
Transskribering: 

 

Interviewer møder person nede i parken og introducere til emnet og formålet med interviewet: 

 

00:00-01:00: 

 

Int: først vil jeg høre om navn og alder? 

P: Jeg er 72 og jeg hedder Thomas. 

Int: Og øhm du bruger parken? Ja, det gør du tænker jeg. ’små griner’ 

P: ja, det gør jeg, hverdag. 

Int: hvad bruger du den til? Mest. 

P: Hundeluftning 

Int: yes. Æhm, Har du en fornemmelse om hvem der bruger parken? 

P: ja, det er… Dem der bor her omkring og så unge mennesker der holder fest her oppe. 

Int: ja. 

P: Torsdag, fredag og lørdag, mest fredag aften 

Int: ja, det er der det mest, ja 

P: ja og så også sportsudøvere, løbehold og folk der dyrker motion og gymnastik.  

01:00-01:56: 

P:Der er morgen gymnastik lørdag formiddag ovre i, øh amfi-theatret 

Int: jaer. 

P: ’lyden er for svag og støjende til dette kan høres’ 

Int: ja, okay. Øhm.  

E:Så du vil sige sådan,føl, altså følelsen ved at være her, hvordan vil du sige den er, når du sådan går 

her? Jeg går ud fra at du lufter din hund mere end 1 gang om dagen. 

P: ja. 2 gange  

E: er der sådan en forskel om vinter på når det er mørkt og i forhold til når det er lyst? 

P: mht. til hvad? 

E: i forhold til følelsen med parken og sådan 

P: nej, det er en dejlig park. Massere af luft og (vindholdt?) det er sådanset et dejligt sted, frit sted. 

E: okay, øhm. 

01:56-03:05 



P: og så, skolerne bruger det meget. Sankt joseph bruger den grønne plæne her, som idrætsplads. 

Int: ja, der er mange sådan forskellige arealer og hyggelige kroge rundt omkring. Har du nogle tanker 

om, hvad der kunne gøres, forbedres ved parken? 

Person: hmmm, ja jeg synes måske nok man kunne tage mere fat på at rense bassinerne. I gamle 

dage var det jo, oprindeligt var det jo, fiske bassiner for for karper. Den gang der var munke og 

kloster.  (……..) Der ovre, der. På den der ø, ligger der øh, et fantastisk øh, gammelt fuglehus 

03:05-04:00: 

Int: Når, det er det, det er. 

Person: ja 

Int: det undrede vi os godt over før ’ der grines lidt’ ja, man kan se det lidt derinde. 

Person: det synes jeg de skulle gøre. Rense det lidt op og vise det frem, for det er helt enestående. 

Int: Ja, for det er sådan blevet skjult bag alle buskene 

Person: ja, netop ja. 

Int: øhm. Ja, det er nok lidt svært der er sådan meget, vi har hørt at der skulle være meget affald en 

gang i mellem, øhm og at rense bassinerne. Men det må det jo også havde været i gamle dage, jo. 

Øhm.. Mærker du til noget kriminalitet, noglesinde? 

Person: nej, men jeg ved det finder sted. Jeg ved der har været meget hash salg, men det tror jeg 

polititet har fået styr på. 

Int: okay. 

Person: de kontrollere i hvert fald her ude en gang i mellem. 

Int: okay, sådan kørende igennem her ude eller hvordan gør de?  

Person: polititet?  

Int: går de? 

Person: De kører. 

Int: De kører. Øhm. Påvirker det din færden i parken? 

Person: nej. 

Int: Nej 

 

04:00-05:02 

Int: Øhm.. føler du som borgere at vi, øh, kan sige, øh, kan gøre noget aktivt for at forbedre parken? 

 

P: ja, vi kan jo lade vær med at gå og smide så meget affald og vi kan lade vær med at lave så store 

øhhh,  samlinger, hvor det går helt amok. Det er mest de unge mennesker. 



Int: Ja især, især de der måneder med studiestart og det hele. 

 

P: Og der vil jeg sige at Roskilde universitet har et årligt samling, lige når de starter. En rus fest eller 

sådan noget. Men altså der bliver der altid ryddet op, i modsætning til de øvrige skoler der 

uorganiseret der kommer her.. Så ligner det… Jeg ved ikke hvad lørdag morgen, det er helt vildt hvad 

der er af affald her. 

Nå. Er der mere? 

Int: Nej (…..) 

 

 

 

 


