bedre end det i indtil videre har oplevet når i er dernede? 

 
I1: Øhh, jeg synes personligt godt man kunne, altså putte noget mere sådan bænke og sådan noget (En 

pige: Yeah) sådan siddepladser altså det er der ikke.  
 
I2: Altså det man også tit har set efter der har været sådan nogle arrangementer dernede det er at der, 

altså, virkelig meget skrald og affald og alt muligt. Æhm så sådan, jeg ved ikke om sådan 

skraldespande og sådan noget. (En pige: Yeah det kunne godt være)  

 
I3: og jeg synes også måske der altså sådan, jeg ved det ikke, måske nogle federe toiletter. (Andre: 

Griner, yeah)  



 
I4: Fuck de klamme. Yeah.  
 
N: Så nogle bedre sidde steder og noget til sådan skalden og toiletforholdene. (Andre: Yeah)  
 
I1: Og jeg synes også sådan der kunne godt holdes flere arrangementer sådan (N: Her?) i Folkeparken 

sådan for eksempel koncerter eller sådan noget. Helt 100 det kunne være vildt fedt.  
 
N: Mhhm, perfekt. Nu ved jeg ikke om i.. nu gør i brug af det, om i selv bemærker noget om der, altså 

med hensyn til kriminalitet dernede når man er der? (En pige: Yeah)  
 
04.00-05.00:  

 
I2: Altså der kommer hold, der kommer tit politibiler og sådan noget, det ligger man mærke til.  
 
I3: Altså jeg, øh, jeg har været, tæt kommunikation med politiet dernede fordi der var nogle unge 

drenge der kastede kanonslag og sådan noget, altså det godt kan være sådan lidt ubehageligt og nogen 

gange være der når der er mange mennesker fordi det er meget nemt og lave noget som man ikke må 

agtigt sådan altså det der med, altså jeg tror ret mange unge mennesker drikker sig vildt fulde og så 

sådan det godt kan være sådan (Pige: Det kan man godt mærke) yeah.  
 
I4: Men, men jeg synes også politiet, altså, politiet holder meget øje med, de ved når der er store 

arrangementer og sådan noget dernede så synes jeg de meget til sådan at gå rundt og se hvad der 

foregår fordi de godt ved der er så mange unge mennesker indblandet i det. (Andre: yeah) 
 
N: er det noget der påvirker jeres egen færden i parken at det her finder sted en gang imellem?  
 
I1: Altså lige det der med kanonslag der gik vi men det var fordi de sådan kastede efter folk, altså vi 

sad sådan der i en gruppe og så kastede de bare kanonslag efter os. (N: Hvor ubehageligt) Ja lige 

præcis, så bliver det ikke så nice men sådan vi ringede jo til politiet og så kom de og…  
 
I2: Ja ellers trækker man sig jo bare væk (Pige: Ja lige præcis).  
 
I3: Så går man i Byparken eller sådan noget. (Pige: Yeah. N: Yes, perfekt)  
 
05.00-06.00:  

 
N: Føler i selv som borgere, nu nævner i selv de her ting i godt kunne tænke jer der blev gjort bedre 

ved parken at vi som borgere har noget at sige, øh, eller man kan råbe kommunen op med hensyn til 

det med man godt kunne have lyst til at lave, føler i har ligesom en stemme i det? 
 
I4: Helt klart, det jo os der bruger det. (Pige: Yeah) altså det jo os der ligesom, ja det jo os er sådan 

benytter os af det, så jeg føler helt klar at vi har noget at skulle have sagt hvis der er noget vi er 

utilfredse med (N: Føler i at i bliver lyttet til?)  
 
I1: Altså jeg ved ikke hvordan man skulle blive lyttet til der er jo ikke rigtig nogen der spørger ind til 

hvordan det er.  
 
N: Der er slet ikke der tager (Pige: Nej) hensyn til jer?  

 
I2: Lige præcis altså vi bruger jo bare det som vi kan bruge det og så må vi bare selv gøre noget ud af 

det hvis vi har brug for det (Pige: Det tænker jeg også) men det kunne være fedt hvis vi, hvis der blev 

gjort mere altså sådan helt 100. (Pige; Helt klart)  



 
N: Kunne i selv finde på at tage initiativ til der blev gjort noget ved parkens forhold?  
 
I3: Jeg tror ikke jeg ville vide sådan hvor jeg skulle sådan, jeg ved det ikke, hvordan jeg ligesom, man 

føler sig heller ikke sådan, så stor eller sådan, jeg føler ikke man har sådan en stor nok stemme til 

sådan at kunne, kunne gøre noget ved det. Men øhm.  
 
06.00-06.34:  
 
...Det selvfølgelig et forsøg værd men. Yeah. Hvis man fik muligheden så tror jeg gerne, altså man 

kunne komme med mange gode forslag til hvad der kunne gøres men sådan man har jo ikke rigtig 

muligheden sådan generelt. Det føler jeg ikke.  
 
N: Kunne i godt finde på, hvis nu vi for eksempel tog initiativ til at lave et projekt der skulle gøre 

orden på de her sager man gerne vil, at deltage i det her for ligesom at råbe kommunen op? 
 
I4: Det kunne jeg helt klar godt (Pige: Ja, helt 100)  

 
I1: Det ville jeg gerne. (Pige: Det tror jeg, griner) 
 
N: Det var faktisk det hele så tak fordi vi måtte…  
 
SLUT.    
 


