
Fil 21. Interview 3, fire gymnasiedrenge.  

 
00.00-01.00:  
 
N: Projekt ude på RUC omkring Folkeparken og dem der gør brug af Folkeparken så må jeg starte 

(Mumlen, et grin) må jeg spørge hvor gamle i er? 

 
IP: 17.  
IP: Jeg er 16.  
IP: 17.  
IP: 16.  

 
N: Yeah, gør i selv brug af Folkeparken?  
 
IP: Ja (Anden: Ja) af og til.  
 
IP: Nogen gange (N: Ja, i, til hvilket formål?). 
 
IP: Øhh 

 
IP: Ja altså i starten af skoleåret er det hovedsageligt til at feste (Anden: yeah) øhm, men, det gør vi 

ikke så meget i Folkeparken mere som vi har gjort. (N: Nej?) altså jeg bor lige ved siden af så jeg går 

med min hund rimelig ofte derovre (N: Okay)  så det også mest om sommeren når det er godt vejr så 

hygger man bare derhenne. (Andre: Yeah)  

 
Nan: Men hvordan kan det være at i ikke bruger den så meget mere til (mumlen)? 
 
IP: Ja altså vejret er blevet værre og så det også bare rarere og ikke være altså sådan i Folkeparken er 

det meget åbent og der kommer klager og sådan noget. (Griner) Det er nemmere bare at være hjemme 

hos nogen fra klassen (Dreng: Yeah)  

 
Nan: Så på den måde.  
 
N: Har i sådan en generel fornemmelse af hvem, altså hvilken slags folkegruppe der gør brug af den 

her park? Sådan helt generelt.  
 
01.00-02.00: 

 
IP: Altså jeg vil mene det sådan rimelig mange, altså jeg har set både mange unge bruge det til at feste 

men også altså folk der bare tager på picnic eller sådan noget, øh.  
 
IP: Ja der bliver også dyrket en del motion i den sådan med hold.  
 
IP: Ja og jeg ved også at Saint Joseph bruger det en del som bare sådan udendørs idrætshal eller 

storsal  

 

N: Okay, jeg er ellers også selv fra Roskilde. Perfekt. Altså hvilken følelse sådan har i selv forbundet 

med Folkeparken? Når i tænker tilbage på det man har lavet dernede?  
 
IP: Det meget hygge (Dreng: Ja)  

 
IP: Hygge. Det, det et godt ord at bruge. (Dreng: Ja)  
 



N: Så det primært noget positivt i (dreng: Ja) okay, perfekt. Er der noget sådan bestemt omkring 

Folkeparken i tænker der bidrager til i har en positiv oplevelse når i er dernede? 
 
IP: Øh. Amfiteatret det er rimelig cool. (Dreng: Ja)  

 
IP: Ja det ligesom også blevet en tradition at der kommer mange over til amfiteatret så alle er ligesom 

samlet der hvilket gør det mere hyggeligt.  
 
N: Så det den lille runding der er dernede gør ligesom man bliver lidt tættere  
 
02.00-03.00:  

 
... der klynget sammen? 
 
IP: Det også lidt lettere så at samles end Byparken hvor det bare sådan en, en bakke hvor man stiller 

sig og sådan noget (Dreng: Yeah)  
 
N: yeah det kan jeg godt se.  

 
(Det begynder at regne, Nan tilbyder en paraply, de afslår) 
 
02.14 er vi tilbage:  
 
N: Tænker i at der er nogen, altså når i kigger på parken, tænker i så der nogle tiltag man kunne lave i 

den her park for at optimere den oplevelse man har når man bruger parken? Om det er til at lufte 

hunde eller feste eller hvad det er man er dernede for.  
 
IP: øhm, jeg ved ikke, man kunne måske plante flere træer sådan så dem der bor i nærheden ikke, øh, 

sådan så det støjer mindre for dem. Sådan så de ikke klager lige så meget. (N: Ja, meget godt 

initiativ)  

 
IP: Måske nogle flere toiletter tror jeg, fordi de bliver vidst ikke brugt særlig ofte, de sådan to 

offentlige toiletter der er dernede. (Dreng: Der er sådan fire *mumlen* altid går i stykker) yeah.  
 
N: Perfekt, perfekt. Altså bemærker i selv når i er dernede at er en gang imellem sker noget 

kriminalitet når, især i festlige lag? 

 
IP: Altså hvis det gælder at bruge glasflasker som  
 
03.00-04.00: 
 
...man ikke rigtig må men det ved jeg ikke jeg har ikke set så meget.  
 
IP: Nej ikke sådan rigtig kriminalitet. (Dreng: Nej) men politiet er også tit dernede så det hjælper nok 

på (N: Yeah) at mindske det.  
 
N: Hvis nu i selv var sådan first hand omkring kriminalitet dernede og i oplevede de her ting ville det 

så være noget der påvirkede jeres færden i parken? 
 
IP: Det.. ja så ville man nok ikke tage derned lige så ofte (Dreng: ja, ihvertfald på de tidspunkter det 

skete)  

 



N: Yeah så i ville måske tage lidt afstand fra faktisk fra parken af hvis det, okay perfekt, perfekt. Nu 

snakker vi om alt det her med at man kan lave nogle tiltag der kan gøre parken mere attraktiv ville i 

selv som borgere, øhm, kunne finde på at gå ud og gøre noget for at få de her ting til at ske? Altså 

råbe kommunen op eller et eller andet i den dur? 
 
IP: (Alle istemmer et øhh) Altså jeg bor for langt væk til at det gør noget for mig overhovedet.  
 
IP: Jeg ved ikke, det, ja det nej det tror jeg ikke. Personligt.  
 
IP: Nej jeg plejer heller ikke at tage initiativ til sådan noget. (Dreng: Nej, de griner lidt)  

 
N: Det er også helt fair. Hvis nu vi tog initiativ til det og startede et eller andet projekt op der skulle 

gøre den her park bedre ville i så, altså 
 
04.00-04.25:  
 
...ville der så være mulighed for i faktisk ville gå ud og deltage i det? 

 
IP: Jeg kan godt skrive mit navn på et stykke papir hvis det er (Mikrofonstøj, lyder som om at de bare 

griner) det ved jeg ikke, altså. Ja det kunne jeg vel godt. Hvis det virker spændende nok. Ja.  
 
N: Så hvis du kunne se et formål med det (Dreng: Ja)  
 
N: Perfekt, der faktisk ikke så meget mere end det så tusind tak fordi vi måtte stjæle jeres tid.  
 


