
Fil 22, Interview 4, to mænd på gågaden.  

 
00.00-01.00:  
 
N: Yes, til at starte kan vi egentlig bare lige starte med at høre om i har noget forhold til Folkeparken? 
 
IP: Ja. (N: Yeah, hvad har i?)  

 
IP2: Jeg bor her ikke.  
 
IP1: Jeg er fra Roskilde og jeg har boet her altid, så Folkeparken har altid været en del af Roskilde 

som man siger (N: yeah) både til brug og til alt muligt andet.  
 
N: Yeah og hvor gamle er i? 

 
IP1: Jeg er 56.  
 
IP2: Jeg er 25. (Griner) nej. Jeg er 50.  
 
N: Sådan altså bruger du selv stadig Folkeparken (IP1: Ja) den dag i dag, ja? 
 
N: I hvilke, sådan.. 

 
IP1: Jeg bruger, går tur i den. (N: Går tur i den?) Ja.  
 
N: Perfekt.  
 
IP1: Jeg ville sige lufte hund men det jo ikke så pænt, så tror folk bare man ikke tørrer op. (Griner) 
 
N: Perfekt. Og når du går dernede, altså nu jeg bor nemlig også her og har brugt den meget, øhm, 

hvad tænker du så med hensyn til altså omgivelserne og.  
 
IP1: Jeg synes det flot, men ikke lige så flot som da jeg var barn. (N: Nej?) fordi det blevet meget 

mere præget af at være, at der skal være noget, altså jeg synes tingene nede mod fjorden er blevet 

meget pænere og jeg synes det op mod biblioteket det er, det meget værre.  

 
N: Ja, på hvilke baggrunde?  
 
IP1: Ja det ved jeg ikke. Det, jeg synes bare det meget mere slidt.  
 
01.00-02.00: 
 
…(mumlen)  

 
N: godt blive gjort noget ved.  
 
IP1: Ja lige præcis.  
 
N: Perfekt og det nu kan jeg næsten fornemme det lidt før men at der er nogle positive oplevelser 

forbundet med Folkeparken (IP1: Lige præcis) barndommen (IP1: Nostalgi) sådan yeah.  
 



IP1: Ja præcis. Den har jo altid været der og det forbundet med rigtig mange gode oplevelser ikke, 

altså og der skal være plads til alle unge og gamle og kulturelle og alle mulige andre funktioner. Det 

er der også hvis man bruger det rigtigt men man skal måske også sætte lidt penge til veligeholde det 

lidt bedre.  
 
N: Selvfølgelig, selvfølgelig. Sådan igennem årene når du har brugt den igennem dit liv, hvad er det 

så der har været med til sådan at gøre det til positive oplevelser?  
IP1: Ja nu det ikke alt sammen jeg kan fortælle om her hvis jeg bliver optaget (Griner)  

 
N: Vi har nok slet ikke lyst til at høre det. (Griner)  
 
IP2: Det tror jeg faktisk ikke. (Griner) 
 
Nan: Nå okay.  
 
IP1: Det bliver den også brugt til. (N&N: Yeah okay) og så til at fiske dernede også. (Griner) 

 
N: Okay perfekt. Er der noget du tænker, nu gør du meget brug af parken (IP1: Ikke mere så meget 

som jeg har gjort) men du lufter stadig, du lufter hund dernede (IP1: Yeah) er der noget du tænker 

kunne være med til  
 
02.00-03.00:  

 
...at altså der kunne være noget renovering for eksempel er der andet?  
 
IP1: Lave noget hundeskov eller noget (N: Noget hundeskov) ja. Så kunne man slippe for at de ting til 

hunde de lå alle andre steder (N: Det også rigtigt) Ja.  
 
N: Der der ellers andet du tænker der kunne bidrage til at gøre oplevelsen mere positiv? 

 
IP1: Vedligeholdelse (N: Vedligeholdelse?) yeah. Fast personale udover kommunen kun der var 

dedikeret til de to parker.  
 
(Mumlen) 
 
N: Er i klar over, øhm, med hensyn til kriminalitet og sådan noget nede i parken at det kriminalitet der 

er forbundet… (IP2: Jeg bor her ikke)  
 
IP1: Nej men jeg hører om det jeg læser aviserne ligesom alle andre og selvfølgelig foregår der nogen 

ting det gør der alle steder.  
 
N: Er det noget der påvirker din (IP1: Nej) færden dernede.  

 
IP1: Nej. (Griner)  
 
N: Perfekt.  
 
IP1: Nåh men jeg tænker det foregår alle steder i alle parker og parkeringskældre og alt muligt.  
 
N: 100%. Hvis nu det var, altså ville du som borger i Roskilde, når du selv bor her, ville du så godt 

kunne finde på at lave noget initiativ til at råbe kommunen op for at få gjort de her ting man godt 

kunne tænke sig?  
 



IP1: Jeg har for travlt med mange andre ting lige nu men jeg kunne godt have fundet på det jo.  
 
N: Så hvis der var nogen andre der startede stafetten og tog initiativet så ville du gerne være en del af 

det?  

 
IP1: Ja så ville jeg godt bakke det op. Ja.  
 
03.00-03.03:  
 
N: Perfekt. Jamen der er faktisk ikke så meget mere.  
 
IP1: Ja det godt.  

 
SLUT.  
 

 

 

 

 


