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Forord
Viȱvilȱgerneȱretteȱenȱstorȱtakȱtilȱalleȱde,ȱderȱharȱværetȱvilligeȱtilȱatȱbrugeȱtidȱogȱkræfterȱ
påȱ atȱ deltageȱ iȱ interviewene.ȱ Ligeledesȱ storȱ takȱ tilȱ deȱ medforskere,ȱ derȱ gennemlæstȱ
citater,ȱhovedrapportenȱog/ellerȱpjecen,ȱsamtȱindvilgetȱiȱatȱmedvirkeȱtilȱpaneldebattenȱ
påȱundersøgelsensȱworkshopsȱiȱstartenȱafȱ2017.ȱ
ȱ
Enȱ heltȱ særligȱ takȱ gårȱ tilȱ deȱ ’formers’,ȱ somȱ harȱ deltȱ denȱ delȱ afȱ deresȱ livshistorie,ȱ derȱ
omhandlerȱmotivationȱforȱdeltagelseȱiȱekstremeȱog/ellerȱkriminelleȱgrupperȱogȱnetværkȱ
Ȭȱtakȱforȱjeresȱengagement,ȱtid,ȱvenlighedȱogȱvillighedȱtilȱatȱladeȱjerȱinterviewe.ȱ
ȱ
TakȱtilȱCand.ȱPæd.ȱiȱpædagogiskȱpsykologi,ȱKhaledȱHussein,ȱderȱharȱformidletȱadgangȱ
tilȱsværtȱtilgængeligeȱinterviewpersoner,ȱsomȱhanȱharȱinterviewetȱogȱforȱudarbejdelsenȱ
afȱinterviewreferater.ȱ
ȱ
Takȱ tilȱ Cand.ȱ Pæd.ȱ iȱ pædagogiskȱ psykologiȱ Nafisaȱ Saddiqiȱ somȱ harȱ hjulpetȱ osȱ medȱ
googleȬȱ ogȱ infomediasøgningȱ afȱ begrebetȱ crossȬover,ȱ samtȱ hjulpetȱmedȱatȱudskilleȱ forȱ
emnetȱrelevanteȱavisartiklerȱogȱandreȱofficielleȱdokumenter.ȱ
ȱ
TakȱtilȱUdlændingeȬȱogȱIntegrationsministerietȱforȱatȱvælgeȱosȱtilȱatȱgiveȱsvarȱpåȱderesȱ
udbud,ȱdetȱharȱværetȱyderstȱspændendeȱatȱudforskeȱdetteȱområde.ȱIkkeȱmindstȱdialoȬ
gerȱogȱsamarbejdetȱmedȱdeȱmangeȱspændendeȱmennesker,ȱ derȱbrugerȱ deresȱlivȱpåȱatȱ
løfteȱdetteȱsværeȱogȱyderstȱkomplekseȱforebyggelsesfeltȱharȱværetȱdetȱheleȱværd.ȱȱȱȱ
ȱ
Venligeȱhilsnerȱ
ȱ
LineȱLercheȱMørckȱ&ȱTinaȱWilchenȱChristensenȱ(Januarȱ2017)ȱ

ȱ
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BEVÆGELSER I OG PÅ TVÆRS AF EKSTREME GRUPPER
OG BANDE- OG ROCKERMILJØET

1. Indledning
Voresȱhandlinger,ȱfærdenȱogȱrelationerȱstårȱaldrigȱalene.ȱDeȱerȱaltidȱaffødtȱafȱalleredeȱ
eksisterendeȱbetingelserȱiȱvoresȱliv.ȱNårȱviȱbliverȱenȱdelȱafȱetȱnytȱsocialtȱnetværk,ȱfårȱenȱ
nyȱinteresse,ȱvenȱellerȱjob,ȱerȱdetȱofteȱfordi,ȱatȱnogetȱviȱalleredeȱgørȱellerȱandre,ȱviȱalleȬ
redeȱkender,ȱharȱrettetȱvoresȱopmærksomhedȱmodȱdetȱnye.ȱȱDetȱnyeȱ’træderȱfremȱforȱ
os’,ȱfordiȱdetȱharȱenȱ’beslægtethed’ȱogȱpasserȱindȱiȱdet,ȱviȱalleredeȱkender,ȱorientererȱosȱ
efterȱogȱdragesȱaf.ȱSåledesȱbliverȱnogetȱsynligtȱforȱos,ȱmensȱnogetȱandetȱforsvinderȱforȱ
voresȱblikke1.ȱȱ
ȱ

SomȱImreȱKertészȱskriver,ȱkanȱviȱ”aldrigȱbegyndeȱetȱnytȱliv,ȱviȱkanȱkunȱfortsætteȱ

detȱgamle2”.ȱVoresȱskridtȱskaberȱsåledesȱaltidȱenȱindreȱforbundenhedȱiȱvoresȱliv.ȱȱȱ
Deȱbevægelser,ȱderȱskaberȱdenneȱ’forbundethed’,ȱerȱtemaetȱforȱdenneȱrapport.ȱȱ
ȱ

Ministerietsȱ opdragȱ fokuserede,ȱ iȱ lighedȱ medȱ regeringensȱ Nationaleȱ handlingsȬ

planȱ fraȱ oktoberȱ 2016,ȱ påȱ det,ȱ viȱ iȱ denneȱ rapportȱ vilȱ betegneȱ ”CrossȬover”ȱ iȱ citationsȬ
tegn.ȱȱ
ȱ

”CrossȬover”ȱreferererȱtilȱgerningsmænd,ȱderȱantagesȱatȱhaveȱopøvetȱførstȱkrimiȬ

nelleȱ kompetencer,ȱ iȱ detȱ derȱ kategoriseresȱ somȱ bander,ȱ hvorefterȱ deȱ –ȱ krydserȱ overȱ
(crossȬover)ȱȬȱogȱengagererȱsigȱiȱekstremeȱgrupper.ȱ”CrossȬover”ȱerȱiȱdenȱoffentligeȱdeȬ
batȱ blevetȱ ensbetydendeȱ medȱ deȱ gerningsmænd,ȱ der,ȱ medȱ referenceȱ tilȱ Jihadistiskeȱ
grupper3,ȱ udførteȱ deȱ terrorangreb,ȱ derȱ fandtȱ stedȱ iȱ København,ȱ Parisȱ ogȱ Bruxellesȱ iȱ
2015ȱsamtȱiȱNiceȱiȱ2016.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Hasse,ȱ C.ȱ (2002).ȱ Kulturȱ iȱ bevægelse:ȱ fraȱ deltagerobservationȱ tilȱ kulturȬanalyseȱ Ȭȱ iȱ detȱ fysiskeȱ rum.ȱ
København:ȱSamfundslitteratur,ȱȱHolland,ȱD.,ȱLachicotte,ȱJr.ȱW.,ȱSkinner,ȱD.,ȱ&ȱCain,ȱC.ȱ(1998).ȱ
Identityȱ andȱ Agencyȱ inȱ Culturalȱ Worlds,ȱ Cambridge,ȱ Massachusetts,ȱ London,ȱ England:ȱ Harvardȱ
UniversityȱPressȱȱ
2ȱKertész,ȱI.ȱ(1996).ȱDeȱskæbneløse.ȱKøbenhavn:ȱForumȱ
3Jihadismeȱbekenderȱsigȱtilȱetȱislamiskȱideologiskȱståstedȱogȱerȱetȱpolitiskȱfænomen,ȱderȱviaȱvolȬ
deligȱmidlerȱogȱvæbnetȱkampȱkæmperȱforȱatȱpåvirkeȱbeslutningstagere,ȱnedbrydeȱeksisterendeȱ
ogȱ skabeȱ nyeȱ regeringer,ȱ samfundsformer,ȱ økonomier,ȱ territorierȱ ogȱ staterȱ Ȭȱ Boserup,ȱ R.ȱ A.ȱ
(2016).ȱHvadȱsvarerȱviȱJihadisterne?ȱKøbenhavn:ȱInformationensȱForlag.ȱ
Jihadistiskeȱgrupperȱerȱvoksetȱfremȱiȱflereȱlande,ȱogȱerȱsærligȱknyttetȱtilȱdenȱpuritanskeȱsalafistiȬ
skeȱskoleȱindenforȱsunniȱislam.ȱLokaliseretȱd.ȱ16.11.2016ȱpå:ȱhttps://snl.no/jihadisme,ȱdenȱiȱøjeȬ
blikketȱmestȱkendteȱJihadistiskeȱgruppeȱerȱIslamiskȱstatȱ(ISIS).ȱȱ
1
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ȱ

Enȱ stigendeȱ andelȱ afȱ deȱ gerningsmænd,ȱ derȱ erȱ direkteȱ involveretȱ iȱ terrorangreb,ȱ

somȱknyttesȱtilȱJihadisme/militantȱislamisme,ȱharȱenȱkendtȱkriminelȱfortid4.ȱDetȱerȱdisseȱ
somȱiȱudgangspunktetȱharȱskabtȱophavetȱtilȱideenȱomȱdetȱetableredeȱsystemsȱforståelseȱ
afȱ ”CrossȬover”.ȱ Detȱ etableredeȱ systemȱ forstårȱ viȱ somȱ detȱ politiskeȱ system,ȱ medierneȱ
ogȱ deȱ offentligeȱ institutioner,ȱ derȱ producererȱ handleplanerȱ ogȱ retningslinjerȱ iȱ forholdȱ
tilȱeksempelvisȱradikaliseringȱogȱnuȱogsåȱ”CrossȬover”.ȱȱ
ȱ

Hverȱgangȱviȱiȱrapportenȱanvenderȱbetegnelsenȱ”CrossȬover”ȱiȱcitationstegn,ȱsåȱerȱ

detȱdenneȱnyeȱitalesættelse/figur,ȱviȱdiskuterer.ȱ
ȱ

”CrossȬoverȱ”ȱitalesættesȱtilȱtiderȱsomȱetȱmiljøȱȬȱ”crossȬoverȱmiljøet”,ȱmensȱdetȱanȬ

dreȱgangeȱomtales,ȱsomȱomȱdenȱenkelteȱbevægerȱsigȱfraȱetȱpunktȱtilȱetȱandet.ȱIȱrapporȬ
tensȱkapitelȱ2ȱanalysererȱviȱdeȱbetydninger,ȱsomȱRigspolitiet,ȱregeringenȱogȱdeȱdanskeȱ
medierȱharȱtillagtȱbegrebet.ȱ”CrossȬover”ȱgiverȱforȱeksempelȱklareȱassociationerȱtilȱekȬ
sistensenȱafȱentydigeȱgrænserȱmellemȱtoȱmiljøerȱȬȱiȱdetȱherȱtilfældeȱdeȱbandekriminelleȱ
ogȱdeȱekstreme.ȱȱ
ȱ

Fraȱ2001ȱtilȱ2011ȱhavdeȱ5ȱudȱafȱdeȱ33ȱgerningsmænd,ȱderȱvarȱinvolveretȱiȱterroranȬ

grebȱ enȱ kendtȱ kriminelȱ baggrund,ȱ mensȱ detȱ fraȱ 2012ȱ tilȱ juliȱ 2016ȱ varȱ 30ȱ udȱ afȱ 51ȱ gerȬ
ningsmænd.ȱEnȱtendensȱderȱserȱudȱtilȱatȱforsætte5.ȱȱȱ
ȱ

Påȱtrodsȱafȱatȱtendensenȱsynesȱklar,ȱerȱderȱgrundȱtilȱforsigtighed,ȱdaȱderȱofteȱikkeȱ

erȱtaleȱomȱkrydsȱfraȱbandeȱellerȱorganiseretȱkriminalitet.ȱHerȱerȱderȱkunȱfåȱbekræftedeȱ
tilfælde.ȱTilȱgengældȱerȱderȱflereȱtilfælde,ȱhvorȱgerningsmandenȱharȱværetȱinvolveretȱiȱ
kriminalitet,ȱsomȱindebærerȱerfaringȱmedȱvold6.ȱ
ȱ

Kategorierȱ somȱ ”bander”ȱ ogȱ ”islamistiskeȱ miljøer”ȱ erȱ diffuseȱ ogȱ omdiskuteredeȱ

bådeȱ iȱ praksisȱ ogȱ iȱ forskningen,ȱ ogȱ antagelsen,ȱ omȱ atȱ folkȱ skifterȱ fraȱ enȱ konkretȱ samȬ
menhængȱtilȱenȱanden,ȱsynesȱikkeȱatȱafspejleȱvirkeligheden,ȱderȱsomȱaltidȱerȱmereȱflyȬ
dendeȱsamtȱindebærerȱflereȱforskelligartedeȱbevægelser,ȱfællesskaberȱogȱsammenhænȬ
ge7.ȱȱȱ
ȱ

”CrossȬover”ȱ skaberȱ såledesȱ etȱ snævertȱ fokusȱ påȱ bevægelser,ȱ derȱ forståsȱ påȱ enȱ

bestemtȱmåde.ȱIȱdenneȱundersøgelseȱharȱviȱȬȱprofessorȱLineȱLercheȱMørckȱogȱPost.ȱDocȱ
TinaȱWilchenȱChristensen,ȱDPU,ȱDanmarksȱinstitutȱforȱPædagogikȱogȱUddannelseȱvedȱ
AarhusȱUniversitetȱȬȱderforȱvalgtȱatȱ’zoomeȱud’ȱogȱundersøgeȱsitueredeȱogȱkomplekseȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱBasra,ȱR.,ȱ&ȱNeumann,ȱP.ȱR.ȱ(2016).ȱȱCriminalȱPasts,ȱTerroristȱFutures:ȱEuropeanȱJihadistsȱandȱ
theȱNewȱCrimeȬTerrorȱNexus.ȱPerspectiveȱonȱTerrorism,ȱVol.ȱ10ȱ(6),ȱ25ȱ–ȱ40.ȱ
5ȱ Fraȱ foredragȱ vedȱ seminarȱ påȱ Grundtvighøjskolenȱ 2016ȱ afȱ forskerȱ AnnȬSophieȱ Hemmingsen,ȱ
DIISȱȬȱDanskȱInstitutȱforȱInternationaleȱStudierȱ
6ȱIbidȱ
7ȱMørck,ȱL.L.ȱ(ȱ2006).ȱGrænsefællesskaberȱȬȱlæringȱogȱoverskridelseȱafȱmarginalisering.ȱFrederiksberg:ȱ
RoskildeȱUniversitetsforlagȱ
4
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bevægelsesmønstreȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ kriminelleȱ netværk,ȱ bander,ȱ rockere,ȱ radikaleȱ ogȱ
ekstremeȱgrupper.ȱȱȱ
ȱ

Voresȱtilgangȱtilȱfeltenȱer,ȱatȱderȱmanglerȱordȱogȱbegreberȱtilȱatȱbelyseȱdeȱmangearȬ

tedeȱpositionerȱogȱmotivationer,ȱderȱliggerȱtilȱgrundȱforȱmenneskersȱbevægelserȱiȱogȱpåȱ
tværsȱafȱkriminelleȱogȱekstremistiskeȱgrupper.ȱDerforȱharȱviȱiȱudgangspunktetȱanlagtȱetȱ
bredereȱogȱmereȱåbentȱperspektivȱpåȱbevægelserȱendȱdet,ȱderȱumiddelbartȱknytterȱsigȱtilȱ
”Crossȱover”.ȱ
ȱ

MedȱdetteȱempiriskeȱudgangspunktȱerȱdetȱvoresȱhåbȱmedȱdenneȱrapportȱatȱetableȬ

reȱnogleȱeksemplariskeȱcases,ȱderȱkanȱskærpeȱvoresȱbevidsthedȱogȱmedvirkeȱtilȱatȱgeȬ
nerereȱ enȱ størreȱindsigtȱiȱogȱforståelseȱ afȱdeȱmangeȱ veje,ȱderȱ kanȱføreȱ etȱ individȱtilȱ atȱ
handleȱ medȱ referenceȱ tilȱ enȱ ideologi,ȱ enȱ ekstremȱ gruppeȱ ellerȱ krimineltȱ miljøȱ Ȭȱ samtȱ
forståelseȱafȱdeȱmangeȱbevægelser,ȱderȱfinderȱsted.ȱForȱderigennemȱatȱmedvirkeȱtilȱatȱviȱ
påȱ samfundsplanȱ kanȱ forebyggeȱ rekrutteringenȱ tilȱ ekstremeȱ ogȱ kriminelleȱ miljøerȱ ogȱ
udvikleȱnyeȱsamtȱforbedreȱeksisterendeȱexitȬmuligheder.ȱ
ȱ

VoresȱmålȱerȱatȱgenerereȱetȱudvidetȱordforrådȱȬȱunderstøttetȱafȱeksemplariskeȱcaȬ

sesȱȬȱtilȱatȱbelyseȱogȱnuancereȱdet,ȱviȱiȱrapportenȱbeskriverȱsomȱborderȱjumps,ȱcrossȱover,ȱ
overlapȱ ogȱ (glidende)ȱ bevægelser,ȱ derȱ finderȱ stedȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ ekstremeȱ grupperȱ ogȱ
kriminelleȱ netværk.ȱ Ordȱ derȱ foldesȱ udȱ viaȱ begrebsafklaringer,ȱ empiriskeȱ casesȱ ogȱ ekȬ
semplerȱigennemȱrapporten.ȱ
ȱ

UndersøgelsenȱbagȱrapportenȱharȱderforȱpåȱbaggrundȱafȱtidligereȱdeltagereȱȬȱ’forȬ

mers’ȱȬȱiȱekstremeȱellerȱradikaleȱgrupper,ȱbander,ȱrockerȱogȱkriminelleȱnetværkȱogȱdeȬ
resȱ historier,ȱ fokuseretȱ påȱ vejeȱ indȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ diverseȱ miljøerȱ ogȱ grupper,ȱ såvelȱ
somȱdenȱ enkeltesȱudviklingȱafȱ alternativeȱtilhørsforholdȱogȱ identitet.ȱForȱderigennemȱ
atȱåbneȱfokusȱogȱundersøgeȱ’bevægelser’ȱiȱetȱstørreȱperspektivȱendȱdetȱsomȱumiddelȬ
bartȱgivesȱvedȱetȱsmaltȱdefineretȱ”CrossȬover”.ȱȱ
ȱ

Deȱ formers,ȱ derȱ harȱ deltagetȱ iȱ denneȱ undersøgelse,ȱ harȱ derforȱ forskelligeȱ typerȱ

’bevægelser’ȱbagȱsig.ȱNogleȱafȱdeȱinterviewedeȱhar,ȱtidligereȱiȱderesȱliv,ȱpåȱsammeȱtidȱ
væretȱ aktivȱ kriminelleȱ ogȱ deltagereȱ iȱ etȱ islamiskȱ trossamfund8ȱ forȱ derefterȱ atȱ opgiveȱ
trossamfundetȱ ogȱ udelukkendeȱ fokusereȱ påȱ kriminaliteten,ȱ somȱ deȱ sidenȱ stoppede.ȱ
MensȱandreȱharȱlagtȱkriminalitetenȱbagȱsigȱvedȱatȱbliveȱenȱaktivȱdelȱafȱetȱreligiøstȱfælȬ
lesskab,ȱhvilketȱdeȱogsåȱstadigȱvarȱpåȱinterviewtidspunktet.ȱTroenȱogȱfællesskabetȱvarȱiȱ
disseȱtilfældeȱhovedårsagenȱtilȱatȱpersonenȱforlodȱdetȱkriminelleȱliv.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱIslamiskeȱtrossamfundȱerȱikkeȱatȱforveksleȱmedȱIslamistiskeȱgrupper.ȱFørstnævnteȱerȱsåledesȱ
etȱreligiøstȱtrossamfund/fælleskab,ȱmensȱsidstnævnteȱerȱbetegnelsenȱforȱdeȱgrupper,ȱderȱkæmȬ
perȱpåȱbaggrundȱafȱenȱislamiskȱideologiȱȬȱseȱnoteȱ3.ȱȱ
8
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Andreȱ afȱ deȱ interviewedeȱ harȱ derimodȱ bevægetȱ sigȱ fraȱ venstreradikaleȱ og/ellerȱ

ekstremistiskeȱmiljøerȱtilȱhøjreekstremistiskeȱgrupperȱforȱderefterȱendegyldigtȱatȱforlaȬ
deȱdenȱekstremeȱgruppe.ȱMensȱandreȱigenȱharȱbevægetȱsigȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱforskelligeȱ
rockergrupperingerȱellerȱekstremeȱgrupperȱogȱkriminelleȱnetværk.ȱ
ȱ

Denneȱtypeȱeksemplerȱvilȱalleȱværeȱrepræsenteredeȱiȱrapporten,ȱforȱderigennemȱatȱ

medvirkeȱtilȱatȱudvikleȱnuanceredeȱforståelserȱafȱdisseȱforskelligartedeȱbevægelserȱogȱ
skærpeȱ voresȱ forståelseȱ afȱ deȱ mangeȱ forhold,ȱ følelser,ȱ overvejelserȱ ogȱ relationer,ȱ derȱ
harȱafgørendeȱbetydningerȱforȱsådanneȱbevægelser.ȱEnȱindsigtȱderȱogsåȱkanȱgøreȱosȱiȱ
standȱtilȱatȱidentificere,ȱhvadȱderȱmedvirkerȱtilȱatȱfastholdeȱmenneskerȱiȱkriminelleȱnetȬ
værk,ȱ nårȱ deȱ afȱ forskelligeȱ årsagerȱ udviklerȱ alternativeȱ (kriminelle)ȱ identiteterȱ ellerȱ
bevægerȱsigȱpåȱtværsȱȬȱfremȱforȱatȱforladeȱdem.ȱȱ
ȱ

Medȱudgangspunktȱiȱdetȱempiriskeȱmateriale,ȱsomȱrapportenȱbyggerȱpå,ȱbliverȱdetȱ

ogsåȱklart,ȱatȱdetȱerȱafȱafgørendeȱbetydning,ȱatȱvoresȱfokusȱrækkerȱudoverȱdenȱindiviȬ
duelleȱ historie.ȱ Detȱ erȱ heltȱ nødvendigtȱ ogsåȱ atȱ retteȱ opmærksomhedȱ modȱ deȱ socialeȱ
dynamikker,ȱderȱerȱiȱspilȱiȱekstremeȱgrupperȱogȱkriminelleȱmiljøerȱogȱiȱlangtȱstørreȱudȬ
strækningȱendȱhidtilȱiȱdiskursenȱomȱ’radikalisering’,ȱatȱinddrageȱnationalȱsomȱinternaȬ
tionalȱpolitikȱiȱvoresȱforståelserȱafȱmenneskersȱbevægelserȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱdisseȱmiljøerȱ
samtȱmotivationerneȱforȱdem.ȱȱ
ȱ

Deȱmangeȱogȱtilȱtiderȱlangeȱcitaterȱfraȱdeȱforskelligeȱinterviews,ȱderȱindgårȱiȱrapȬ

porten,ȱhenviserȱofteȱtilȱstørreȱpolitiskeȱellerȱsocialeȱsamfundsmæssigeȱsammenhænge.ȱ
Derforȱ harȱ viȱ tilȱ nogleȱ afȱ kapitlerneȱ udarbejdetȱ enȱ kortȱ introduktion,ȱ derȱ påȱ etȱ heltȱ
overordnetȱplanȱkasterȱlysȱoverȱvæsentligeȱpolitiskeȱogȱsocialeȱforhold,ȱderȱhavdeȱbeȬ
tydningȱiȱdeȱinterviewedesȱforklaringerȱpåȱderesȱegetȱengagementȱiȱdiverseȱgrupperȱogȱ
miljøer.ȱ ȱ Ideenȱ erȱ såledesȱ ikkeȱ atȱ formidleȱ historie,ȱ menȱ atȱ viseȱ hvorledesȱ denȱ interȬ
viewedesȱengagementȱerȱknyttetȱtilȱnogleȱhistoriske,ȱpolitiskeȱogȱsocialeȱsammenhænȬ
ge,ȱsomȱgiverȱudtalelserneȱmeningȱogȱkontekstualiserer,ȱhvorledesȱdenȱenkeltesȱagerenȱ
ogsåȱskerȱiȱrelationȱtilȱnogleȱsamfundsmæssigeȱforhold.ȱ
ȱ

Detȱerȱikkeȱletȱatȱfindeȱformersȱfraȱkriminelleȱogȱekstremeȱgrupper.ȱEndnuȱsværereȱ

bliverȱdet,ȱnårȱkriterietȱer,ȱsomȱiȱdetteȱtilfælde,ȱatȱdeȱtidligereȱharȱbevægetȱsigȱpåȱtværsȱ
afȱellerȱidentificeretȱsigȱmedȱflereȱmiljøer.ȱȱ
ȱ

FlereȱafȱdeȱinterviewedeȱformersȱfraȱekstremistiskeȱgrupperȱharȱsåledesȱværetȱakȬ

tiveȱ tilbageȱ iȱ 1990’erne,ȱ mensȱ tidligereȱ deltagereȱ iȱ kriminelleȱ netværkȱ harȱ løsrevetȱ sigȱ
forȱ nogleȱ årȱ siden.ȱ Nogleȱ afȱ deȱ særligeȱ historiskeȱ sammenhænge,ȱ derȱ harȱ haftȱ indflyȬ
delseȱ påȱ deresȱ engagement,ȱ erȱ derforȱ ikkeȱ længereȱ tilȱ stedeȱ iȱ denȱ aktuelleȱ samfundsȬ
mæssigeȱkontekst.ȱDogȱerȱdetȱvigtigtȱatȱunderstrege,ȱatȱdetȱikkeȱerȱdenȱspecifikkeȱhænȬ
delse,ȱderȱharȱbetydning.ȱRapportensȱsigteȱerȱnetopȱogsåȱatȱformidleȱnogleȱafȱdeȱmekaȬ
nismerȱogȱ størreȱsamfundsmæssigeȱbevægelser,ȱderȱ harȱbetydningȱforȱ udviklingenȱafȱ

ȱ
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ekstremeȱ gruppeȱ ogȱ kriminelleȱ netværk,ȱ ogȱ somȱ iȱ samspilȱ medȱ diverseȱ individuelleȱ
motiverȱogȱtilfældighederȱkanȱengagereȱdenȱenkelteȱtilȱhandling.ȱ

Udlændinge- og Integrationsministeriets opdrag og problemstilling
UdlændingeȬȱ ogȱ Integrationsministerietȱ udbødȱ påȱ basisȱ afȱ satspuljeaftalenȱ fraȱ 2015ȱ etȱ
opdragȱomȱatȱafdækkeȱvidenȱomȱ”crossȬover”,ȱmedȱdetȱoverordnedeȱformålȱatȱstyrkeȱ
etȱvidensbaseretȱarbejdeȱindenforȱforebyggelseȱafȱradikaliseringȱogȱekstremisme.ȱȱȱ
ȱ

IȱUdlændingeȬȱogȱIntegrationsministerietsȱudbudsnotatȱpointeresȱdet,ȱatȱder,ȱifølȬ

geȱCenterȱforȱTerroranalyseȱ(CTA),ȱiȱstigendeȱgrad:ȱ
ȱ
”findesȱpersoner,ȱderȱbevægerȱsigȱpåȱtværsȱafȱkriminelleȱogȱekstremeȱmiljøerȱ(CrossȬover),ȱ
hvilketȱ forbinderȱ kriminelleȱ miljøerȱ medȱ enȱ højȱ gradȱ afȱ voldsparathedȱ medȱ ekstremistiskȱ
propagandaȱ ogȱ ekstremistiskeȱ miljøer.ȱ Dermedȱ opstårȱ enȱ gråzone,ȱ hvorȱ detȱ erȱ uklart,ȱ omȱ
handlingerȱbegåetȱafȱpersonerȱiȱbandemiljøerneȱerȱpolitiskȱellerȱreligiøstȱmotiverede”.ȱ
ȱ
”CrossȬover”ȱbeskrivesȱogsåȱiȱregeringensȱNationaleȱhandlingsplanȱ(oktoberȱ2016)ȱsomȱ
etȱ nytȱ ogȱ voksendeȱ fænomen,ȱ mensȱ Rigspolitietsȱ evalueringȱ afȱ terrorhændelserneȱ iȱ
Københavnȱunderstregerȱtruslenȱfraȱ”crossȬover”Ȭmiljøet.ȱIȱevalueringenȱs.ȱ17ȱstårȱderȱ
således:ȱȱ
ȱ
”TerrorhændelserneȱiȱKøbenhavnȱd.ȱ14.ȱogȱ15.ȱfebruarȱ2015ȱharȱblandtȱandetȱtydeliggjortȱ
truslenȱfraȱ”crossȬover”Ȭmiljøetȱmellemȱbanderȱogȱmilitantȱislamistiskeȱgrupper.ȱIȱbandeȬ
miljøerneȱsesȱderȱtegnȱpåȱradikalisering,ȱogȱdetȱkanȱkonstateres,ȱatȱderȱerȱpersoner,ȱsomȱbeȬ
vægerȱsigȱiȱbeggeȱmiljøer,ȱ ogȱsomȱudnytterȱderesȱbandetilknytningȱogȱforbindelserȱtilȱdetȱ
kriminelleȱmiljøȱtilȱatȱskaffeȱsigȱadgangȱtilȱvåbenȱmv.ȱDisseȱpersoner,ȱderȱsamtidigȱpåvirkesȱ
afȱ militantȱ islamistiskȱ propaganda,ȱ ogȱ somȱ bevægerȱ sigȱ iȱ miljøerȱ medȱ enȱ højȱ gradȱ afȱ
voldsparathed,ȱudgørȱenȱstigendeȱbekymring.”9ȱ
ȱ
”CrossȬover”ȱ refererȱ såledesȱ tilȱ gerningsmænd,ȱ derȱ harȱ haftȱ kontaktȱ tilȱ bådeȱ bandeȬ
grupperingerȱ ogȱ ekstremistiskeȱ miljøer.ȱ Detȱ antagesȱ iȱ forståelsenȱ afȱ ”CrossȬover”,ȱ atȱ
denȱ enkelteȱ bevægerȱ sigȱ mellemȱ etȱ krimineltȱ ogȱ voldeligȱ miljøȱ ogȱ enȱ ekstremȱ gruppe,ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
9ȱRigspolitietȱ(majȱ2015).ȱEvalueringȱafȱmyndighedsindsatsenȱforudȱforȱogȱiȱforbindelseȱmedȱ
terrorhændelserneȱdenȱ14.ȱogȱ15.ȱfebruarȱ2015ȱiȱKøbenhavn.ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱ
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Evaluering.pdfȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

derȱrefererȱtilȱenȱpolitisk/religiøsȱideologi10,ȱderȱforȱnuværendeȱspecifiktȱknyttesȱtilȱIsȬ
lamisme/Jihadisme.ȱȱȱ
ȱ

IȱUdlændingeȬȱogȱIntegrationsministerietsȱudbudsnotatȱopridsesȱdeȱekstremistiskeȱ

miljøerȱydermereȱsomȱalternativerȱtilȱkriminelleȱgrupper,ȱvedȱatȱdeȱantagesȱatȱtilbydeȱ
andreȱformerȱforȱfællesskabȱogȱmoralȱendȱkriminelleȱmiljøerȱsomȱforȱeksempelȱbandeȬ
grupperȱogȱkriminelleȱnetværk.ȱȱȱ
ȱ

Antagelserneȱomȱ”CrossȬovers”ȱerȱsåledes,ȱatȱdisseȱmedvirkerȱtilȱatȱetablereȱtætteȱ

forbindelserȱmellemȱkriminelleȱbandemiljøerȱmedȱenȱhøjȱvoldsparathedȱogȱekstremistiȬ
skeȱmiljøer.ȱDetteȱskaberȱifølgeȱnotatetȱenȱgråzone,ȱhvorȱdetȱbliverȱuklart,ȱomȱhandlinȬ
ger,ȱderȱbegåsȱafȱpersoner,ȱderȱforȱeksempelȱkategoriseresȱsomȱenȱdelȱafȱbandemiljøerȬ
ne,ȱ erȱ ideologiskȱ motiverede.ȱ Iȱ UdlændingeȬȱ ogȱ Integrationsministerietȱ udbudsnotatȱ
fremgårȱ detȱ endvidere,ȱ atȱ derȱ erȱ flereȱ eksemplerȱ påȱ overlapȱ mellemȱ deȱ toȱ områder,ȱ
menȱatȱderȱfortsatȱmanglerȱvidenȱomȱkarakterenȱafȱforholdet.ȱȱȱ
ȱ

UdlændingeȬȱogȱIntegrationsministerietsȱoverordnedeȱsigteȱmedȱundersøgelsenȱerȱ

derfor,ȱatȱøgeȱvidenȱomȱområdetȱved,ȱsomȱderȱstårȱiȱnotatet,ȱat:ȱȱ
ȱ
Ȭ

afsøgeȱ videnȱ omȱ fænomenetȱ –ȱ viaȱ enȱ kortlægningȱ afȱ danskȱ empiriȱ ogȱ udenȬ
landskeȱerfaringerȱogȱforskningȱȱ

Ȭ

afdækkeȱrisikofaktorer,ȱbeskyttendeȱfaktorer,ȱmotiverendeȱfaktorer,ȱderȱgørȱsigȱ
gældendeȱ iȱ bevægelserneȱ ogȱ relationenȱ mellemȱ deȱ toȱ områderȱ (bandemiljøerȱ
ogȱekstremisme)ȱ

Ȭ

øgeȱvidenȱomȱrisikogruppenȱvedȱatȱundersøgeȱpersonkarakteristikȱ

Ȭ

øgeȱvidenȱomȱhvadȱderȱfårȱfolkȱtilȱatȱbevægeȱsigȱfraȱetȱkrimineltȱmiljøȱtilȱeksȬ
tremistiskeȱmiljøerȱ

Ȭ

hvilkeȱkonsekvenserȱdetȱkanȱhaveȱforȱdeȱekstremistiskeȱmiljøer,ȱatȱdeȱtiltrækȬ
kerȱkriminelleȱtyper?ȱȱȱ

Ȭ

hvadȱmiljøerneȱtilbyder?ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Ideologiȱerȱetȱ systemȱ afȱnormativeȱ ideer,ȱ derȱfortællerȱfolk,ȱ hvordanȱ denȱ socialeȱverdenȱ børȱ
være,ȱ hvordanȱ denȱ enkeltesȱ pladsȱ erȱ iȱ denȱ samtȱ udpegerȱ deȱ handlinger,ȱ derȱ børȱ gøresȱ forȱ atȱ
opnåȱmålet.ȱIdeologierȱerȱenȱfortolkningsȬȱogȱforståelsesrammeȱsammensatȱafȱoverbevisningerȱ
ogȱudtryk,ȱsomȱudgørȱdenȱbaggrundȱpåȱhvilken,ȱfolkȱfortolkerȱogȱevaluererȱverden.ȱIdeologierȱ
kanȱbrugesȱtilȱatȱmobilisere,ȱskabeȱretningȱforȱhandling,ȱorganisereȱogȱbegrundeȱvisseȱtilstandeȱ
ogȱ handlemuligheder;ȱ s.ȱ 9ȱ iȱ Schmid,ȱ A.ȱ P.ȱ (2013).ȱ Radicalisation,ȱ DeȬRadicalisation,ȱ CounterȬ
Radicalisation:ȱAȱConceptualȱDiscussionȱandȱLiteratureȱReview.ȱLokaliseretȱd.15.1.2017ȱpå:ȱTheȱ
Hague:ȱ ICCTȱ Researchȱ Paper://www.icct.nl/download/file/ICCTȬSchmidȬRadicalisationȬDeȬ
RadicalisationȬCounterȬRadicalisationȬMarchȬ2013_2.pdfȱ
ȱ
10
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ȱ
Undersøgelsenȱ skalȱ endvidereȱ bidrageȱ tilȱ etȱ klarereȱ billedeȱ afȱ overlapȱ ogȱ eventuelleȱ
mulighederȱforȱatȱstyrkeȱkoordinationenȱogȱsamarbejdetȱmellemȱbandeexitȱogȱindsatsȱ
forȱforebyggelseȱafȱradikaliseringȱogȱekstremisme.ȱȱ
ȱ

Opdragetȱsigtedeȱdesudenȱmodȱatȱskabeȱetȱvidensgrundlag,ȱderȱkanȱbenyttesȱsomȱ

enȱ delȱ afȱ grundlagetȱ forȱ myndighedernesȱ metodeudviklingsarbejdeȱ ogȱ rådgivningȱ
vedrørendeȱforebyggelseȱafȱradikalisering.ȱ
ȱ

Opdragetsȱmålȱerȱsåledesȱbådeȱatȱafsøgeȱeksisterendeȱforskningsvidenȱkombineretȱ

medȱempiriskȱvidenȱomȱfænomenetȱ”crossȬover”ȱafȱbådeȱnationalȱogȱinternationalȱkaȬ
rakter.ȱȱ

Fortolkning af udbudsnotat på baggrund af de etablerede
antagelser
Bådeȱiȱogȱudenforȱforskningsverdenenȱskelnesȱderȱmellemȱkriminalitet,ȱderȱbegåsȱmedȱ
etȱ ideologiskȱ formålȱ ogȱ såkaldtȱ almindeligȱ kriminalitet.ȱ Denneȱ skelnenȱ bevirker,ȱ atȱ
kriminelleȱ handlingerȱ derȱ begåsȱ iȱ bådeȱ kriminelleȱ ogȱ ekstremeȱ grupperȱ opfattesȱ forȬ
skelligtȱaltȱefterȱgruppensȱkarakter,ȱogȱderȱetableresȱetȱforholdsvistȱskarptȱskelȱmellemȱ
miljøerne11.ȱȱ
ȱ

Påȱ baggrundȱ afȱ tidligereȱ forskningȱ iȱ bande/rockerȱ miljøerȱ ogȱ iȱ ekstremeȱ grupperȱ

gårȱviȱiȱnærværendeȱrapportȱtilȱfeltetȱmedȱudgangspunktȱiȱenȱrækkeȱteoretiskȱogȱempiȬ
riskȱ baseredeȱ antagelser12.ȱ ȱ Voresȱ tilgangȱ tilȱ denȱ empiriskeȱ undersøgelse,ȱ afȱ detȱ derȱ iȱ
udbudsnotatetȱ betegnesȱ somȱ ”CrossȬover”,ȱ erȱ derforȱ baseretȱ påȱ voresȱ rekonstrueredeȱ
åbneȱantagelseȱom,ȱatȱmenneskerȱbevægerȱsigȱpåȱtværsȱafȱekstremistiskeȱogȱkriminelleȱ
miljøer,ȱogȱatȱdisseȱmiljøerȱsituationeltȱoverlapper,ȱsamtȱatȱmiljøerneȱagererȱiȱrelationȱtilȱ
enȱoverordnetȱsamfundsmæssigȱkontekstȱafȱhistorisk,ȱsocialȱogȱpolitiskȱkarakter.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱSimi,ȱP.ȱ(2015).ȱAmericaȱSwastikaȱȬȱinsideȱTheȱWhiteȱPowerȱMovement’sȱHiddenȱSpacesȱOfȱHateȱ(2.ȱ
edit.).ȱLanham:ȱRowanȱ&ȱLittlefieldȱ
12ȱBasra,ȱR.,ȱ&ȱNeumann,ȱP.ȱR.ȱ(2016).ȱȱCriminalȱPasts,ȱTerroristȱFutures:ȱEuropeanȱJihadistsȱandȱ
theȱNewȱCrimeȬTerrorȱNexus.ȱPerspectiveȱonȱTerrorism,ȱVol.ȱ10ȱ(6),ȱ25ȱȬȱ40,ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱ
J.ȱ(2009).ȱIntroduction.ȱI:ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(Red.),ȱLeavingȱTerrorismȱBehind.ȱ(s.ȱ1Ȭȱ15)ȱNewȱ
York:ȱRoutledgeȱ,ȱChristensen,ȱT.W.ȱ(2009).ȱDenȱensrettedeȱmangfoldighed.ȱȱI:ȱKarpantschof,ȱR.,ȱ
&ȱLindblom,ȱM.ȱ(Red),ȱKampenȱomȱUngdomshuset,ȱstudierȱiȱetȱoprør,ȱ(s.ȱ229Ȭȱ251)ȱKøbenhavn:ȱFryȬ
denlundȱ&ȱMonsun,ȱChristensen,ȱT.ȱW.ȱ(2015).ȱAȱquestionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagementȱformȱtheȱ
extremistȱright.ȱAȱcaseȱstudyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitet,ȱMørck,ȱL.ȱ(2006).ȱGrænȬ
sefællesskaberȱȬȱLæringȱogȱoverskridelseȱafȱmarginalisering.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetsforlagȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ

InvolveringȱiȱenȱgrupperingȱȬȱbandeȱogȱrockerȱogȱekstremeȱgrupperȱȬȱbevirker,ȱatȱ

etȱmenneskeȱpositioneresȱiȱforholdȱtilȱdetȱstørreȱsamfund13,ȱsamtȱatȱdenȱenkelteȱviaȱsinȱ
deltagelseȱ udviklerȱ dagligeȱ rutinerȱ kropsliggjortȱ videnȱ ogȱ kompetencer14.ȱ Individetȱ
udviklerȱdesudenȱenȱidentitetȱiȱrelationȱtilȱdenȱpågældendeȱgruppe,ȱhanȱellerȱhunȱenȬ
gagererȱsigȱi,ȱsamtȱsocialeȱrelationerȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱrelateredeȱnetværkȱogȱmiljøer15.ȱ
ȱ

Samtidigȱ tilbyderȱ kriminelleȱ ogȱ ekstremeȱ grupperȱ enȱ rækkeȱ forskelligeȱ deltagelȬ

sesmulighederȱogȱpositioner,ȱsomȱpåȱindividniveauȱsynesȱatȱtranscendereȱdiverseȱforȬ
skelleȱ iȱ miljøerne.ȱ Denȱ enkelteȱ deltager,ȱ påȱ tværsȱ afȱ kriminelleȱ ogȱ ekstremeȱ miljøer,ȱ
opnårȱsåledesȱpotentieltȱenȱrækkeȱfællesȱerfaringer,ȱkriminelleȱkompetencerȱogȱkropsȬ
liggjorteȱ rutinerȱ Ȭȱ afhængigtȱ afȱ hans16ȱ ellerȱ hendesȱ relationer,ȱ engagementȱ ogȱ positiȬ
on(er)ȱiȱmiljøerne.ȱ
ȱ

Derforȱantagerȱviȱogså,ȱatȱ”CrossȬover”ȱkanȱskyldes,ȱatȱpersonenȱhandlerȱpåȱbagȬ

grundȱ afȱ denȱ kropsliggjorteȱ ogȱ kulturelleȱ viden17,ȱ somȱ denȱ enkelteȱ harȱ oparbejdetȱ iȱ
kraftȱ afȱ sinȱ deltagelseȱ iȱ enȱ ekstremistiskȱ og/ellerȱ kriminelȱ gruppe,ȱ ogȱ somȱ netopȱ kanȱ
kommeȱiȱspilȱogȱudvidesȱiȱandreȱoverlappendeȱmiljøer.ȱVoresȱhypoteseȱer,ȱatȱnårȱdenȱ
enkelteȱ kanȱ bevægeȱ sigȱ fraȱ enȱ kriminelȱ gruppeȱ tilȱ andreȱ grupperȱ Ȭȱ ellerȱ måskeȱ ’nøjesȱ
med’ȱatȱomdefinereȱsinȱselvforståelseȱindenforȱetȱoverordnetȱkrimineltȱmiljøȱ–ȱsåȱerȱdetȱ
fordi,ȱbeggeȱforholdȱerȱbaseretȱpåȱeksisterendeȱmulighederȱforȱatȱforsætteȱenȱvelkendtȱ
typeȱafȱliv,ȱhvorȱensȱkompetencerȱefterspørgesȱogȱanerkendes.ȱȱȱ
ȱ

Viȱ antagerȱ ligeledes,ȱ atȱ bevægelserȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ ekstremeȱ og/ellerȱ kriminelleȱ

grupperȱskyldesȱenȱstadigȱsøgenȱefterȱanerkendelseȱpåȱbaggrundȱafȱeksisterendeȱerfaȬ
ringerȱkombineretȱmedȱmanglendeȱgodeȱexitmuligheder.ȱDetȱvilȱsigeȱexitprogrammer,ȱ
derȱbådeȱvaretagerȱdenȱkropsliggjorteȱvidenȱogȱudfylderȱfølelsenȱafȱensomhed,ȱtomhedȱ
ogȱ meningstabȱ samtȱ tilbyderȱ fællesskaberȱ medȱ mulighedȱ forȱ oparbejdelseȱ afȱ nyeȱ ogȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Bjørgo,ȱ T.ȱ (1997).ȱ Racistȱ andȱ RightȬwingȱ Violenceȱ inȱ Scandinavia,ȱ Patterns,ȱ Perpetrators,ȱ andȱ ReȬ
sponses.ȱOslo:ȱTanoȱAschehougsȱFonteneserieȱ
Bjorgo,ȱT.ȱ(2011).ȱDreamsȱandȱdisillusionment:ȱengagementȱinȱandȱdisengagementȱfromȱmilitantȱ
extremistȱgroups.ȱCrime,ȱLawȱandȱSocialȱChange,ȱvol.ȱ55ȱ(4),ȱ277–285ȱ
14ȱChristensen,ȱT.ȱ(2015).ȱAȱquestionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagmentȱformȱtheȱextremistȱright.ȱAȱcaseȱ
studyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetȱ
15ȱibidȱ
16ȱLangtȱdenȱovervejendeȱdelȱafȱdeltagerneȱiȱekstremeȱog/ellerȱkriminelleȱgrupperȱerȱafȱhankøn,ȱ
derforȱbetegnerȱviȱiȱrestenȱafȱrapportenȱdeltagerenȱsomȱ’han’.ȱAfȱanonymiseringshensynȱharȱviȱiȱ
enkelttilfældeȱiȱdenneȱrapportȱmåttetȱsløreȱempirienȱvedȱatȱændreȱkøn.ȱ
17ȱDetȱvilȱsigeȱforståelsesdomæner,ȱtankeȬȱogȱhandlemåderȱsamtȱtilknyttedeȱmaterielleȱsomȱimȬ
materielleȱartefakterȱ
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alternativeȱ kompetencerȱ ogȱ kvalifikationer,ȱ derȱ anerkendesȱ iȱ detȱ omgivendeȱ samȬ
fund18.ȱȱ
ȱ

ViȱgårȱtilȱfeltetȱmedȱenȱforforståelseȱafȱatȱbevægelserneȱiȱmiljøerneȱbådeȱgårȱfraȱeksȬ

tremeȱtilȱkriminelleȱgrupperȱogȱomvendtȱȬȱfraȱkriminelleȱtilȱekstremeȱgrupper.ȱIȱforbinȬ
delseȱ medȱ vorȱ hidtidigeȱ forskningȱ indenforȱ hhv.ȱbandeȬȱogȱrockerfeltetȱogȱ ekstremisȬ
mefeltetȱerȱviȱstødtȱpåȱeksemplerȱpåȱdeltagere,ȱderȱbrænderȱudȱiȱenȱekstremȱgruppeȱogȱ
derefterȱbevægerȱsigȱoverȱiȱenȱalmindeligȱkriminelȱgruppe.ȱHervedȱskaberȱdenȱenkelteȱ
mulighedȱ forȱ atȱ forsætteȱ enȱ kriminelȱ karriereȱ medȱ enȱ potentieltȱ forøgetȱ indtjening,ȱ
sammenlignetȱmedȱdetȱengagementȱderȱerȱmuligtȱiȱenȱekstremȱgruppe,ȱhvorȱpengeneȱiȱ
udgangspunktetȱgårȱtilȱkampenȱforȱsagen19.ȱȱOmvendtȱerȱderȱogsåȱeksemplerȱpåȱbevæȬ
gelsenȱ fraȱ kriminelleȱ netværkȱ overȱ iȱ etȱ politisk/religiøstȱ miljø,ȱ derȱ kanȱ føjeȱ nyȱ prestige,ȱ
indholdȱ ogȱ meningȱ tilȱ enȱ kriminelȱ karriereȱ og/ellerȱ fungereȱ somȱ enȱ legitimȱ vejȱ udȱ afȱ
kriminelleȱmiljøer.ȱDerudoverȱerȱderȱendnuȱandreȱeksemplerȱpåȱmennesker,ȱderȱsamtiȬ
digtȱengageresȱiȱbådeȱekstremeȱgrupperȱogȱorganiseretȱkriminalitet.ȱȱ
ȱ

Påȱbaggrundȱafȱvoresȱtidligereȱforskning,ȱerȱvoresȱhypoteseȱogså,ȱatȱ”CrossȬover”ȱ

ikkeȱpåȱtilstrækkeligȱvisȱindfangerȱdeȱmangeartedeȱsammenhængeȱogȱbevægelser,ȱderȱ
erȱ iȱ spilȱ iȱ feltet,ȱ ogȱ somȱ medvirkerȱ til,ȱ atȱ denȱ enkelteȱ ’ikkeȱ bare’ȱ forandrerȱ sammenȬ
hæng,ȱmenȱderimodȱdeltagerȱpåȱmangeȱforskelligeȱmåderȱiȱforskelligartedeȱpositionerȱ
ogȱ påȱ baggrundȱ afȱ pragmatiskeȱ valgȱ ogȱ værdier,ȱ somȱ rapportenȱ søgerȱ atȱ tydeliggøreȱ
viaȱeksemplariskeȱcases.ȱȱ

Analytisk position og problemstillinger
”CrossȬover”ȱ beskriverȱ overlappetȱ og/ellerȱ bevægelsenȱ mellemȱ almindeligȱ kriminaliȬ
tet/bandeȱtilȱekstremeȱgrupperȱogȱretterȱvoresȱblikkeȱindȱtilȱprimærtȱatȱseȱenȱsærligȱtyȬ
peȱbevægelseȱogȱnogleȱsærligtȱadskilteȱmiljøer.ȱDetteȱkanȱmedvirkeȱtilȱatȱbegrænseȱforȬ
skere,ȱ praktikere,ȱ journalisters,ȱ embedsmænds,ȱ politiets,ȱ PET’s,ȱ ogȱ civilsamfundetsȱ
udsynȱogȱforståelseȱafȱetȱfelt,ȱderȱerȱprægetȱafȱforskelligartedeȱdeltagereȱmedȱmangearȬ
tedeȱinteresserȱogȱrelationerȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱekstremeȱgrupper,ȱbander/rockergrupperȱ
ogȱkriminelleȱnetværk.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱMørck,ȱL.ȱL.,ȱ&ȱHansen,ȱP.ȱ(2015).ȱFraȱRockerȱtilȱakademiker.ȱPsykeȱ&ȱLogos,ȱ2015,ȱ36,ȱ266Ȭ297,ȱ
Mørck,ȱL.ȱL.,ȱ&ȱCelosseȬAndersen,ȱC.ȱM.ȱ(inȱpress,ȱ2016).ȱLivsførelseslisten.ȱOmfattendeȱidentiȬ
tetsforandringȱefterȱbande/rockerȬinvolvering.ȱNordiskeȱUdkastȱȱȱȱ
19ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(2009).ȱIntroduction.ȱI:ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(Red.),ȱLeavingȱTerrorȬ
ismȱBehind.ȱ(s.ȱ1Ȭ15)ȱNewȱYork:ȱRoutledge,ȱChristensen,ȱT.ȱW.ȱ(2015).ȱ’Aȱquestionȱofȱparticipationȱ–ȱ
disengagementȱ fromȱtheȱ extremistȱright.ȱ Aȱcaseȱ studyȱfromȱ Sweden,ȱPh.dȱ afhandling,ȱRoskildeȱ UniȬ
versitetȱ
18

ȱ

17

BEVÆGELSER I OG PÅ TVÆRS AF EKSTREME GRUPPER
OG BANDE- OG ROCKERMILJØET

ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Viaȱkonkreteȱeksempler,ȱpåȱdeȱmangeartedeȱtyperȱafȱbevægelserȱogȱdeltagerposiȬ

tionerȱderȱerȱiȱspil,ȱsynliggøresȱdeȱoverlap,ȱsnitfladerȱogȱsamtidigeȱellerȱgensidigtȱeksȬ
kluderendeȱtilhørsforhold,ȱderȱprægerȱfeltet.ȱȱ
ȱ

Voresȱ teoretiskeȱ ogȱ analytiskeȱ udgangspunktȱ erȱ knyttetȱ tilȱ iȱ teorienȱ omȱ GrænseȬ

fællesskaber20ȱ somȱ bådeȱ metodiskȱ ogȱ analytiskȱ værktøj.ȱ ’Grænsefællesskaber’ȱ erȱ enȱ
samlendeȱbetegnelseȱforȱetȱfelt,ȱhvorȱdeltagerneȱiȱstørreȱellerȱmindreȱgradȱdelerȱforståȬ
elsesdomæner,ȱtankeȬȱogȱhandlemådeȱpåȱtværsȱafȱmindreȱ(praksis)fællesskaber.ȱGrænȬ
sefællesskaberȱafgrænserȱsåledesȱikkeȱdetȱanalytiskeȱblikȱtilȱhhv.ȱkriminelleȱogȱekstreȬ
meȱmiljøerȱogȱfællesskaber,ȱmenȱsætterȱogsåȱfokusȱpåȱoverlapȱhhv.ȱlighederȱogȱforbinȬ
delserȱ samtȱ forskelleȱ ogȱ kløfterȱ tilȱ detȱ etableredeȱ systemsȱ fælleskaberȱ ogȱ ideologiȬ
er/tænkemåder21.ȱ
ȱ

Iȱvoresȱanalyseȱafȱdenȱenkeltesȱmotivationȱforȱinvolveringȱiȱdiverseȱmiljøer,ȱgrupȬ

perȱogȱbanderȱknytterȱviȱanȱtilȱetȱhistoriskȬsociologiskȱfokus22.ȱDetȱbetyder,ȱatȱviȱiȱudȬ
gangspunktetȱ undersøgerȱ denȱ enkeltesȱ engagementȱ ogȱ bevægelserȱ påȱ tværsȱ somȱ etȱ
komplekstȱ samspilȱ afȱ interneȱ såvelȱ somȱ eksterneȱ faktorer.ȱ Detteȱ udgangspunktȱ harȱ
ogsåȱbetydningȱforȱvoresȱforståelseȱafȱradikalisering23,ȱidetȱviȱopfatterȱdeltagernesȱengaȬ
gementȱ iȱ ideologiskȱorienteredeȱgrupperȱsomȱ enȱ politiskȱkampȱomȱmeningȱogȱværdi,ȱ
derȱ skalȱ forståsȱ iȱ relationȱ tilȱ kollektiveȱ aktørersȱ bevægelserȱ iȱ enȱ kontekstȱ betingetȱ afȱ
historiske,ȱsocialeȱogȱpolitiskeȱforholdȱogȱinteraktion.ȱȱȱ
ȱ

Detȱ forudsætter,ȱ atȱ historiske,ȱ politiskeȱ ogȱ socialeȱ samfundsmæssigeȱ sammenȬ

hængeȱogȱbegivenhederȱigangsætterȱogȱunderstøtterȱkollektiveȱbevægelser,ȱkonfliktlinȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
20ȱMørck,ȱL.ȱL.ȱ(2006).ȱGrænsefællesskaber:ȱLæringȱogȱoverskridelseȱafȱmarginalisering.ȱFrederiksberg:ȱ
RoskildeȱUniversitetsȱForlag.ȱ
21ȱMørck,ȱL.ȱL.ȱ(2016).ȱInkluderendeȱgrænsefællesskaber.ȱBandeinvolveringȱogȱbandekonflikterȱiȱ
DanmarkȱiȱHamre,ȱB.,ȱ&ȱLarsen,ȱV.ȱ(red.).ȱInklusion,ȱUdsathedȱogȱtværprofessioneltȱsamarbejde.ȱ(s.ȱ
209Ȭ226)ȱFrederiksberg:ȱFrydenlund.ȱȱ
22ȱBrotherthon,ȱD.C.ȱ(2015).ȱYouthȱstreetȱgangs.ȱAȱcriticalȱappraisal.ȱNewȱDirectionsȱinȱcriticalȱcrimiȬ
nology.ȱNewȱYork:ȱRoutledge,ȱBrotherton,ȱD.ȱC.,ȱ&ȱBarrios,ȱL.ȱ(2004).ȱTheȱAlmightyȱLatinȱKingȱandȱ
QueenȱNation:ȱStreetȱPoliticsȱandȱtheȱtransformationȱofȱaȱNewȱYorkȱcityȱgang.ȱNewȱYork:ȱColumbiaȱ
UniversityȱPress.ȱDeuchar,ȱR.ȱ(2009).ȱGangs,ȱMarginalisedȱYouthȱandȱSocialȱCapital.ȱStokeȱonȱTrent:ȱ
TrenthamȱBooks,ȱKarpantschof,ȱR.ȱ(2014).ȱViolenceȱthatȱmatters!ȱRadicalizationȱandȱdeȬ
radicalizationȱofȱleftist,ȱurbanȱmovementsȱ–ȱDenmarkȱ1981–2011.ȱBehavioralȱSciencesȱofȱTerrorismȱ
andȱPoliticalȱAggression.ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱDOI:ȱ10.1080/19434472.2014.977330,ȱKarpȬ
antschof,ȱR.ȱ(2003).ȱHøjreradikalismenȱiȱDanmarkȱ–ȱenȱpolitikȱmodelȱpåȱhistoriskȬsociologiskȱ
grund.ȱDanskȱSociologi,ȱvol.ȱ14,ȱno.ȱ3,ȱs.ȱ25Ȭ41.ȱ
23ȱRadikaliseringȱerȱenȱproces,ȱderȱførerȱtil,ȱatȱenȱpersonȱiȱstigendeȱgradȱacceptererȱanvendelsenȱ
afȱvoldeligeȱellerȱandreȱulovligeȱmidlerȱforȱatȱopnåȱbestemteȱpolitiskeȱellerȱreligiøseȱmål.ȱLokaliȬ
seretȱd.ȱ11.1.2017ȱpå:ȱ
https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Antiradikaliseringsindsats/Home/OmȬ
radikalisering.aspx?sc_lang=daȱ
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jerȱogȱpolariseringerȱiȱdetȱstørreȱsamfund.ȱDerforȱerȱdetȱvoresȱudgangspunkt,ȱatȱenkeltȬ
individersȱinvolveringȱiȱkriminelleȱogȱekstremeȱgrupperȱknytterȱanȱtilȱkollektiveȱsamȬ
fundsbevægelser,ȱnationaleȱsåvelȱsomȱinternationaleȱpolitiskeȱforholdȱogȱdiskurser.ȱȱ
ViȱvægtlæggerȱsåledesȱkollektiveȱbevægelserȱsomȱbaggrundȱforȱdenȱenkeltesȱdeltagelȬ
se.ȱSamtidigȱsøgerȱviȱatȱforståȱbetydningenȱafȱindividetsȱengagementȱiȱforholdȱtilȱhansȱ
ellerȱhendesȱudviklingȱafȱkriminelleȱkompetencer,ȱidentiteterȱogȱkulturelȱvidenȱknyttetȱ
tilȱenȱkriminelȱellerȱekstremȱgruppeȱogȱdeȱrelationer,ȱdenȱenkelteȱetablererȱviaȱsitȱengaȬ
gement.ȱ
ȱ

Viȱ harȱ arbejdetȱ medȱ etȱ fokusȱ Ȭȱ metodiskȱ ogȱ analytiskȱ Ȭȱ hvorȱ viȱ harȱ identificeretȱ

grænserȱogȱforbindelser,ȱlighederȱogȱforskelleȱsamtȱeventuelleȱoverlapȱmellemȱmiljøerȱ
ogȱfællesskaberȱsamtȱdenȱkulturelleȱviden,ȱderȱkarakterisererȱdeȱforskelligeȱpraksisfælȬ
lesskaber,ȱ detȱ vilȱ sigeȱ deȱ forskelligeȱ ekstremeȱ grupper,ȱ banderȱ ogȱ kriminelleȱ netværkȱ
ogȱdetȱ‘noget’,ȱmanȱerȱsammenȱom.ȱVoresȱfokusȱinkludererȱogsåȱoverlapȱsamtȱbarriererȱ
ogȱ modsætningerȱ tilȱ fællesskaber,ȱ somȱ erȱ delȱ afȱ detȱ etableredeȱ samfund.ȱ Derforȱ harȱ
analysenȱafȱmo(ve)ments24,ȱdvs.ȱhistoriskeȱsituationerȱogȱbevægelserȱiȱenȱretning,ȱherȬ
underȱindividuelleȱsubjekterȱogȱkollektiveȱsubjektersȱgrundeȱtilȱhenholdsvisȱkontinuiȬ
tetȱogȱatȱforandreȱsigȱiȱsærligeȱretninger,ȱiȱudgangspunktetȱhaftȱbetydningȱforȱvoresȱsynȱ
påȱfeltet.ȱȱȱ
ȱ

Voresȱundersøgelseȱerȱogsåȱbaseretȱpåȱsocialȱpraksisteori,ȱsomȱopfatterȱidentitetȱogȱ

’agency’ȱsomȱspecifiktȱknyttetȱtilȱsocialȱpraksisȱiȱhistorisk,ȱpolitiskeȱogȱsocialtȱbetingedeȱ
ogȱkultureltȱkonstrueredeȱȈverdenerȈȬȱsomȱmennesketȱpåȱengangȱformerȱogȱformesȱi.ȱIȱ
etȱsocialȱpraksisteoretiskȱperspektivȱkonstitueresȱpersonerȱsåledesȱgennemȱhandlingȱogȱ
deltagelseȱ iȱ specifikkeȱ fællesskaber.ȱ Enȱ afȱ deȱ mestȱ betydningsfuldeȱ konsekvenserȱ afȱ
denneȱtilgangȱerȱerkendelsenȱaf,ȱatȱmennesketȱikkeȱerȱbetingetȱafȱenȱpreȬdefineretȱessensȱ
ellerȱ personlighed.ȱ Ligesomȱ menneskeligȱ handlingȱ hellerȱ ikkeȱ erȱ determineretȱ afȱ kultur,ȱ
idetȱviȱheleȱtidenȱudfordresȱafȱdagliglivetsȱtilfældigeȱkravȱomȱhandling.ȱIkkeȱhandlinȬ
gerȱafȱenhverȱart,ȱmenȱhandlingȱderȱreferererȱtilȱetȱsystemȱafȱkulturelȱkundskab/viden,ȱ
hvilket,ȱiȱdetteȱperspektiv,ȱgørȱmenneskeligeȱhandlingerȱogȱudsagnȱtilȱenȱtypeȱkultureltȱ
informeretȱimprovisation,ȱderȱerȱknyttetȱtilȱspecifikkeȱsammenhængeȱogȱkultureltȱkonȬ
strueredeȱverdener25.ȱȱ
ȱ

Påȱdenȱbaggrundȱvilȱrapportenȱundersøgeȱfølgendeȱproblemstillinger:ȱȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱMørck,ȱL.ȱL.ȱ&ȱHansen,ȱP.ȱ(2015).ȱFraȱRockerȱtilȱakademiker.ȱPsykeȱ&ȱLogos,ȱ36(1),ȱ266Ȭ298ȱ
ȱ Holland,ȱ D.,ȱ Lachicotteȱ J.ȱ W.,ȱ Skinner,ȱ D.ȱ &ȱ Cain,ȱ C.ȱ (1998).ȱ Identityȱ andȱ Agencyȱ inȱ Culturalȱ
Worlds,ȱCambridge,ȱMassachusetts,ȱLondon,ȱEngland:ȱȱHarvardȱUniversityȱPressȱ
24
25
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ȱ

ȱȱ
Ȭ

ȱ

ȱ

Hvordanȱerȱdeȱindividuelleȱ’bevægelser’ȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱfællesskaber,ȱsomȱerȱ
sammenȱomȱ’noget’?ȱȱ

Ȭ

Hvilkeȱ bevægelsesmønstreȱ findesȱ derȱ iȱ Danmarkȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ forskelligeȱ
ekstreme26ȱgrupperinger,ȱkriminelleȱnetværk,ȱbandeȬȱogȱrockergrupperinger?ȱ

Ȭ

Hvilkeȱ handlegrunde,ȱ herunderȱ pushȱ ogȱ pullȱ faktorer,ȱ erȱ medvirkendeȱ tilȱ atȱ
menneskerȱforladerȱenȱvoldeligȱgrupperingȱforȱatȱbevægeȱsigȱvidereȱtilȱenȱanȬ
denȱvoldeligȱog/ellerȱekstremȱgruppe?ȱ

Ȭ

Hvilkeȱforholdȱkanȱmedvirkeȱtilȱatȱforhindre,ȱatȱmenneskerȱbevægerȱsigȱvidereȱ
tilȱenȱandenȱvoldeligȱog/ellerȱekstremȱgruppe?ȱ

Ȭ

Hvilkeȱ bevægelsesmønstreȱ skalȱ deȱ forebyggendeȱ indsatserȱ væreȱ særligtȱ opȬ
mærksommeȱpå?ȱ

Ȭ

HvordanȱkanȱdenȱnyeȱvidenȱbrugesȱtilȱvidereudviklingȱafȱdenȱeksisterendeȱinȬ
terventionȱpåȱområdet?ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Ekstremeȱ ogȱ ekstremistiskeȱ grupperȱ forståsȱ iȱ denneȱ sammenhængȱ somȱ udenomȬ
parlamentariskeȱgrupperȱogȱmiljøer,ȱsomȱsøgerȱatȱopnåȱpolitiskeȱmålȱgennemȱikkeȬdemokratiskȱ
midlerȱsomȱforȱeksempelȱtrusler,ȱchikane,ȱovervågningȱogȱvold.ȱEkstremismeȱskalȱdermedȱforȬ
ståsȱiȱrelationȱtilȱetȱbestemtȱpolitiskȱsystem,ȱiȱdetteȱtilfældeȱenȱliberalȬdemokratiskȱstatȱogȱdennesȱ
præmisserȱ forȱ udøvelseȱ afȱ lovligȱ politiskȱ aktivitetȱ ogȱ aktivismeȱ Ȭȱ Christensen,ȱ T.ȱ W.ȱ (2015).ȱ Aȱ
questionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagmentȱformȱtheȱextremistȱright.ȱAȱcaseȱstudyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱ
RoskildeȱUniversitetȱ
ȱȱ
26
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2. ”Cross-over” eller fællestræk
på tværs?
Rapportenȱ belyserȱ viaȱ empiriskeȱ eksemplerȱ denȱ enkeltesȱ vejeȱ indȱ iȱ radikaleȱ miljøerȱ
og/ellerȱ ekstremeȱ grupperȱ ellerȱ bandeȬ/rockergrupperingerȱ ogȱ kriminelleȱ netværk,ȱ
samtȱhvadȱdeltagelseȱmedførerȱforȱdenȱenkelteȱiȱforholdȱtilȱudviklingenȱafȱkropsliggjorȬ
teȱrutiner,ȱkulturelȱvidenȱogȱindividuelleȱrelationer.ȱȱ
ȱ

Sigtetȱ medȱ deȱ mangeȱ empiriskeȱ eksempler,ȱ derȱ forekommerȱ iȱ rapporten,ȱ er,ȱ atȱ

tydeliggøreȱvoresȱindsigtȱi,ȱhvordanȱenȱpersonȱudviklerȱsigȱfraȱperiferȱtilȱerfarenȱdeltaȬ
ger.ȱRapportenȱsøgerȱderigennemȱatȱsynliggøreȱdeȱprocesser,ȱderȱerȱyderstȱrelevanteȱatȱ
begribeȱforȱatȱforstå,ȱhvordanȱsitueredeȱbevægelserȱigangsætterȱprocesser,ȱderȱbevirker,ȱ
atȱdenȱenkelteȱinvolveresȱogȱviaȱsinȱdeltagelseȱudviklerȱsærligeȱperspektiverȱogȱkropsȬ
liggjorteȱrutiner.ȱȱ
ȱ

Enȱudviklingȱderȱresultererȱiȱnogleȱafȱdeȱtilstande,ȱhosȱdenȱenkelte,ȱderȱiȱdenȱdagȬ

ligdagsȱdiskursȱunderȱetȱtypiskȱitalesættesȱsomȱatȱværeȱ”radikaliserede”.ȱȱ
ȱ

Derȱer,ȱsomȱdetȱvilȱfremgåȱafȱrapportensȱanalyserȱogȱeksemplificerendeȱcases,ȱtaleȱ

omȱkomplekseȱforholdȱogȱsamspil,ȱderȱfårȱenȱbetydningȱforȱdenȱenkeltesȱengagement,ȱ
hvilketȱmedførerȱudviklingenȱafȱenȱalternativȱidentiet.ȱDerȱerȱsåledesȱtaleȱomȱmangearȬ
tedeȱ deltagerpositioner,ȱ betingelser,ȱ betydningerȱ ogȱ grundeȱ tilȱ engagementȱ iȱ ogȱ påȱ
tværsȱafȱdiverseȱgrupperȱogȱmiljøer,ȱsomȱdenȱentydigeȱoffentligeȱdiskursȱomȱ”radikaliȬ
sering”ȱogȱ”CrossȬover”ȱusynliggør.ȱȱȱ
ȱ

Viaȱdenȱtilnærmelseȱønskerȱviȱatȱviseȱdeȱorienteringer,ȱkompetencerȱogȱidentitetsȬ

dannelser,ȱderȱtilegnesȱogȱskabesȱviaȱdenȱsitueredeȱdeltagelseȱiȱogȱpåȱtværsȱ afȱfællesȬ
skaberȱogȱaktiviteter,ȱsamtȱdeȱrelationerȱogȱnetværksmuligheder,ȱderȱopstårȱogȱudpeȬ
gesȱiȱkraftȱafȱpersonensȱengagementȱiȱdeȱforskelligeȱmiljøerȱogȱgrupper.ȱȱ
ȱ

Viȱsøgerȱligeledesȱatȱsynliggøreȱdeȱstørreȱsamfundsmæssigeȱkontekster,ȱdenȱenkelȬ

teȱagererȱiȱforholdȱtilȱogȱbetingesȱaf,ȱderȱogsåȱsynesȱatȱhaveȱendogȱstorȱbetydningȱbådeȱiȱ
forholdȱtilȱindividetsȱmotivationȱforȱdeltagelseȱsamtȱpotentielleȱbevægelserȱpåȱtværsȱafȱ
kriminelleȱ ogȱ ekstremeȱ grupperȱ og/ellerȱ udviklingenȱ afȱ alternativeȱ ogȱ overlappendeȱ
identiteterȱogȱtilhørsforhold.ȱȱ
ȱ

Igennemȱdeȱmangeȱeksemplerȱiȱrapportenȱogȱikkeȱmindstȱde,ȱiȱkapitelȱ7ȱpræsenteȬ

ret,ȱfireȱeksemplariskeȱcases;ȱ’borderȱjumping’,ȱ’crossȱover’,ȱ’overlap’ȱogȱ’glidendeȱbevægelȬ
ser’,ȱerȱdetȱvoresȱmålȱatȱmedvirkeȱtil,ȱatȱlæserenȱbliverȱopmærksomȱpåȱdeȱmangeȱforȬ
skelligartedeȱogȱvekslendeȱpositionerȱogȱ(situationelle)ȱidentificeringer,ȱderȱerȱinvolveȬ

ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

retȱiȱdeltagelseȱi,ȱbevægelserȱpåȱtværsȱafȱogȱoverlappendeȱidentiteterȱiȱradikaleȱmiljøerȱ
ogȱekstremeȱgrupperȱsamtȱbanderȱogȱrockergrupper.ȱȱ
ȱ

DermedȱerȱdetȱogsåȱvoresȱhensigtȱviaȱempiriskeȱeksemplerȱatȱsynliggøreȱbegrænsȬ

ninger,ȱderȱgenereres,ȱnårȱviȱanvenderȱordȱsomȱ”CrossȬover”,ȱderȱmedvirkerȱtilȱatȱskaȬ
beȱenȱopfattelseȱafȱmiljøer,ȱgrupperȱogȱdeltagerneȱiȱdemȱsomȱskarptȱadskilteȱogȱentydiȬ
geȱkriminelleȱellerȱekstremeȱsamtȱforskelligartede.ȱȱȱ

”Cross-over” figurens fødsel
Søgerȱ manȱ iȱ Infomediaȱ påȱ begrebetȱ ’crossȬover’,ȱ optræderȱ detȱ førsteȱ hitsȱ hvoriȱ ordetȱ
indgårȱ d.ȱ 19.ȱ decemberȱ 1989.ȱ Herȱ brugesȱ ’crossȬover’ȱ iȱ enȱ anmeldelseȱ afȱ denȱ franskeȱ
musikgruppeȱGipsyȱKings,ȱderȱblanderȱflamencoȱmedȱpopulærmusik.ȱAnmeldelsenȱerȱ
etȱtypiskȱeksempelȱpåȱbrugenȱafȱordet,ȱderȱfremȱtilȱd.ȱ14.ȱfebruarȱ2015ȱgenereltȱbenyttesȱ
iȱordbogens27ȱbetydning,ȱnemligȱtilȱatȱbeskrive;ȱenȱudgaveȱderȱblanderȱtrækȱfraȱflereȱforskelȬ
ligeȱgenrerȱellerȱtyper,ȱfxȱetȱmusiknummerȱellerȱenȱbilmodel.ȱȱ
ȱ

Detȱsammeȱ gørȱsigȱgældendeȱ vedȱenȱgooglesøgning.ȱOgsåȱ herȱerȱreferencerneȱtilȱ

ordetȱ knyttetȱ tilȱ enȱ sammensmeltningȱ afȱ forskelligeȱ genrerȱ iȱ computerprogrammer,ȱ
sportȱogȱbilerȱmedȱvidere.ȱȱ
ȱ

Menȱfraȱd.ȱ15.ȱfebruarȱ2015,ȱdagenȱefterȱOmarȱElȬHusseinȱskødȱogȱdræbteȱ2ȱpersoȬ

nerȱiȱKøbenhavn,ȱfårȱbegrebetȱimidlertidȱenȱnyȱogȱandenȱmeningȱiȱdeȱdanskeȱmedier.ȱ
”CrossȬover”ȱbrugesȱsåledesȱførsteȱgangȱiȱetȱinterviewȱmedȱdenȱsvenskeȱterrorforskerȱ
vedȱ Forsvarshögskolanȱ iȱ Stockholmȱ Magnusȱ Ranstorp,ȱ derȱ d.15.ȱ februarȱ 2015ȱ citeresȱ
forȱ atȱ beskrive,ȱ hvordanȱ gerningsmændȱ Ȭȱ somȱ hanȱ betegnerȱ som;ȱ “deȱ såkaldteȱ crossȬ
oversȱȬȱgårȱfraȱbandemiljøerneȱvidereȱindȱiȱekstremisme”28.ȱȱ
ȱ

”CrossȬover”ȱknyttesȱiȱdageneȱefterȱterrorangrebetȱȬȱogȱefterȱRanstorpsȱudtalelseȱȬȱ

flereȱgangeȱtilȱoverskrifterȱsom;ȱ”EfterȱTerror:ȱFraȱbandeȱtilȱekstremist29”ellerȱ”FraȱbanȬ
deȱtilȱterror”30.ȱOverskrifterȱogȱartiklerȱderȱrefererȱtilȱtoȱmiljøerȱȬȱdeȱekstremeȱislamiskeȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱLokaliseretȱd.ȱ9.1.2017ȱpå:ȱhttp://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=crossover.ȱȱȱ
ȱTerrorforsker:ȱRadikaliseringȱiȱfængslerȱerȱetȱproblem,ȱ15.ȱfebruarȱ2015,ȱNewspaq,ȱId:ȱ
e4d265de.ȱLokaliseretȱd.ȱ9.1.2017ȱpå:ȱhttp://www.fyens.dk/indland/TerrorforskerȬ
RadikaliseringȬiȬfaengslerȬerȬetȬproblem/artikel/2660985ȱȱ
29ȱȱEfterȱterror:ȱFraȱbandeȱtilȱekstremist,ȱ16.ȱfebruarȱ2015,ȱMidtjyllandsȱAvis,ȱSektionȱ2,ȱSideȱ10,ȱ
MortenȱBankȱFrederiksenȱogȱDanȱPetersenȱredaktion@mȬjylland.dk.,ȱId:ȱe4d2a091.ȱLokaliseretȱd.ȱ
9.1.2017ȱpå:ȱhttps://appsȬinfomediaȬ
dk.ez.statsbiblioteket.dk:12048/mediearkiv/link?articles=e4d2a091ȱ
30ȱFraȱbandeȱtilȱterror,ȱ16.ȱfebruarȱ2015,ȱHerningȱFolkeblad,ȱSektionȱ1,ȱSideȱ27,ȱMortenȱBankȱFreȬ
deriksenȱogȱDanȱPetersenȱredaktion@mȬjylland.dk.ȱLokaliseretȱd.ȱ9.1.2017:Id:ȱe4d2a43c.ȱ
27
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miljøerȱogȱbanderne.ȱMiljøerneȱfremstillesȱsomȱskarptȱadskilte,ȱhvorforȱdetȱdaȱogsåȱerȱ
nødvendigt,ȱatȱ’gerningsmændene’ȱbevægerȱsigȱ’videre’ȱȬȱtilȱogȱfra.ȱȱȱ
ȱ

“CrossȬover”ȱkoblesȱsåledesȱtilȱenȱbevægelseȱmellemȱtoȱadskilteȱogȱforskelligarteȬ

deȱ miljøerȱ ogȱ samtidigȱ impliceres,ȱ atȱ voldselementetȱ påȱ enȱ mådeȱ skalȱ tilføresȱ deȱ eksȬ
tremeȱgrupper,ȱvedȱatȱenȱpersonȱmedȱvoldskompetenceȱfraȱbandemiljøerȱskifterȱidentiȬ
tetȱog/ellerȱtilhørsforhold.ȱ
ȱ

”CrossȬover”ȱ bliverȱ iȱ denneȱ sammenhængȱ enȱ delȱ afȱ ekstremismeȱ ogȱ radikaliseȬ

ringsdebatten,ȱsomȱnårȱKimȱØsterbye,ȱformandȱforȱfængselsforbundet,ȱdagenȱefterȱiȱetȱ
interviewȱ udpegerȱ enȱ specielȱ gruppeȱ somȱ særligȱ ’sårbare’,ȱ vedȱ atȱ deȱ italesættesȱ somȱ
”stærktȱpåvirkeligeȱafȱsineȱomgivelser”,ȱnemligȱdeȱungeȱfraȱ”isærȱdetȱetniskeȱmindreȬ
tal”31.ȱȱ
ȱ

ȱ”CrossȬover”ȱiȱdenneȱnyeȱformȱerȱsomȱtidligereȱnævntȱblevetȱunderstregetȱogȱopȬ

retholdtȱ somȱ begrebȱ iȱ Rigspolitietsȱ evalueringȱ afȱ terrorangrebet32.ȱ ”CrossȬover”ȱ fremȬ
træderȱ iȱ endnuȱ enȱ nyȱ betydningȱ iȱ denneȱ sammenhæng,ȱ vedȱ atȱ detȱ beskrivesȱ somȱ etȱ
miljø,ȱ menȱ udfoldesȱ ligeledesȱ somȱ ledȱ iȱ enȱ løsningsmodel,ȱ hvorȱ politietȱ ogȱ PETȱ skalȱ
holdeȱøjeȱmedȱkrydsfeltetȱmellemȱbandemiljøerȱogȱekstremistiskeȱmiljøer.ȱ
ȱ

Rigspolitietsȱ løsningsforslagȱ følgesȱ opȱ afȱ Regeringensȱ satspuljeudbudȱ omȱ CrossȬ

overȱiȱ2015ȱ(somȱindeværendeȱprojektȱerȱetȱsvarȱpå),ȱligesomȱCrossȬoverȱbliverȱetȱcenȬ
traltȱ temaȱ iȱ Regeringensȱ nationaleȱ handleplan33,ȱ hvorȱ radikaliseringstegnȱ ogȱ forebygȬ
gelsesindsatsenȱligeledesȱkoblesȱtilȱkriminalitetȱogȱbandefortid.ȱȱ
ȱ

”CrossȬover”Ȭkategorienȱstyrkesȱsåledesȱogså,ȱnårȱviȱforskereȱudtalerȱosȱiȱmedierȬ

ne,ȱnårȱviȱsomȱiȱdenneȱundersøgelseȱarbejderȱunderȱogȱudgiverȱmedȱ”CrossȬover”ȱsomȱ
overskrift,ȱogȱnårȱeksempelvisȱdenȱdanskeȱforskerȱAnnȬSophieȱHemmingsenȱfraȱDanskȱ
InstitutȱforȱInternationaleȱStudier,ȱDIIS,ȱpublicererȱenȱundersøgelse,ȱderȱregistrererȱenȱ
kriminelȱfortidȱhosȱenȱstigendeȱandelȱafȱdeȱgerningsmænd,ȱderȱerȱdirekteȱinvolveretȱiȱ
terrorangrebȱiȱEuropaȱiȱ2015Ȭ2016ȱogȱsomȱligeledesȱknyttesȱtilȱJihadisme/militantȱislaȬ
misme34.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ16.ȱfebruarȱ2015,ȱMidtjyllandsȱAvis,ȱSektionȱ2,ȱSideȱ10,ȱMortenȱBankȱFrederiksenȱogȱDanȱPeȬ
tersenȱredaktion@mȬjylland.dk.ȱLokaliseretȱd.9.1.2017ȱpå:ȱId:ȱe4d2a091ȱ
32ȱRigspolitietȱ(2015).ȱEvalueringȱafȱmyndighedsindsatsenȱforudȱforȱogȱiȱforbindelseȱmedterrorhændelȬ
serneȱdenȱ14.ȱogȱ15.ȱfebruarȱ2015ȱiȱKøbenhavn.ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱ
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Evaluering.pdfȱ
33ȱRegeringen,ȱ(2016).ȱForebyggelseȱogȱbekæmpelseȱafȱekstremismeȱogȱradikalisering,ȱNationalȱHandȬ
lingsplan.ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱ
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/National
ȬhandlingsplanȬForebyggelseȬogȬbekaempelseȬafȬekstremismeȬogȬradikalisering.pdfȱ
34ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱ
http://www.diis.dk/files/media/documents/projects/crimeplots141215.xlsxȱ
31
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ

IȱkølvandetȱpåȱsagenȱomȱOmarȱElȬHusseinȱharȱPET,ȱRigspolitiet,ȱdenȱdanskeȱregeȬ

ringȱ ogȱ deȱ danskeȱ medierȱ (understøttetȱ afȱ osȱ forskere)ȱ såledesȱ ageretȱ fødselshjælpereȱ
ogȱskabereȱafȱ”CrossȬover”Ȭbegrebet.ȱSelvȱomȱforskningenȱendnuȱikkeȱharȱdokumenteȬ
retȱ decideretȱ bandefortidȱ hosȱ terrorȬdømteȱ gerningsmænd,ȱ såȱ understregesȱ ”CrossȬ
over”ȱ iȱ stigendeȱ gradȱ somȱ enȱ bevægelseȱ fraȱ bandemiljøerȱ tilȱ etȱ ekstremistiskȱ islamiskȱ
miljø.ȱ
ȱ

Påȱtrodsȱafȱfokuseringenȱpåȱ”CrossȬover”ȱharȱviȱikkeȱkunneȱidentificereȱpraktikeȬ

re,ȱderȱmenerȱatȱ”CrossȬover”ȱudgørȱetȱnytȱellerȱsærligtȱproblem.ȱSomȱflereȱpraktikereȱ
ansatȱiȱenȱoffentligȱinstitutionȱsigerȱiȱetȱfokusinterview:ȱȱȱȱ
ȱ
Hanne:ȱHvisȱviȱmedȱmiljøȱmenerȱfx,ȱatȱmanȱtidligereȱharȱværetȱkriminel,ȱmenȱatȱmanȱerȱ
blevetȱretskaffen.ȱDetȱerȱjoȱetȱskiftȱfraȱetȱmiljøȱtilȱetȱandet,ȱkanȱmanȱsige.ȱOgȱderȱkanȱværeȱ
forskelligeȱting,ȱdetȱkanȱvære…ȱuddannelse,ȱderȱgørȱdet.ȱDetȱkanȱværeȱreligionȱogȱikkeȱsåȬ
danȱnogetȱekstremistisk,ȱmenȱnogetȱpositivt.ȱAltsåȱetȱskifteȱfraȱenȱdestruktivȱsubkulturȱtilȱ
atȱværeȱenȱdelȱafȱmainstreamkulturen.ȱDerȱerȱmangeȱvejeȱoverȱiȱdet.ȱDetȱkanȱvære,ȱmanȱharȱ
arbejdetȱmedȱsigȱselvȱiȱnogetȱprogramvirksomhed,ȱangerȱmanagement,ȱkognitivȱadfærdsteȬ
rapi.ȱAlleȱsådanȱnogleȱredskaberȱsomȱgør,ȱatȱmanȱflytterȱsigȱsomȱmenneske.ȱJegȱkanȱikkeȱliȬ
geȱumiddelbartȱkommeȱpåȱnogenȱeksempler,ȱsomȱhar…,ȱhvadȱhedderȱdet?ȱDetȱderȱkonstruȬ
eredeȱbegreb,ȱcrossȬover,ȱdetȱerȱikkeȱetȱfænomenȱiȱminȱverden.ȱDetȱerȱmereȱenȱkonstruktion,ȱ
somȱja,ȱerȱsådanȱlejlighedsopfundet.ȱJegȱkanȱgodtȱseȱmeningenȱmedȱdet,ȱfordiȱatȱjegȱvedȱfraȱ
undersøgelser,ȱ atȱ derȱ erȱ eksemplerȱ fraȱ udlandet,ȱ påȱ atȱ nogleȱ harȱ væretȱ fængsletȱ forȱ grovȱ
kriminalitetȱogȱsenereȱbegårȱnogetȱendnuȱgrovereȱkriminalitet,ȱnemligȱterror.ȱHvorȱatȱpåȬ
standenȱ er,ȱ atȱdetȱerȱetȱ crossȬoverȱ fænomen.ȱ Menȱfxȱsagerneȱfraȱ Belgienȱ ogȱFrankrigȱ harȱ
manȱjoȱogsåȱkunnetȱse,ȱatȱdetȱerȱjoȱikkeȱfordi,ȱatȱdeȱerȱskiftetȱoverȱtilȱenȱreligiøsȱlivsstil.ȱDeȱ
harȱjoȱstadigvækȱhaftȱderesȱgangsterlivsstile.ȱOgȱerȱgåetȱudȱafȱklubbenȱog…ȱogȱdeȱtingȱså…ȱȱ
Bolette:ȱDetȱerȱmegetȱsjovtȱdetȱder,ȱdetȱerȱikkeȱetȱnytȱfænomenȱdetȱher.ȱDetȱderȱmedȱnetop,ȱ
hvadȱmanȱharȱsetȱtidligere?ȱEtȱskiftȱfraȱhøjreekstremtȱtilȱvenstreȱogȱomvendt.ȱDetȱer,ȱsynesȱ
jeg,ȱegentligȱmegetȱgodtȱatȱligeȱsammenholdeȱmed,ȱfordiȱnårȱviȱtalerȱcrossȬover,ȱsåȱiȱhvertȱ
faldȱiȱmedierneȱikke,ȱogȱsådanȱdenȱoffentligeȱdiskurs,ȱsåȱbliverȱdetȱmegetȱbandemiljøetȱogȱdeȱ
voldeligeȱislamistiskeȱekstremistiskeȱmiljøer.ȱȱ
ȱ
Citatetȱ erȱ illustrativtȱ forȱ denneȱ rapportsȱ ’fund’.ȱ Iȱ denȱ forstandȱ atȱ viȱ ikkeȱ harȱ kunnetȱ
etablerereȱkontaktȱtilȱ’formers’,ȱderȱharȱanvendtȱdenȱvoldskompetence,ȱdeȱharȱopøvetȱiȱ
bandemiljøerneȱiȱislamiskeȱnetværkȱellerȱgrupper.ȱDerimodȱharȱviȱkunneȱidentificerereȱ
andreȱmereȱsubtileȱbevægelserȱogȱoverlapȱmellemȱdiverseȱmiljøerȱogȱgrupper.ȱ
ȱ

Nårȱ viȱ iȱ rapportenȱ anvenderȱ betegnelsenȱ ”CrossȬover”ȱ medȱ stortȱ ogȱ iȱ citationsȬ

tegn,ȱerȱdetȱforȱatȱtydeliggøre,ȱatȱdetȱerȱdenneȱganskeȱnyfødteȱogȱprimærtȱsystemȬȱogȱ

ȱ
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medieskabteȱitalesættelse,ȱderȱdiskuteres.ȱViȱserȱdetȱatȱpåpegeȱdenneȱnyeȱitalesættelseȱ
ogȱatȱsætteȱdisseȱcitationstegnȱsomȱetȱførste,ȱmenȱvigtigtȱskridtȱpåȱvejȱmodȱetableringȱafȱ
enȱ(selv)kritiskȱvidensbasering,ȱderȱkanȱløfteȱforebyggelsesindsatsen.ȱȱ

”Cross-over” - endnu et begreb i et omstridt felt
Det,ȱderȱiȱenȱdanskȱkontekstȱomtalesȱsomȱ”CrossȬover”,ȱharȱmangeȱlighederȱtilȱdet,ȱderȱ
tidligereȱerȱbeskrevetȱpåȱindividniveauȱsomȱ’atȱskifteȱside’ȱellerȱatȱ’bevægeȱsigȱvidere’35.ȱ
Mensȱ sammeȱ typeȱ transformationȱ påȱ gruppeniveauȱ iȱ internationalȱ forskningȱ omtalesȱ
somȱ ”theȱ crimeȬterrorȱ nexus”36,ȱ hvorȱ organiseredeȱ kriminelleȱ grupperȱ samarbejderȱ
medȱ terrorgrupperȱ ogȱ iȱ nogenȱ udstrækningȱ benytterȱ sigȱ afȱ ensartedeȱ metoderȱ ogȱ harȱ
overlappendeȱinteresser.ȱȱ
ȱ

Fænomenetȱ ’CrossȬover’ȱ kanȱ ogsåȱ beskrivesȱ somȱ ’transformation’ȱ afȱ enȱ gruppeȱ

ellerȱ etȱ individ.ȱ Somȱ ikkeȱ erȱ etȱ nytȱ fænomen,ȱ menȱ betegnerȱ nårȱ enȱ ekstremȱ gruppesȱ
motivationȱforȱderesȱhandlingerȱforandres.ȱSomȱnårȱtidligereȱdeltagereȱiȱterrorgrupperȱ
forȱeksempelȱskifterȱdenȱpolitiskeȱsagȱogȱrelateredeȱterrorȱudȱogȱiȱstedetȱbenytterȱderesȱ
kompetencerȱtilȱatȱsamarbejdeȱomȱorganiseretȱkriminalitet.ȱ
ȱ

Fænomenetȱopstodȱiȱstartenȱafȱ1990’erne,ȱdaȱSovjetȱUnionenȱkollapsede,ȱhvorȱkriȬ

minelleȱogȱterrorgrupperȱudvikledeȱetȱpragmatiskȱsamarbejdeȱpåȱtværsȱforȱatȱfastholdeȱ
ogȱstyrkeȱderesȱmuligheder.ȱSomȱnårȱforȱeksempelȱTalibanȱbeskatter,ȱorganiserer,ȱbeȬ
skytterȱ ogȱ promovererȱ Afghanskeȱ heroinproducenter,ȱ forȱ dervedȱ Ȭȱ tilȱ trodsȱ forȱ deresȱ
megetȱforskelligeȱideologiskeȱdagsordnerȱȬȱatȱgenerereȱpengeȱtilȱenȱkrig,ȱderȱføresȱmedȱ
referencerȱtilȱenȱfundamentalistiskȱfortolkningȱafȱIslam37.ȱȱȱȱ
ȱ

Forståelsenȱ afȱdenneȱtypeȱsammensmeltningȱȬȱ forȱ nuværendeȱ påȱ individniveauȱ Ȭȱ

erȱ desværreȱ blevetȱ højaktuelȱ påȱ grundȱ afȱ deȱ senesteȱ terrorangrebȱ iȱ Europa.ȱ Islamiskȱ
Stat,ȱ(ISIS)ȱsomȱtypiskȱtagerȱ’æren’ȱforȱdisseȱangreb,ȱrekrutteredeȱtidligereȱblandtȱreliȬ
giøseȱ studerende,ȱ menȱ synesȱ iȱ stigendeȱ gradȱ atȱ søgeȱ deresȱ tilhængereȱ ogȱ udøvereȱ afȱ
terrorȱ iȱ Europasȱ ”ghettoer”,ȱ fængslerȱ ogȱ blandtȱ socialȱ ogȱ økonomiskȱ marginaliseredeȱ
unge,ȱderȱtidligereȱharȱværetȱinvolveretȱiȱkriminalitetȱogȱvoldsudøvelse38.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
35ȱBjørgo,ȱT.,Haaland.ȱT.,ȱ&ȱCarlsson,ȱY.ȱ(2005).ȱConflictȱProcessesȱbetweenȱYouthȱGroupsȱinȱaȱ
NorwegianȱCity:ȱPolarisationȱandȱRevenge.ȱEuropeanȱJournalȱofȱCrime,ȱCriminalȱLawȱandȱCriminalȱ
Justice,ȱVol.ȱ13/1,ȱ44–74,ȱȱ
36ȱMakarenko,ȱT.ȱȱ(2004).ȱTheȱCrime–TerrorȱContinuum:ȱTracingȱtheȱInterplayȱbetweenȱTransnaȬ
tionalȱOrganisedȱCrimeȱandȱTerrorism.ȱGlobalȱCrime.ȱVol.ȱ6,ȱNo.ȱ1,ȱ129ȱȬȱ145ȱ
37ȱBasra,ȱR.,ȱ&ȱNeumann,ȱP.ȱR.ȱ(2016).ȱȱCriminalȱPasts,ȱTerroristȱFutures:ȱEuropeanȱJihadistsȱandȱ
theȱNewȱCrimeȬTerrorȱNexus:ȱPerspectiveȱonȱTerrorism,ȱVol.ȱ10ȱ(6),ȱ25ȱȬȱ40ȱ
38ȱibidȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Gerningsmændeneȱ bagȱ terrorangrebȱ medȱ referenceȱ tilȱ islamiske/jihadistiskeȱ

grupperȱ iȱ Europaȱ Ȭȱ fraȱ januarȱ 2012ȱ tilȱ juliȱ 2015ȱ Ȭȱ havdeȱ indenȱ terrorangrebeneȱ væretȱ
engageretȱ iȱ handelȱ medȱ narkotika,ȱ havdeȱ erfaringȱ medȱ våbenȱ ogȱ varȱ bekendtȱ medȱ
vold39.ȱIȱomkringȱ80ȱ%ȱafȱtilfældeneȱhavdeȱgerningsmændeneȱsåledesȱenȱkendtȱkrimiȬ
nelȱbaggrund,ȱmensȱomkringȱ60ȱ%ȱafȱdemȱhavdeȱværetȱiȱfængsel40.ȱDeȱbevægedeȱsigȱfraȱ
atȱ væreȱ almindeligȱ kriminelleȱ tilȱ atȱ udføreȱ voldȱ medȱ referenceȱ tilȱ enȱ ekstremȱ politiskȱ
og/ellerȱ religiøsȱ gruppe.ȱ Vedȱ brugȱ afȱ symbolerȱ ogȱ referencerȱ tilȱ ekstremeȱ islamistiskeȱ
grupperȱtransformeresȱdeȱ(potentielt)ȱiȱegenȱogȱiȱtilhængernesȱøjneȱfraȱatȱværeȱenȱ(alȬ
mindelig)ȱselviskȱkriminelȱtilȱatȱbliveȱselvopofrendeȱheltȱforȱsagen.ȱVoldenȱsynesȱderȬ
medȱpåȱenȱogȱsammeȱtidȱbådeȱatȱbliveȱretfærdiggjort,ȱmeningsgivendeȱogȱglorificeret41.ȱ
ȱȱȱ

Såledesȱtransformeresȱoffentlighedensȱsynȱpåȱogȱforståelseȱafȱdenȱvold,ȱgerningsȬ

mandenȱ udøver.ȱ Iȱ detȱ øjeblikȱ hanȱ knytterȱ sineȱ voldeligeȱ handlingerȱ tilȱ enȱ religiȬ
øs/politiskȱideologiȱvedȱbrugȱafȱreferenceȱtilȱenȱekstremȱgruppe,ȱfortolkerȱstoreȱdeleȱafȱ
offentlighedenȱgerningsmandenȱsomȱterrorist/ekstremist.ȱMenȱmotivationenȱbagȱhandȬ
lingerneȱerȱikkeȱaltidȱsåȱklar,ȱogȱfortolkningenȱafhængerȱaltidȱafȱøjetȱderȱser.ȱIȱDanmarkȱ
harȱviȱsagenȱomȱOmarȱElȬHussein,ȱderȱiȱ2015ȱskødȱogȱdræbteȱenȱtilhørerȱvedȱetȱarranȬ
gementȱvedȱKrudttønden,ȱhvorefterȱhanȱskødȱogȱdræbteȱenȱjødiskȱvagtȱvedȱSynagogenȱ
iȱKøbenhavn.ȱOmarȱElȬHusseinȱblevȱsidenȱdræbtȱafȱpolitiet,ȱogȱhansȱmotivȱforȱhandlinȬ
gerneȱharȱværetȱgenstandȱforȱmegenȱdebat.ȱDebattenȱversererȱstadig,ȱmht.ȱomȱpolitikeȬ
re,ȱmedierȱogȱforskereȱerȱforȱhurtigeȱtilȱatȱudråbeȱsærligtȱnogenȱgerningsmændȱogȱbeȬ
givenhederȱsomȱ”terror”42.ȱ
ȱ

Begrebetȱ terrorismeȱ harȱ enȱ tydeligȱ normativȱ dimension,ȱ derȱ handlerȱ omȱ illegitimȱ

brugȱafȱvoldȱforȱatȱopnåȱpolitiskeȱmål.ȱPåȱtrodsȱafȱenȱrelativtȱstorȱenighedȱomȱhvadȱderȱ
erȱ kernenȱ iȱ fænomenet,ȱ erȱ detȱ storȱ uenighedȱ omȱ afgrænsningenȱ ogȱ dermedȱ hvadȱ ogȱ
ikkeȱmindstȱhvem,ȱderȱskalȱkategoriseresȱunderȱdenneȱstigmatiserendeȱbetegnelse43.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
39ȱCrone,ȱM.ȱ(2016).ȱRadicalizationȱrevisited:ȱviolence,ȱpoliticsȱandȱtheȱskillsȱofȱtheȱbody.ȱInternaȬ
tionalȱAffairsȱ92:ȱ3ȱ
40Lokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱ
http://www.diis.dk/files/media/documents/projects/crimeplots141215.xlsx,ȱȱ
41ȱ Fraȱ foredragȱ vedȱ seminarȱ påȱGrundtvighøjskolenȱ 2016ȱafȱ forskerȱ AnnȬSophieȱ Hemmingsen,ȱ
DIISȱȬȱDanskȱInstitutȱforȱInternationaleȱStudier,ȱCrone,ȱM.ȱ(2016).ȱRadicalizationȱrevisited:ȱvioȬ
lence,ȱpoliticsȱandȱtheȱskillsȱofȱtheȱbody.ȱInternationalȱAffairsȱ92:ȱ3ȱ
42ȱSeȱfxȱLarsȱErslevȱAndersenȱ(DanskȱInstitutȱforȱInternationaleȱStudier,ȱDIIS)ȱiȱartiklenȱ”Villeȱduȱ
gøreȱsomȱOmar?”,ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱ
http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/80/Asterisk80Ȭs4Ȭ8.pdfȱ
43ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱMagnæs,ȱI.ȱGȱ(2015).ȱȱForskningȱpåȱforebyggingȱavȱradikaliseringȱogȱvoldeligȱekstreȬ
misme.ȱEnȱkunnskapsstatus.ȱOslo:ȱPolitihøgskolenȱȱ
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Nårȱ ”CrossȬover”ȱ refererȱ tilȱ atȱ tidligereȱ deltagereȱ iȱ bander,ȱ derȱ krydserȱ overȱ ogȱ

udøverȱ voldȱ medȱ referenceȱ tilȱ enȱ ekstremȱ gruppeȱ ogȱ dennesȱ ideologi,ȱ såȱ skriverȱ beȬ
nævnelsen,ȱvedȱatȱinddrageȱekstremeȱgrupper,ȱsigȱsåledesȱindȱiȱenȱdiskurs,ȱderȱinvolȬ
vererȱyderstȱomstridteȱbegreberȱsomȱradikalisering,ȱekstremismeȱogȱterrorisme.ȱȱ
ȱ

”CrossȬover”ȱknytterȱanȱtilȱenȱrækkeȱhypoteser,ȱderȱimplicitȱforudsætterȱbestemteȱ

forholdȱmellemȱkriminelleȱog/ellerȱekstremeȱmiljøer,ȱgerningsmændenesȱtilhørsforholdȱ
ellerȱidentificering,ȱradikaliseringsprocessenȱ somȱforløberȱforȱvoldeligeȱ handlingerȱogȱ
ikkeȱmindstȱderesȱmotivationȱforȱudførselȱafȱdem.ȱȱȱ
ȱ

”CrossȬover”ȱbinderȱbåndȱmellemȱmiljøer,ȱderȱdefineresȱsomȱalmindeligtȱkriminelleȱ

ogȱ de,ȱ derȱ defineresȱ medȱ henvisningȱ tilȱ enȱ politisk/religiøsȱ ideologi.ȱ Ordetȱ generererȱ
såledesȱ enȱ uheldigȱ forståelseȱ afȱ bådeȱ enȱ entydigȱ deltagerȱ ogȱ afȱ ekstremeȱ grupperȱ ogȱ
kriminelleȱmiljøerȱsomȱvæsensforskelligeȱogȱadskilteȱvedȱatȱindikereȱeksistensenȱafȱenȱ
usynligȱ grænseȱ mellemȱ miljøerne,ȱ somȱ kan/skalȱ overskrides,ȱ forȱ atȱ gerningsmandenȱ
kanȱ’crossȬover’ȱ–ȱdvs.ȱbevægeȱsigȱfraȱetȱbandemiljøȱoverȱiȱetȱpolitiskȱogȱreligiøstȱradiȬ
kaliseret,ȱtypiskȱmedȱislamiskȱfortegn.ȱ
ȱ

Tilȱtrodsȱforȱatȱantalletȱafȱgerningsmænd,ȱderȱkategoriseresȱsomȱterroristerȱmedȱenȱ

kriminelȱ ogȱ voldeligȱ fortid,ȱ erȱ stigende44,ȱ synesȱ betegnelsenȱ ”crossȬover”ȱ påȱ enȱ ogȱ
sammeȱtidȱatȱbegrænseȱvoresȱforståelseȱvedȱatȱetablereȱenȱbestemtȱopfattelseȱafȱdiverseȱ
grupperȱogȱmiljøersȱrelationerȱtilȱogȱmedȱhinandenȱsamtȱdeltagernesȱbevægelser,ȱindȬ
byrdesȱrelationerȱogȱårsagȱtilȱderesȱhandlinger.ȱ
ȱ

”CrossȬover”ȱ erȱ iȱ færdȱ medȱ atȱ bliveȱ etableretȱ somȱ begreb,ȱ somȱ passerȱ somȱ fodȱ iȱ

hoseȱsomȱdelȱafȱenȱiȱforvejenȱmagtfuldȱdiskurs45.ȱIȱordetsȱnuværendeȱanvendelseȱfastȬ
frysesȱetȱbillede,ȱderȱikkeȱsynesȱatȱværeȱrepræsentativtȱforȱenȱgenerelȱtendensȱȬȱdaȱderȱ
stadigȱ kunȱ erȱ yderstȱ fåȱ bekræftedeȱ tilfældeȱ afȱ gerningsmændȱ medȱ bandetilknytning,ȱ
derȱ engageresȱ iȱ ekstremistiskeȱ grupper46.”CrossȬover”ȱ skyggerȱ derforȱ potentieltȱ forȱ
forståelserȱafȱdeȱbevægelser,ȱderȱfinderȱstedȱogȱforȱetȱnuanceretȱsynȱpåȱdeȱmangeȱfacetȬ
teredeȱpositioner,ȱmotiverȱogȱerfaring,ȱderȱerȱiȱspilȱblandtȱdeltagereȱiȱdiverseȱgrupperȱ
ogȱmiljøer.ȱȱ
ȱ

Nårȱ ”CrossȬover”ȱ ydermereȱ fxȱ iȱ Regeringensȱ Nationaleȱ handlingsplanȱ knyttesȱ tilȱ

denȱ nuværendeȱ diskursȱ omȱ radikaliseringȱ ogȱ radikaliseringsprocesserȱ somȱ enȱ psykoȬ
socialȱogȱindividuelȱproces,ȱderȱfremstillesȱsomȱrelativtȱløsrevetȱfraȱstørreȱkonflikterȱogȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Fraȱ foredragȱ vedȱ seminarȱ påȱGrundtvighøjskolenȱ 2016ȱafȱ forskerȱ AnnȬSophieȱ Hemmingsen,ȱ
DIISȱȬȱDanskȱInstitutȱforȱInternationaleȱStudierȱ
45ȱ Khawaja,ȱ I.,ȱ &ȱ Mørck,ȱ L.ȱ L.ȱ (2009).ȱ Researcherȱ positioning:ȱ Muslimȱ othernessȱ andȱ beyond.ȱ
QualitativeȱResearchȱinȱPsychology,ȱ6.ȱ28Ȭ45.ȱȱ
46ȱ Fraȱ foredragȱ vedȱ seminarȱ påȱGrundtvighøjskolenȱ 2016ȱafȱ forskerȱ AnnȬSophieȱ Hemmingsen,ȱ
DIISȱȬȱDanskȱInstitutȱforȱInternationaleȱStudierȱ
44
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

kollektiveȱbevægelser,ȱskaberȱordetȱsamtidigȱetȱunuanceretȱsynȱpåȱdetȱsamfund,ȱhvoriȱ
gerningsmandensȱpotentielleȱradikaliseringȱforegår47.ȱȱȱ
ȱ

”CrossȬover”ȱkanȱsåledesȱmedvirkeȱtilȱatȱskabeȱblindeȱpletter,ȱfordiȱordetȱtendererȱ

tilȱ atȱ fokusereȱ opmærksomhedenȱ påȱ énȱ typeȱ bevægelse,ȱ derȱ erȱ baseretȱ påȱ enȱ rækkeȱ
antagelser,ȱhvorvedȱviȱrisikerer,ȱatȱbetegnelserneȱogȱantagelserneȱknyttetȱdertilȱetableȬ
resȱsomȱforklaringer.ȱDervedȱkanȱ”crossȬover”ȱutilsigtetȱmedvirkeȱtil,ȱatȱviȱoverserȱdeȱ
komplekseȱdynamikker,ȱderȱerȱpåȱspil48ȱȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱkriminelle/ekstremeȱgrupperȱ
ogȱnetværk.ȱȱ
ȱ

”CrossȬover”ȱrisikererȱsåledesȱatȱbegrænseȱvoresȱforståelseȱafȱdeȱprocesserȱogȱperȬ

spektiver,ȱ derȱ erȱ yderstȱ relevanteȱ atȱ begribeȱ forȱ atȱ bliveȱ opmærksomȱ påȱ deȱ begrænsȬ
ninger,ȱderȱgenereres,ȱnårȱviȱopfatterȱmiljøerȱsomȱhenholdsvistȱkriminelleȱellerȱekstreȬ
me.ȱEtȱperspektivȱderȱmedvirkerȱtilȱatȱskyggeȱforȱdeltagereȱiȱekstremeȱgruppersȱmegetȱ
varieredeȱideologiskeȱoverbevisningerȱogȱforskelligeȱpositioner,ȱmotiverȱogȱgrundeȱtilȱ
deltagelseȱ ogȱ engagement.ȱ Hervedȱ risikererȱ viȱ atȱ overse,ȱ hvadȱ deltagelseȱ iȱ banȬ
de/rockerȬmiljøet,ȱkriminelleȱnetværkȱog/ellerȱekstremeȱgrupperȱkanȱindebæreȱforȱdenȱ
enkelteȱiȱforholdȱtilȱudviklingenȱafȱkropsliggjorteȱrutiner,ȱkulturelȱvidenȱogȱikkeȱmindstȱ
netværksmulighederȱ samtȱ individuelleȱ relationer,ȱ somȱ muliggørȱ samtidigeȱ tilhørsforȬ
holdȱ ogȱ identiteter,ȱ derȱ synesȱ atȱ transcendereȱ enȱ givenȱ ideologiskȱ overbevisningȱ ogȱ
tilhørsforhold.ȱ

Terrorisme og organiseret kriminalitet - ligheder, sammenfald og forskelle
Iȱ forskningenȱ erȱderȱeksemplerȱ på,ȱ hvorledesȱenkeltindividerȱ vekslerȱ mellemȱ enȱ poliȬ
tiskȱidentitetȱogȱidentitetenȱsomȱbandeȬ/klikemedlemȱ afhængigȱafȱsituationenȱog/ellerȱ
denȱ konflikt,ȱ deȱ indgårȱ i49.ȱ Udoverȱ atȱ vekselvirkningenȱ mellemȱ forskelligeȱ identiteterȱ
ogȱpositionerȱkanȱpolitisereȱgrupperȱogȱkonflikter,ȱderȱiȱudgangspunktetȱvarȱcentreretȱ
omȱandreȱforhold50,ȱhenlederȱenȱsådanȱskiftendeȱpositioneringȱogsåȱopmærksomhedenȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱCrone,ȱM.ȱ(2016).ȱRadicalizationȱrevisited:ȱviolence,ȱpoliticsȱandȱtheȱskillsȱofȱtheȱbody.ȱInternaȬ
tionalȱAffairsȱ92:ȱ3ȱ
48ȱBjørgo,ȱT.,ȱHaaland.ȱT.,ȱ&ȱCarlsson,ȱY.ȱ(2005).ȱConflictȱProcessesȱbetweenȱYouthȱGroupsȱinȱaȱ
NorwegianȱCity:ȱPolarisationȱandȱRevenge.ȱEuropeanȱJournalȱofȱCrime,ȱCriminalȱLawȱandȱCriminalȱ
Justice,ȱVol.ȱ13/1,ȱ44–74,ȱȱȱ
49ȱBjørgo,ȱT.,ȱHaaland.ȱT.,ȱ&ȱCarlsson,ȱY.ȱ(2005).ȱConflictȱProcessesȱbetweenȱYouthȱGroupsȱinȱaȱ
NorwegianȱCity:ȱPolarisationȱandȱRevenge.ȱEuropeanȱJournalȱofȱCrime,ȱCriminalȱLawȱandȱCriminalȱ
Justice,ȱVol.ȱ13/1,ȱ44–74,ȱȱȱ
50ȱibidȱ
47

ȱ

28
ȱ

BEVÆGELSER I OG PÅ TVÆRS AF EKSTREME GRUPPER
OG BANDE- OG ROCKERMILJØET

på,ȱatȱidentiteterȱogȱpositionerȱerȱflydendeȱogȱmangetydigeȱȬȱafhængigȱafȱkontekst,ȱmålȱ
ogȱmotivation.ȱ
ȱ

Detȱsammeȱforholdȱgørȱsigȱgældendeȱiȱforbindelserȱmedȱgrupper,ȱderȱkategoriseȬ

resȱsomȱhenholdsvisȱ’terrororganisationer’ȱogȱ’organiseredeȱkriminelleȱgrupper’.ȱIȱdenȱ
internationaleȱ forskningȱ erȱ kategoriseringenȱ bestemtȱ afȱ gruppernesȱ forskelligeȱ engaȬ
gement,ȱ motivationȱ forȱ handling,ȱ formål,ȱ ageren,ȱ samtȱ hvorledesȱ deȱ opfatterȱ sigȱ selvȱ
kollektivt51ȱȬȱhvilketȱigenȱafhængerȱafȱsituationȱogȱhvadȱderȱerȱpåȱspil.ȱGrupperȱogȱinȬ
dividerȱagererȱogȱrespondererȱsåledesȱpragmatiskȱafhængigȱafȱderesȱforskelligeȱbehovȱ
ogȱmotivationer,ȱogȱderȱerȱsåledesȱikkeȱtaleȱomȱfasteȱpositionerȱogȱidentiteter.ȱ
ȱ

Forȱ eksempelȱ erȱfinansieringenȱ afȱ terrorgrupperȱhyppigtȱ afhængigȱ afȱorganiseretȱ

kriminalitet.ȱDerȱerȱsåledesȱeksemplerȱpåȱhvorledesȱIRA52ȱsamarbejderȱmedȱøsteuropæȬ
iskeȱ sexȬmenneskehandlere,ȱ ellerȱ atȱ ETA53ȱ sikredeȱ kokainleveringȱ tilȱ Italienȱ gennemȱ
sineȱkontakterȱmedȱcolombianskeȱnarkokartellerȱiȱbytteȱforȱvåbenȱfraȱkriminelleȱorgaȬ
nisationerȱ

iȱ

Italien.ȱ

Ligesomȱ

denȱ

libanesiskeȱ

shiitiskeȱ

organisatiȬ

on/milits/terrororganisationȱ Hizbollah54ȱ harȱ væretȱ involveretȱ iȱ mexicanskeȱ narkotikaȱ
kartellersȱsmuglerruter55.ȱȱ
ȱ

Eksemplerȱderȱkanȱillustrere,ȱhvordanȱdenȱfigur,ȱderȱbyggesȱopȱmedȱ”CrossȬover”ȱ

somȱ nogetȱ nyt,ȱ hvorȱ detȱ kriminelleȱ elementȱ ydermereȱ synesȱ atȱ skulleȱ tilføresȱ enȱ eksȬ
tremȱgruppe,ȱvedȱatȱenȱ(banderelateret)ȱkriminelȱagererȱiȱsammeȱmiljø,ȱerȱproblematiskȱ
ogȱenȱforȱsnæverȱlinseȱatȱforståȱellerȱforklareȱbevægelsenȱgennem.ȱOvergangeȱogȱsamȬ
tidigeȱidentifikationerȱogȱtilhørighedsforholdȱerȱbådeȱmegetȱmereȱpragmatiske,ȱsubtileȱ
ogȱ mangfoldige,ȱ endȱ denȱ nuværendeȱ ”CrossȬover”Ȭkategoriȱ laderȱ forstå.ȱ Ekstremeȱ
grupperȱagererȱsåledesȱbådeȱvoldeligtȱogȱkrimineltȱogȱbehøverȱderforȱikkeȱatȱfåȱ‘tilført’ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
51ȱMakarenko,ȱT.ȱ(2004).ȱTheȱCrime–TerrorȱContinuum:ȱTracingȱtheȱInterplayȱbetweenȱTransnaȬ
tionalȱOrganisedȱCrimeȱandȱTerrorism.ȱGlobalȱCrime.ȱVol.ȱ6,ȱNo.ȱ1,ȱ129ȱȬȱ145ȱ
52ȱIRAȱ(IrishȱRepublicanȱArmyȱ–ȱdenȱirskeȱrepublikanskeȱhær).ȱOprindeligȱdenȱirskeȱoprørsbeȬ
vægelse/terrorȱ organisationȱ somȱ medȱ voldeligeȱ midler,ȱ bekæmpedeȱ detȱ britiskeȱ overherreȬ
dømme.ȱ Blandtȱ andetȱ vedȱ brugȱ afȱ bombeangreb,ȱ kidnapningerȱ ogȱ mord.ȱ Lokaliseretȱ d.ȱ
19.12.2016ȱpå:ȱhttps://en.wikipedia.org/wiki/Irish_Republican_Army.ȱȱ
53ȱEuskadiȱTaȱAskatasunaȱȬȱ‘Baskerȱlandetȱogȱfrihed’ȱogsåȱenȱvåbnedeȱbefrielseshærȱellerȱterrorȬ
gruppeȱ iȱ nordȱ Nordspanienȱ ogȱ Sydfrankrig.ȱ Lokaliseretȱ d.ȱ 19.12.2016ȱ på:ȱ
https://en.wikipedia.org/wiki/ETA_(separatist_group.ȱȱ
54ȱȈGudsȱPartiȈȱerȱenȱlibanesisk,ȱshiaȬislamiskȱorienteretȱmilitzȱogȱorganisation,ȱsomȱblevȱdannetȱ
iȱ1982ȱmedȱdetȱformål,ȱatȱsmideȱbesættelsesmagtenȱudȱafȱLibanonȱunderȱkrigenȱiȱlandet.ȱIȱslutȬ
ningenȱafȱ1980ȇerneȱblevȱHizbollahȱforȱalvorȱkendtȱogȱfrygtetȱforȱsineȱkidnapningerȱafȱfolkȱfraȱ
vesten.ȱGidseltagningerneȱvarȱetȱmagtspilȱiȱforbindelseȱmedȱkrigenȱiȱLibanon,ȱderȱfandtȱstedȱfraȱ
1975Ȭ1990.ȱLokaliseretȱd.ȱ19.12.2016ȱpå:ȱhttps://da.wikipedia.org/wiki/Hizbollah.ȱ
55ȱBasra,ȱR.,ȱ&ȱNeumann,ȱP.ȱR.ȱ(2016).ȱȱCriminalȱPasts,ȱTerroristȱFutures:ȱEuropeanȱJihadistsȱandȱ
theȱNewȱCrimeȬTerrorȱNexus:ȱPerspectiveȱonȱTerrorism,ȱVol.ȱ10ȱ(6),ȱ25ȱ–ȱ40.ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

voldsparathedȱ ellerȱ kriminalitetselementetȱ udefra,ȱ hvilketȱ impliceresȱ iȱ ”CrossȬover”ȱ
problematikken.ȱȱ
ȱ

Detȱ erȱ forskningsmæssigtȱ belyst,ȱ atȱ grupperȱ kategoriseredeȱ somȱ ’terrorgrupper’ȱ

ogȱ’kriminelleȱgrupper’ȱerȱiȱstandȱtilȱatȱanvendeȱdenȱandenȱkategorisȱmetoderȱogȱtakȬ
tik56.ȱ Detȱ eneste,ȱsomȱsynesȱ atȱadskilleȱ deresȱ handlingerȱogȱdermedȱgørȱdetȱmuligtȱatȱ
kategorisereȱenȱhandlingȱsomȱkriminel,ȱmensȱenȱanden,ȱmenȱtilsvarendeȱhandlingȱkaȬ
tegoriseresȱsomȱterror,ȱerȱmotivationȱbagȱogȱmåletȱforȱden.ȱȱ
ȱ

Narkobaronerȱ ogȱ revolutionæreȱ ledereȱ følger,ȱ kortȱ sagt,ȱ ikkeȱ denȱ sammeȱ vejȱ tilȱ

succes.ȱTerroristerȱkanȱbegåȱkidnapningerȱellerȱafpresseȱlokaleȱvirksomheder,ȱmenȱdeȬ
resȱgrundlæggendeȱmålȱerȱfortsatȱatȱformeȱellerȱændreȱpåȱdetȱpolitiskeȱlandskab.ȱMensȱ
tværnationaleȱkriminelleȱorganisationerȱogsåȱkanȱanvendeȱterrorismeȱogȱdertilhørendeȱ
frygtȱogȱpolariseringsmekanismerȱsomȱtaktiskeȱvåben,ȱmenȱderesȱmotivationȱogȱmålȱerȱ
overordnetȱogȱkarikeretȱsetȱatȱundgåȱretsforfølgelseȱogȱtjeneȱpenge57.ȱ
ȱ

Forȱ atȱ illustrereȱ disseȱ sammenfald,ȱ afspejlerȱ nedenståendeȱ figurȱ bevægelserȱ påȱ

gruppeniveau.ȱFigurenȱviser,ȱhvorledesȱdeȱgrupper,ȱderȱtraditioneltȱvilȱværeȱkategoriȬ
seredeȱ somȱ ’organiseredeȱ kriminelle’,ȱ iȱ andreȱ sammenhængȱ kanȱ agereȱ somȱ enȱ terrorȬ
organisationȱȬȱaltȱefterȱalliancer,ȱmål,ȱmetodeȱogȱmotivationȱbagȱhandlingen.ȱSomȱnårȱ
forȱ eksempelȱ denȱ italienskeȱ mafiaȱ anvenderȱ bomberȱ forȱ atȱ stoppeȱ retssagerȱ ellerȱ lovȬ
givninger,ȱderȱtruerȱderesȱforretningsimperium.ȱEllerȱnårȱFarc58,ȱIRAȱellerȱandreȱgrupȬ
perȱkategoriseretȱsomȱterrorgrupperȱinvolveresȱiȱkokainsalgȱforȱatȱfinansiereȱderesȱgueȬ
rilla/terroraktioner.ȱEksemplerȱ derȱ viser,ȱ hvorledesȱ denȱsammeȱ gruppeȱ altȱ efterȱderesȱ
agerenȱvilȱkunneȱkategoriseresȱogȱforståsȱpåȱmegetȱforskelligeȱmåder.ȱPositionerȱbådeȱiȱ
grupperne,ȱ påȱ tværsȱ afȱ demȱ samtȱ heleȱ gruppensȱ kollektiveȱ agerenȱ synesȱ langtȱ mereȱ
flydende,ȱmangetydigȱogȱomstridtȱendȱdiverseȱkategoriseringȱladerȱforstå.ȱȱȱ
ȱ

’Theȱ Crimeȱ Ȭȱ terrorȱ nexus’ȱ ellerȱ ’kriminalitetȱ Ȭȱ terrorȱ kontinuummet’,ȱ somȱ vistȱ iȱ

figurȱ159,ȱillustrererȱnetopȱhvordanȱdenȱsammeȱgruppeȱkanȱbevægeȱsigȱfraȱdenȱeneȱenȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
56ȱMakarenko,ȱT.ȱ(2004).ȱTheȱCrime–TerrorȱContinuum:ȱTracingȱtheȱInterplayȱbetweenȱTransnaȬ
tionalȱOrganisedȱCrimeȱandȱTerrorism.ȱGlobalȱCrime.ȱVol.ȱ6,ȱNo.ȱ1,ȱ129ȱȬȱ145ȱȱ
57ȱDishman,ȱC.ȱ(2001).ȱTerrorism,ȱCrimeȱandȱTransformation.ȱStudiesȱinȱConflictȱ&ȱTerrorism,ȱNo.ȱ
24,ȱ43Ȭ58.ȱ
58ȱFARCȱellerȱFARCȬEPȱerȱenȱforkortelseȱafȱdetȱspanskeȱFuerzasȱArmadasȱRevolucionariasȱdeȱ
Colombiaȱ–ȱEjércitoȱdelȱPuebloȱ(Colombiasȱrevolutionæreȱvæbnedeȱstyrkerȱ–ȱFolketsȱhær).ȱ
FARCȱerȱenȱrevolutionær,ȱkommunistisk,ȱvæbnetȱoprørsgruppeȱiȱColombia.ȱMenȱFarcȱerȱogsåȱ
iflg.ȱbådeȱEUȱogȱUSAȱsamtȱColombianskȱlovȱenȱulovligȱterrorȱorgansiation.ȱLokaliseretȱd.ȱ
8.12.2016ȱpåȱ:https://da.wikipedia.org/wiki/Fighters%2BLoversȱogȱ
https://da.wikipedia.org/wiki/FARCȱ
59ȱMakarenko,ȱT.ȱ(2004).ȱTheȱCrime–TerrorȱContinuum:ȱTracingȱtheȱInterplayȱbetweenȱTransnaȬ
tionalȱOrganisedȱCrimeȱandȱTerrorism.ȱGlobalȱCrime.ȱVol.ȱ6,ȱNo.ȱ1,ȱ129Ȭ145ȱ
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deȱafȱskalaenȱtilȱdenȱandenȱȬȱmellemȱhvadȱviȱtraditioneltȱreferererȱtilȱsomȱ’organiseretȱ
kriminalitet’ȱ ogȱ ’terrorisme’ȱ afhængigtȱ afȱ detȱ miljøȱ ogȱ denȱ motivation,ȱ derȱ liggerȱ bagȱ
gruppensȱhandlinger.ȱȱȱ
ȱ

Iȱ figurenȱ erȱ ’organiseretȱ kriminalitet’ȱ placeretȱ yderstȱ tilȱ venstre,ȱ mensȱ traditionelȱ

’terrorisme’ȱerȱplaceretȱyderstȱtilȱhøjreȱȬȱhverȱisærȱmedȱenȱentydigȱogȱadskiltȱposition.ȱ
SammeȱgruppeȱkanȱsåledesȱiȱenȱsammenhængȱudøveȱorganiseretȱkriminalitetȱogȱiȱanȬ
dreȱ sammenhængeȱ terrorisme.ȱ Påȱ midtenȱ afȱ linjenȱ erȱ derȱ etȱ punkt,ȱ hvorȱ gruppernesȱ
karakteristikȱkanȱsigesȱatȱudgøreȱetȱ’sammenfald’.ȱHvorȱdenȱenkelteȱgruppeȱpåȱsammeȱ
tidȱ overlapperȱ ogȱ agererȱ påȱ måder,ȱ derȱ bådeȱ karakterisererȱ ’kriminelle’ȱ ogȱ ’terror’ȱ
grupper.ȱȱ
ȱ

ȱ
Organiseredeȱkriminelleȱorganisationerȱogȱterrorgrupperȱdelerȱsåledesȱmangeȱiboendeȱ
organisatoriskeȱ ogȱ driftsmæssigeȱ ligheder,ȱ derȱ inkludererȱ atȱ deȱ begge:ȱ
ȱ
Ȭ

genereltȱbestårȱafȱrationelleȱaktørerȱ

Ȭ

brugerȱekstremȱvoldȱogȱtruslenȱomȱrepressalierȱmodȱmodstandereȱogȱandreȱdeȱ
kategorisererȱsomȱlegitimeȱmålȱ

Ȭ

brugerȱkidnapninger,ȱmordȱogȱafpresningȱ

Ȭ

operererȱhemmeligt,ȱmenȱtilȱtiderȱoffentligtȱiȱvenligsindedeȱområderȱ

Ȭ

trodserȱstatenȱogȱretsstatsprincippetȱ

Ȭ

erȱsværeȱogȱpotentieltȱfarligeȱatȱforladeȱ

Ȭ

harȱdeltagere,ȱderȱudviklerȱfleksibilitetȱogȱinnovativeȱomgangsformer,ȱ’forretȬ
ningsȬȱogȱløsningsmodeller’ȱ

Ȭ

ȱ

bestårȱafȱetȱhierarkiskȱsystemȱafȱledereȱogȱfodfolkȱ
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ȱ

ȱȱ
Ȭ

ȱ

ȱ

harȱgivetȱsocialeȱydelser,ȱselvomȱdetteȱlangtȱoftereȱgøresȱafȱterrorgrupper60ȱ

Lighederȱ mellemȱ organiseretȱ kriminalitetȱ ogȱ terrorgrupperȱ gørȱ detȱ muligtȱ forȱ deȱ toȱ
enheder,ȱ atȱ samarbejdeȱ ogȱ anvendeȱ deȱ sammeȱ taktikkerȱ samtȱ atȱ rekruttereȱ fraȱ hinanȬ
densȱgrupperȱogȱudveksleȱdeltagereȱpåȱtværs.ȱ

Mange facetterede og foranderlige motivationer for deltagelse
Derȱ erȱ mangeȱ sammenfaldȱ ogȱ fællesȱ trækȱ påȱ tværsȱ afȱ ekstremeȱ grupper,ȱ banderȱ ogȱ
rockergrupperȱ samtȱ kriminelleȱ netværk.ȱ Somȱ rapportenȱ vilȱ tydeliggøre,ȱ udviklerȱ delȬ
tagerneȱflereȱafȱdeȱȬȱforȱhinandenȱȬȱgenkendeligeȱomgangsformer,ȱinteresserȱogȱhandȬ
lemåder,ȱsomȱnetopȱmedvirkerȱtilȱogȱmuliggørȱbevægelserȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱmiljøer,ȱderȱ
genereltȱkategoriseresȱsomȱadskilte.ȱȱ
ȱ

Påȱtrodsȱafȱatȱprofileringȱafȱ’denȱnæsteȱterrorist’ȱforskningsmæssigtȱerȱopgivet,ȱharȱ

denȱtyskeȱsociologȱHelmutȱWillems61ȱudarbejdetȱfireȱkategorier,ȱderȱerȱenȱslagsȱarketyȬ
perȱ afȱ fireȱ forskelligeȱ typerȱ deltagerpositioner,ȱ derȱ iȱ udgangspunktetȱ blevȱ knyttetȱ tilȱ
deltagertyperȱiȱhøjreekstremeȱgrupperȱogȱderesȱmotivationȱforȱudøvelseȱafȱvold.ȱȱ
ȱ

Sigtetȱ medȱ atȱ anvendeȱ kategorierneȱ herȱ erȱ atȱ illustrere,ȱ hvorledesȱ deȱ forskelligeȱ

deltagerpositionerȱȬȱikkeȱatȱforveksleȱmedȱessentielleȱpersonlighedȱkarakteristikaȱȬȱfinȬ
desȱ påȱ tværsȱ afȱ ekstremeȱ grupper,ȱ kriminelleȱ miljøerȱ ogȱ bandeȬ/rockermiljøer,ȱ somȱ
måskeȱtilsiger,ȱatȱbevægelserȱpåȱtværsȱikkeȱerȱsåȱoverraskendeȱendda.ȱDeȱnedenståenȬ
deȱkategorierȱillustrererȱheltȱoverordnedeȱkarakteristikaȱblandtȱdeltagereȱogȱisærȱhvilȬ
keȱ formål,ȱ deresȱ deltagelseȱ opfylder.ȱ Denȱ sammeȱ typeȱ kategoriseringȱ erȱ anvendtȱ påȱ
deltagereȱiȱmilitanteȱislamiskeȱgrupper,ȱogȱpåȱbaggrundȱafȱandenȱforskningȱerȱdetȱvoȬ
resȱ overbevisning,ȱ atȱ ogsåȱ deltagelsenȱ iȱ bandeȬ/rockergrupperȱ kanȱ inddelesȱ iȱ nogenȬ
lundeȱenslydendeȱkategorier62.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱGallagher,ȱM.ȱ(2016).ȱ‘Criminalised’ȱIslamicȱStateȱVeteransȱ–ȱAȱFutureȱMajorȱThreatȱinȱOrganȬ
isedȱCrimeȱDevelopment?ȱPerspectivesȱonȱTerrorism,ȱvol.10ȱ(5),ȱ51ȱȬȱ67.ȱLokaliseretȱd.ȱ18.10.2016ȱ
på:ȱhttp://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/541ȱ
61ȱ Bjørgo,ȱ T.ȱ (1997).ȱ Racistȱ andȱ RightȬwingȱ Violenceȱ inȱ Scandinavia,ȱ Patterns,ȱ Perpetrators,ȱ andȱ ReȬ
sponses.ȱOslo:ȱTanoȱAschehougsȱFonteneserieȱ
62ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(2009).ȱȱIntroduction.ȱI:ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(Red.),ȱLeavingȱTerrorȬ
ismȱBehind.ȱ(s.ȱ1Ȭȱ15)ȱNewȱYork:ȱRoutledge,ȱȱNesser,ȱP.ȱ(2014).ȱTowardȱanȱincreasinglyȱheterogeȬ
neousȱthreat:ȱaȱchronologyȱofȱjihadistȱterrorismȱinȱEuropeȱ2008Ȭ2013.ȱStudiesȱinȱConflictȱ&ȱTerrorȬ
ism,ȱ37,ȱ440Ȭ456.ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱdoi:ȱ10.1080/1057610X.2014.893405.ȱ
Mørck,ȱL.ȱL.ȱ&ȱHansen,ȱP.ȱ(2015).ȱFraȱRockerȱtilȱakademiker.ȱPsykeȱ&ȱLogos,ȱ2015,ȱ36,ȱ266Ȭ297,ȱȱ
60

ȱ

32
ȱ
ȱ

BEVÆGELSER I OG PÅ TVÆRS AF EKSTREME GRUPPER
OG BANDE- OG ROCKERMILJØET

Detȱerȱsåledesȱslåendeȱforȱdeȱkarakteristika,ȱderȱfremtræderȱȬȱuansetȱomȱderȱerȱtaleȱ

omȱdenȱeneȱellerȱandenȱtypeȱgrupperȱȬȱhvorȱmangeȱfællesnævnereȱkategorierneȱindeȬ
holderȱpåȱtværsȱafȱtilsyneladendeȱmegetȱforskelligartedeȱgrupper.ȱDetȱvilȱsige,ȱatȱmilȬ
jøerneȱiȱstoreȱtrækȱkanȱtilbydeȱmangeȱafȱdeȱsammeȱslagsȱdeltagerpositioner.ȱ
ȱ

Deȱfireȱarketyperȱkanȱhjælpeȱosȱtilȱatȱnuancereȱforståelsenȱafȱdeȱforskelligeȱtyperȱ

deltagelse,ȱ derȱerȱinvolveretȱiȱekstremeȱgrupper,ȱbander,ȱrockergrupperȱogȱkriminelleȱ
netværk.ȱ Daȱ deȱ forskelligeȱ kategorierȱ iȱ detteȱ tilfældeȱ fortællerȱ nogetȱ omȱ ’deltagernes’ȱ
position,ȱ motivationȱ forȱ engagementet,ȱ brugȱ afȱ ideologiȱ Ȭȱ ellerȱ omvendtȱ ideologiensȱ
manglendeȱrolleȱȬȱfællesskabetȱbetydningȱogȱudøverensȱsocialeȱbaggrund.ȱ
ȱ

Det,ȱsomȱyderligereȱkomplicererȱbilledet,ȱer,ȱatȱselvȱnårȱenȱdeltagerȱforȱeksempelȱ

engageresȱpåȱbaggrundȱafȱetȱsocialtȱbehovȱforȱfællesskab,ȱkanȱdenneȱpersonȱogsåȱudȬ
vikleȱsigȱtilȱatȱbliveȱ’denȱideologiske’ȱoverbevisteȱleder.ȱDetȱerȱsåledesȱvigtigtȱatȱunderȬ
strege,ȱ atȱ fordiȱ denȱ enkelteȱ måskeȱ iȱ udgangspunktetȱ bliverȱ engageret,ȱ påȱ grundȱ afȱ atȱ
andreȱ kammeraterȱ erȱ involveret,ȱ kanȱ personenȱ uansetȱ hansȱ førsteȱ incitamentȱ udvikleȱ
sigȱfraȱatȱdeltageȱsomȱeksempelvisȱenȱ’medløber’ȱtilȱatȱbliveȱdenȱ’ideologiskȱmotiveredeȱ
deltager’ȱogȱdervedȱfåȱenȱheltȱandenȱpositionȱendȱden,ȱderȱlåȱbagȱhansȱførsteȱengageȬ
ment.ȱDerudoverȱvilȱdeltagereȱiȱ’denȱvirkeligeȱverden’ȱengageresȱpåȱbaggrundȱafȱmotiȬ
vationer,ȱderȱfindesȱpåȱtværsȱafȱkategorierne.ȱDetȱvilȱsige,ȱdenȱideologiskeȱdeltagerȱkanȱ
ogsåȱȬȱpåȱsammeȱtidȱȬȱværeȱfællesskabsȬȱogȱspændingssøgende.ȱȱȱ
ȱ

Deȱfireȱarketyperȱerȱsåledes:ȱ

ȱ
1. Denȱ ideologiskȱ motiveredeȱ (højre)ekstremistȱ erȱ ofteȱ enȱ deltagerȱ iȱ enȱ ekstremistiskȱ
organisation,ȱderȱhandlerȱogȱudøverȱvoldȱmedȱreferencerȱtilȱhansȱideologiskeȱ
overbevisningȱ ogȱ politiskeȱ vurderinger.ȱ Denneȱ typeȱ harȱ ofteȱ enȱ positionȱ somȱ
agitatorȱogȱigangsætterȱiȱforholdȱtilȱmindreȱideologiskȱoverbevisteȱunge.ȱDelȬ
tagerenȱerȱikkeȱkarakteriseretȱvedȱsærligtȱ’negative’ȱsocioøkonomiskeȱkarakteȬ
ristika.ȱPersonenȱharȱderimodȱofteȱafsluttetȱenȱuddannelseȱogȱharȱetȱfastȱjob.ȱȱ
2. Xenofoben,ȱetnocentrikkerenȱellerȱdenȱekstremtȱnationalistiskeȱharȱingenȱsærligeȱhøjȬ
reȬekstremistiskeȱ ideerȱ ellerȱ ideologiskȱ overbevisningȱ ogȱ erȱ ikkeȱ enȱ delȱ afȱ enȱ
organisationȱellerȱgruppe.ȱHanȱerȱofteȱdelȱafȱ enȱsubkulturelȱungdomsklikeȱsåȱ
somȱ fodboldhooligansȱ ellerȱ bander,ȱ derȱ delerȱ enȱ negativȱ opfattelseȱ afȱ ’deȱ
fremmede’.ȱDenneȱtypeȱdeltagerȱharȱetȱlavtȱuddannelsesniveau,ȱdårligeȱskoleȬ
erfaringer,ȱ erȱ arbejdsløsȱ ogȱ socioøkonomiskȱ marginaliseret.ȱ Deresȱ handlingerȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Mørck,ȱL.ȱL.,ȱ&ȱCelosseȬAndersen,ȱC.ȱM.ȱ(inȱpress,ȱ2016).ȱLivsførelseslisten.ȱOmfattendeȱidentiȬ
tetsforandringȱefterȱbande/rockerȬinvolvering.ȱNordiskeȱUdkastȱȱȱȱ
ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

ogȱvoldȱlegitimeresȱvedȱfølelsenȱafȱatȱhaveȱ’fåetȱmindre,ȱendȱhvadȱdeȱharȱkravȱ
på.’ȱ
3. Denȱkriminelleȱogȱmarginaliseredeȱdeltagelseȱfremstårȱ vedȱhøjȱvoldsparathed,ȱagȬ
gressivitetȱ ogȱ handlingsorientering.ȱ Denȱ adskillerȱ sigȱ fraȱ deȱ andreȱ kategorierȱ
vedȱatȱhaveȱenȱlangȱogȱvarieretȱkriminelȱdeltagerbane,ȱdropoutȱfraȱskolen,ȱarȬ
bejdsløshed.ȱFamiliesammenhængenȱerȱprægetȱafȱenligeȱforældre,ȱmisbrugȱogȱ
voldȱȱ
4. Medløberenȱ harȱ hverkenȱ højreekstremistiskeȱ holdningerȱ ellerȱ udtaltȱ fremmedȬ
fjendskeȱ holdninger.ȱ Ungeȱ iȱ denneȱ kategoriȱ erȱ ikkeȱ karakteriseredeȱ afȱ socialeȱ
problemer,ȱ arbejdsløshedȱogȱerȱhellerȱikkeȱdroppetȱ udȱ afȱskolen.ȱDeȱkommerȱ
fraȱkernefamilier,ȱnogleȱmedȱrelativtȱhøjȱindkomst.ȱDeȱerȱofteȱenȱdelȱafȱenȱklikeȱ
afȱ ungeȱ ellerȱ løstȱ forbundetȱ gruppe.ȱ Stærkeȱ fællesskaberȱ medȱ tætteȱ båndȱ ogȱ
loyalitetȱmellemȱdeltagerneȱtiltrækkerȱdenneȱtypeȱunge.ȱ Deresȱ voldsparathedȱ
erȱlav,ȱmenȱsamtidigȱvilȱdeȱværeȱvilligeȱtilȱatȱudøveȱvoldȱforȱatȱopnåȱanerkenȬ
delseȱfraȱgruppen.ȱȱ
ȱ
EnȱlignendeȱtypemodelȱerȱsåledesȱogsåȱopstilletȱoverȱdeltagereȱiȱJihadistiskeȱellerȱeksȬ
tremeȱislamiskeȱgrupper.ȱHerȱkarakteriseresȱdeltagerneȱsåledes:ȱ
ȱȱ
1. DenȱideologiskeȱȬȱderȱerȱenȱressourcefuld,ȱidealistiskȱogȱpolitisk/ideologiskȱdreȬ
vetȱlederȱȱ
2. Denȱspændingssøgendeȱȱ
3. DenȱutilpassedeȱȬȱdrevetȱafȱenȱproblematiskȱbaggrundȱ
4. MedløberenȱȬȱdrevetȱafȱsocialeȱbehov,ȱvenskabȱogȱfællesskab63ȱ
ȱ

ȱ

RockerȬȱ ogȱ bandegrupperneȱ harȱ tilsyneladendeȱ ikkeȱ såȱ udtalteȱ ideologier,ȱ somȱ tilfælȬ
detȱerȱiȱekstremeȱgrupper.ȱIkkeȱdestoȱmindreȱvilȱkategoriȱ1ȱogsåȱbliveȱaktueltȱpåȱbanȬ
de/rockerområdet,ȱnårȱderȱerȱbandekrigeȱogȱhårdtȱoptrukneȱkonfliktlinjer,ȱsomȱdetȱvilȱ
fremgårȱ iȱ kapitelȱ 4ȱ ogȱ 6.ȱ Daȱ konfliktlinjerneȱ skaberȱ ideologiskeȱ overbevisningerȱ omȱ
årsagerȱtilȱkampen,ȱhvemȱderȱerȱ’vennerȱogȱfjender’,ȱterritorialeȱområderȱogȱinteresserȱ
derȱkæmpesȱom,ȱsomȱudmønterȱsigȱiȱideologiskȱorienteredeȱnarrativer,ȱderȱmedvirkerȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱNesser,ȱP.ȱ(2014).ȱTowardȱanȱincreasinglyȱheterogeneousȱthreat:ȱaȱchronologyȱofȱjihadistȱterȬ
rorismȱinȱEuropeȱ2008Ȭ2013.ȱStudiesȱinȱConflictȱ&ȱTerrorism,ȱ37,ȱ440Ȭ456.ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱ
på:ȱdoi:ȱ10.1080/1057610X.2014.893405.ȱ
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tilȱatȱrekruttereȱnyeȱdeltagereȱogȱpositionereȱungeȱmændȱmedȱbestemteȱkropstegnȱiȱdeȱ
involveredeȱområder.ȱ
ȱ

DeȱfireȱarketyperȱskalȱherȱillustrereȱdeȱforskelligartedeȱpositionerȱogȱmegetȱoverȬ

ordnedeȱkarakteristikaȱforȱdervedȱatȱåbneȱfeltetȱogȱviseȱdenȱkompleksitet,ȱderȱfindesȱiȱ
det.ȱDetteȱforȱatȱmedvirkeȱtilȱatȱetablereȱenȱkritiskȱ’forholdenȱsigȱtil’ȱatȱderȱerȱandreȱogȱ
mangefacetteredeȱ formerȱ forȱ deltagelse,ȱ endȱ blotȱ denȱ stereotypeȱ figurȱ afȱ denȱ ungeȱ
mandȱmedȱetniskȱandethedȱogȱ”socialȱbelastet”ȱbaggrundȱderȱaltȱforȱofteȱpræsenteresȱiȱ
medierneȱogȱiȱsystemetsȱsamtȱdenȱoffentligeȱdiskurs.ȱ
ȱ

Nårȱ individerȱ iȱ denȱ offentligeȱ diskursȱ kategoriseresȱ somȱ ’radikaliserede’ȱ ellerȱ iȱ

risikoȱgruppenȱforȱatȱbliveȱdet,ȱerȱderȱofteȱtaleȱomȱetȱmegetȱsnævertȱfokusȱpåȱbestemteȱ
typerȱafȱdeltagereȱiȱJihadistiskeȱgrupperȱogȱsåledesȱofteȱkunȱrepræsentanterȱforȱnr.ȱ2ȱogȱ
3ȱudȱafȱfireȱforskelligeȱkarakteristika.ȱȱ
ȱ

Voresȱ opmærksomhedȱ rettesȱ såledesȱ påȱ enȱ ’type’ȱ deltager,ȱ udȱ afȱ enȱ langtȱ mereȱ

differentieretȱkategoriȱafȱforskelligartedeȱdeltagereȱmedȱforskelligeȱbaggrunde,ȱ positiȬ
onerȱogȱrelationerȱendȱdenȱgældendeȱradikaliseringsdiskursȱladerȱosȱforstå.ȱIȱdenȱdisȬ
kursȱbenyttesȱsocioøkonomiskeȱfaktorerȱogȱmarginaliseringȱoftestȱsomȱforklaringsmoȬ
delȱ forȱ ungesȱ deltagelseȱ iȱ ekstremeȱ grupper,ȱ bandeȬ/rockermiljøerȱ ellerȱ påȱ tværsȱ afȱ
dem.ȱȱ
ȱ

Arketyperneȱ belyserȱ således,ȱ atȱ enȱ sådanȱ forklaringsmodelȱ erȱ oplysendeȱ forȱ enȱ

kategori,ȱmenȱabsolutȱikkeȱforȱ alleȱtypeȱdeltagerpositioner.ȱEnȱmereȱdifferentieretȱopȬ
fattelseȱafȱdeȱfællesnævnere,ȱderȱskabesȱhosȱdeltagerneȱiȱtilsyneladendeȱmegetȱforskelȬ
ligartedeȱgruppe,ȱkanȱmåskeȱmedvirkeȱtilȱatȱåbneȱfeltetȱogȱbidrageȱtilȱenȱstørreȱforståelȬ
seȱ af,ȱ hvorforȱ ogȱ hvordanȱ bevægelserȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ ekstremeȱ grupperȱ ogȱ rockerȬ
/bandemiljøerneȱfinderȱsted.ȱȱ
ȱ

Somȱ rapportenȱ vilȱ illustrereȱ viaȱ talrigeȱ empiriskeȱ eksempler,ȱ harȱ eksterneȱ omȬ

stændighederȱogȱsamfundsmæssigeȱproblematikkerȱenȱheltȱoverordnetȱindvirkningȱpåȱ
motivationȱ forȱ denȱ enkeltesȱ deltagelse,ȱ hvilketȱ understregerȱ detȱ problematiskeȱ iȱ enȱ
snæverȱ individfokuseretȱ opfattelseȱ afȱ årsagerȱ tilȱ ’radikalisering’ȱ Ȭȱ ogȱ nuȱ ogsåȱ ”CrossȬ
over”.ȱ

Fællesnævnerne gør det ’lettere’ at fortsætte
Deȱ fireȱ kategorierȱ illustrerer,ȱ hvorȱ mangeȱ Ȭȱ overordnedeȱ Ȭȱ fællesnævnereȱ iȱ forholdȱ tilȱ
muligeȱdeltagerpositioner,ȱderȱerȱpåȱtværsȱafȱgrupperne.ȱDetteȱindeholderȱmåskeȱogsåȱ
deleȱafȱforklaringenȱpåȱhvorforȱȬȱsetȱudefraȱȬȱnærmesteȱutænkeligeȱbevægelserȱpåȱtværsȱ
ogȱmedfølgendeȱskiftȱafȱtilhørsforholdȱogȱidentitetȱikkeȱsynesȱsåȱusandsynligeȱenddaȱȬȱ
setȱfraȱdeltagernesȱståsted.ȱBevægelserȱderȱendogȱsynesȱatȱforstærkes,ȱforȱnogleȱdeltaȬ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

gere,ȱiȱkraftȱafȱdeȱsocialeȱogȱkriminelleȱkompetencerȱogȱpræferencerȱforȱbestemteȱaktiȬ
viteterȱogȱhandlemuligheder,ȱsamtȱikkeȱmindstȱnetværkȱogȱrelationer,ȱsomȱdenȱenkelteȱ
ogsåȱudviklerȱviaȱdeltagelse.ȱȱ
ȱ

Grupperneȱtilbyderȱsåledesȱ’noget’,ȱsomȱsynesȱatȱfindesȱiȱdeȱtilsyneladendeȱmegetȱ

forskelligartedeȱmiljøer,ȱogȱsomȱudtalelsenȱfraȱenȱtidligereȱrockerȱillustrerer,ȱerȱdetȱaltidȱ
lettereȱatȱforsætteȱmedȱdet,ȱdenȱenkelteȱharȱudvikletȱetȱsubtiltȱkendskabȱtilȱfremȱforȱatȱ
skifteȱmiljø.ȱȱ
ȱ

Citatetȱviserȱsåledes,ȱhvadȱderȱogsåȱerȱrapportensȱhovedargument,ȱatȱdenȱenkelteȱ

lærerȱ sigȱ bestemteȱ kompetencerȱ iȱ ekstremeȱ grupperȱ ogȱ bandeȬ,ȱ rockergrupperȱ samtȱ
kriminelleȱ netværk.ȱ Sociale,ȱ kognitiveȱ orienteringerȱ ogȱ handlemåder,ȱ somȱ gørȱ bevæȬ
gelserȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱdiverseȱkriminelleȱogȱekstremeȱgrupperȱmeningsfyldte.ȱHvorforȱ
detȱ atȱ fortsætteȱ tilȱ enȱ andenȱ gruppeȱ ellerȱ udvikleȱ enȱ overlappende,ȱ menȱ tilsvarendeȱ
ekstremȱ ogȱ kriminelȱ identitetȱ kanȱ forekommeȱ ’naturlig’.ȱ Fremfor,ȱ somȱ denȱ tidligereȱ
rockerȱLarsȱogsåȱsiger,ȱdenȱenormtȱsværereȱogȱkrævendeȱprocesȱderȱliggerȱiȱatȱløsriveȱ
sigȱ fraȱ gruppenȱogȱ livstilen,ȱ hvilketȱindebærerȱ enȱofteȱsværȱogȱlangtidskrævendeȱ forȬ
andringȱafȱdenȱenkeltesȱkropsliggjorteȱogȱkognitiveȱvidenȱsamtȱdeltagerbane.ȱSomȱLarsȱ
siger:ȱ
ȱ
Hvisȱduȱserȱdetȱfraȱenȱpsykologiskȱsynsvinkel,ȱsåȱerȱderȱikkeȱsærligȱstorȱforskelȱpåȱdeȱsynerȬ
gier,ȱderȱerȱiȱdeȱekstremeȱradikaliseredeȱmiljøerȱogȱiȱbandemiljøet.ȱDetȱvilȱsige,ȱduȱbehøverȱ
faktiskȱikkeȱændreȱditȱmindsetȱsærligtȱmeget,ȱduȱbehøverȱikkeȱbøjeȱdigȱsærligtȱmeget,ȱduȱbeȬ
høverȱ ikkeȱ opgiveȱ voldsparatheden,ȱ duȱ behøverȱ ikkeȱ opgiveȱ detȱ atȱ haveȱ fjendebilleder,ȱ duȱ
behøverȱ faktiskȱ ikkeȱ atȱ selvransageȱ digȱ selvȱ særligȱ meget,ȱ fordiȱ duȱ skalȱ bareȱ laveȱ Salarȱ 5ȱ
gangeȱomȱdagenȱogȱkommeȱtilȱnogleȱstudierȱnedeȱiȱmoskeen,ȱogȱsåȱerȱduȱgodȱnok.ȱSåȱpåȱdenȱ
mådeȱerȱderȱselvfølgeligȱenȱforskel.ȱMenȱjegȱtrorȱpå,ȱatȱdetȱherȱmedȱatȱvilleȱnogetȱstørreȱendȱ
enȱselvȱogȱvilleȱnogetȱgodt,ȱatȱdetȱerȱderȱogsåȱiȱdet,ȱatȱderȱsåȱmåskeȱerȱdenȱderȱmisforståetȬ
hed.ȱ Derȱ erȱ joȱ ogsåȱ masser,ȱ derȱ gørȱ det,ȱ hvorȱ derȱ ikkeȱ bliverȱ nogetȱ voldeligtȱ udȱ afȱ dem.ȱ
Hvorȱdeȱlæggerȱsigȱogȱbederȱ5ȱgangeȱomȱdagenȱforanȱfamilien.ȱOgȱlaverȱetȱrigtigȱfornuftigtȱ
exit.ȱOgȱmåskeȱogsåȱlangtȱbedreȱendȱvoresȱkommunaleȱogȱvoresȱkriminalforsorgsȱellerȱpoliȬ
tietsȱexit,ȱfordiȱatȱderesȱlivȱnetopȱbliverȱskiftetȱud.ȱȱ
Hvisȱduȱskalȱværeȱomstillingsparat,ȱsåȱerȱdetȱiȱhvertȱfaldȱminȱerfaring,ȱatȱjoȱmereȱdeȱramȬ
merȱduȱskalȱbevægeȱdigȱindȱiȱminderȱomȱdem,ȱduȱvarȱi,ȱdestoȱnemmereȱerȱdetȱatȱlaveȱdetȱ
skift.ȱHvisȱduȱskalȱflytteȱetȱbarnȱfraȱénȱbørnehaveȱtilȱdenȱanden,ȱsåȱjoȱmindreȱderȱerȱanderȬ
ledesȱiȱstrukturenȱiȱdenȱnyeȱbørnehaveȱfraȱdenȱgamle,ȱdestoȱhurtigereȱvilȱbarnetȱindordneȱ
sig.ȱOgȱisærȱhvisȱdetȱfårȱetȱparȱafȱdetsȱvennerȱmed.ȱAltså,ȱsåȱvilȱdetȱværetȱdejligtȱnemtȱforȱ
barnetȱatȱindordneȱsig.ȱSåȱjoȱstørreȱforskellighed,ȱdestoȱsværereȱogȱdestoȱstørreȱomstilling.ȱ
Såȱviȱsøgerȱnogleȱting,ȱnogleȱrammer,ȱderȱminderȱomȱdeȱrammer,ȱviȱerȱiȱiȱforvejen.ȱȱ

ȱ
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ȱ
Larsȱfortællerȱvidereȱomȱændringerne,ȱsomȱhanȱgennemgik,ȱdaȱhanȱbevægedeȱsigȱvideȬ
reȱ”beyond”ȱdvs.ȱoverskridelsesprocessenȱ–ȱogȱvejenȱtilȱatȱslippeȱdenȱslagsȱtankeȬ,ȱadȬ
færdsȬȱogȱdeltagelsesmønstre:ȱȱ
ȱ
Altså,ȱjegȱharȱmåttetȱlæggeȱalleȱmineȱkognitiveȱadfærdsmønstreȱomȱfraȱdeȱår.ȱȱ
I:ȱHvadȱtænkerȱduȱdaȱpå?ȱȱ
Lars:ȱAtȱderȱikkeȱvarȱnogleȱafȱdeȱfærdigheder,ȱjegȱbrugte,ȱdaȱjegȱbegyndteȱatȱarbejdeȱmedȱ
XXȱ(denȱpersonȱsomȱhjalpȱLarsȱtilȱatȱudvikleȱenȱalternativȱadfærd,ȱefterȱhanȱforlodȱ
livetȱsomȱrocker),ȱsomȱjegȱbrugteȱderȱtilȱatȱfåȱminȱviljeȱogȱtilȱatȱnavigereȱiȱverdenȱmed,ȱ
somȱjegȱkanȱbrugeȱiȱdag.ȱJegȱvarȱmanipulerende,ȱjegȱbrugteȱfrygtȱȬȱsigerȱhanȱogȱsukkerȱȬ,ȱ
jegȱbrugteȱvredeȱȬȱhanȱsukkerȱigenȱȬȱjegȱbrugteȱvold,ȱsomȱsådanȱminȱprimæreȱmådeȱatȱfåȱ
minȱ viljeȱ på.ȱ Samtaleȱ denȱ nåedeȱ tilȱ ’nåȱ okay,ȱ såȱ duȱ gørȱ ikke,ȱ somȱ jegȱ siger’.ȱ Detȱ varȱ såȱ
langt,ȱdebattenȱkunneȱgå.ȱDerȱmåtteȱjegȱligesomȱlæggeȱenȱmasseȱtingȱfraȱmig,ȱogȱdetȱvarȱetȱ
længerevarendeȱforløb,ȱhvorȱjegȱskulleȱlære,ȱatȱdetȱvarȱikkeȱsådanȱmanȱbegikȱsigȱiȱverden.ȱ
Derȱvarȱjegȱheldigȱatȱfåȱnogleȱerfaringerȱogȱhaveȱnogleȱsuperȱfedeȱmenneskerȱtilȱatȱhjælpeȱ
migȱmedȱdet.ȱMenȱhvisȱjegȱderȱkunneȱhaveȱbevægetȱmigȱoverȱiȱnogetȱdirekte,ȱhvorȱjegȱkunȬ
neȱhaveȱbrugtȱdeȱfærdighederȱogȱnogleȱafȱdeȱkognitiveȱadfærdsmønstre,ȱjamenȱsåȱhavdeȱdetȱ
joȱværetȱnemmere.ȱ
ȱ
SomȱLarsȱforklarer,ȱlængesȱmanȱsomȱmenneskeȱefterȱatȱkunneȱbrugeȱsineȱkompetencer,ȱ
opnåȱanerkendelseȱogȱderȱerȱenȱtilbøjelighedȱtilȱatȱsøgeȱenȱvisȱkontinuitetȱȬȱtilȱatȱbevægeȱ
sigȱiȱretninger,ȱderȱmuliggørȱatȱviȱkanȱforsætteȱmedȱdet,ȱviȱkender,ȱfordiȱdetȱofteȱpåȱalleȱ
måderȱerȱlettere.ȱDetȱvilȱsige,ȱvedȱatȱbliveȱiȱmiljøetȱ(ellerȱandreȱmiljøerȱmedȱvisseȱfællesȬ
strækȱ–ȱhvorȱmanȱkanȱfortsætteȱenȱlidtȱlignendeȱdeltagelse,ȱfraȱenȱlidtȱlignendeȱpositiȬ
on)ȱkanȱpersonenȱforsætteȱsinȱlivsstil,ȱanvendeȱvelkendteȱogȱsocialȱaccepteredeȱ’metoȬ
der’ȱtilȱatȱ’fåȱsinȱvilje’,ȱsomȱiȱLars’ȱtilfældeȱinkluderedeȱtrusler,ȱmanipulationȱogȱfrygt.ȱ
Somȱ Larsȱ siger,ȱ detȱ varȱ hansȱ mådeȱ atȱ ’navigereȱ iȱ verdenȱ på’,ȱ detȱ varȱ denȱ måde,ȱ hanȱ
kendteȱogȱvidsteȱhvordanȱfungerede.ȱDaȱhanȱforlodȱmiljøet,ȱskulleȱhanȱderimodȱlæggeȱ
’heleȱsitȱkognitivȱadfærdsmønsterȱfraȱdeȱårȱom’,ȱsomȱhanȱsiger.ȱȱ
ȱ

Vedȱatȱbevægeȱsigȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱekstremeȱogȱkriminelleȱgrupperȱogȱmiljø,ȱkanȱ

denȱenkelteȱsåledesȱskabeȱkontinuitetȱiȱsitȱliv,ȱvedȱatȱfortsætteȱmereȱellerȱmindreȱsomȱ
hanȱ plejer,ȱ bådeȱ hvadȱ angårȱ orienteringȱ (etȱ sort/hvidtȬtankesæt,ȱ vennerȱ ogȱ fjender),ȱ
kropsliggjortȱviden,ȱogȱnetværkȱsomȱogsåȱinkludererȱmulighederȱforȱindtjeningȱogȱbeȬ
skyttelseȱȬȱogȱpersonenȱkanȱopretholdeȱsinȱstatusȱogȱbevareȱfællesskaberȱogȱvenskaber.ȱ
BetingelserȱderȱoftestȱforsvinderȱvedȱvalgetȱomȱatȱforladeȱmiljøerneȱogȱstoppeȱetȱkrimiȬ
neltȱliv.ȱȱOgȱdetȱerȱunægteligt,ȱsomȱLarsȱpåpeger,ȱlettereȱatȱomstilleȱsigȱtilȱ’etȱnytȱliv’ȱjoȱ
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ȱ

mereȱ detȱ lignerȱ detȱ gamle.ȱ Somȱ Larsȱ ogsåȱ nævner,ȱ erȱ detȱ atȱ orientereȱ sigȱ modȱ Islamȱ
ogsåȱenȱmulighedȱforȱdeȱfyre,ȱLarsȱharȱkendt,ȱderȱvendteȱsigȱmodȱnogetȱforȱdemȱvelȬ
kendt,ȱ somȱ bådeȱ gavȱ deresȱ livȱ enȱ fornyetȱ betydningȱ samtȱ socialȱ anerkendelse,ȱ roȱ ogȱ
legitimitetȱtilȱatȱlæggeȱvoldȱogȱkriminalitetenȱbagȱsig.ȱȱ
ȱ

Atȱbliveȱmuslimȱkanȱdelvist,ȱsomȱviȱuddyberȱiȱkapitelȱ7,ȱforegåȱsamtidigȱmedȱenȱ

kriminelȱløbebane,ȱmenȱdetȱkanȱogsåȱværeȱenȱvejȱtilȱatȱbliveȱ’enȱgodȱmuslim’ȱog,ȱsomȱ
Larsȱpåpeger,ȱtilȱatȱgøreȱnogetȱkonstruktivt,ȱatȱfindeȱnogetȱderȱerȱstørreȱendȱenȱselvȱogȱ
samtidigȱopnåȱanerkendelseȱogȱlegitimitet.ȱIȱdetȱherȱtilfældeȱfraȱfamilienȱogȱvennekredȬ
senȱȬȱogȱiȱsidsteȱende,ȱsomȱdenneȱundersøgelseȱharȱflereȱeksemplerȱpå,ȱværeȱenȱmådeȱatȱ
overskrideȱetȱkrimineltȱlivȱogȱbevægeȱsigȱvækȱogȱvidereȱfraȱkriminelleȱnetværkȱpå.ȱȱ
ȱȱ
ȱ
ȱ
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3. Radikaliseringsbegrebet, dets
kritik – og hvad kan vi gøre ved
det?
Sidenȱmidtenȱafȱ2000ȇerneȱerȱradikaliseringȱblevetȱetȱheltȱcentraltȱbegrebȱiȱindȬȱogȱudȬ
land64.ȱ Derȱ talesȱ omȱ radikaliseringȱ iȱ medierne,ȱ radikaliseringȱ fremhævesȱ somȱ denȱ bagȬ
vedliggendeȱårsagȱtilȱmangeartedeȱnyeȱsocialeȱindsatser,ȱogȱ”forebyggelseȱafȱradikaliȬ
sering”ȱerȱsenestȱetȱhovedfokusȱiȱRegeringensȱNationaleȱhandlingsplanȱ”Forebyggelseȱ
ogȱbekæmpelseȱafȱEkstremismeȱogȱRadikalisering”65.ȱȱ
ȱ

Begrebetȱradikaliseringȱerȱblevetȱetȱdagligdagsȱudtryk,ȱderȱanvendesȱtilȱatȱforklare,ȱ

hvordanȱogȱhvorforȱindividerȱbliverȱinvolveretȱiȱ(voldelig)ȱekstremisme.ȱ
ȱȱ

RadikaliseringȱogȱdetsȱmodsætningȱdeȬradikaliseringȱerȱomstridteȱbegreberȱsetȱfraȱetȱ

akademisk,ȱetȱpraktikerȱsåvelȱsomȱfraȱetȱpolicyȬmakerȱsynspunktȱȬȱpåȱgrundȱafȱmangȬ
lendeȱkonsensusȱomȱbegrebernesȱbetydning,ȱmanglendeȱ empiriskeȱforankringȱogȱdenȱ
derafȱfølgendeȱfareȱforȱlogiskeȱfejlslutningerȱ66.ȱȱȱ
ȱ

Radikaliseringȱforståsȱogȱanvendesȱiȱenȱhelȱrækkeȱkonteksterȱiȱrelationȱtilȱbl.a.ȱsikȬ

kerhedȱogȱintegration,ȱmenȱofteȱpåȱmegetȱforskelligeȱmåder.ȱDetȱkanȱskabeȱforvirringȱ
om,ȱ hvadȱ viȱ egentligȱ mener,ȱ nårȱ viȱ talerȱ omȱ ”radikalisering”,ȱ ellerȱ atȱ nogenȱ erȱ blevetȱ
”radikaliseret”,ȱellerȱiȱregeringensȱhandleplanȱantagesȱatȱværeȱ”iȱrisikoȱforȱradikaliseȬ
ring”ȱ(s.ȱ5,ȱ7,ȱ14,ȱ16,ȱ18,ȱ19,ȱ29),ȱ”sårbareȱunge”ȱ(s.ȱ10)ȱderȱerȱ”sårbareȱoverforȱekstremiȬ
stiskȱpåvirkning”ȱ(s.ȱ30)ȱellerȱ”iȱrisikoȱforȱatȱbegåȱkriminalitet”ȱ(s.ȱ14,)ȱellerȱ”forȱatȱudȬ
rejse”ȱ(s.ȱ20),ȱungeȱiȱrisikoȱ(s.ȱ14),ȱellerȱnogenȱderȱudgørȱenȱsærligȱ”risikogruppe”ȱ(s.ȱ20,ȱ
28),ȱ ogȱ derforȱ børȱ undergåȱ enȱ ”risikovurdering”ȱ (s.ȱ 28),ȱ ogȱ gerneȱ medȱ nyeȱ risikostyȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
64ȱAlonso,ȱR.ȱetȱal.ȱ(12ȱcoȬauthors)ȱ(2008).ȱRadicalisationȱprocessesȱleadingȱtoȱactsȱofȱterrorism:ȱAȱconȬ
ciseȱreportȱpreparedȱbyȱtheȱEuropeanȱCommission’sȱExpertȱGroupȱonȱViolentȱRadicalisation.ȱBrussels,ȱ
Coolsaet,ȱR.ȱ(2016).ȱ‘Allȱradicalisationȱisȱlocal’:ȱTheȱgenesisȱandȱdrawbacksȱofȱanȱelusiveȱconcept.ȱBrusȬ
sels:ȱEgmontȱPaperȱ84ȱ
65Lokaliseretȱd.ȱ10.1.2016ȱpå:ȱ
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/National
ȬhandlingsplanȬForebyggelseȬogȬbekaempelseȬafȬekstremismeȬogȬradikalisering.pdfȱ
66ȱMarkȱSedgwickȱ(2010).ȱTheȱConceptȱofȱRadicalizationȱasȱaȱSourceȱofȱConfusion.ȱTerrorismȱandȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

ringsȬȱ ogȱ vurderingsværktøjerȱ (s.ȱ 28),ȱ derȱ kanȱ vurdereȱ ”bekymringssagerȱ relateretȱ tilȱ
flygtningesituationenȱellerȱpsykiskȱsårbare”ȱ(s.ȱ28)67.ȱȱ

Antagelser om radikalisering
Antagelserne,ȱ omȱ atȱ derȱ skulleȱ væreȱ bestemteȱ typerȱ individerȱ ellerȱ heleȱ kategorierȱ afȱ
individer,ȱ derȱ erȱ ”sårbare”,ȱ synesȱ yderligereȱ atȱ problematisereȱ begrebet.ȱ Derȱ erȱ medȱ
andreȱ ordȱ enȱ bredȱ enighed,ȱ påȱ tværsȱ afȱ diverseȱ faggrupper,ȱ omȱ atȱ detȱ erȱ forbundetȱ
medȱmegetȱstorȱusikkerhedȱ–ȱgrænsendeȱtilȱdetȱumuligeȱȬȱatȱidentificereȱgrundlæggenȬ
deȱårsagerȱtilȱradikaliseringȱogȱforudse,ȱomȱdenȱenkeltesȱengagementȱkanȱføreȱtilȱvolȬ
deligȱekstremismeȱellerȱterrorisme.ȱPåȱgrundȱafȱdetȱyderstȱkomplekseȱsamspilȱafȱindiȬ
viduelleȱ kompetencer,ȱ adgangȱ tilȱ økonomiskȱ ogȱ materielleȱ ressourcer,ȱ mangeartedeȱ
tilfældigheder,ȱ relationerȱ ogȱ kontekstuelleȱ forhold,ȱ derȱ liggerȱ bagȱ denȱ endeligȱ handȬ
ling.ȱȱ
ȱ

Nårȱ indsatsenȱ modȱ radikaliseringȱ derforȱ kædesȱ sammenȱ medȱ socialt/økonomiskȱ

marginaliseredeȱ grupperȱ ellerȱ udpegedeȱ risikogrupperȱ afȱ individer,ȱ risikererȱ indsatȬ
serneȱatȱbliveȱkontraproduktiveȱvedȱatȱstigmatisereȱheleȱbefolkningsgrupperȱsomȱ”sårȬ
bare”ȱellerȱ”risiko”.ȱDagensȱtendensȱtilȱatȱbrugeȱȈradikaliseringȈȱmedȱprimær,ȱhvisȱikkeȱ
udelukkende,ȱ henvisningȱ tilȱ Islamiskȱ terrorisme68ȱ skyggerȱ samtidigȱ forȱ ordetsȱ yderstȱ
relationelleȱ karakterȱ ogȱ flytterȱ fokusȱ fraȱ andreȱ traditioneltȱ voldeligeȱ grupperȱ såsomȱ
bådeȱhøjreȬȱogȱvenstreekstremistiskeȱgrupperinger.ȱ

Fremherskende diskurs om radikalisering
Denȱ aktueltȱ fremherskendeȱ diskursȱ omȱ radikalisering,ȱ somȱ hovedsageligtȱ knyttetȱ tilȱ
ekstremeȱ islamiske/jihadistiskeȱ grupper,ȱ synesȱ desudenȱ atȱ beroȱ påȱ enȱ rækkeȱ forȬ
forståelserȱafȱdenȱ”radikaliserede”,ȱogȱomȱde(t)ȱsamfundȱhvoriȱradikaliseringȱsker.ȱUdȬ
gangspunktetȱforȱdenȱoffentligeȱdebatȱomȱradikalisering,ȱellerȱomȱdeȱderȱbetegnesȱsomȱ
”iȱrisiko”ȱellerȱsomȱ”sårbareȱforȱradikalisering”,ȱimplicerer,ȱatȱ”de”ȱborȱiȱentydigtȱfredeȬ
ligeȱeuropæiskeȱdemokratierȱȬȱmenȱerȱsocialtȱmarginaliseret.ȱHervedȱpositioneresȱgerȬ
ningsmandensȱvoldȱsomȱresultatȱafȱinternaliseringenȱafȱvoldeligeȱideerȱmedȱoprindelseȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ(2016)ȱForebyggelseȱogȱbekæmpelseȱafȱekstremismeȱogȱradikalisering.ȱNationalȱhandlingsȬ
plan.ȱLokaliseretȱd.ȱ11.12.2016ȱpå:ȱ
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/National
ȬhandlingsplanȬForebyggelseȬogȬbekaempelseȬafȬekstremismeȬogȬradikalisering.pdfȱȱ
68ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱMagnæs,ȱI.ȱG.ȱ(2015).ȱȱForskningȱpåȱforebyggingȱavȱradikaliseringȱogȱvoldeligȱekstreȬ
misme.ȱEnȱkunnskapsstatus.ȱOslo:ȱPolitihøgskolen,ȱ
67
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iȱ nogetȱ ’konfliktramt’ȱ andet,ȱ derȱ knyttesȱ tilȱ Mellemøstenȱ ogȱ såledesȱ placeresȱ udenforȱ
Danmark69.ȱDetȱforhold,ȱatȱDanmarkȱerȱinvolveretȱiȱkrigsførelseȱiȱMellemøstenȱogȱAfȬ
ghanistan,ȱforsvinderȱudȱafȱfokus70.ȱȱ
ȱȱ

Etȱandetȱyderstȱproblematiskȱforholdȱvedȱdenȱforståelseȱog/ellerȱbrugȱafȱ”radikaliȬ

sering”ȱer,ȱatȱdiskursenȱomȱterrorismeȱogȱekstremismeȱharȱflyttetȱfokus.ȱFremȱtilȱstarȬ
tenȱ afȱ 2000’erneȱ blevȱ terrorismeȱ og/ellerȱ ekstremismeȱ fortolketȱ medȱ referenceȱ tilȱ enȱ
ideologiskȱkontekstȱogȱderafȱfølgendeȱpolitiskȱkamp.ȱDetȱvilȱsige,ȱdetȱenkelteȱindivid,ȱ
derȱblevȱbetegnetȱsomȱ”radikaliseret”ȱellerȱekstrem,ȱblevȱtidligereȱanskuetȱpåȱbaggrundȱ
afȱ enȱ størreȱ samfundsmæssigȱ kontekst,ȱ enȱ ideologiȱ ogȱ enȱ gruppe.ȱ Menȱ efterȱ 11.ȱ sepȬ
temberȱ 2001ȱ ogȱ iȱ denȱ nutidigeȱ omtaleȱ afȱ ”radikaliserede”ȱ iȱ denȱ bredereȱ offentlighedȱ
knyttesȱ”ekstremisten”ȱtilȱenȱpsykosocialȱogȱsocioøkonomiskȱmarginaliseretȱogȱindiviȬ
dualiseretȱ rammeȱ udenȱ referenceȱ tilȱ enȱ bredereȱ samfundsmæssigȱ sammenhæng,ȱ konȬ
fliktȱ ellerȱ kamp.ȱ Disseȱ sammenhængeȱ nedtones,ȱ underkendesȱ ellerȱ udeladesȱ heltȱ Ȭȱ
hvorvedȱ”deȱradikale”ȱfremstårȱsomȱrebellerȱudenȱenȱsag71.ȱ
ȱȱ

Ordetȱ radikaliseringȱ erȱ såledesȱ blevetȱ enȱ løsrevetȱ typeȱ diagnosticeringȱ afȱ etȱ farligtȱ

problemȱiȱdenȱdagligeȱdiskurs.ȱTilȱtrodsȱforȱatȱ’radikalisering’ȱiȱetȱhistoriskȱperspektivȱ
referererȱtilȱdeȱsamfundsmæssigeȱfremskridt,ȱviȱiȱdagȱbetragterȱsomȱmoderneȱȬȱdemoȬ
krati,ȱ afslutningenȱ påȱ slaveriet,ȱ tildelingȱ afȱ rettighederȱ tilȱ arbejdstagere,ȱ ligestillingȱ
mellemȱ kønnene,ȱ trosfrihed,ȱ etc.ȱ Altȱ sammenȱ radikaleȱ politiskeȱ tiltag,ȱ derȱ erȱ blevetȱ
fremmetȱ afȱ folkȱ medȱ radikaleȱ ideer,ȱ derȱ såledesȱ hovedsageligtȱ varȱ reformisterȱ iȱ deresȱ
samtidȱsnarereȱendȱvoldeligeȱekstremister72.ȱPåȱdenȱbaggrundȱsynesȱdeȱnegativeȱassoȬ
ciationer,ȱ derȱ forȱ nuværendeȱ knyttesȱ tilȱ begrebetȱ radikaliseringȱ bådeȱ historiskȱ dårligtȱ
informeretȱogȱpolitiskȱproblematiske73.ȱȱ

Radikalisering - en kognitiv eller en adfærdsmæssig proces?
Radikaliseringȱerȱomstridt,ȱogȱdetȱdebatteresȱstadigvækȱblandtȱforskere,ȱhvorvidtȱradiȬ
kaliseringȱ erȱ enȱ kognitivȱ procesȱ centreretȱ omȱ individetsȱ udviklingȱ afȱ radikaleȱ synsȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱCrone,ȱM.ȱ(2016).ȱRadicalizationȱrevisited:ȱviolence,ȱpoliticsȱandȱtheȱskillsȱofȱtheȱbody.ȱInternaȬ
tionalȱAffairsȱ92:ȱ3ȱȱ
70ȱBoserup,ȱR.ȱA.ȱ(2016).ȱHvadȱsvarerȱviȱJihadisterne?ȱKøbenhavn:ȱInformationsȱForlagȱȱ
71ȱMarkȱSedgwickȱ(2010)ȱTheȱConceptȱofȱRadicalizationȱasȱaȱSourceȱofȱConfusion,ȱTerrorismȱandȱPolitiȬ
calȱViolence,ȱ22:4,ȱ479Ȭ494.ȱLokaliseretȱd.ȱ6.4.2016ȱpå:ȱȱDOI:ȱ10.1080/09546553.2010.491009ȱ
72ȱAlonso,ȱR.ȱetȱalȱ(12ȱcoȬauthors)ȱ(2008).ȱRadicalisationȱprocessesȱleadingȱtoȱactsȱofȱterrorism:ȱAȱconȬ
ciseȱreportȱpreparedȱbyȱtheȱEuropeanȱCommission’sȱExpertȱGroupȱonȱViolentȱRadicalisation.ȱBrusselsȱ
73ȱibidȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

punkter.ȱ Ellerȱ omȱ radikaliseringȱ snarereȱ skalȱ forståsȱ somȱ enȱ adfærdsmæssigȱ proces,ȱ
derȱomfatterȱalt,ȱhvadȱderȱskerȱiȱoptaktenȱtilȱenȱterrorhandling74.ȱȱ
ȱ

Omstridtheden,ȱkobletȱmedȱdebattensȱmanglendeȱempiriskeȱforankring,ȱskaberȱetȱ

afȱdeȱmestȱalvorligeȱproblemerȱvedȱbrugenȱafȱ”radikalisering”.ȱDerȱerȱiȱdenȱoffentligeȱ
diskursȱetableretȱenȱforståelseȱaf,ȱatȱderȱerȱenȱligeȱlinjeȱmellemȱdetȱatȱudvikleȱradikaleȱ
synspunkterȱ tilȱ denȱ enkeltesȱ engagementȱ iȱ politiskȱ vold.ȱ Enȱ sammenhængȱ derȱ sættesȱ
påȱspidsenȱiȱdenȱudokumenteredeȱhypoteseȱomȱetȱsåkaldtȱtippingȱpoint,ȱhvorȱindividetȱ
tagerȱ detȱ endeligeȱ skridtȱ fraȱ stadigȱ mereȱ radikaleȱ udsagnȱ tilȱ voldeligeȱ handling(er).ȱ
Processenȱ opfattesȱ således,ȱ atȱ personenȱ gennemȱ radikaliseringsprocessenȱ udviklerȱ enȱ
størreȱogȱstørreȱacceptȱafȱog/ellerȱvillighedȱtilȱatȱudføreȱvoldeligeȱhandlingerȱforȱatȱopȬ
nåȱsineȱpolitiskeȱmål75.ȱ
ȱ

Forȱatȱundgåȱ enȱsammenblandingȱ afȱ processerȱ derȱ vedrørerȱholdninger/ideologi,ȱ

ogȱ processerȱ derȱ omhandlerȱ konkretȱ adfærd,ȱ skelnerȱ nogleȱ forskereȱ begrebsmæssigtȱ
mellemȱ påȱ denȱ eneȱ sideȱ ”radicalisation/deradicalization”,ȱ somȱ beskriverȱ ændringerȱ iȱ
værdierȱogȱholdningerȱtilȱvoldȱsomȱpolitiskȱvirkemiddel,ȱogȱpåȱdenȱandenȱsideȱ”engaȬ
gement/disengagement”,ȱ somȱ beskriverȱ ændringȱ iȱ adfærdȱ ogȱ konkretȱ voldeligȱ handȬ
ling,ȱforȱeksempelȱdeltagelseȱiȱvoldeligeȱaktiviteter76.ȱȱ
ȱ

ForskereȱsomȱBjørgoȱogȱHorganȱargumentererȱfor,ȱatȱkognitiveȱogȱadfærdsmæssiȬ

geȱ processerȱ børȱ holdesȱ analytiskȱ adskilt,ȱ daȱ forbindelsenȱ mellemȱ disseȱ toȱ processerȱ
hverkenȱerȱdirekteȱellerȱlineær.ȱKognitivȱradikaliseringȱbørȱsesȱsomȱenȱforandringsproȬ
cesȱpåȱniveauȱmedȱatȱforandreȱoverbevisninger,ȱværdierȱogȱideologi.ȱMensȱengagementȱ
erȱenȱforandringsprocesȱpåȱniveauȱmedȱadfærdȱogȱdeltagelse77.ȱȱ
Detȱ overvældendeȱ flertal,ȱ afȱ deȱ somȱ udviklerȱ radikaleȱ synspunkterȱ (forȱ eksempelȱ atȱ
brugenȱafȱvoldȱerȱetȱlegitimtȱmiddelȱforȱatȱopnåȱpolitiskeȱforandringer),ȱengagererȱsigȱ
aldrigȱpersonligtȱiȱpolitiskȱmotiveretȱvold.ȱNogleȱafȱdem,ȱderȱengagererȱsigȱiȱvoldeligeȱ
grupperȱogȱaktiviteter,ȱudviklerȱetȱradikaltȱverdenssyn,ȱsomȱenȱkonsekvensȱafȱȬȱfremforȱ
enȱårsagȱtilȱȬȱderesȱengagement,ȱmensȱandreȱigenȱkunȱudviklerȱyderstȱoverfladiskeȱideȬ
ologiskeȱoverbevisninger78.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(2009).ȱIntroduction.ȱI:ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(Red.),ȱLeavingȱTerrorȬ
ismȱBehind.ȱ(s.ȱ1Ȭȱ15)ȱNewȱYorkȱ
75ȱ Iȱ regeringensȱ handlingsplanȱ tilȱ forebyggelseȱ afȱ radikaliseringȱ ogȱ ekstremismeȱ 2016.ȱ Heriȱ
fremgårȱdetȱat:ȱRadikaliseringȱbetegnerȱenȱkortereȱellerȱlængerevarendeȱproces,ȱhvorȱenȱpersonȱ
tilslutterȱsigȱekstremistiskeȱsynspunkterȱellerȱlegitimererȱsineȱhandlingerȱefterȱekstremistiskȱideoloȬ
gi.ȱ
76ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(2009).ȱIntroduction.ȱI:ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(Red.),ȱLeavingȱTerrorȬ
ismȱBehind.ȱ(s.ȱ1Ȭȱ15)ȱNewȱYork:ȱRoutledgeȱȱ
77ibidȱȱ
78Ibidȱ
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Veletableredeȱ forskningsresultaterȱ fraȱ bådeȱ ekstremismeforskningȱ ogȱ psykologiȱ

indikererȱogså,ȱatȱderȱkunȱeksistererȱenȱløsȱsammenhængȱmellemȱændringȱafȱholdninȬ
gerȱogȱændringȱafȱadfærd.ȱÆndringȱafȱholdningȱmedførerȱaltsåȱikkeȱnødvendigvisȱænȬ
dringȱiȱadfærd.ȱDeȱflesteȱmennesker,ȱsomȱbliverȱradikaliseretȱiȱholdning/ideologi,ȱbliȬ
verȱaldrigȱselvȱinvolveretȱiȱvoldeligeȱaktiviteter.ȱTilsvarendeȱfindesȱderȱmangeȱeksemȬ
plerȱ på,ȱ atȱ personer,ȱ somȱ løsriverȱ sigȱ fraȱ voldsekstremistiskeȱ grupperȱ ogȱ aktiviteter,ȱ
fastholderȱekstremistiskeȱholdningerȱogȱsynspunkter.ȱDeȱerȱ”disengagedȱwithoutȱbeingȱ
deradicalised”79.ȱ
ȱ

Såledesȱ synesȱ radikaliseringȱ ogȱ engagementȱ iȱ voldeligȱ ekstremismeȱ kunȱ løseligtȱ

forbundetȱȬȱogȱsammenhængenȱmellemȱdisseȱprocesserȱerȱlangtȱfraȱklar80.ȱDerforȱerȱdetȱ
vigtigtȱatȱskelneȱmellemȱradikaliseringȱogȱengagement,ȱsamtȱmellemȱdeȬradikaliseringȱogȱdisȬ
engagement,ȱforȱatȱfåȱenȱmereȱdetaljeretȱforståelseȱafȱdisseȱkomplekseȱprocesser81.ȱȱ
ȱ

IȱdenȱnuværendeȱoffentligeȱdiskursȱskelnesȱderȱofteȱikkeȱmellemȱadfærdȱogȱholdȬ

ninger.ȱ Derȱ erȱ detȱ atȱ væreȱ ellerȱ bliveȱ ”radikaliseret”ȱ blevetȱ enȱ typeȱ afȱ standardbetegȬ
nelseȱforȱforklaringenȱpå,ȱ’hvadȱderȱforegårȱførȱbombenȱgårȱaf’82ȱogȱpositionererȱsåledesȱ
individetȱ somȱ etȱ primærtȱ kognitivt,ȱ intellektueltȱ ogȱ ulegemligtȱ væsen,ȱ derȱ oversætterȱ
intellektuelleȱideerȱdirekteȱtilȱvoldeligȱpraksis83.ȱȱ
ȱ

Imidlertidȱ harȱ radikaliseringȱ vistȱ sigȱ bådeȱ begrebsmæssigtȱ Ȭȱ teoretiskȱ somȱ empiȬ

riskȱȬȱuegnetȱtilȱatȱgiveȱsvarȱpåȱnetopȱspørgsmålet84ȱomȱdeȱbagvedliggendeȱsociale,ȱkulȬ
turelleȱogȱpersonpsykologiskeȱårsagerȱtilȱdenȱbestemtȱhandlingsvilje,ȱderȱliggerȱbagȱenȱ
voldeligȱhandling85.ȱȱȱ
ForȱatȱradikaliseringȱskalȱgenvindeȱsitȱmeningsindholdȱbørȱbegrebetȱogȱdermedȱforståȬ
elsenȱ afȱ denȱ enkeltesȱ radikaliseringȱ ogsåȱ iȱ langtȱ højereȱ gradȱ knyttesȱ tilȱ enȱ samfundsȬ
mæssigȱramme,ȱhvorȱradikaliseringȱiȱsinȱkognitiveȱdimensionȱforståsȱsomȱenȱprocesȱafȱ
polariseringȱmedȱstadigȱmereȱkompromisløseȱholdningerȱogȱkonfliktȱmellemȱsocialeȱogȱ
politiskeȱ grupper/aktørerȱ ogȱ iȱ sinȱ adfærdsmæssigeȱ dimension,ȱ derȱ fortolkesȱ medȱ udȬ
gangspunktȱ iȱ individersȱ deltagelseȱ iȱ enȱ kamp,ȱ derȱ knytterȱ anȱ tilȱ lokale,ȱ nationaleȱ ogȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱibidȱ

79

ȱibidȱ
ȱibidȱ
82ȱMarkȱSedgwickȱ(2010)ȱTheȱConceptȱofȱRadicalizationȱasȱaȱSourceȱofȱConfusion,ȱTerrorismȱandȱPolitiȬ
calȱViolence,ȱ22:4,ȱ479Ȭ494.ȱLokaliseretȱd.ȱ4.6.ȱ2016ȱpå:ȱDOI:ȱ10.1080/09546553.2010.491009ȱ
83ȱCrone,ȱM.ȱ(2016).ȱRadicalizationȱrevisited:ȱviolence,ȱpoliticsȱandȱtheȱskillsȱofȱtheȱbody.ȱInternaȬ
tionalȱAffairsȱ92:ȱ3ȱȱ
84ȱBjørgo,ȱT.ȱ(2016)ȱikkeȱpubliceretȱmaterialeȱ
85ȱ Gemmerli,ȱ T.ȱ (2014).ȱ OnlineȬradikalisering:ȱ etȱ uafklaretȱ begreb.ȱ Litteraturreviewȱ afȱ definitionerȱ ogȱ
tilgangeȱindenȱforȱonlineȬradikaliseringȱ(delȱ1ȱafȱ3).ȱDIISȱReportȱ2014:07ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

internationaleȱ(magt)forholdȱogȱdagsordner86.ȱDermedȱikkeȱsagtȱatȱnogleȱafȱdeȱforskelȬ
ligeȱ deltagereȱ ikkeȱ ogsåȱ kanȱ væreȱ marginaliseredeȱ og/ellerȱ haveȱ psykosocialeȱ probleȬ
mer87,ȱmenȱdisseȱgrundeȱbørȱikkeȱståȱaleneȱsomȱforklaringȱpåȱ”radikalisering”.ȱ
ȱ

Radikaliseringȱerȱsåledesȱenȱprocesȱsomȱvedvarendeȱinkludererȱhandling/udsagnȱ

–ȱmodhandling/modsvarȱiȱenȱcirkelbevægelse88ȱ–ȱdetȱerȱikkeȱetȱfænomen,ȱsomȱkanȱforȬ
klaresȱudȱfraȱetȱforholdȱalene,ȱmenȱinvolvererȱenȱheltȱrækkeȱafȱsammensatteȱforholdȱpåȱ
individȱ niveau,ȱ samfundsniveauȱ ogȱ politisk/socialtȱ niveau,ȱ somȱ spillerȱ sammenȱ påȱ
yderstȱkomplekseȱmåder.ȱȱ
ȱ

Radikaliseringȱerȱpåȱlinjeȱmedȱterrorismeȱogȱekstremisme,ȱudtrykȱderȱudelukkenȬ

deȱgiverȱmeningȱiȱrelationȱtilȱenȱkontekst.ȱDerforȱanbefalerȱviȱherȱmedȱrapporten,ȱatȱviȱ
ophørerȱmedȱ atȱbehandleȱ ogȱdyrkeȱ ȇȇradikaliseringȇȇȱ somȱ etȱ absolutȱbegrebȱ ogȱiȱstedetȱ
finderȱ andreȱ ordȱ tilȱ atȱ beskriveȱ det,ȱ viȱ menerȱ atȱ udtrykke,ȱ nårȱ viȱ talerȱ omȱ radikaliseȬ
ring89.ȱDetteȱerȱbl.a.ȱvoresȱærindeȱiȱrapportensȱefterfølgendeȱempiriskeȱkapitlerȱ(kapitelȱ
4Ȭ7).ȱ
ȱ

Voresȱ opfattelseȱ afȱ radikaliseringȱ harȱ konkreteȱ politiskeȱ implikationerȱ forȱ måden,ȱ

hvorpåȱ viȱ forebygger.ȱ Hvisȱ viȱ medȱ radikaliseringȱ overvejendeȱ forstårȱ enȱ kogniȬ
tiv/holdningsmæssig/ideologiskȱproces,ȱbørȱindsatsenȱforȱatȱforhindreȱvoldeligȱekstreȬ
mismeȱretteȱsigȱmodȱ’enȱkampȱomȱidéer’ȱmedȱfokusȱpåȱ’modfortællinger’ȱogȱ’strategiskȱ
meddelelseȇ90.ȱȱ
ȱ

Hvisȱviȱmedȱ’radikalisering’ȱderimodȱmener,ȱdeȱ’vejeȱderȱførerȱtilȱterrorisme’,ȱogȱ

antager,ȱ atȱ deȱ medførerȱ politiskeȱ ogȱ socialeȱ processer,ȱ derȱ kræverȱ særligeȱ evnerȱ ogȱ
færdigheder,ȱ somȱ udviklesȱ gennemȱ deltagelseȱ iȱ aktivistiskeȱ miljøerȱ ogȱ vedvarendeȱ
oplevelseȱmedȱvold,ȱfremstårȱindsatsenȱforȱatȱstyrkeȱdenȱdemokratiskeȱdialogȱderimodȱ
somȱmeningsløs91,ȱogȱandreȱmåderȱatȱforebyggeȱpåȱerȱpåkrævet.ȱȱ
ȱ

Påȱtrodsȱafȱordetsȱcentraleȱplaceringȱiȱdagensȱdiskursȱomȱvejeȱtilȱekstremisme,ȱterȬ

rorisme,ȱogȱnuȱogsåȱ”CrossȬover”ȱsamtȱforebyggelse,ȱerȱudfordringenȱforblevet,ȱatȱskaȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱKarpantschof,ȱR.ȱ(2014).ȱViolenceȱthatȱmatters!ȱRadicalizationȱandȱdeȬradicalizationȱofȱleftist,ȱ
urbanȱmovementsȱ–ȱDenmarkȱ1981–2011.ȱBehavioralȱSciencesȱofȱTerrorismȱandȱPoliticalȱAggression.ȱ
Lokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱDOI:ȱ10.1080/19434472.2014.977330ȱ
87Boserup,ȱR.ȱA.ȱ(2016).ȱHvadȱsvarerȱviȱJihadisterne?ȱKøbenhavn:ȱInformationsȱForlagȱȱ
88ȱChristensen,ȱT.ȱ(2015).ȱAȱquestionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagementȱformȱtheȱextremistȱright.ȱAȱcaseȱ
studyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetȱ
89ȱ Fraȱ foredragȱ vedȱ seminarȱ påȱGrundtvighøjskolenȱ 2016ȱafȱ forskerȱ AnnȬSophieȱ Hemmingsen,ȱ
DIISȱȬȱDanskȱInstitutȱforȱInternationaleȱStudierȱ
90ȱCrone,ȱM.ȱ(2016).ȱRadicalizationȱrevisited:ȱviolence,ȱpoliticsȱandȱtheȱskillsȱofȱtheȱbody.ȱInternaȬ
tionalȱAffairsȱ92:ȱ3ȱ
91ȱibidȱ
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beȱ empiriskȱbelægȱ forȱbegrebetȱradikaliseringȱsamtȱatȱetablereȱ enȱkonsensusȱomkringȱ
detsȱbetydning,ȱforȱdervedȱbedreȱatȱkunneȱforebyggeȱvoldeligȱekstremisme92.ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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ȱ

4. Bander, rockergrupper, radikale
miljøer, kriminelle netværk - ligheder og forskelle
Iȱ detteȱ kapitelȱ vilȱ viȱ fortsætteȱ endnuȱ nogleȱ lagȱ iȱ diskussionenȱ afȱ ’crossȬover’Ȭ
fænomenet,ȱaspekterȱderȱerȱvigtigeȱiȱforholdȱtilȱatȱforstå,ȱhvordanȱhhv.ȱoverlap,ȱforbinȬ
delserȱogȱ bevægelserȱiȱogȱ påȱtværsȱ afȱmiljøerneȱ kanȱ bliveȱ til.ȱDetteȱ inkludererȱ enȱ unȬ
dersøgelseȱaf,ȱhvordanȱforskelligeȱ(interviewede)ȱparterȱforstårȱdeȱmiljøer,ȱsomȱrapporȬ
tenȱomhandler;ȱaltsåȱhhv.ȱ”radikaleȱmiljøer,ȱekstremeȱgrupper,ȱbander,ȱrockergrupperȱ
ogȱkriminelleȱnetværk”.ȱDetȱerȱforskningsmæssigtȱmestȱudbredtȱatȱstudereȱhvertȱmiljøȱ
adskiltȱogȱhverȱforȱsig.ȱMenȱhvadȱskerȱder,ȱnårȱman,ȱsomȱviȱiȱdenneȱrapportsȱopdrag,ȱ
serȱpåȱtværsȱafȱmiljøerne?ȱHvilkeȱindholdsmæssigeȱogȱorganisatoriskeȱlighederȱogȱforȬ
skelleȱfinderȱviȱpåȱtværsȱafȱmiljøerne?ȱOgȱhvordanȱharȱdisseȱlighederȱogȱforskelleȱbeȬ
tydningȱ for,ȱ hvorvidtȱ derȱ opstårȱ bevægelserȱ ogȱ eventuelleȱ overlapȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ
dem?ȱȱ

Kategorisering og en etnografisk tilgang til feltet
Menȱførstȱlidtȱomȱdeȱkategorierȱderȱbrugesȱtilȱatȱbetegneȱmiljøerne:ȱ
ȱ

Iȱ nærværendeȱ rapportȱ erȱ ’radikalt’ȱ brugtȱ iȱ betydningenȱ afȱ grupper,ȱ miljøerȱ ellerȱ

enkeltȱindivider,ȱderȱsøgerȱatȱpromovereȱenȱpolitiskȱideologiskȱdagsorden,ȱsomȱafvigerȱ
iȱ forstandȱ afȱ atȱ væreȱ mereȱ markanteȱ endȱ deȱ almeneȱ antagetȱ politiskeȱ dagsordenerȱ iȱ
samfundet.ȱ ȱ Mensȱ ’ekstremeȱ grupper’ȱ erȱ enȱ sammenslutningerȱ afȱ mennesker,ȱ derȱ erȱ
villigeȱtilȱatȱanvendeȱvold,ȱtrusler,ȱchikaneȱogȱovervågningȱiȱforsøgetȱpåȱatȱopnåȱderesȱ
politiskeȱmål.ȱDetȱvilȱsige,ȱmetoderȱderȱerȱulovligeȱiȱetȱliberaltȱdemokratiȱsomȱdetȱdanȬ
ske.ȱȱDeltagerneȱiȱdeȱ’ekstremeȱgrupper’ȱkenderȱofteȱhinanden,ȱogȱdetȱsynesȱatȱkræveȱ
acceptȱafȱdeȱandreȱdeltagere,ȱnårȱnyeȱskalȱinkluderes.ȱȱ
ȱ

Betegnelserneȱ forȱ ’kriminelleȱ grupper’ȱ erȱ talrigeȱ ogȱ typiskȱ omstridte.ȱ Detȱ sammeȱ

gælderȱpolitietsȱogȱeksempelvisȱbandeforskeresȱforsøgȱpåȱatȱetablereȱfasteȱdefinitionerȱ
tilȱ atȱidentificereȱ hhv.ȱ rockergrupperingerȱ versusȱ bander,ȱ versusȱekstremeȱ grupperinȬ
ger,ȱikkeȱmindstȱfordiȱkonkreteȱgrupperingerȱændrerȱsigȱoverȱhistoriskȱtidȱogȱsted93.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Mørck,ȱ L.ȱ (2006).ȱ Grænsefællesskaberȱ ȬȱLæringȱ ogȱ overskridelseȱ afȱ marginalisering.ȱ Roskilde:ȱ RosȬ
kildeȱUniversitetsforlagȱ
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Iȱ denneȱ rapportȱ vilȱ viȱ illustrereȱ enȱ etnografiskȱ tilgangȱ tilȱ feltet,ȱ somȱ viȱ ligeledesȱ

anbefalerȱtilȱdeȱpraktikere,ȱsomȱarbejderȱmedȱforebyggelseȱogȱexitinterventionerȱindenȬ
forȱ felterne.ȱ Iȱ stedetȱ forȱ atȱ brugeȱ energiȱ påȱ atȱ diskutereȱ definitioner,ȱ derȱ gælderȱ påȱ
tværsȱafȱhistoriskȱtidȱogȱsted,ȱsåȱanbefalerȱvi,ȱatȱmanȱheleȱtidenȱbestræberȱsigȱpåȱatȱgåȱ
åbentȱ ogȱ nysgerrigtȱ tilȱ feltetȱ påȱ enȱ måde,ȱ hvorȱ manȱ afsøgerȱ ogȱ diskutereȱ forskelleȱ ogȱ
lighederȱmellemȱsåkaldtȱ’ekstreme’ȱellerȱ’radikale’ȱgrupperȱogȱdeȱgeografiskȱforankreȬ
deȱgrupper,ȱbandeȬȱogȱrockergrupperinger.ȱȱ
ȱ

Sidstnævnteȱerȱgrupperinger,ȱderȱharȱdetȱtilȱfælles,ȱatȱdeȱpåȱbaggrundȱafȱenȱmereȱ

ellerȱmindreȱstruktureretȱorganiseringȱ hylderȱværdierȱsåsomȱloyalitetȱblandtȱ’brødre’,ȱ
gårȱopȱiȱatȱforsvareȱsinȱæreȱogȱstatusȱiȱrelationȱtilȱudråbteȱ’fjender’94,ȱogȱforȱrockergrupȬ
pernesȱ vedkommendeȱ viserȱ deresȱ magtȱ ogȱ territorieȱ vedȱ atȱ etablereȱ etȱ klubhusȱ iȱ detȱ
område,ȱ hvorȱ deȱ typiskȱ ogsåȱ kanȱ væreȱ sammenȱ omȱ atȱ sælgeȱ hash,ȱ stofferȱ og/ellerȱ fiȬ
nansiereȱogȱreproducereȱgruppensȱoverlevelseȱogȱstatusȱgennemȱandreȱslagsȱmereȱellerȱ
mindreȱkriminelleȱaktiviteter.ȱȱBandeȬȱrockermiljøetȱerȱofteȱprægetȱafȱinterneȱogȱeksterȬ
neȱkonflikter,ȱsomȱnogleȱgangeȱmæglesȱogȱeksempelvisȱkanȱlandesȱmedȱgensidigeȱaftaȬ
lerȱomkringȱterritorielȱfordelingȱafȱgeografiskeȱområderȱsamtȱkriminelleȱmarkeder95.ȱȱȱ

Rockere, bander og ’beyond’ entydig skelnen
Denȱiȱinternationalȱforskningȱudbredteȱtendensȱtilȱentydigȱskelnenȱmellemȱ’rockere’ȱogȱ
’bander’ȱkommerȱtilȱkort,ȱnårȱviȱserȱpåȱdeȱsenesteȱ10ȱårsȱhistoriskeȱudviklingȱiȱbandeȬ
rockerȬmiljøetȱ iȱ Danmark.ȱ Fraȱ danskȱ kontekstȱ kenderȱ viȱ tilȱ bandekonflikter,ȱ derȱ rumȬ
merȱaktørerȱfraȱsåvelȱrockergrupperingerȱ(fxȱHellsȱAngels,ȱHA)ȱogȱgeografiskȱbaseredeȱ
grupperingerȱ(fxȱrødderȱfraȱBlågårdsȱPlads),ȱderȱiȱkonfliktenȱmedȱHAȱændredeȱkarakȬ
terȱiȱretningȱafȱatȱbrugeȱmereȱvoldeligeȱmidler,ȱfxȱskydevåben,ȱogȱsomȱligeledesȱmedȬ
virkedeȱ tilȱ atȱ nyeȱ styrkedeȱ ogȱ tværgeografiskeȱ bandegrupperingerȱ somȱ eksempelvisȱ
LoyalȱToȱFamiliaȱ(LTF)ȱopstod.ȱEnȱbandegrupperingȱderȱiȱdagȱerȱforankretȱpåȱtværsȱafȱ
lokaltȱgeografiskeȱområderȱiȱhovedsageligtȱhovedstadsområdet,ȱsåsomȱBlågårdsȱPlads,ȱ
TingbjergȱogȱKokkedal.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Mørck,ȱ L.ȱ L.ȱ (2016).ȱ Inkluderendeȱ grænsefællesskaber.ȱ Bandeinvolveringȱ ogȱ bandekonflikterȱ iȱ
Danmark.ȱ(s.ȱ209Ȭ226)ȱiȱBjørnȱHamreȱ&ȱVibeȱLarsen.ȱ(red.).ȱInklusion,ȱUdsathedȱogȱtværprofessioȬ
neltȱsamarbejde.ȱ
94ȱ Mørck,ȱ L.ȱ (2006).ȱ Grænsefællesskaberȱ ȬȱLæringȱ ogȱ overskridelseȱ afȱ marginalisering.ȱ Roskilde:ȱ RosȬ
kildeȱUniversitetsforlagȱ
95ȱMørck,ȱL.ȱL.ȱ(2016).ȱInkluderendeȱgrænsefællesskaber.ȱBandeinvolveringȱogȱbandekonflikterȱiȱ
Danmark.ȱI:ȱȱHamre,ȱB.,ȱ&ȱLarsen,ȱV.ȱ(red.).ȱInklusion,ȱUdsathedȱogȱtværprofessioneltȱsamarbejde.ȱ(s.ȱ
209Ȭ226)ȱFrederiksberg:ȱFrydenlund.ȱȱ
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ȱ

HistorienȱomȱenȱgruppeȱungeȱdrengeȱfraȱMjølnerparkenȱiȱKøbenhavnȱudgørȱendȬ

nuȱ etȱ eksempelȱ på,ȱ hvordanȱ detȱ iȱ praksisȱ ikkeȱ giverȱ meningȱ atȱ definereȱ entydigeȱ alȬ
mengældendeȱ kategorierȱ ogȱ skelnenȱ mellemȱ eksempelvisȱ ’indvandrergruppering’,ȱ
’bande’ȱellerȱ’rockergruppering’.ȱEnȱgruppeȱfraȱMjølnerparkenȱbegyndteȱatȱfåȱomtaleȱiȱ
medierne,ȱdaȱdeȱsomȱungeȱdrengeȱ(omkringȱ2009)ȱtogȱensȱhættetrøjerȱpåȱmedȱnavnetȱ
BrothasȱandȱSouljazȱogȱlodȱsigȱfotografereȱsammenȱiȱmedierne.ȱȱEfterfølgendeȱblevȱdeȱ
involveretȱ iȱ flereȱ alvorligeȱ konflikter,ȱ hvilketȱ kanȱ tænkesȱ atȱ haftȱ betydningȱ for,ȱ atȱ deȱ
hurtigtȱ komȱ medȱ iȱ Nationaltȱ Efterforskningsȱ Centersȱ (NEC)ȱ banderegister.ȱ Senereȱ iȱ
2014ȱhavdeȱendnuȱenȱkonfliktȱbetydningȱfor,ȱatȱgruppenȱsplittedeȱop,ȱogȱnogenȱbevæȬ
gedeȱsigȱindȱiȱenȱnystiftetȱgrupperingȱGremiumȱ(enȱoprindeligȱtyskȱrockergruppering),ȱ
hvorimodȱandreȱfraȱBrothasȱsenereȱ(iȱ2016)ȱifølgeȱmedierneȱblevȱopslugtȱafȱenȱandenȱiȱ
danskȱsammenhængȱnystiftetȱgruppering,ȱdeȱsåkaldteȱBlackȱJacketsȱfraȱTyskland.ȱIfølȬ
geȱdanskeȱmedierȱblevȱBlackȱJacketsȱoprindeligt,ȱiȱ1985,ȱtilȱsomȱ ”forsvarsorganisationȱ
modȱracisterȱogȱnynazister”96,ȱhvilketȱdogȱikkeȱlængereȱfremgårȱafȱderesȱhjemmeside.ȱȱ
ȱ

Derȱerȱnogetȱalmentȱinteressantȱiȱdisseȱkonfliktmæssigeȱaspekter,ȱderȱogsåȱafȱogȱtilȱ

udløserȱenȱpolitiskȱdimension,ȱhvorȱdisseȱ(bandeȬ,ȱrockerȬȱog/ellerȱgeografiskȱbaserede)ȱ
grupperȱalleȱpræsentererȱsigȱsomȱ”forsvarere”ȱafȱnogetȱogȱnogen,ȱogȱdermedȱpåȱnogleȱ
måderȱharȱoverlapȱtilȱdeȱpolitiske/ideologiskeȱsager,ȱsomȱviȱserȱhosȱgrupperȱindenforȱ
denȱekstremeȱhøjreȱogȱvenstreȱfløj.ȱȱSomȱviȱskalȱseȱsenereȱiȱkapitelȱ5ȱgjaldtȱdetteȱaspektȱ
ligeledesȱ forȱ Hellsȱ Angelsȱ ogȱ deresȱ Sjakalmanifest,ȱ derȱ udråbteȱ demȱ somȱ forsvarȱ forȱ
danskerneȱmodȱdeȱsåkaldteȱ”sjakaler”ȱ97.ȱȱ
ȱ

DeȱinterviewedeȱiȱdenneȱundersøgelseȱȬȱbådeȱansatteȱhvisȱarbejdeȱinvolvererȱtidliȬ

gereȱ ellerȱ nuværendeȱ kriminelle,ȱ samtȱ deȱ somȱ harȱ enȱ fortidȱ i,ȱ hvadȱ deȱ selvȱ betegnerȱ
somȱ rockergrupper,ȱ banderȱ og/ellerȱ ekstremeȱ grupperȱ –ȱ skelnerȱ mellemȱ ’rockermedȬ
lemmer’ȱogȱ’bandemedlemmer’.ȱȱ
ȱ

Iȱstedetȱforȱatȱdefinereȱdeȱforskelligeȱgrupperingerȱabstraktȱharȱviȱvalgtȱatȱbrugeȱdeȱ

forskelligeȱ kategorierȱ etnografisk98.ȱ Detȱ vilȱ sige,ȱ atȱ viȱ anvenderȱ ogȱ forstårȱ ’rocker’ȱ ogȱ
’bander’ȱ ogȱ ’ekstremeȱ grupper’,ȱ ogȱ ’bandeȬ/rockermiljøet’ȱ påȱ baggrundȱ afȱ enȱ almenȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Lokaliseretȱ d.ȱ 15.1.2016ȱ på:ȱ http://ekstrabladet.dk/112/brothasȬerȬfortidȬbandeȬfraȬnoerrebroȬ
faarȬrygmaerker/5973025ȱ
97ȱ Mørck,ȱ L.ȱ L.ȱ Hussain,ȱ K.,ȱ MøllerȬAndersen,ȱ C.,ȱ Ozupek,ȱ T.,ȱ Palm,ȱ A.,ȱ &ȱ Vorbeck,ȱ I.,ȱ (2013).ȱ
Praxisȱdevelopmentȱinȱrelationȱtoȱgangȱconflicts,ȱCopenhagenȱDenmark.ȱOutlines,ȱ14ȱ(2),ȱ79Ȭ105,ȱ
Mørck,ȱ L.ȱ L.ȱ (2016).ȱ Inkluderendeȱ grænsefællesskaber.ȱ Bandeinvolveringȱ ogȱ bandekonflikterȱ iȱ
Danmark.ȱI:ȱHamre,ȱB.,ȱ&ȱLarsen,ȱV.ȱ(red.).ȱInklusion,ȱUdsathedȱogȱtværprofessioneltȱsamarbejde.ȱ(s.ȱ
209Ȭ226)ȱFrederiksberg:ȱFrydenlund.ȱ
98ȱCrone,ȱM.ȱ(2014).ȱReligionȱandȱViolence:ȱGoverningȱMuslimȱMilitancyȱthroughȱAestheticȱAsȬ
semblages.ȱMillennium:ȱJournalȱofȱInternationalȱStudies,ȱVol.ȱ43(1)ȱ291ȱ–307ȱ
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anvendelseȱafȱkategorierne,ȱmedȱreferenceȱtilȱhvordanȱdeȱforskelligeȱindividerȱiȱunderȬ
søgelsenȱforstårȱogȱbrugerȱtermerne99.ȱȱ
ȱ

Deȱ forskelle,ȱ somȱtræderȱ fremȱ iȱ empirienȱ viaȱ denȱ måde,ȱ hvorpåȱ deȱ interviewedeȱ

anvenderȱdeȱforskelligeȱbetegnelser,ȱreferererȱimplicitȱtilȱgradenȱafȱsocialȱorganiseringȱ
ogȱstrukturering.ȱEnȱforståelseȱsomȱnedenståendeȱcitatȱerȱetȱtypiskȱeksempelȱpå.ȱȱ
ȱ
I:ȱNuȱsigerȱduȱ’bandeȱogȱrockere’.ȱHvadȱerȱforskellenȱpåȱenȱbandegrupperingȱogȱrockere?ȱȱ
Interviewede:ȱAaaaaaȱja,ȱhvadȱerȱforskellen?ȱAltså,ȱmanȱkanȱsige,ȱrockergrupperingerȱtagerȱ
ofteȱafsætȱiȱenȱforening,ȱenȱfællesȱinteresse.ȱDetȱharȱjoȱsåȱtraditioneltȱsetȱværetȱmotorcykler.ȱ
Enȱbande,ȱdetȱerȱjoȱikkeȱnogenȱforening.ȱDeȱharȱjoȱikkeȱvedtægter.ȱȱDetȱharȱdeȱjoȱiȱenȱrockȬ
erklub.ȱȱDerȱharȱdeȱjoȱvedtægter,ȱikke.ȱEnȱbandeȱdetȱerȱuorganiseretȱiȱdenȱforstand,ȱatȱderȱ
ikkeȱerȱvedtægterȱogȱenȱgeneralforsamlingȱogȱalleȱdeȱderȱtingȱogȱsager.ȱMenȱselvfølgeligȱorȬ
ganiseretȱpåȱandenȱvis,ȱetȱhierarkiȱogȱenȱleder,ȱellerȱflereȱledere,ȱikke.ȱ
ȱ
HellsȱAngelesȱogȱBandidosȱerȱdeȱiȱdanskȱsammenhængeȱældsteȱogȱmestȱudbredteȱekȬ
semplerȱpå,ȱhvadȱderȱforståsȱvedȱenȱ’rockergruppe’,ȱogȱdetȱerȱogsåȱdem,ȱderȱnævnesȱafȱ
deȱinterviewede.ȱRockergrupperneȱopfattesȱsomȱmegetȱvelorganiseredeȱmedȱetȱtydeligtȱ
hierarki,ȱsomȱdeltagerneȱskalȱarbejdeȱsigȱopȱigennemȱforȱmedȱtidenȱatȱbliveȱaccepteredeȱ
ogȱfuldgyldigeȱmedlemmer.ȱDerudoverȱharȱflereȱafȱdeȱinterviewedeȱbeskrevetȱ’bandeȬ
grupperinger’ȱ somȱ mereȱ impulsiveȱ og,ȱ medȱ undtagelseȱ afȱ nogleȱ fåȱ grupperingerȱ ogȱ
enkeltpersoner,ȱ somȱ mindreȱ professionelleȱ kriminelle.ȱ ȱ ’Rockergrupperne’ȱ fremhævesȱ
somȱmereȱprofessionelleȱiȱderesȱudførelseȱafȱkriminalitetȱogȱvoldȱogȱmereȱvelovervejeȬ
deȱiȱforholdȱtilȱhvilkenȱtypeȱkriminalitet,ȱdeȱinvolveresȱi,ȱogȱdenȱmådeȱhvorpåȱdeȱudføȬ
rerȱogȱomgåsȱden.ȱȱ
ȱ

’Rockergrupperne’ȱ adskillesȱ ogsåȱ fraȱ ’bander’ȱ ogȱ ’kriminelleȱ netværk’ȱ vedȱ atȱ deȱ

beskrivesȱ somȱ havendeȱ klubhuse,ȱ vedtægterȱ forȱ klubbenȱ og,ȱ somȱ nogleȱ afȱ deȱ interȬ
viewedeȱpåpeger,ȱstørreȱsolidaritetȱblandtȱdeltagerne.ȱIȱmodsætningȱtilȱbanderne,ȱsom,ȱ
påȱtrodsȱafȱatȱogsåȱdeȱiȱstørreȱogȱstørreȱudstrækningȱskaberȱenȱgrænseȱomȱfællesskabetȱ
vedȱ brugȱ afȱ rygmærker,ȱ logoerȱ ogȱ fællesȱ lokaler,ȱ stadigȱ betragtesȱ somȱ mereȱ løseligtȱ
organiseretȱiȱsammenligningȱmedȱ’rockerne’.ȱȱ
ȱ

’Kriminelleȱnetværk’ȱellerȱ’geografiskȱbaseredeȱgrupperinger’100ȱanvendesȱofteȱsomȱ

betegnelserȱforȱenȱgruppeȱafȱindivider,ȱderȱerȱvoksetȱopȱsammenȱellerȱerȱvennerȱogȱsåȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱibidȱ
ȱMørck,ȱL.ȱ(2006).ȱGrænsefællesskaberȱȬȱLæringȱogȱoverskridelseȱafȱmarginalisering.ȱRoskilde:ȱRosȬ
kildeȱ Universitetsforlag,ȱ Mørck,ȱ L.ȱ L.ȱ (2016).ȱ Inkluderendeȱ grænsefællesskaber.ȱ BandeinvolveȬ
ringȱogȱbandekonflikterȱiȱDanmark.ȱI:ȱHamre,ȱB.,ȱ&ȱLarsen,ȱV.ȱ(red.).ȱInklusion,ȱUdsathedȱogȱtværȬ
professioneltȱsamarbejde.ȱ(s.ȱ209Ȭ226)ȱFrederiksberg:ȱFrydenlundȱȱ
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ȱ

ȱ

ogsåȱudviklerȱetȱvistȱfællesskabȱomȱatȱlaveȱkriminalitet.ȱForȱnogleȱafȱdeltagernesȱvedȬ
kommendeȱbliverȱdetȱudgangspunktetȱforȱenȱkriminelȱløbebaneȱindȱiȱmereȱorganisereȬ
deȱgrupper,ȱjf.ȱeksempletȱovenfor,ȱhvorȱenȱgruppeȱungeȱdrengeȱfraȱMjølnerparkenȱblevȱ
tilȱBrothasȱogȱSouljaz,ȱderȱoverȱtidȱblevȱsplittet,ȱogȱnogenȱblevȱtilȱGremiumȱogȱandreȱtilȱ
BlackȱJackets.ȱ
ȱ

Etȱnetværkȱerȱmegetȱløsereȱendȱenȱgruppe,ȱharȱuklareȱgrænser,ȱerȱmindreȱendȱetȱ

miljøȱ ogȱ harȱ typiskȱ visseȱ (eventueltȱ konfliktuelle)ȱ forbindelserȱ tilȱ andreȱ grupperingerȱ
ogȱmiljøer.ȱMenȱbådeȱnetværkȱogȱmiljøȱerȱudtrykȱforȱenȱmegetȱmereȱløsȱsocialȱorganiseȬ
ringȱiȱforholdȱtilȱdet,ȱderȱforståsȱvedȱbander,ȱrockergrupperȱogȱekstremeȱgrupper.ȱȱ
ȱ

’Banderȱ‘ogȱ’rockergrupper’ȱharȱdenȱslagside,ȱatȱordeneȱantyderȱenȱslagsȱentydigȱ

forståelseȱafȱenȱorganiseringȱellerȱforsamlingerȱafȱmennesker,ȱder,ȱafhængigȱafȱhvorfraȱ
’grupperne’ȱ anskues,ȱ fremstårȱ somȱ megetȱ forskelligartede.ȱ ’Bander’ȱ ogȱ ’rockerȬ
grupperinger’ȱskaberȱdesudenȱideenȱomȱenȱentydigȱsammenslutningȱafȱmennesker,ȱderȱ
erȱforholdsvistȱorganiseret,ȱhvorimodȱdisseȱsammenslutningerȱmedȱdeȱiȱdetȱetableredeȱ
systemsȱ mereȱ udbredtȱ anvendteȱ begreberȱ ”bandeȬȱ ogȱ rockermiljøet”ȱ synesȱ påȱ sammeȱ
tidȱatȱværeȱenȱdelȱafȱmereȱellerȱmindreȱløstȱsammensatteȱogȱoverlappendeȱgrupperȱogȱ
deltagereȱ iȱ fællesskaber,ȱ etȱ miljøȱ derȱ inkludererȱ konflikterȱ ogȱ konfliktlinjerȱ mellemȱ
grupperȱomȱeksempelvisȱære,ȱstatusȱogȱmagt.ȱ

Radikale miljøer og ekstreme grupper?
Nårȱ viȱ skriverȱ radikaleȱ ’miljøer’,ȱ forȱ eksempelȱ iȱ forbindelseȱ medȱ miljøetȱ omkringȱ BZ,ȱ
deȱautonomeȱellerȱUngdomshuset,ȱerȱdetȱforȱatȱindikere,ȱatȱderȱnetopȱerȱtaleȱomȱetȱmilȬ
jøȱmedȱuklareȱgrænserȱforȱbegyndelseȱogȱafslutning.ȱDenȱenkelteȱkanȱsåledesȱværeȱenȱ
delȱafȱenȱpolitiseretȱungdomskultur,ȱderȱerȱkarakteriseretȱvedȱværeȱorienteretȱmodȱnogȬ
leȱbestemteȱ politiskeȱmærkesagerȱogȱværdierȱogȱhaveȱsinȱdagligeȱgangȱknyttetȱtilȱudȬ
valgteȱområderȱafȱbyen,ȱderȱerȱknyttetȱtilȱdeȱsammeȱværdier.ȱDeltagerneȱiȱmiljøetȱkanȱ
haveȱmegetȱforskelligartedeȱpositionerȱogȱårsagerȱtilȱdeltagelseȱȬȱnogleȱindividerȱkomȱ
måskeȱiȱUngdomshusetȱpåȱJagtvejȱ69ȱiȱKøbenhavnȱforȱatȱspilleȱmusikȱogȱværeȱsammenȱ
medȱkammeraterne,ȱmensȱandreȱlavedeȱaktivistiskȱteaterȱogȱdeltogȱiȱmadklubbenȱellerȱ
hangȱudȱsammeȱmedȱvennerne.ȱȱ
ȱ

Forȱnogleȱafȱdeȱpersonerȱsomȱharȱdeltagetȱiȱdenneȱundersøgelse,ȱblevȱdeltagelsenȱiȱ

miljøetȱomkringȱBZȱogȱUngdomshusetȱderesȱ’vejȱind’ȱiȱdenȱ’hårdeȱkerne’ȱogȱførteȱderȬ
medȱtilȱetȱengagementȱiȱenȱekstremȱgruppe,ȱsamtidigȱmedȱatȱdeȱforblevȱaktiveȱsocialtȱ
ogȱpolitiskȱpåȱtværsȱafȱdetȱstørreȱmiljø.ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
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Detȱ sammeȱ gørȱ sigȱ gældendeȱ påȱ denȱ ydersteȱ højrefløj,ȱ hvorȱ deltagerneȱ ogsåȱ erȱ

fællesȱ omȱ nogleȱ radikaleȱ ogȱ ekstremeȱ holdningerȱ ogȱ værdier.ȱ Denȱ ydersteȱ højrefløjȱ
bestårȱogsåȱafȱforskelligeȱgrupper,ȱderȱtilsammenȱudgørȱetȱmiljøȱbeståendeȱafȱforskelliȬ
geȱ delȬtagereȱ mht.ȱ alderȱ ogȱ socialȱ spredningȱ samtȱ grundeȱ tilȱ deltagelseȱ ogȱ positionȱ iȱ
miljøet.ȱ Detȱ vilȱ sige,ȱ derȱ vilȱ væreȱ deltagere,ȱ somȱ harȱ væretȱ involveretȱ iȱ forȱ eksempelȱ
denȱnuȱhedengangneȱDanskeȱForening,ȱsomȱharȱværetȱmedlemȱpåȱbaggrundȱafȱnogleȱ
ideologiskeȱvisioner,ȱsomȱadskillerȱsigȱmarkantȱfraȱdeȱunge,ȱderȱvarȱengageretȱiȱBloodȱ
andȱHonour101,ȱCombatȱ18,ȱWhiteȱPride,ȱellerȱmåskeȱdemȱalleȱtre,ȱogȱhvorȱnogleȱdeltogȱ
iȱslagsmålȱogȱforfølgelseȱafȱogȱoverfaldȱpåȱpolitiskeȱmodstandere.ȱȱ
ȱ

Enȱ ekstremȱ gruppeȱ kanȱ såledesȱ udgøreȱ enȱ hårdȱ kerneȱ afȱ kriminelleȱ ogȱ ekstremeȱ

deltaȬgere,ȱ somȱ fungererȱ påȱ baggrundȱ afȱ etȱ størreȱ ogȱ potentieltȱ ikkeȬkrimineltȱ hele.ȱ
Detteȱ kanȱ fxȱ væreȱ enȱ protestbevægelseȱ ellerȱ forening,ȱ derȱ ogsåȱ kanȱ haveȱ samarbejdsȬ
partnereȱogȱstøtterȱiȱdetȱparlamentariskeȱsystemȱogȱagereȱmedȱreferenceȱtilȱlovligeȱpoliȬ
tiskeȱaktørerȱiȱdetȱstørreȱsamfund.ȱSamtidigȱmedȱatȱdenȱenkelteȱviaȱsinȱdeltagelseȱiȱdenȱ
ekstremeȱ delȱ afȱ enȱ protestgruppeȱ ellerȱ foreningȱ oparbejderȱ voldsȬȱ ogȱ kriminalitetsȬ
kompetencer.ȱ

Bevægelser i og på tværs
Påȱbaggrundȱafȱovenståendeȱetnografiskeȱkategorierȱharȱvi,ȱforȱatȱillustrereȱdeȱmiljøerȱ
ogȱbevægelserȱdeȱ16ȱinterviewedeȱformersȱharȱværetȱengageredeȱi,ȱudarbejdetȱnedenȬ
ståendeȱoversigt:ȱȱ
ȱ
x

KriminelleȱnetværkȱiȱforbindelseȱmedȱbrugȱogȱsalgȱafȱstofÆRockerȬgruppeȱȱ

x

RockerȬgruppeȱÆRockerȬgruppe

x ȱȱ Kriminelleȱnetværk/bandeȱgrupperingerÅÆreligiøseȱmiljøerÅÆrejseȱtilȱudȬ
landetȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱBloodȱ&ȱHonourȱerȱetȱnynazistiskȱnetværk,ȱderȱpromovereȱHvidȱMagtȱmusikȱgrupper,ȱsomȱ
blevȱgrundlagtȱiȱUSAȱiȱ1987ȱogȱhavdeȱforbindelseȱtilȱCombatȱ18.ȱGruppenȱvarȱaktivȱiȱDenmarkȱ
fraȱ1997ȱtilȱ2005ȱogȱarrangeredeȱHvidȱmagtȱkoncerterȱogȱdistribueredeȱetȱmagasin.ȱLokaliseretȱd.ȱ
18.11.2016ȱpå:ȱ https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_%26_Honour.ȱ Combatȱ18ȱ (C18)ȱerȱenȱnynaȬ
zistiskȱterrorgruppe,ȱsomȱopstodȱiȱUK,ȱogȱspredteȱsigȱtilȱandreȱlande.ȱLokaliseretȱd.ȱ18.11.2016ȱ
på:ȱhttps://en.wikipedia.org/wiki/Blood_%26_Honourȱsetȱ7.11.2016ȱ
101ȱ Ultraȱ Whiteȱ Pride,ȱ erȱ enȱ højreekstremistiskȱ ogȱ nynazistiskȱ hooligangruppering,ȱ derȱ støtterȱ
detȱaarhusianskeȱfodboldholdȱAGF.ȱSidenȱstartenȱiȱ1994ȱharȱWhiteȱPrideȱværetȱenȱerklæretȱhøjȬ
reorienteretȱgruppe,ȱogȱflereȱafȱdensȱmedlemmerȱharȱværetȱinvolveretȱiȱoverfaldȱpåȱandreȱfodȬ
boldfans,ȱ udlændingeȱ ogȱ venstrefløjsaktivister.ȱ Lokaliseretȱ d.ȱ 18.11.2016ȱ på:ȱ
https://da.wikipedia.org/wiki/White_Prideȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

x ȱȱ KriminelleȱnetværkȱÅȱÆreligiøseȱmiljøerȱÅÆkriminelle netværkȱ
x ȱȱ Ungdomskriminalitetȱ ÆȱRadikaleȱ venstreorienteredeȱ grupperȱ Åȱ ÆȱVenstreȱ
ekstremistiskeȱgrupperȱÅȱÆȱKriminelleȱnetværkȱ
x ȱȱ RadikaleȱvenstreorienteredeȱgrupperȱÆȱHøjreȱekstremistiskeȱgrupperȱ
x ȱȱ Musikȱmiljøerȱ(BlackȱmetalȱogȱPunk),ȱHooliganȱmiljøerȱÆȱHøjreȱekstremistiskeȱ
grupperȱ

xȱȱ HøjreȱekstremistiskeȱgrupperȱÆȱRockergrupperingȱ
Førstȱnævnesȱdenȱførsteȱtypeȱ(kriminelle)ȱmiljø,ȱgruppeȱellerȱnetværkȱdeȱinterviewedeȱ
harȱ væretȱ involveretȱ i.ȱ Dernæstȱ viserȱ pilenȱ deȱ forskelligeȱ bevægelsesretninger,ȱ derȱ erȱ
identificeretȱiȱinterviewene.ȱNårȱpilenȱpegerȱiȱénȱretning,ȱillustreresȱdenȱenȱbevægelseȱ
fraȱetȱmiljøȱoverȱiȱetȱeksklusivtȱengagementȱiȱenȱandenȱkriminelȱellerȱekstremȱgruppe.ȱ
Nårȱpilenȱderimodȱpegerȱiȱbeggeȱretninger,ȱillustrererȱden,ȱenȱbevægelseȱhvorȱdenȱenȬ
kelteȱbevægerȱsigȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱoverlappendeȱmiljøer,ȱhvorȱenȱtilhørighedȱikkeȱeksȬ
kludererȱetȱsamtidigtȱengagementȱiȱandreȱkriminelleȱellerȱekstremeȱmiljøer.ȱ

Afrunding – fra kategorisering til situeret identitet
Viȱ harȱ iȱ detteȱ kapitelȱ forsøgtȱ atȱ undgåȱ udbredteȱ tendenserȱ tilȱ atȱ begribeȱ bandeȬȱ ogȱ
rockergrupperingerȱog/ellerȱradikaleȱogȱekstremeȱgrupperȱsomȱentydige,ȱabstrakteȱogȱ
definerbareȱ kategorier,ȱ fordiȱ viȱ mener,ȱ atȱ abstraheringȱ ogȱ tilhørendeȱ definitionerȱ afȱ
kategorierȱmedvirkerȱtilȱatȱskabeȱetȱunuanceretȱsynȱpåȱdeltagerne.ȱȱHvisȱmanȱfokusererȱ
ogȱdefinererȱpåȱgruppeniveau,ȱsåȱkommerȱdeltagerneȱiȱenȱgivenȱgruppeȱellerȱmiljøȱletȱ
tilȱ atȱ fremståȱ somȱ om,ȱ atȱ deȱ alleȱ harȱ sammeȱ positioner,ȱ interesserȱ ogȱ mulighederȱ ogȱ
begrænsningerȱiȱmiljøerne,ȱhvilketȱikkeȱerȱtilfældet.ȱȱ
ȱ

Somȱ deȱ konkreteȱ empiriskeȱ eksemplerȱ iȱ rapportensȱ næstkommendeȱ kapitelȱ 5Ȭ7ȱ

viser,ȱ erȱ derȱ derimodȱ talrigeȱ måderȱ atȱ indgå,ȱ engagereȱ sigȱ ogȱ væreȱ enȱ delȱ afȱ diverseȱ
grupperȱogȱmiljøerȱpå.ȱDetteȱerȱafȱvæsentligȱbetydning,ȱisærȱnårȱfokusȱsomȱherȱiȱdenneȱ
undersøgelseȱerȱpåȱenȱeventuelȱvidereȱkriminelȱog/ellerȱvoldeligȱløbebane.ȱPersonerne,ȱ
derȱerȱinterviewetȱtilȱdenneȱundersøgelse,ȱharȱdeltagetȱdedikeretȱogȱengageretȱiȱogȱpåȱ
tværsȱ afȱ forskelligeȱ miljøerȱ ogȱ harȱ derigennemȱ oparbejdetȱ relationerȱ ogȱ kompetencer,ȱ
derȱharȱværetȱbetydningsfuldeȱforȱderesȱvidereȱbevægelserȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱkriminelleȱ
ogȱekstremeȱgrupper.ȱȱ
ȱ

Somȱviȱskalȱseȱiȱdetȱnæsteȱkapitel,ȱerȱvejeneȱindȱiȱekstreme,ȱradikaleȱogȱkriminelleȱ

grupperȱmegetȱkomplekseȱogȱforskelligeȱforȱforskelligeȱpersoner,ȱmenȱbilledetȱkompliȬ
ceresȱ yderligereȱ af,ȱ atȱ tilhørighedȱ ogȱ identitetȱ blandtȱ aktiveȱ deltagereȱ iȱ kriminelleȱ ogȱ
ekstremeȱmiljøer,ȱbådeȱ påȱ individȱ ogȱgruppeniveau,ȱ kanȱskifteȱkarakterȱ altȱ efterȱ hvilȬ

ȱ
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kenȱsituation,ȱdeȱsomȱenkeltindividȱellerȱiȱfællesskabȱengageresȱi.ȱStudierȱviserȱsåledes,ȱ
atȱenȱrammendeȱkarakteristikȱafȱeksempelvisȱ’ekstreme’ȱgrupperȱogȱindividerȱer,ȱatȱdeȱiȱ
nogleȱsammenhængeȱogȱsituationerȱagererȱsomȱenȱgruppeȱellerȱklike,ȱmensȱdeȱiȱandreȱ
sammenhængeȱhandlerȱsomȱpolitiskeȱaktivister.ȱDenȱsituationelleȱidentitetȱafhængerȱafȱ
konfliktniveauerneȱiȱenȱgivenȱsituation,ȱsamtȱafȱhvorȱmanȱerȱiȱsinȱdeltagerbane.ȱErȱmanȱ
fxȱpåȱvejȱudȱog/ellerȱpåȱvejȱiȱretningȱafȱetȱandetȱmiljø?ȱȱDetȱafhængerȱligeledesȱaf,ȱhvemȱ
deȱiȱenȱgivenȱsituationȱbetragterȱsomȱderesȱpotentielleȱfjendeȱog/ellerȱallierede102,ȱhvilȬ
ketȱigenȱharȱenȱafsmittendeȱeffektȱpåȱmotiverȱforȱhandlinger.ȱȱ
ȱ

Somȱ nedenståendeȱ udsagnȱ eksemplificerer,ȱ variererȱ motivetȱ forȱ fxȱ vold.ȱ Erȱ detȱ

ideologiskȱmotiveret,ȱellerȱerȱideologiȱreduceretȱtilȱetȱkategoriseringsværktøj,ȱderȱbruȬ
gesȱforȱatȱlegitimereȱvoldȱmodȱmennesker,ȱderȱkategoriseresȱsomȱenȱmodstanderȱaleneȱ
pga.ȱudseendeȱogȱtøj?ȱSomȱdenneȱtidligereȱhøjreekstremistȱfortæller:ȱȱ
ȱ
Iȱstartenȱvarȱmanȱmegetȱpolitiskȱengageretȱogȱideologiskȱoverbevistȱogȱbla,ȱbla,ȱikke.ȱMenȱ
tilȱsidst…ȱogsåȱindenȱjegȱselvȱvarȱbegyndtȱatȱspekulereȱpå,ȱatȱnuȱgiderȱjegȱfaktiskȱikkeȱdetȱ
herȱcirkusȱmere,ȱdaȱvarȱdetȱvoldȱforȱvoldensȱskyld.ȱIkkeȱenȱskidȱandet.ȱNårȱmanȱkomȱgåendeȱ
påȱ gaden,ȱ ogȱ manȱ såȱ enȱ ellerȱ anden,ȱ somȱ jegȱ synesȱ såȱ venstreorienteretȱ ud,ȱ såȱ kunneȱ deȱ
godtȱligeȱfåȱenȱbemærkning,ȱogȱsåȱvarȱdetȱdumt,ȱhvisȱdeȱstoppedeȱopȱogȱsvaredeȱigenȱellerȱ
gjordeȱetȱellerȱandet,ȱsåȱfikȱdeȱnogleȱpåȱbladet,ȱikkeȱ…ȱDetȱkanȱgodtȱvære,ȱdeȱsletȱikkeȱvarȱ
venstreorienterede,ȱatȱdeȱbareȱhavdeȱenȱTȬshirtȱpå,ȱsomȱvarȱmoderigtigȱogȱhavdeȱenȱringȱiȱ
næsen,ȱellerȱmærkeligtȱhårȱikkeȱogȱså…ȱfuckȱdig.ȱȱ
ȱ
Somȱ eksempletȱ viser,ȱ vilȱ individer,ȱ derȱ afȱ udenforståendeȱ betragtesȱ somȱ enȱ delȱ afȱ enȱ
gruppeȱ ellerȱ miljø,ȱ måskeȱ ikkeȱ (længere)ȱ selvȱ opfatteȱ sigȱ somȱ sådan.ȱ Italesættelseȱ ogȱ
selvforståelseȱvilȱofteȱveksleȱaltȱefterȱdeȱsammenhænge,ȱdenȱenkelteȱindgårȱi.ȱȱ
ȱ

Nårȱrapportenȱargumentererȱforȱatȱforståȱidentitetȱsitueret103ȱogȱværeȱvarsomȱmedȱ

rigideȱkategoriseringer,ȱsåȱhandlerȱdetȱomȱatȱretteȱopmærksomhedenȱpåȱkonteksten,ȱpåȱ
positionerȱ ogȱ ståsteder,ȱ fordiȱ disseȱ harȱ afgørendeȱ betydningȱ for,ȱ hvordanȱ menneskerȱ
handler,ȱogȱforȱhvordanȱdeȱkategoriseresȱogȱforståsȱafȱandre,ȱogȱforȱhvordanȱdeȱforstårȱ
ogȱ kategorisererȱ sigȱ selv.ȱ Deresȱ selvforståelserȱ såvelȱ omȱ andresȱ opfattelserȱ afȱ demȱ
veksler,ȱafhængigȱafȱhvemȱdeȱerȱsammenȱmed,ȱhvorȱdeȱerȱsammen,ȱogȱhvadȱdeȱforskelȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
102ȱBjørgo,ȱT.,Haaland.ȱT.ȱ&ȱCarlsson,ȱY.ȱ(2005).ȱConflictȱProcessesȱbetweenȱYouthȱGroupsȱinȱaȱ
NorwegianȱCity:ȱPolarisationȱandȱRevenge.ȱEuropeanȱJournalȱofȱCrime,ȱCriminalȱLawȱandȱCriminalȱ
Justice,ȱVol.ȱ13/1,ȱ44–74,ȱ
103ȱLave,ȱJ.ȱ&ȱWenger,ȱE.ȱ (1991).ȱSituatedȱLearning:ȱLegitimateȱPeripheralȱParticipation.ȱNewȱYork:ȱ
CambridgeȱUniversityȱPressȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

ligeȱparterȱiȱsammenhængenȱerȱfællesȱom104.ȱDenneȱsituationelleȱkarakterȱafȱtilhørighedȱ
ogȱidentitetȱunderstregerȱogså,ȱatȱderȱikkeȱerȱtaleȱomȱekskluderendeȱkategorier,ȱenȱpoȬ
inteȱsomȱogsåȱerȱyderstȱrelevantȱforȱrapportensȱdiskussionȱogȱkritikȱafȱ”CrossȬover”ȱ(jf.ȱ
kapitelȱ1ȱogȱ2).ȱȱȱ
ȱ

Menȱuansetȱbetegnelseȱbevirkerȱinvolveringȱiȱetȱradikaltȱmiljø,ȱenȱekstremȱgruppe,ȱ

enȱbandeȱellerȱrockergruppe,ȱatȱdenȱenkelteȱskaberȱnyeȱkontakter,ȱderȱpotentieltȱgiverȱ
adgangȱ tilȱ andreȱ (kriminelle)ȱ relationerȱ ogȱ grupperȱ ogȱ udstikkerȱ denȱ fremtidigeȱ kursȱ
påȱligeȱlinjeȱmedȱandreȱformerȱforȱsocialtȱengagement.ȱ
ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Mørck,ȱ L.ȱ (2006).ȱ Grænsefællesskaberȱ Ȭȱ Læringȱ ogȱ overskridelseȱ afȱ marginalisering.ȱ Roskilde:ȱ RosȬ
kildeȱUniversitetsforlagȱ
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5. Veje ind i ekstreme miljøer,
kriminelle netværk, bander og
rockergrupperinger
Denneȱdelȱafȱrapportenȱbelyserȱmenneskersȱvejeȱindȱiȱdeȱmiljøer,ȱviȱoverordnetȱsetȱkalȬ
derȱekstremeȱgrupper,ȱkriminelleȱnetværk,ȱbanderȱogȱrockergrupperinger,ȱogȱdenȱkonȬ
tekstȱ deȱ indgårȱ i,ȱ samtȱ deȱ måderȱ hvorpåȱ diverseȱ grupperȱ ogȱ miljøerȱ rekruttererȱ nyeȱ
deltagere.ȱȱ
ȱ

VoresȱintentionȱmedȱatȱsynliggøreȱdeȱforskelligeȱdeltagersȱvejeȱindȱiȱdiverseȱmiljøȬ

erȱogȱgrupperȱerȱatȱgiveȱlæserenȱenȱindsigtȱiȱdeȱmangeȱsammenhænge,ȱderȱmedvirkerȱ
til,ȱatȱdenȱenkelteȱbliverȱenȱdeltager.ȱMenȱsigtetȱerȱogså,ȱatȱtydeliggøreȱhvorledesȱdeltaȬ
gelseȱoverȱtidȱskaberȱmangeȱensartedeȱerfaringerȱogȱkropsliggjortȱvidenȱsamtȱrelationerȱ
ogȱnetværkȱȬȱpåȱtværsȱafȱmiljøerneȱȬȱderȱforȱnogleȱdeltagereȱgørȱdetȱnaturligtȱatȱbevægeȱ
sigȱ påȱ tværsȱ afȱ ellerȱ udvikleȱ overlappendeȱ ekstremeȱ ogȱ kriminelleȱ identiteterȱ ogȱ tilȬ
hørsforhold.ȱ
ȱ

Deȱformers,ȱderȱerȱinterviewetȱtilȱdenneȱrapport,ȱblevȱførstȱinvolveretȱiȱentenȱradiȬ

kaleȱ politiskeȱ miljøer,ȱ kriminelleȱ netværk,ȱ banderȱ ellerȱ rockergrupper.ȱ Deȱ erȱ startetȱ
medȱ etȱ nysgerrigtȱ engagementȱ ogȱ harȱ førstȱ derefterȱ bevægetȱ sigȱ videreȱ tilȱ enȱ andenȱ
grupperingȱellerȱudvikletȱoverlappendeȱtilhørsforholdȱiȱandreȱkriminelleȱog/ellerȱeksȬ
tremeȱgrupperȱellerȱreligiøseȱmiljøer.ȱȱȱ
ȱ

Iȱ denneȱ delȱ afȱ rapportenȱ belyserȱ viȱ deȱ radikaleȱ miljøerȱ ellerȱ kriminelleȱ netværk,ȱ

banderȱ ogȱ rockergrupperinger,ȱ deȱ personer,ȱ derȱ harȱ deltagetȱ iȱ rapporten,ȱ førstȱ blevȱ
involveretȱi.ȱ
ȱ

Flereȱafȱdem,ȱderȱerȱinterviewedeȱtilȱundersøgelsen,ȱharȱværetȱengageretȱiȱkrimiȬ

nelleȱnetværkȱellerȱbanderȱogȱerȱsidenȱblevetȱtroendeȱmuslimer.ȱForȱdemȱharȱdetȱreligiȬ
øseȱ fællesskabȱ ogȱ religionenȱ væretȱ enȱ mulighedȱ forȱ atȱ udvikleȱ nyeȱ livsbanerȱ ogȱ meȬ
ning,ȱforȱderigennemȱatȱløsriveȱsigȱfraȱderesȱdeltagelseȱiȱkriminelleȱnetværk,ȱmensȱdetȱ
forȱandreȱharȱudgjortȱetȱkortȱindslag,ȱhvorȱdeȱpåȱsammeȱtidȱbådeȱharȱværetȱenȱdelȱafȱetȱ
krimineltȱogȱetȱreligiøstȱfællesskab,ȱforȱsidenȱigenȱatȱhelligeȱsigȱkriminalitetenȱogȱopgiȬ
veȱ deresȱ forbindelseȱ tilȱ detȱ religiøseȱ fællesskab.ȱ ȱ Andreȱ igenȱ harȱ forladtȱ bandemiljøetȱ
ogȱværetȱiȱMellemøstenȱsomȱnødhjælpsarbejderȱog/ellerȱkrigere,ȱforȱsidenȱatȱlæggeȱdeȬ
resȱkriminelleȱlivȱbagȱsigȱogȱbliveȱaktivtȱpraktiserendeȱmuslimer.ȱFællesȱforȱdemȱalleȱer,ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

atȱdeȱreligiøseȱfællesskaberȱikkeȱharȱværetȱindgangenȱtilȱhverkenȱkriminelleȱellerȱeksȬ
tremeȱmiljøer,ȱmenȱsnarereȱenȱudgang.ȱȱ
ȱ

Sidenȱdeȱinterviewedesȱengagementȱiȱreligiøseȱfællesskaberȱog/ellerȱrejserȱtilȱMelȬ

lemøstenȱ ikkeȱ harȱ væretȱ enȱ indgang,ȱ menȱ enȱ udgangȱ ellerȱ etȱ samtidigȱ tilhørsforhold,ȱ
inddragesȱdisseȱmiljøerȱudelukkendeȱiȱdenȱgrad,ȱdetȱerȱrelevantȱogȱmeningsgivendeȱiȱ
forholdȱ tilȱ atȱ forklareȱ bevægelserȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ ekstermeȱ grupper,ȱ kriminelleȱ netȬ
værkȱsamtȱbandeȱogȱrockermiljøet.ȱMenȱdeȱbeskrivesȱikkeȱiȱetȱsærskiltȱkapitelȱpåȱlinjeȱ
medȱhøjreȬȱogȱvenstreradikaleȱogȱekstremeȱgrupperȱsamtȱbandeȬȱogȱrockermiljøerne.ȱ
ȱ

Iȱdetteȱkapitelȱzoomerȱviȱindȱpåȱenkeltesȱpersonersȱvejeȱtilȱdeltagelse,ȱforȱderigenȬ

nemȱ atȱ skabeȱ eksemplariskeȱ fortællingerȱomȱ menneskersȱ involveringȱogȱbevægelserȱ iȱ
ogȱpåȱtværsȱafȱdiverseȱgrupperȱogȱmiljøer.ȱVoresȱmålȱerȱatȱvise,ȱhvorledesȱdenȱenkeltesȱ
engagementȱ iȱ etȱ miljøȱ opstårȱ somȱ responsȱ tilȱ sociale,ȱ konfliktuelleȱ ogȱ politiskeȱ samȬ
menhænge,ȱderȱdragerȱmenneskerȱtilȱatȱengagereȱsigȱpåȱbaggrundȱafȱmangeartedeȱmoȬ
tiver,ȱmål,ȱønskerȱogȱbehov.ȱȱ
ȱ

Hervedȱønskerȱviȱatȱsynliggøreȱdenȱkontekst,ȱderȱspillerȱsammenȱmedȱdenȱenkelȬ

tesȱdeltagerbaneȱforȱderigennemȱatȱillustrere,ȱhvordanȱengagementetȱiȱekstremeȱmiljøȬ
er,ȱgrupperȱogȱbanderȱerȱknyttetȱtilȱsociale,ȱpolitiskeȱogȱhistoriskeȱbegivenheder,ȱogȱatȱ
’radikalisering’ȱdermedȱikkeȱkanȱforklaresȱellerȱfinderȱstedȱudelukkendeȱpåȱbaggrundȱ
afȱ løsrevne,ȱ individualiseredeȱ årsager,ȱ såsomȱ denȱ enkeltesȱ psykosocialeȱ forholdȱ ellerȱ
marginaliseredeȱ position,ȱ menȱ derimodȱ erȱ resultatetȱ afȱ etȱ komplekstȱ samspilȱ mellemȱ
individȱogȱsamfund.ȱȱ
ȱ

Radikaleȱ og/ellerȱ ekstremistiskeȱ miljøerȱ erȱ etableretȱ medȱ enȱ fællesȱ forankringȱ iȱ

forståelsenȱ afȱpolitikȱsomȱandetȱogȱmereȱendȱdet,ȱderȱforegårȱiȱFolketinget.ȱPolitikȱer,ȱ
anskuetȱfraȱradikaleȱmiljøerȱog/ellerȱekstremistiskeȱgrupper,ȱatȱforståȱsomȱdeȱuformelleȱ
måder,ȱindivider,ȱgrupperȱogȱsocialeȱbevægelserȱudenforȱdeȱpolitiskeȱinstitutionerȱforȬ
søgerȱ atȱ synliggøreȱ politiskeȱ forholdȱ ogȱ dermedȱ påvirkeȱ politiskeȱ beslutningerȱ ellerȱ
mindskeȱogȱbegrænseȱpolitiskeȱmodstandere105.ȱ
ȱ

Vedȱ atȱ inddrageȱdisseȱforholdȱ erȱdet,ȱudoverȱ atȱkontekstualisereȱ empirien,ȱdesuȬ

denȱ voresȱ intentionȱ atȱ problematisereȱ radikaliseringsdiskursenȱ yderligere.ȱ Medȱ konȬ
kreteȱ empiriskeȱ eksemplerȱ vilȱviȱviseȱdetȱ problematiskeȱ iȱatȱ begrænseȱ’radikalisering’ȱ
tilȱ etȱ individueltȱ social/økonomiskȱ marginaliseretȱ ståsted.ȱ Viȱ anskueliggør,ȱ hvorledesȱ
enkeltindividerȱ engageresȱ påȱ enȱ baggrundȱ afȱ individuelleȱ behov,ȱ nysgerrighed,ȱ poliȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱBoserup,ȱR.ȱA.ȱ(2016).ȱHvadȱsvarerȱviȱJihadisterne?ȱKøbenhavn:ȱInformationensȱForlagȱ
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tiskȱogȱsocialȱindignation,ȱderȱerȱinformeretȱafȱkonkreteȱsociale,ȱpolitiskeȱogȱhistoriskeȱ
hændelser106.ȱȱ
ȱ

Detteȱforholdȱfremgårȱogsåȱafȱvoreȱinterviewsȱmedȱtidligereȱdeltagereȱpåȱbådeȱdenȱ

ekstremeȱ højreȬȱ ogȱ venstrefløj.ȱ Deȱ blevȱ involveretȱ iȱ løbetȱ afȱ slutȱ 1980’erneȱ ogȱ iȱ løbetȱ
90’erneȱiȱhenholdsvisȱDanmark,ȱSverige,ȱNorge,ȱogȱUSA,ȱenȱtidȱprægetȱafȱstoreȱpolitiȬ
skeȱbevægelserȱogȱmanifestationerȱnationaltȱsomȱinternationalt,ȱhvorȱbådeȱdenȱaktiviȬ
stiskeȱvenstreȬȱogȱhøjrefløjȱstårȱstærktȱiȱSkandinavienȱogȱEuropa.ȱȱ
ȱ

Viaȱdenneȱtilnærmelseȱvilȱviȱligeledesȱbelyseȱdeȱrekrutteringsstrategier,ȱdeȱforskelȬ

ligeȱtyperȱ kriminelleȱog/ellerȱ ekstremeȱmiljøerȱ skaberȱ viaȱderesȱ mangeartedeȱaktiviteȬ
ter.ȱ
ȱ

Fællesȱ forȱdiverseȱgrupper,ȱ banderȱ ogȱekstremeȱmiljøerȱerȱ deresȱtilstedeværelseȱ iȱ

enȱ lokalȱ kontekst,ȱ derȱ igennemȱ arrangementerȱ somȱ fester,ȱ demonstrationerȱ ogȱ andreȱ
formerȱ forȱ aktivȱ involveringȱ skaberȱ synlighedȱ ogȱ dervedȱ mulighedȱ forȱ involveringȱ
og/ellerȱforȱaktivȱrekrutteringȱafȱnyeȱpotentielleȱdeltagere.ȱ
ȱ

Ekstremeȱgrupper,ȱkriminelleȱnetværk,ȱbanderȱogȱrockergrupperingerȱrepræsenteȬ

rerȱiȱudgangspunktetȱforskelligeȱværdier,ȱmålsætningerȱogȱkulturelȱviden,ȱligesomȱdeȱ
agererȱpåȱforskelligeȱmåderȱiȱforholdȱtilȱenȱstørreȱsamfundsmæssigȱkontekst.ȱȱ
ȱ

Detȱerȱderforȱvigtigtȱatȱunderstrege,ȱatȱderȱerȱforskelleȱmellemȱradikaleȱmiljøerȱogȱ

ekstremeȱgrupper,ȱderȱreferererȱtilȱellerȱligefremȱerȱvoksetȱudȱafȱideologiskeȱorientereȬ
deȱprotestgrupperȱellerȱagererȱmedȱreferenceȱtilȱpolitiskeȱideologierȱsammenlignetȱmedȱ
kriminelleȱnetværk,ȱbanderȱogȱrockergrupper.ȱDet,ȱsomȱadskillerȱvejeneȱindȱiȱekstremeȱ
ogȱradikaleȱmiljøerȱfraȱkriminelleȱnetværk,ȱbanderȱogȱrockergrupper,ȱer,ȱatȱiȱdenȱgradȱ
deȱbenytterȱkriminalitet,ȱerȱmotivationenȱforȱdenȱforskellig.ȱȱ
ȱ

Kriminelleȱnetværk,ȱbanderȱogȱrockergrupperingerȱbegårȱtypiskȱkriminalitetȱforȱatȱ

opnåȱøkonomiskȱprofit,ȱmensȱekstremeȱgrupperȱȬȱiȱudgangspunktetȱȬȱbegårȱkriminaliȬ
tetȱforȱatȱfinansiereȱsamfundsmæssigeȱforandringer.ȱȱ
ȱ

Enȱekstremȱgruppeȱkanȱudgøreȱenȱhårdȱkerneȱafȱkriminelleȱogȱekstremeȱdeltagere,ȱ

somȱfungererȱpåȱbaggrundȱafȱetȱstørreȱogȱpotentieltȱikkeȬkrimineltȱhele.ȱDetȱkanȱværeȱ
enȱprotestbevægelseȱellerȱforeninger,ȱderȱkanȱhaveȱsamarbejdspartnereȱogȱstøtterȱiȱdetȱ
parlamentariskeȱsystemȱogȱagereȱmedȱreferenceȱtilȱlovligeȱpolitiskeȱaktørerȱiȱdetȱstørreȱ
samfund.ȱDenneȱlegaleȱdeltagelseȱkanȱforegåȱsamtidigȱmed,ȱatȱdenȱenkelteȱviaȱsinȱdelȬ
tagelseȱ iȱ denȱ ekstremeȱ delȱ afȱ protestgruppeȱ ellerȱ foreningȱ oparbejderȱ voldsȬȱ og/ellerȱ
kriminalitetskompetencerȱogȱeventueltȱerfaringȱmedȱbrugȱafȱogȱanskaffelseȱafȱvåben.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
106ȱKarpantschof,ȱR.ȱ(2014).ȱViolenceȱthatȱmatters!ȱRadicalizationȱandȱdeȬradicalizationȱofȱleftist,ȱ
urbanȱmovementsȱ–ȱDenmarkȱ1981–2011.ȱBehavioralȱSciencesȱofȱTerrorismȱandȱPoliticalȱAggression.ȱ
Lokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱDOI:ȱ10.1080/19434472.2014.977330ȱ
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ȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ
Deȱsåkaldteȱbanderȱsamlesȱomkringȱkriminelleȱaktiviteterȱogȱprofitmaksimeringȱ,ȱmenȱ
ogsåȱiȱetȱfællesskabȱomȱandreȱting,ȱherunderȱsammenholdȱmodȱudpegedeȱfjender.ȱDisȬ
seȱforholdȱgælderȱifølgeȱpolitietȱligeledesȱforȱrockerneȱomendȱiȱenȱmereȱhierarkiskȱorȬ
ganiseretȱform,ȱderȱvirkerȱpåȱtværsȱafȱlokaleȱterritorier,ȱklubhuseȱogȱlandegrænser.ȱForȱ
deleȱafȱdeltagerneȱ påȱtværsȱafȱ miljøerneȱ udgørȱvoldȱogȱkriminalitetȱsåledesȱpotentieltȱ
enȱ fællesnævner.ȱ Bådeȱ ekstremeȱ grupper,ȱ bander,ȱ rockergrupperȱ ogȱ kriminelleȱ netȬ
værkȱfungererȱmedȱreferenceȱtilȱlokale,ȱnationaleȱsåvelȱsomȱinternationaleȱforhold.ȱ
ȱ

Derȱerȱdogȱflereȱfællestrækȱendȱforskelle,ȱnårȱviȱkiggerȱpåȱtværsȱafȱdisseȱgruppeȬ

ringerȱogȱmiljøer:ȱDeȱflesteȱdeltagereȱiȱradikaleȱogȱekstremeȱpolitiskeȱmiljøerȱengageresȱ
iȱudgangspunktetȱafȱandreȱårsagerȱendȱideologiske107.ȱMangeȱbliverȱsåledesȱinvolveretȱiȱ
miljøerneȱpåȱbaggrundȱafȱenȱmangesidigȱkombinationȱafȱnysgerrighed,ȱatȱandreȱvennerȱ
færdesȱiȱmiljøet,ȱsøgenȱefterȱspændingȱogȱfællesskab,ȱbeskyttelseȱogȱȬȱforȱdeȱekstremeȱ
politiskȬideologiskeȱ miljøerȱ Ȭȱ enȱ mereȱ ellerȱ mindreȱ defineretȱ følelseȱ afȱ socialȱ og/ellerȱ
politiskȱindignation.ȱȱ
ȱ

Motiverȱ forȱ deltagelse,ȱ derȱ ligeledesȱkanȱfindesȱpåȱtværsȱafȱmiljøerne,ȱ erȱdenȱ enȬ

keltesȱbehovȱforȱbeskyttelse,ȱønsketȱomȱatȱbeskytteȱandre,ȱhåbetȱomȱatȱopnåȱenȱiȱgrupȬ
penȱ anerkendtȱ position,ȱ atȱ væreȱ ”noget”ȱ ogȱ opnåȱ etȱ stærktȱ tilhørsforholdȱ somȱ delȱ afȱ
gruppen.ȱForȱbandeȬ/rockermiljøerneȱkanȱdetteȱligeledesȱkombineresȱmedȱinteressenȱiȱ
atȱforøgeȱegenȱprestige,ȱatȱhaveȱmagtȱogȱadgangȱtilȱflereȱmaterielleȱgoder.ȱDeltagelsenȱiȱ
rockerȬ/bandemiljøerneȱ ogȱ kriminelleȱ netværkȱ skerȱ såledesȱ ogsåȱ påȱ baggrundȱ afȱ denȱ
enkeltesȱengagementȱiȱetȱnetværk,ȱderȱkriminaliseresȱigennemȱdeȱaktiviteter,ȱdeȱlaverȱ
sammenȱ ellerȱ pga.ȱ eksistensenȱ afȱ kriminelleȱ enkeltȱ individer,ȱ netværkȱ ogȱ banderȱ iȱ
nærmiljøet.ȱȱ
ȱ

Somȱdetȱudfoldesȱiȱnæsteȱkapitelȱafȱrapporten,ȱharȱdetȱmiljø,ȱsomȱdenȱenkelteȱenȬ

gageresȱiȱheltȱafgørendeȱbetydningȱforȱændringenȱafȱhansȱrefleksionsgrundlag,ȱsynȱpåȱ
verden,ȱ voldskapacitetȱ ogȱ udviklingenȱ afȱ enȱ ideologiskȱ orienteretȱ forståelsesȬȱ ogȱ forȬ
tolkningsramme108.ȱ Forståetȱ påȱ denȱ mådeȱ atȱ deltagelseȱ medførerȱ etableringenȱ afȱ enȱ
alternativȱ forståelsesȬȱ ogȱ fortolkningsramme,ȱ samtȱ atȱ denȱ enkeltesȱ identitetȱ ogȱ handȬ
lingsrepertoireȱmedȱtidenȱforandres.ȱEmpirienȱviser,ȱatȱidentitetenȱogȱhandlingsreperȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Bjørgo,ȱ T.ȱ (1997).ȱ Racistȱ andȱ RightȬwingȱ Violenceȱ inȱ Scandinavia,ȱ Patterns,ȱ Perpetrators,ȱ andȱ ReȬ
sponses.ȱOslo:ȱTanoȱAschehougsȱFonteneserieȱȱ
108ȱChristensen,ȱT.ȱW.ȱ(2015).ȱAȱquestionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagementȱformȱtheȱextremistȱright.ȱAȱ
caseȱstudyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetȱ
Karpantschof,ȱ R.ȱ (2014).ȱ Violenceȱ thatȱ matters!ȱ Radicalizationȱ andȱ deȬradicalizationȱ ofȱ leftist,ȱ
urbanȱmovementsȱ–ȱDenmarkȱ1981–2011.ȱBehavioralȱSciencesȱofȱTerrorismȱandȱPoliticalȱAggression.ȱ
Lokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱDOI:ȱ10.1080/19434472.2014.977330ȱ
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toiretȱtypiskȱudviklesȱpåȱbaggrundȱafȱdeltagelsenȱiȱgrupperneȱ–ȱmedȱandreȱordȱskalȱekȬ
sempelvisȱekstremȱideologiȱikkeȱforståsȱsomȱårsagenȱtilȱdeltagelseȱiȱenȱideologisȱekstremeȱ
gruppering109.ȱ Grupperingerneȱ ogȱ miljøerneȱ reproducererȱ såledesȱ praksisfællesskabetȱ
gennemȱpersonernesȱdeltagelse.ȱȱȱLigeledesȱ(re)produceresȱderȱenȱslagsȱsocialtȱogȱkulȬ
tureltȱ konstrueredeȱ forståelsesdomæner,ȱ hvorȱ bestemteȱ tegn,ȱ aktørerȱ ogȱ handlingerȱ
tildelesȱ betydningȱ iȱ modsætningȱ tilȱ andre110,ȱ somȱ nedtones,ȱ ignoreresȱ ellerȱ sanktioneȬ
res.ȱ

Social og politisk indignation, nysgerrighed og fællesskab indgange til den radikale venstrefløj
IdeologiȱerȱofteȱikkeȱdenȱprimæreȱårsagȱtilȱatȱmenneskerȱinvolveresȱiȱradikaleȱogȱeksȬ
tremeȱmiljøer111.ȱMenȱhvorforȱogȱhvordanȱbliverȱdeȱsåȱengageredeȱpolitiskeȱaktørerȱiȱȬȱiȱ
detteȱtilfældeȱȬȱetȱudenomȬparlamentariskȱvenstreorienteretȱmiljø?ȱ
ȱȱ

Iȱ1980Ȭ90’ernesȱDanmarkȱdemonstrererȱungeȱmodȱnedskæringerȱpåȱuddannelsesȬ

området,ȱ arbejderneȱ strejker,ȱ derȱ varȱ sammenstødȱ mellemȱ Christianitterȱ ogȱ Politi,ȱ ogȱ
kampenȱmodȱdetȱsvenskeȱ atomkraftværkȱ Barsebäckȱvarȱ iȱfuldȱgangȱsideløbendeȱ medȱ
kampenȱmodȱbådeȱatomvåbenȱogȱdetȱløbskeȱvåbenkapløbȱmellemȱØstblokkenȱogȱVeȬ
sten.ȱȱȱ
ȱȱ

BZȬbevægelsen,ȱ derȱ opstårȱ iȱ 1980’erne,ȱ vokserȱ såledesȱ fremȱ påȱ enȱ baggrundȱ afȱ

demonstrationerȱogȱpolitiskeȱaktionerȱiȱindȬȱogȱudlandȱogȱetableresȱmedȱinspirationȱfraȱ
andreȱ lignendeȱ bevægelserȱ iȱ hovedsageligtȱ Amsterdam,ȱ Zürichȱ ogȱ Berlin.ȱ BZȬ
bevægelsenȱ stodȱ bagȱ etableringenȱ afȱ Ungdomshusetȱ påȱ Jagtvejȱ 69ȱ påȱ Nørrebroȱ iȱ KøȬ
benhavnȱiȱ1982,ȱsammeȱårȱsomȱetȱtilsvarendeȱhusȱblevȱetableretȱiȱOsloȱȬȱBlitzhuset112.ȱȱȱ
BZȬbevægelsenȱlæggerȱgrundsteneȱforȱenȱaktivistiskȱpolitiskȱkulturȱbaseretȱpåȱhappeȬ
nings,ȱcivilȱulydighedȱogȱbrugenȱafȱgadekampeȱogȱandreȱtyperȱbådeȱvoldeligeȱogȱikkeȬ
voldeligeȱaktionsformerȱiȱkampenȱforȱatȱopnåȱpolitiskeȱmål.ȱȱȱ
ȱ

Besatteȱhuse,ȱsomȱUngdomshusetȱellerȱBlitzȱhusetȱiȱOslo,ȱblevȱetableretȱsomȱalterȬ

nativeȱrum,ȱhvorȱungeȱkunneȱværeȱsammenȱogȱorganisereȱkulturelleȱogȱpolitiskeȱaktiȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱibidȱ
ȱ Holland,ȱ D.,ȱ Lachicotteȱ J.ȱ W.,ȱ Skinner,ȱ D.,ȱ &ȱ Cain,ȱ C.ȱ (1998).ȱ Identityȱ andȱ Agencyȱ inȱ Culturalȱ
Worlds.ȱCambridge,ȱMassachusetts,ȱLondon,ȱEngland:ȱȱHarvardȱUniversityȱPressȱ
111ȱ Christensen,ȱ T.W.ȱ (2009).ȱ Denȱ ensrettedeȱmangfoldighed.ȱȱ I:ȱKarpantschof,ȱ R.,ȱ &ȱ Lindblom,ȱ
M.ȱ (Red),ȱ Kampenȱ omȱ Ungdomshuset,ȱ studierȱ iȱ etȱ oprør,ȱ (s.ȱ 229Ȭȱ 251)ȱ København:ȱ Frydenlundȱ &ȱ
Monsunȱ
112ȱKarpantschof,ȱR.,ȱ&ȱMikkelsen,ȱF.ȱ(2009).ȱKampenȱomȱbyensȱrum.ȱI:ȱKampenȱomȱUngdomshuȬ
set,ȱstudierȱiȱetȱoprør,ȱ(s.ȱ19Ȭ41),ȱKarpantschof,ȱR.ȱ&ȱLindblom,ȱM.ȱ(Red).ȱKøbenhavn:ȱFrydenlundȱ
&ȱMonsunȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

viteterȱ påȱ egneȱ præmisser.ȱ Ungdomshusetȱ iȱ Københavnȱ udgjordeȱ forȱ eksempelȱ ramȬ
menȱomȱetȱveganerkøkken,ȱenȱcafe,ȱmusiklokalerȱogȱvarȱdesudenȱenȱsceneȱforȱpunkȱogȱ
alternativȱrockmusikȱsamtȱforȱprovokerendeȱteaterȱogȱpolitiskeȱarrangementer.ȱȱ
ȱ

Huseneȱskabteȱsåledesȱmulighedȱforȱdeltagelseȱiȱenȱpolitiserendeȱungdomskulturȱ

forȱenȱganskeȱvarieretȱskareȱafȱungeȱmedȱforskelligeȱinteresserȱogȱbaggrunde.ȱDeȱungeȱ
involveresȱ typiskȱ iȱ alderenȱ mellemȱ 15ȱ ogȱ 25ȱ påȱ baggrundȱ afȱ enȱ rækkeȱ forskelligeȱ ogȱ
kombineredeȱårsager.ȱȱ

Konkrete eksempler på veje til deltagelse på den ekstremistiske venstre fløj
Baggrundenȱforȱmenneskersȱførsteȱkontaktȱmedȱradikaleȱgrupperȱerȱmangeartede.ȱSomȱ
detȱeksemplificeresȱafȱdenneȱfortællingȱomȱOlav,ȱderȱblevȱengageretȱiȱBlitzhusetȱiȱOslo,ȱ
varȱhanȱblevetȱbevidstȱomȱBlitz,ȱdenȱnorskeȱudgaveȱafȱBZ,ȱfraȱmedierne.ȱMenȱogsåȱfraȱ
deȱ politiskeȱ kampeȱ mellemȱ politiȱ ogȱ demonstranterȱ omȱ detȱ besatteȱ husȱ derȱ blevȱ udȬ
kæmpetȱ iȱ Oslosȱ gader.ȱ Disseȱ forholdȱ etableredeȱ huset,ȱ ogȱ detȱ detȱ stodȱ forȱ iȱ hansȱ beȬ
vidsthed,ȱsomȱfortællingenȱomȱhansȱførstȱkontaktȱmedȱBZȱillustrerer:ȱȱȱ
ȱ
Jegȱgikȱpåȱenȱskole,ȱsomȱvarȱiȱnærhedenȱafȱBLITZȱhuset.ȱViȱvarȱrimeligȱvildeȱmedȱBLITZ,ȱ
kanȱjegȱhuske.ȱIȱslutningenȱafȱ80’erneȱvarȱderȱrigtigȱmangeȱgadekampeȱogȱdemonstrationerȱ
modȱnedrivningȱafȱBLITZȱhuset.ȱȱ
I:ȱNå,ȱdetȱvarȱetȱspørgsmålȱdengang?ȱȱȱ
Olav:ȱJegȱkanȱhuske,ȱatȱderȱvarȱmegetȱdiskussionȱeller,ȱatȱderȱvarȱsådanȱdramatiskeȱbillederȱ
iȱnyhederne,ȱsomȱgjordeȱetȱvistȱindtryk,ȱogȱatȱviȱkunneȱseȱmegetȱalternativtȱklædteȱungeȱogȱ
punkere,ȱsomȱgikȱindȱogȱudȱafȱhuset.ȱOgȱdeȱvirkedeȱfarlige,ȱogȱdetȱvirkedeȱligesomȱsomȱetȱ
farligtȱogȱspændendeȱsted,ȱogȱmanȱkunneȱseȱpunkerneȱmedȱhøjeȱhanekammeȱogȱaltȱsådanȱ
noget.ȱ
ȱ
Olavȱetablererȱreferencerȱtilȱhusetȱiȱkraftȱafȱmediernesȱnyhedsbilleder,ȱogȱfordiȱdetȱ
liggerȱ tætȱ påȱ hansȱ lokaleȱ skoleȱ ogȱ dermedȱ tilbyderȱ enȱ konkretȱ mulighedȱ forȱ engageȬ
mentȱiȱet,ȱiȱhansȱøjne,ȱspændendeȱungdomsmiljø.ȱHusetȱrepræsentererȱpåȱenȱogȱsammeȱ
tidȱ etȱ farligtȱ ogȱ spændendeȱ stedȱ medȱ anderledesȱ unge,ȱ derȱ erȱ sammenȱ iȱ enȱ politiskȱ
kampȱomȱfastholdelseȱafȱalternativeȱmulighederȱiȱbyen.ȱHusetsȱbeliggenhedȱogȱmediȬ
erneȱ gør,ȱ atȱ hanȱ bliverȱ nysgerrigȱ iȱ forholdȱ tilȱ alt,ȱ derȱ vedrørerȱ huset;ȱ deȱ unge,ȱ fællesȬ
skabet,ȱ aktiviteterȱ ogȱ deȱ sagerȱ deȱ kæmperȱ for.ȱ Olavȱ fortællerȱ videre,ȱ hvadȱ derȱ bliverȱ
hansȱførsteȱskridtȱindȱiȱhusetȱogȱindȱiȱenȱalternativȱogȱpolitiskȱungdomskultur:ȱ
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ȱ
Såȱhavdeȱviȱenȱnysgerrighedȱomkringȱdetȱ[Blitz]ȱganskeȱtidligt.ȱOgȱjegȱtrorȱogså,ȱatȱderȱvarȱ
enȱnysgerrighedȱomkringȱaltȱmuligt,ȱegentlig.ȱAltså,ȱviȱsåȱdenȱderȱ’ChristianeȱF’ȱfilm,ȱderȱ
gjordeȱ etȱ vældigtȱ stærktȱ indtryk,ȱ menȱ detȱ somȱ varȱ sådanȱ udslagsgivende,ȱ varȱ vel,ȱ atȱ viȱ
skulleȱskriveȱenȱartikelȱtilȱskoleavisen.ȱOgȱderȱinterviewedeȱviȱenȱsomȱarbejdedeȱiȱbogcafeen,ȱ
ogȱsomȱfortalte,ȱatȱBLITZȱhusetȱvarȱetȱanarkistiskȱstedȱogȱforklarede,ȱhvadȱanarkismenȱvarȱ
forȱnoget.ȱDerȱvarȱjegȱmåskeȱ13Ȭ14,ȱogȱderȱumiddelbartȱtænkteȱjeg,ȱatȱdetȱvirkedeȱsomȱsåȬ
danȱ etȱ frihedssted,ȱ hvorȱ derȱ ligesomȱ varȱ åbentȱ ogȱ fritȱ forȱ alle,ȱ ogȱ hvemȱ somȱ helstȱ kunneȱ
komme,ȱogȱmanȱkunneȱgøre,ȱhvadȱmanȱville,ȱogȱsåȱvarȱdetȱsådan,ȱatȱdeȱkæmpedeȱforȱmangeȱ
godeȱting,ȱdyrenesȱrettighederȱogȱmodȱracismeȱogȱja,ȱenȱmasseȱforskelligt.ȱȱJegȱsåȱlidtȱopȱtilȱ
dem,ȱvirkeligt,ȱsomȱspændendeȱogȱanderledes.ȱOgȱsåȱtrorȱjeg,ȱatȱnogleȱafȱgrundeneȱforȱmigȱ
personligt,ȱselvomȱjegȱikkeȱvarȱbevidstȱomȱdet,ȱvarȱvel,ȱatȱnogleȱårȱtidligere,ȱsåȱvarȱjegȱbleȬ
vetȱmobbetȱpåȱskolenȱogȱfølteȱmigȱmegetȱudenfor.ȱOgȱatȱjegȱsåȱligesomȱBLITZȱhusetȱsomȱetȱ
sted,ȱhvorȱmanȱkunneȱkommeȱindȱogȱbliveȱtagetȱimodȱmedȱåbneȱarmeȱogȱbliveȱenȱafȱdem.ȱSåȱ
efterȱjegȱhavdeȱlavetȱinterviewet,ȱsåȱbegyndteȱjegȱatȱgåȱtilȱkoncerter.ȱȱ
ȱ
Citatetȱillustrerer,ȱhvordanȱpersonlige,ȱsociale,ȱpolitiskeȱogȱdenȱkonkreteȱmulighedȱforȱ
deltagelseȱspillerȱsammenȱiȱOlavsȱengagementȱiȱBlitz.ȱBlitzȬhusetȱrepræsentererȱsåledesȱ
enȱmulighedȱforȱatȱbliveȱenȱdelȱafȱ’noget’,ȱsomȱOlavȱserȱsomȱetȱalternativtȱkombineretȱ
medȱderesȱfællesskabȱ iȱ kampȱfor,ȱiȱ hansȱ øjne,ȱgodeȱ sagerȱsomȱdyrenesȱrettighederȱogȱ
modȱracisme.ȱHusetȱgiverȱiȱOlavsȱoptikȱpotentielȱadgangȱtilȱetȱspændendeȱogȱinkludeȬ
rendeȱfællesskab,ȱderȱvilȱtageȱimodȱhamȱmedȱ’åbneȱarme’,ȱiȱkraftȱafȱdenȱanderledeshed,ȱ
somȱ husetȱ repræsentererȱ iȱ forholdȱ tilȱ skolen,ȱ somȱ udgørȱ etȱ negativtȱ sammenligningsȬ
grundlag.ȱDerȱerȱsåledesȱbådeȱtaleȱomȱsynlighed,ȱpoliskeȱsagerȱogȱunge,ȱderȱvirkerȱatȬ
traktiveȱsamtȱmulighedenȱforȱatȱbliveȱenȱdelȱafȱet,ȱiȱOlavsȱøjne,ȱalternativtȱogȱinkludeȬ
rendeȱfællesskab.ȱSomȱOlavȱogsåȱerȱpåȱudkigȱefter,ȱiȱkraftȱafȱatȱhanȱharȱnegativeȱerfaȬ
ringerȱmedȱskolen,ȱsomȱetȱstedȱhvorȱhanȱfølerȱsigȱudenforȱogȱmobbes.ȱ
ȱ

Etȱ andetȱ eksempelȱ påȱ vejeȱ tilȱ deltagelseȱ ogȱ engagementȱ erȱ Christians,ȱ hvorȱ ligeȱ

deleȱ nysgerrighedȱ ogȱ politiskȱ indignationȱ varȱ hansȱ udgangspunktȱ forȱ etȱ mangeårigtȱ
engagementȱ iȱ førstȱ denȱ aktivistiskeȱ ogȱ sidenȱ denȱ ekstremeȱ delȱ afȱ detȱ udenomsparlaȬ
mentariskeȱvenstreorienteredeȱmiljøȱiȱKøbenhavn:ȱȱ
ȱ
Jegȱvarȱ17ȱår,ȱogȱhavdeȱsetȱnogleȱbladeȱliggeȱomkringȱpåȱmitȱgymnasie.ȱȱDeȱudgavȱetȱellerȱ
andetȱblad,ȱderȱhedȱAvanti.ȱȱSåȱjegȱlæsteȱdetȱmedȱinteresseȱforȱdeȱemner,ȱderȱvarȱiȱdet,ȱogȱsåȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

så,ȱatȱdetȱvarȱRebel113,ȱderȱudgavȱdet.ȱOgȱgikȱtilȱetȱafȱderesȱugentligeȱmøderȱmedȱdenȱintenȬ
tion;ȱfåȱlidtȱvidenȱom,ȱhvadȱdeȱlavedeȱogȱmåskeȱengagereȱmigȱi,ȱhvadȱvarȱdetȱegentlig?…ȱ
Detȱvarȱen…ȱja,ȱenȱradikalȱvenstrefløjsorganisation,ȱikkeȱvoldelig,ȱmenȱudenomsparlamenȬ
tarisk.ȱEllerȱjegȱvedȱikke,ȱomȱmanȱkanȱkaldeȱdenȱradikal.ȱMenȱenȱudenomsparlamentariskȱ
venstrefløjsgruppeȱforȱunge,ȱsomȱvarȱantiȬEU,ȱantiȬracisme,ȱantiȬkapitalismeȱogȱmereȱiȱdenȱ
dur.ȱSåȱdeȱhavdeȱsådanȱenȱprofil,ȱderȱlåȱmegetȱtætȱopȱadȱdetȱautonomeȱmiljø,ȱmenȱvarȱmeȬ
getȱmereȱtilgængelig.ȱ
ȱ
Udtalelsenȱ giverȱ indblikȱ i,ȱ hvordanȱ Christianȱ bådeȱ erȱ søgendeȱ ogȱ harȱ etȱ iȱ udgangsȬ
punktetȱdiffustȱønskeȱomȱdeltagelseȱiȱenȱløstȱdefineretȱpolitiskȱvenstreorienteretȱretningȱ
knyttetȱtilȱnogleȱoverordnedeȱmærkesager.ȱSamtidigȱfølerȱChristianȱsigȱtiltrukketȱafȱDeȱ
Autonomesȱfællesskab,ȱmenȱfølerȱogså,ȱatȱdetȱikkeȱerȱsåȱletȱtilgængeligt.ȱ
ȱ

Iȱ 1990’erneȱ opstårȱ Deȱ Autonomeȱ påȱ baggrundȱ afȱ BZȬbevægelsen,ȱ daȱ denneȱ gårȱ iȱ

opløsningȱiȱstartȱ1990’erne.ȱDeȱvidereførerȱaktiviteterȱiȱUngdomshusetȱogȱetȱandetȱbeȬ
satȱ husȱ iȱ Baldersgadeȱ påȱ Nørrebroȱ iȱ København.ȱ Deȱ Autonomesȱ politiskeȱ idealerȱ
kommerȱ tilȱ udtrykȱ iȱ protestererȱ imodȱ globaliseringen,ȱ socialȱ ulighed,ȱ kapitalismeȱ ogȱ
vestligȱimperialismeȱsamtȱkampenȱmodȱracisme,ȱhomofobiȱogȱforȱkvindersȱrettigheder.ȱ
Iȱ1992,ȱefterȱetȱbombeattentatȱiȱSøllerødgadeȱpåȱNørrebroȱhvorȱenȱungȱantiȬracistȱblevȱ
dræbt,ȱetableresȱenȱaktionsgruppeȱȬȱAntifascistiskȱAktionȱ(AFA)ȱȬȱpåȱbaggrundȱafȱdeleȱ
afȱdetȱautonomesȱmiljøsȱ oplevelseȱ afȱetȱ voksendeȱ behovȱforȱ enȱstærkereȱ antifascistiskȱ
organisering,ȱforȱatȱværeȱparatȱtilȱatȱforsvareȱsig,ȱogsåȱmedȱvoldeligeȱmidler.ȱ
ȱ

Christianȱ forklarerȱ yderligereȱ omȱ hansȱ baggrundȱ forȱ gerneȱ atȱ villeȱ involveresȱ iȱ

netopȱdetȱmiljøȱomkringȱdeȱAutonome:ȱ
ȱ
Jegȱtror,ȱjegȱhavdeȱenȱellerȱandenȱformȱforȱpolitiskȱbevidsthedȱogȱenȱbevidsthedȱom,ȱatȱderȱ
sketeȱnogleȱtingȱiȱverden,ȱsomȱvarȱuretfærdige…ȱogȱsomȱjegȱhavdeȱlystȱtilȱpåȱenȱellerȱandenȱ
mådeȱatȱinvolvereȱmigȱiȱkampenȱimod.ȱOgȱdetȱvarȱjoȱisærȱmiljøspørgsmålȱsådanȱnogetȱmedȱ
atȱregnskovenȱblevȱfældet,ȱogȱatȱjordenȱblevȱtagetȱfraȱindianereȱiȱSydamerikaȱogȱsådanȱnoȬ
get.ȱOgȱogsåȱEUȱspørgsmåletȱomkringȱdenȱandenȱfolkeafstemning,ȱatȱviȱsynes,ȱdetȱvarȱfruȬ
strerende,ȱ atȱ folketȱ havdeȱ sagtȱ énȱ ting…ȱ befolkningenȱ havdeȱ sagtȱ énȱ ting,ȱ ogȱ såȱ blevȱ derȱ
ændretȱnogleȱkommaer,ȱsomȱjegȱsåȱdet,ȱogȱsåȱblevȱdetȱlagtȱudȱigen.ȱEtȱårȱefterȱkomȱdetȱtilȱ
folkeafstemningȱigenȱog…ȱderȱsagdeȱviȱsåȱja,ȱogȱdetȱsynesȱjegȱogsåȱvarȱsådanȱetȱovergrebȱpåȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
113ȱ REBELȱ (1992Ȭ),ȱ socialistiskȱ ungdomsorganisationȱ dannetȱ iȱ septemberȱ 1992ȱ afȱ ungeȱ fraȱ VenȬ
stresocialistiskȱ Ungdomȱ (VSU),ȱ BZȬbevægelsen,ȱ ogȱ lokaleȱ aktionsforaȱ somȱ Gadensȱ Parlamentȱ
o.lign.ȱEnkelteȱungeȱmedlemmerȱafȱSocialistiskȱArbejderpartiȱ(SAP)ȱogȱtidligereȱmedlemmerȱafȱ
Danmarksȱ Kommunistiskeȱ Ungdomȱ (DKU)ȱ deltogȱ iȱ dannelsenȱ afȱ REBEL.ȱ Lokaliseretȱ d.ȱ
28.10.2016ȱpå:ȱhttp://www.leksikon.org/art.php?n=2133ȱ
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demokratietȱ iȱ denȱ forstand.ȱ Såȱ jegȱ tror,ȱ detȱ varȱ medȱ denȱ bevidsthed,ȱ atȱ jegȱ synes,ȱ atȱ deȱ
grupperinger,ȱsomȱRebelȱogȱdetȱautonomeȱmiljø,ȱdeȱhavdeȱfatȱiȱetȱellerȱandet,ȱsomȱjegȱvarȱ
sådanȱpolitiskȱenigȱi.ȱOgȱså,ȱdetȱvarȱiȱhvertȱfaldȱénȱsideȱafȱhistorien,ȱdetȱvarȱsådanȱdenȱpåȱ
detȱtidspunkt,ȱbevidsteȱsideȱafȱhistorien,ȱsåȱkanȱjegȱjoȱaltidȱtolkeȱiȱbagklogskabensȱlys,ȱatȱderȱ
måskeȱogsåȱharȱværetȱnogleȱandreȱmotivationerȱforȱdet.ȱ
ȱ
Det,ȱsomȱcitatetȱmedȱaltȱtydelighedȱviser,ȱer,ȱatȱdeltagelsenȱiȱenȱradikalȱgruppeȱknytterȱ
anȱtilȱmereȱellerȱmindreȱspecifikkeȱpolitiskeȱkonteksterȱogȱhændelser,ȱsomȱkanȱmedvirȬ
keȱtilȱ yderligereȱ atȱforstærkeȱogȱretningsgiveȱ enȱ politiskȱindignationȱȬȱsomȱdenȱspeciȬ
fikkeȱsagȱ omȱfolkeafstemningenȱomȱEUȱiȱ1993,ȱhvorȱ derȱ udbrødȱstoreȱurolighederȱ påȱ
Nørrebroȱmedȱaffyringȱafȱskudȱmodȱfolkemængden.ȱȱȱ
ȱ

Mennesker,ȱ derȱ engagerȱ sigȱ iȱ radikaleȱ grupper,ȱ synesȱ atȱ handleȱ påȱ baggrundȱ afȱ

forskellige,ȱmenȱrationelleȱinteresserȱogȱfølelsesmæssigeȱønskerȱomȱatȱhandleȱogȱdeltaȬ
geȱpåȱbaggrundȱafȱofteȱnogleȱiȱudgangspunktetȱforholdsvistȱløstȱdefineredeȱpolitiskeȱogȱ
socialeȱ sagerȱ kombineretȱ medȱ søgningenȱ efterȱ det,ȱ derȱ betragtesȱ somȱ spændendeȱ ogȱ
identitetsgivendeȱfællesskaber.ȱȱ
ȱ

Ungeȱinvolveresȱiȱradikaleȱmiljøerȱafȱforskelligeȱårsager.ȱSamtidigȱsynesȱdetȱafȱstorȱ

betydningȱforȱdeltagelsenȱiȱetȱmiljø,ȱsomȱforȱeksempelȱmiljøetȱomkringȱdeȱbesatteȱhuse,ȱ
atȱderȱdérȱtilbydesȱenȱalternativȱforståelseȱafȱsamtidensȱforhold,ȱenȱrammeȱomȱetȱsocialtȱ
ogȱpolitiskȱengagementȱogȱetȱfællesskabȱpåȱandreȱpræmisserȱendȱdeȱderȱf.eks.ȱfindesȱiȱ
skolenȱ ogȱ iȱ detȱ resterendeȱ samfund.ȱ Samtidigȱ sugerȱ (venstreȬ)radikaleȱ miljøerȱ ogsåȱ
ungeȱtilȱsig,ȱnårȱforskelligeȱdeleȱafȱmiljøet,ȱhverȱisærȱogȱtilsammen,ȱgenerererȱmulighedȱ
forȱ atȱ åbneȱ sigȱ modȱ omverdenenȱ viaȱ socialeȱ aktiviteterȱ somȱ gadefesterȱ ogȱ koncerterȱ
samtȱpolitiskeȱaktiviteterȱsomȱdemonstrationer.ȱSomȱChristianȱfortæller:ȱ
ȱ
Detȱ erȱ sådanȱ udadvendt,ȱ ogȱ manȱ laverȱ demonstrationer,ȱ hvorȱ alleȱ kanȱ komme.ȱ Viȱ lavedeȱ
blade,ȱviȱgikȱudȱogȱsolgteȱtilȱalleȱdeȱungeȱfolkȱmedȱdreadlocks.ȱDerȱhavdeȱviȱklartȱsådanȱenȱ
målgruppeȱiȱøjnene.ȱSådanȱnogleȱefterskoleagtigeȱelever,ȱkaldteȱviȱdem.ȱDetȱvarȱvoresȱsegȬ
ment.ȱ Detȱ varȱ efterskolesegmentet.ȱ Sådanȱ lidtȱ alternativeȱ søgendeȱ ungeȱ mennesker,ȱ somȱ
migȱselv,ȱsomȱviȱselvȱhavdeȱværet.ȱMenȱpåȱdenȱandenȱsideȱvarȱdetȱogsåȱsådan,ȱnårȱfolkȱsåȱ
komȱtilȱvoresȱfesterȱogȱvoresȱsteder,ȱsåȱvarȱviȱmåskeȱikkeȱdeȱmestȱimødekommende.ȱȱJegȱkanȱ
huske,ȱjegȱsynesȱfolkȱvarȱrigtigȱflinke,ȱdaȱjegȱbegyndteȱatȱkommeȱiȱBørnehuset.ȱJegȱhavdeȱ
detȱiȱhvertȱfaldȱselvȱsådan,ȱatȱdetȱogsåȱvarȱminȱting,ȱsåȱhvisȱandreȱkomȱudefra,ȱsåȱskulleȱdeȱ
ogsåȱ væreȱ ligesomȱ værdigeȱ ellerȱ sådanȱ noget.ȱ Menȱ detȱ trorȱ jegȱ erȱ nogetȱ personligtȱ påȱ enȱ
måde.ȱȱMenȱjegȱtror,ȱderȱvarȱsådanȱenȱåbenhedȱogȱenȱvelkommenhed,ȱmenȱjegȱsåȱdetȱikke,ȱ
somȱenȱstrategi.ȱMenȱderȱharȱjoȱnok…,ȱmåskeȱværetȱnogetȱiȱforbindelseȱmedȱdeȱderȱblade,ȱ

ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

manȱgikȱogȱsolgte,ȱogȱdenȱmådeȱman…ȱopsøgteȱfolk,ȱellerȱdenȱmådeȱmanȱkommunikeredeȱtilȱ
folkȱviaȱfester.ȱ
ȱ
Folksȱdeltagelseȱiȱdeȱsocialeȱog/ellerȱpolitiskeȱsammenhængeȱbevirker,ȱatȱnogleȱafȱdemȱ
sugesȱindȱogȱengageretȱsigȱiȱmiljøet,ȱforȱmedȱtidenȱatȱudvikleȱenȱideologiskȱoverbevisȬ
ningȱogȱengagementȱpåȱbaggrundȱafȱdenȱforståelsesȱogȱfortolkningsramme,ȱderȱerȱmeȬ
reȱellerȱmindreȱetableretȱblandtȱdiverseȱdeltagere,ȱsomȱudpegesȱforȱdem.ȱȱȱȱȱȱ

Med fællesskab følger social læring og grundstenene til et
politisk engagement
Deltagelseȱiȱsocialeȱmiljøerȱmedførerȱaltidȱenȱformȱforȱsitueretȱlæring.ȱDenȱnyankomneȱ
tilegnerȱsigȱȬȱiȱdenȱgradȱdenȱenkelteȱidentificererȱsigȱmedȱmiljøetȱȬȱdetsȱsocialeȱspilleregȬ
ler,ȱ værdierȱ ogȱ normer,ȱ derȱ videreformidlesȱ afȱ andreȱ deltagereȱ påȱ subtileȱ måderȱ viaȱ
tegnȱpåȱopmuntringȱellerȱsanktioner,ȱsomȱmedȱtidenȱinfluererȱdeltagernesȱhandlingerȱ
ogȱadfærdȱiȱmiljøet.ȱȱ
ȱ

Somȱ nedenståendeȱ eksempel,ȱ omȱ Hansȱ Petersȱ vejeȱ tilȱ deltagelse,ȱ viser,ȱ udpegesȱ

beslægtedeȱstederȱforȱhamȱviaȱandreȱvennerȱfraȱdetȱFriȱGymnasium,ȱhvorȱhanȱgår.ȱDetȱ
Friȱ Gymnasium,ȱ derȱ blevȱ etableretȱ iȱ 1970,ȱ erȱ etȱ eksperimenterendeȱ venstreorienteretȱ
gymnasium,ȱderȱsidenȱ90’erneȱerȱflyttetȱtilȱNørrebroȱiȱKøbenhavn.ȱȱ
ȱ

Socialȱ udpegningȱ binderȱ socialeȱ fællesskaberȱ sammen.ȱ Erfarneȱ deltagere,ȱ detȱ vilȱ

sige,ȱ deȱ derȱ harȱ væretȱ enȱ delȱ afȱ fællesskabetȱ længe,ȱ udviklerȱ enȱ typeȱ følsomhedȱ ellerȱ
præferenceȱfor,ȱhvadȱderȱkvalificererȱsomȱenȱdelȱafȱ’detȱgodeȱliv’.ȱDetȱvilȱsige,ȱdeȱudpeȬ
ger,ȱviaȱdeȱvalgȱdeȱtræffer,ȱstederȱdeȱgårȱhen,ȱmådenȱdeȱserȱudȱpåȱ etc.,ȱhvadȱderȱkanȱ
betragtesȱsomȱattraktivt,ȱspændendeȱogȱinteressantȱiȱ’verden’.ȱAlȱsocialȱudpegningȱharȱ
moralskeȱ dimensionerȱ iȱ formȱ afȱ atȱ steder,ȱ mennesker,ȱ handlinger,ȱ værdierȱ medȱ mereȱ
vurderesȱ somȱ henholdsvistȱ positivt,ȱ mensȱ nogetȱ andetȱ omvendtȱ betragtesȱ somȱ negaȬ
tivt,ȱuinteressantȱellerȱbliverȱirrelevant,ȱnårȱdenȱenkelteȱmåskeȱsletȱikkeȱ’fårȱøjeȱpåȱdenȱ
mulighed’,ȱpåȱbaggrundȱafȱdenȱkulturelleȱviden,ȱdetȱsocialeȱfællesskabetȱdeler114.ȱȱ
ȱ

Ungdomshuset,ȱ Børnehusetȱ iȱ detȱ indreȱ Københavnȱ samtȱ Månedsbladetȱ PropaȬ

gandaȱȬȱderȱinformeredeȱungeȱomȱaktiviteterȱpåȱdenȱydersteȱvenstrefløjȱȬȱerȱeksemplerȱ
påȱdeleȱafȱdet,ȱderȱtilsammenȱiȱstartenȱafȱ90’erneȱudgjordeȱetȱstørreȱaktivistiskȱvenstreȬ
radikaltȱmiljø,ȱderȱvarȱopståetȱpåȱbaggrundȱafȱenȱsocialistiskȱvision.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Hasse,ȱ C.ȱ (2002).ȱ Kulturȱ iȱ bevægelse:ȱ fraȱ deltagerobservationȱ tilȱ kulturȬanalyseȱ Ȭȱ iȱ detȱ fysiskeȱ rum.ȱ
København:ȱSamfundslitteratur,ȱȱȱ
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Miljøetȱ varȱ forankretȱ iȱ ogȱ informeretȱ afȱ BZȬbevægelsensȱ generelleȱ skepsisȱ forȱ

magthavereȱ ogȱ bevægelsensȱ politiskeȱ aktivismeȱ medȱ inspirationȱ fraȱ andreȱ oprørsȬȱ ogȱ
protestbevægelserȱiȱudlandet.ȱ
ȱ

Somȱ Hansȱ Peterȱ fortæller,ȱ harȱ mangeȱ afȱ eleverneȱ fraȱ detȱ Friȱ Gymnasiumȱ ogsåȱ etȱ

forholdȱtilȱUngdomshusetȱogȱbeslægtedeȱsteder.ȱEleverneȱforsætterȱforȱeksempelȱderesȱ
fredagsbarȱiȱgymnasietȱ henȱtilȱandreȱsteder,ȱderȱrepræsentererȱsammeȱklientelȱogȱstil,ȱ
somȱdetȱmiljøȱhanȱalleredeȱvarȱenȱdelȱaf.ȱDetȱerȱdisseȱsteder,ȱdeltagerneȱiȱfællesskabetȱ
serȱ ogȱ dragesȱ af,ȱ daȱ deȱ iȱ deresȱ øjneȱ kvalificererȱ somȱ spændendeȱ ogȱ relevante.ȱ Hansȱ
Peterȱharȱogsåȱenȱpolitiskȱinteresse,ȱmen,ȱsomȱhanȱsiger,ȱdetȱerȱdetȱsociale,ȱderȱtiltrækȬ
kerȱ ham.ȱ Samtidigȱ bevirkerȱ hansȱ deltagelseȱ iȱ detȱ socialeȱ også,ȱ atȱ hanȱ introduceresȱ tilȱ
politiskeȱ aktionerȱ somȱ forȱ eksempelȱ enȱ demonstration.ȱ Demonstrationenȱ fortolkesȱ iȱ
miljøetȱsomȱvigtigȱpåȱbaggrundȱafȱenȱideologiskȱdefineretȱforståelsesȬȱogȱfortolkningsȬ
rammeȱ omkring,ȱ hvemȱ derȱ erȱ ’vennerȱ ogȱ fjender’,ȱ ’hvadȱ problemerneȱ er’,ȱ og,ȱ ikkeȱ
mindst,ȱhvadȱ ’løsningen’ȱer,ȱsomȱigenȱ retningsangiverȱdenȱnødvendigeȱ handling.ȱȱEnȱ
forståelseȱsomȱHansȱPeterȱȬȱiȱdenȱgradȱhanȱidentificererȱsigȱmedȱmiljøetȱȬȱmedȱtidenȱvilȱ
tilegneȱsig,ȱogȱsomȱogsåȱvilȱprægeȱhansȱsynȱpåȱogȱforståelseȱafȱverdenȱogȱhansȱpositionȱ
iȱden.ȱȱ
ȱ

Eksempletȱillustrererȱsåledes,ȱhvordanȱHansȱPeterȱførstȱbliverȱengageretȱiȱetȱsocialtȱ

miljø,ȱ derȱ bevirkerȱ atȱ andreȱ ligesindedeȱ mennesker,ȱ aktiviteterȱ ogȱ stederȱ udpegesȱ iȱ
kraftȱafȱhansȱengagementȱiȱdetȱspecifikkeȱmiljø.ȱSomȱhanȱfortællerȱomȱhansȱtidligeȱdelȬ
tagelse:ȱ
ȱ
DerȱvarȱFredagscafeȱpåȱDetȱFriȱGymnasium,ȱsåȱgikȱviȱtilȱfesterȱiȱUngdomshuset,ȱtogȱtilȱfeȬ
sterȱiȱBørnehusetȱellerȱiȱStengade.115ȱAltså,ȱgikȱrundtȱiȱnogleȱbesatteȱhuseȱogȱfestedeȱellerȱ
bareȱfestedeȱiȱgaden.ȱPåȱdenȱmådeȱvarȱdetȱjoȱenȱdelȱafȱenȱfællesȱkultur.ȱOgȱderȱharȱviȱværetȱiȱ
Ungdomshusetȱogȱhøreȱmusik,ȱsomȱ15ȱårig…ȱDetȱvarȱetȱenormtȱfedtȱlivȱogȱsåȱogsåȱatȱmøȬ
desȱmedȱdamerȱosv.,ȱgjordeȱatȱdetȱheltȱklartȱvarȱdetȱsocialeȱogȱikkeȱdetȱpolitiske.ȱMenȱsomȱ
19ȬårigȱderȱtagerȱjegȱsåȱtilȱLundȱtilȱminȱsådanȱførsteȱdemonstration,ȱhvorȱderȱvarȱvold.ȱȱ
I:ȱOgȱhvadȱvarȱårsagenȱtil,ȱatȱduȱdeltogȱiȱdet.ȱȱ
HansȱPeter:ȱDetȱvarȱheltȱtilfældigt.ȱAltså,ȱjegȱgikȱpåȱDetȱFriȱGymnasium.ȱLigeȱpludseligȱ
hørerȱjeg,ȱatȱderȱerȱfemȱbusser,ȱsomȱkørerȱfraȱFolketsȱPark.ȱJegȱharȱenȱafȱmineȱvenner,ȱhanȱ
kommerȱfraȱsammeȱbyȱsomȱmig.ȱHanȱharȱikkeȱnogetȱmedȱDetȱFriȱGymnasiumȱatȱgøre,ȱmenȱ
viȱsnakkerȱmegetȱpolitik.ȱȱSåȱløberȱjegȱhjemȱtilȱhamȱogȱsigerȱ’hey,ȱderȱkørerȱbusserȱtilȱSveriȬ
ge.ȱVilȱduȱikkeȱmed?ȱDerȱerȱnogleȱdemonstrationerȱmodȱnazister’.ȱOgȱsåȱsigerȱhanȱ’jo,ȱjo,ȱ
ladȱosȱbareȱgøreȱdet’.ȱOgȱsåȱhoppedeȱviȱombordȱpåȱbusserne,ȱogȱsåȱkørteȱviȱsåȱdertil.ȱOgȱderȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱEtȱmusikstedȱmedȱundergrundsmusikȱpåȱNørrebro,ȱKøbenhavn.ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

kendteȱjegȱselvfølgeligȱnogleȱafȱdem,ȱsomȱarrangeredeȱdet,ȱsomȱvarȱaktiveȱiȱAFA116,ȱogȱderȱ
varȱmangeȱogsåȱtidligereȱBZȇere,ȱsomȱtogȱmedȱder.ȱDetȱharȱværetȱiȱȬ94.ȱȱ
I:ȱOgȱdetȱerȱvelȱNørrebro,ȱderȱerȱomdrejningspunktet?ȱȱ
HansȱPeter:ȱJa.ȱFuldstændig.ȱȱ
I:ȱDetȱerȱetȱlilleȱgeografiskȱmiljøȱreeltȱset,ȱhvorȱtingeneȱforegårȱpå,ȱvel.ȱȱSåȱderȱmåȱjoȱværeȱ
enormtȱstortȱoverlapȱmellemȱdem,ȱderȱerȱengageretȱiȱtingȱder.ȱȱ
HansȱPeter:ȱHeltȱklart.ȱ
ȱ
HansȱPeterȱharȱinteresseȱforȱpolitik,ȱsomȱhanȱdiskutererȱmedȱvennerne,ȱmenȱhansȱenȬ
gagementȱ erȱ iȱ udgangspunktetȱ hovedsageligtȱ motiveretȱ afȱ detȱ sociale,ȱ fællesskabet,ȱ
musikȱogȱ’damer’.ȱMenȱmiljøetȱbevirkerȱsamtidig,ȱatȱhanȱ”hører,ȱatȱderȱerȱbusser,ȱderȱ
kørerȱtilȱSverige”,ȱhvorȱhanȱdeltagerȱiȱenȱdemonstrationȱiȱLundȱiȱ1994,ȱderȱafȱtidligereȱ
venstrefløjsaktivisterȱ fraȱ bådeȱ Danmarkȱ ogȱ Norgeȱ beskrivesȱ somȱ ekstremtȱ voldsom.ȱ
HansȱPetersȱinvolveringȱiȱdemonstrationenȱskerȱtilfældigtȱȬȱsamtidigȱerȱ aktivitetenȱenȱ
naturligȱdelȱafȱdetȱmiljø,ȱhanȱfærdesȱi,ȱhvilketȱgør,ȱatȱhanȱhørerȱomȱbusserneȱogȱfårȱenȱ
kammeratȱmed.ȱHanȱtagerȱmed,ȱfordiȱhanȱtilfældigtȱhørerȱomȱdet,ȱmenȱdemonstratioȬ
nenȱfårȱkonsekvenserȱforȱhansȱvidereȱpolitiskeȱengagement,ȱsynȱpåȱsamfundetsȱmagtȬ
instanserȱogȱpositionȱiȱmiljøet.ȱ
ȱ

Somȱcitaterneȱviser,ȱopstårȱdenȱenkeltesȱdeltagelseȱgennemȱmiljøetsȱmangeartedeȱ

aktiviteter,ȱderȱudspringerȱafȱenȱstørreȱkontekst,ȱhvorȱbestemteȱpolitiskeȱmålȱerȱiȱfokus.ȱ
Hvilketȱ iȱ enȱ kompleksȱ procesȱ spillerȱ sammenȱ medȱ denȱ enkeltesȱ søgenȱ efterȱ aktivtȱ atȱ
handleȱpolitiskȱogȱsocialtȱogȱværeȱenȱdelȱafȱetȱfællesskab.ȱDerȱerȱsåledesȱikkeȱtaleȱom,ȱatȱ
menneskerȱ engageresȱ påȱ baggrundȱ afȱ enȱ iȱ miljøetȱ etableretȱ strategiȱ forȱ rekruttering,ȱ
menȱsnarereȱatȱdetȱvenstreradikaleȱmiljøȱfraȱ1980’erneȱogȱfremȱtilȱUngdomshusetsȱenȬ
deligtȱ iȱ 2007ȱ viaȱ fester,ȱ koncerter,ȱ demonstrationerȱ ogȱ pamfletterȱ synliggørȱ enȱ muligȬ
hedȱforȱdenȱenkeltesȱengagementȱiȱetȱpolitiseretȱfællesskab,ȱhvorȱhanȱellerȱhunȱsamtiȬ
digȱ introduceresȱ tilȱ medierendeȱ kulturelleȱ objekter,ȱ somȱ andreȱ menneskerȱ udpegerȱ iȱ
samtalerȱ ogȱ socialȱ interaktionȱ ogȱ aktiviteter.ȱ Miljøetȱ bliverȱ bådeȱ motiverendeȱ ogȱ retȬ
ningsangiverȱ forȱ deltagernesȱ (fremtidige)ȱ handlenȱ iȱ denȱ grad,ȱ deȱ identificererȱ sigȱ ogȱ
bliverȱenȱaktivȱdelȱafȱdet.ȱ
ȱ

Deȱ Besatteȱ huse,ȱ derȱ eksisteredeȱ iȱ storbyenȱ fraȱ 1970’erneȱ ogȱ tilȱ midtȱ 00’erne,ȱ ogȱ

andreȱ alternativeȱpolitiskeȱmiljøerȱerȱsåledesȱeksemplerȱ påȱmuligheder,ȱhvorȱungeȱpåȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
116ȱȱAntifascistiskȱAktionȱerȱenȱantifascistiskȱgruppeȱmedȱudspringȱiȱdetȱvenstreradikaleȱmiljøȱiȱ
København,ȱ derȱ kæmperȱ modȱ fascismeȱ igennemȱ aktioner,ȱ demonstrationer,ȱ kampagner,ȱ foreȬ
byggelse,ȱ hjemmesiderȱ ogȱ koncerter.ȱ Lokaliseretȱ d.ȱ 31.10.2016ȱ påȱ :http://www.antifa.dk/,ȱ
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antifascistisk_aktionȱ
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udkigȱ efterȱ spænding,ȱ fællesskabȱ Ȭȱ ogȱ potentieltȱ enȱ spirendeȱ politiskȱ interesseȱ Ȭȱ kanȱ
deltageȱiȱalternativeȱmodkulturerȱmedȱpolitiskeȱoverȬȱellerȱundertonerȱȬȱaltȱefterȱhvorȱiȱ
miljøetȱdenȱungesȱengagementȱetableresȱogȱudspillerȱsig.ȱȱ

Social og politisk indignation, musik og fællesskab - indgange til den ekstremistiske højrefløj
Europaȱ serȱ iȱ 1980’erneȱ ogȱ 1990’erneȱ enȱ genopblomstringȱ afȱ bevægelser,ȱ derȱ påȱ bagȬ
grundȱ afȱ højreekstremistiskȱ tankegods117ȱ begårȱ voldeligeȱ overfaldȱ påȱ flygtningeȱ ogȱ
immigranter,ȱhvilketȱmedførteȱenȱstadigȱmereȱintensȱoffentligȱdiskussion.ȱȱ
ȱ

Forȱ førsteȱ gangȱ iȱ årtierȱ blevȱ racisme,ȱ antisemitismeȱ ogȱ fjendtlighedȱ modȱ udlænȬ

dinge,ȱogȱmenneskerȱderȱkategoriseresȱsomȱsådan,ȱetȱspørgsmålȱafȱfornyetȱbetydningȱiȱ
bådeȱSkandinavienȱogȱrestenȱafȱEuropa.ȱȱ
ȱ

HvertȱenkeltȱlandȱharȱiȱhøjȱgradȱsinȱegenȱhistorieȱiȱforholdȱtilȱfremvækstenȱafȱhøjȬ

reekstremeȱbevægelser,ȱmenȱbådeȱTysklandȱogȱSverigeȱharȱafȱhistoriskeȱårsagerȱenȱlangȱ
ogȱuafbrudtȱtraditionȱforȱhøjreekstremistiskeȱpartier,ȱgrupperȱogȱbanderȱmedȱracistiskeȱ
ogȱnazistiskeȱovertoner118.ȱȱȱ
ȱ

Danmark,ȱ menȱ isærȱ Sverige,ȱ modtagerȱ etȱ stigendeȱ antalȱ flygtningeȱ fraȱ MellemȬ

østenȱ iȱ 1980ȇerneȱ ogȱ Balkanȱ iȱ 1990’erne,ȱ hvilketȱ bevirkerȱ atȱ denȱ ekstremeȱ højrefløjȱ fårȱ
fornyetȱmomentum.ȱDeleȱafȱbefolkningensȱdiffuseȱfølelserȱafȱutilfredshedȱbliverȱafȱadȬ
skilligeȱ partierȱ påȱ denȱ parlamentariskeȱ højrefløjȱ italesatȱ som,ȱ atȱ deȱ ’fårȱ mindreȱ end,ȱ
hvadȱ deȱ harȱ kravȱ på’ȱ påȱ grundȱ afȱ ’deȱ mangeȱ flygtninge’ȱ fraȱ Libanonȱ ogȱ detȱ tidligereȱ
Jugoslavien.ȱDetteȱmedfører,ȱatȱadskilligeȱmenneskerȱstillerȱspørgsmålȱved,ȱomȱ’vi’ȱskalȱ
modtageȱ asylansøgereȱ ogȱ indvandrere,ȱ nårȱ ungeȱ menneskerȱ Ȭȱ somȱ deȱ forklaredeȱ Ȭȱ
mangledeȱjobsȱogȱstederȱatȱbo119?ȱȱ
ȱ

Diskussionenȱ erȱ ophedet,ȱ ogȱ debattenȱ intensiveresȱ yderligere,ȱ daȱ derȱ udføresȱ enȱ

rækkeȱbrandattentater,ȱhærværkȱogȱchikaneȱmodȱprivatboligerȱbeboetȱafȱflygtningeȱogȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Deȱ vigtigsteȱ spørgsmålȱ ogȱ værdier,ȱ derȱ kendetegnerȱ ogȱ gårȱ igenȱ påȱ tværsȱ afȱ det,ȱ viȱ kalderȱ
højreȱ ekstremeȱ bevægelser,ȱ miljøerȱ ellerȱ grupper,ȱ er:ȱ autoritærisme,ȱ antiȬkommunisme/Ȭ
socialisme,ȱ antiȬliberalisme,ȱ militantȱ nationalisme,ȱ racisme/fremmedhad,ȱ antiȬsemitisme,ȱ islaȬ
mofobiȱ samtȱ enȱ generelȱ intoleranceȱ iȱ forholdȱ tilȱ minoriteter.ȱ Yderligereȱ elementerȱ omfatterȱ
guldaldermyter,ȱ enȱ partikularistiskȱ moralȱ ogȱ brugenȱ afȱ overvågning,ȱ chikaneȱ ogȱ voldȱ somȱ etȱ
legitimtȱinstrumentȱiȱkampenȱforȱatȱopnåȱpolitiskeȱmål.ȱȱBjørgo,ȱT.ȱ(1997).ȱRacistȱandȱRightȬwingȱ
ViolenceȱinȱScandinavia,ȱPatterns,ȱPerpetrators,ȱandȱResponses.ȱOslo:ȱTanoȱAschehougsȱFonteneserieȱ
118ȱChristensen,ȱT.ȱW.ȱ(2015).ȱAȱquestionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagementȱformȱtheȱextremistȱright.ȱAȱ
caseȱstudyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetȱ
119ȱibidȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

indvandrereȱogȱetȱflygtningeskibȱvedȱIslandsȱBryggeȱiȱKøbenhavnȱovermalesȱmedȱhaȬ
gekorsȱogȱudsættesȱforȱenȱbombetrussel120.ȱȱȱ
ȱ

Denȱpolitiskeȱkonfliktȱfremstillesȱsomȱenȱkrigslignendeȱtilstandȱmedȱkunȱenȱvinderȱ

iȱ denȱ svenskeȱ produceredeȱ Hvidȱ Magtȱ musik.ȱ Musikkenȱ medvirkerȱ til,ȱ atȱ deleȱ afȱ deȱ
ungesȱuklareȱantagelserȱfårȱfasteȱkonjunkturerȱogȱbliverȱtilȱetȱsammenhængendeȱbilleȬ
deȱafȱenȱkulturkampȱmellemȱ’demȱogȱos’,ȱiȱdetȱderȱfremstillesȱsomȱenȱpågåendeȱ’kampȱ
omȱogȱretȱtilȱatȱbevareȱdenȱoprindeligeȱ(hvide)ȱnationȱogȱkultur121’.ȱȱȱ
ȱ

DeȱtoȱnynazistiskeȱpladeselskaberȱNordlandȱogȱRagnarockȱRecordsȱproducererȱogȱ

sælgerȱ musik,ȱ derȱ opfordrerȱ tilȱ angrebȱ ogȱ mordȱ påȱ jøder,ȱ homoseksuelle,ȱ indvandreȬ
re/flygtningeȱ ogȱ venstreorienterede.ȱ Enȱ givtigȱ forretningȱ derȱ sammenȱ medȱ salgȱ afȱ TȬ
shirtsȱ ogȱ andetȱ nynazistiskȱ propagandaȱ iȱ Europaȱ skaberȱ enȱ økonomiskȱ gevinst,ȱ derȱ
muliggørȱyderligereȱaktivitet.ȱȱȱ
ȱ

Deȱ svenskeȱ pladeselskaberȱ varȱ tilknyttetȱ forskelligeȱ nynazistiskeȱ grupperȱ Ȭȱ derȬ

iblandtȱDanmarksȱNationalsocialistiskeȱBevægelseȱȬȱDNSBȱȬ,ȱdetȱnynazistiskeȱnetværkȱ
Bloodȱ &ȱ Honourȱ ogȱ denȱ engelskeȱ terrorgruppeȱ Combatȱ 18ȱ ogȱ andreȱ nynazistiskeȱ
grupperȱiȱTyskland,ȱØsteuropaȱogȱUSA.ȱȱȱ
ȱ

Deȱ højreekstremistiskeȱ tendenserȱ fortsætterȱ indȱ iȱ ogȱ opȱ gennemȱ 1990ȇerne.ȱ Iȱ denȱ

periodeȱerȱvoldeligeȱoverfaldȱpåȱmenneskerȱiȱgaderneȱstøtȱstigendeȱbådeȱiȱDanmarkȱogȱ
Sverigeȱ kombineretȱ medȱ politiskȱ motiveredeȱ bankrøverier,ȱ bombningerȱ ogȱ mordȱ udȬ
førtȱafȱmenneskerȱmedȱrelationerȱtilȱdetȱekstremeȱhøjre122.ȱHændelserȱderȱgørȱracistiskeȱ
ogȱnyȬnazistiskeȱgrupperȱsynligeȱbådeȱiȱmedierneȱogȱiȱgadebilledet.ȱȱ
ȱ

MiljøetȱiȱDanmarkȱerȱpåȱdaværendeȱtidspunktȱstortȱsammenlignetȱmedȱtidenȱfremȱ

tilȱslutȱ80’erne,ȱhvilketȱskaberȱmulighedȱforȱdeltagelseȱogȱengagement.ȱSomȱdetȱnedenȬ
ståendeȱ citatȱviser,ȱbidragerȱHvidȱMagtȱmusikkensȱteksterȱmedȱinputȱtilȱlytterensȱopȬ
fattelseȱogȱikkeȱmindstȱfortolkningerȱafȱsamfundsmæssigeȱbegivenheder,ȱsamtidigȱmedȱ
atȱ musikkenȱ potentieltȱ yderligereȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ udstikkeȱ lytterensȱ opmærksomhedȱ
ogȱnysgerrighedȱiȱbestemteȱretninger.ȱȱ
ȱ

Somȱ Mikaelsȱ nedenståendeȱ udtalelseȱ viser,ȱ kanȱ derȱ typiskȱ væreȱ enȱ interessereȱ iȱ

historieȱ ogȱ fascinationȱ afȱ højreekstremistiskeȱ Skinȱ Headsȱ påȱ grundȱ afȱ deresȱ voldeligeȱ
udstrålingȱmedȱblankeȱstøvler,ȱstrammeȱjeansȱogȱbomberjakker.ȱFascinationenȱafȱhistoȬ
rie,ȱskinheadsȱogȱHvidȱMagtȱmusikȱkombineretȱmedȱetȱsocialtȱnetværk,ȱhvorafȱnogleȱafȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Lokaliseretȱ d.ȱ 15.1.2017ȱ på:ȱ http://www.faktalink.dk/titelliste/hoejreekstremismeȬogȬ
nynazismeȬ1/betydningenȬafȬhoejreekstremismenȬiȬdanmarkȱ
121ȱChristensen,ȱT.ȱW.ȱ(2015).ȱAȱquestionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagementȱformȱtheȱextremistȱright.ȱAȱ
caseȱstudyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetȱ
122ȱibidȱ
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kammeraterneȱhavdeȱforbindelserȱiȱDNSB,ȱmåȱantagesȱtilsammenȱatȱhaveȱudløstȱhansȱ
interesseȱforȱdenȱekstremeȱhøjrefløj.ȱSomȱhanȱfortæller:ȱȱ
ȱ
JegȱlyttedeȱmegetȱtilȱnogetȱekstremȬmusik.ȱDetȱgørȱjegȱstadigvæk.ȱBegyndteȱatȱhøreȱmegetȱ
BlackȱMetalȱogȱisærȱNorthȱBlackȱmetal.ȱOgȱdetȱvarȱsådanȱgrundholdningen,ȱatȱdetȱvarȱmeȬ
getȱsådanȱfascistiskȱogȱmasserȱafȱreferencerȱtilȱdetȱTredjeȱRigeȱosv.ȱOgȱsåȱvedȱjegȱsguȱikȬ
ke…ȱpåȱenȱellerȱandenȱmådeȱsåȱblevȱdetȱsådan.ȱJegȱspilledeȱogsåȱselvȱmusikȱogȱBlackȱMetalȱ
og…ȱos,ȱsomȱvarȱiȱdetȱderȱband,ȱdetȱblevȱsådan…ȱnå,ȱmenȱsåȱheiledeȱmanȱogȱsådan,ȱogȱderȱ
varȱ ikkeȱ nogetȱ iȱ det.ȱ Detȱ varȱ bareȱ sådanȱ ’Siegȱ heil’.ȱ Ogȱ demȱ somȱ viȱ sådanȱ komȱ sammenȱ
med,ȱogȱdemȱviȱspilledeȱsammenȱmed,ȱdetȱvarȱsådanȱenȱdelȱafȱdetȱder.ȱOgȱsådanȱstilleȱogȱroȬ
ligtȱsåȱkomȱderȱegentligȱsådanȱmereȱogȱmereȱpolitikȱindȱover.ȱJegȱbegyndteȱatȱlæseȱomȱhøjreȬ
fløjenȱogȱbegyndteȱatȱlæseȱgamleȱfascistiske…ȱbegyndteȱatȱlæseȱMussoliniȱogȱhvadȱhedderȱ
detȱ Jernskjorterne…ȱ Jegȱ harȱ altidȱ væretȱ interesseretȱ iȱ historie,ȱ ogsåȱ daȱ jegȱ gikȱ iȱ skoleȱ …ȱ
MenȱsåȱbegynderȱjegȱegentligȱatȱlæseȱmegetȱomȱdeȱdanskeȱØstfrontȱfrivilligeȱogȱFrikorpsȱ
Danmarkȱogȱsådanȱnogetȱogȱsåȱstilleȱogȱroligt,ȱsåȱkørteȱdenȱegentligȱderfra.ȱ
ȱ
FraȱMikaelsȱforkærlighedȱforȱekstremȱmusikȱerȱderȱenȱglidendeȱovergangȱtil,ȱhvadȱderȱ
kanȱkategoriseresȱsomȱHvidȱMagtȱmusik.ȱDerȱerȱandreȱafȱhansȱkammerater,ȱderȱharȱenȱ
interesseȱforȱog/ellerȱforbindelserȱtilȱdetȱekstremeȱhøjre,ȱsomȱogsåȱmedvirkerȱtilȱatȱgøreȱ
detȱ naturligtȱ atȱ heileȱ Ȭȱ hvilketȱ iȱ deȱ flesteȱ miljøerȱ villeȱ medføreȱ sanktionerȱ ogȱ opfattesȱ
somȱ socialtȱ uacceptabelt.ȱ Somȱ Mikaelȱ ogsåȱ videreȱ fortæller,ȱ erȱ detȱ enȱ kammerat,ȱ derȱ
introducereȱ hamȱ tilȱ DNSBȱ påȱ baggrundȱ afȱ Mikaelsȱ interesseȱ forȱ historieȱ knyttetȱ tilȱ 2.ȱ
VerdenskrigȱogȱdetȱTredjeȱRige.ȱȱ
ȱ
Jegȱstartedeȱmedȱatȱselvȱatȱbliveȱinteresseretȱiȱdet.ȱAltså,ȱsåȱbegyndteȱjegȱatȱbliveȱmegetȱsåȬ
dan,ȱatȱjegȱsynesȱkraftȱædeȱmig…ȱdetȱvarȱgalt,ȱogȱderȱmyldrerȱmillionerȱafȱracefremmedeȱ
ind,ȱogȱaltȱdetȱderȱgøgl,ȱikke.ȱSåȱvarȱjegȱmedȱovreȱvedȱminȱkammerat,ȱsomȱvarȱmedlemȱafȱ
DNSB,ȱfordiȱderȱvarȱetȱforedrag,ȱhvorȱdeȱhavdeȱenȱtidligereȱøstfrontfrivilligȱhenneȱogȱforȬ
tælleȱiȱhusetȱovreȱiȱGreve,ȱhvordanȱdetȱhavdeȱværetȱatȱværeȱpåȱØstfrontenȱogȱsådanȱnoget.ȱ
Såȱvarȱjegȱmedȱderovre,ȱsguȱikkeȱfordiȱjegȱsynesȱDNSBȱvarȱfedt…ȱDetȱerȱvelȱiȱ1998Ȭ99.ȱSåȱ
enderȱdetȱmed,ȱatȱderȱerȱfestȱbagefter.ȱSåȱbliverȱjegȱskidefuld,ȱogȱdetȱerȱjoȱmegetȱsjovtȱatȱvæȬ
reȱderovre,ȱogȱsåȱfårȱjegȱmeldtȱmigȱindȱiȱDNSBȱdenȱaftenȱderȱogȱvarȱderovreȱnogleȱgange.ȱ
Ogȱjegȱsynesȱlidt,ȱdeȱvarȱnogleȱbåtnakkerȱmangeȱafȱdem,ȱderȱvarȱder.ȱSåȱholdtȱDNSBȱsamȬ
menȱmedȱdem,ȱderȱhedderȱDanskȱFront.ȱDetȱvarȱjoȱnæstenȱligeȱstartetȱdengang.ȱSådanȱenȱ
Aarhusbaseretȱ hollandskȱ organisation.ȱ Deȱ holdtȱ enȱ koncertȱ iȱ Aarhusȱ medȱ nogleȱ tyskeȱ ogȱ
nogleȱsvenskeȱbandsȱsådanȱnogleȱDNSBȱband…ȱSåȱvarȱjegȱmedȱtilȱdenȱkoncertȱderovre.ȱOgȱ
herȱmøderȱjegȱnogleȱafȱdeȱfolkȱfraȱAarhus.ȱOgȱsåȱfalderȱmanȱjoȱiȱsnakȱmedȱdem,ȱogȱfinderȱudȱ
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ȱȱ

ȱ

ȱ

afȱdetȱvarȱmåskeȱlidtȱmereȱmig.ȱSåȱudvekslerȱmanȱtelefonnumre,ȱogȱsåȱgikȱderȱetȱparȱdage,ȱ
såȱfikȱjegȱenȱSMS,ȱomȱjegȱvilleȱmedȱtilȱfirmafest,ȱsomȱdetȱjoȱnokȱsåȱfintȱhedder.ȱDetȱvarȱsåȱ
medȱWhiteȱPrideȱhooliganfraktionen.ȱȱ
ȱ
Mikaelsȱordvalg,ȱomȱatȱhanȱiȱstartenȱselvȱvarȱblevetȱinteresseretȱiȱdenȱekstremeȱhøjreȬ
fløj,ȱ fordiȱ ”detȱ myldrerȱ indȱ medȱ millionerȱ afȱ racefremmede”,ȱ vidnerȱ om,ȱ hvordanȱ musik,ȱ
internet,ȱbøgerȱogȱsandsynligvisȱsamtalerȱmedȱkammeraterȱmedvirkerȱtil,ȱatȱdenȱenkelȬ
teȱoptagerȱnyeȱordȱogȱforståelser,ȱsomȱigenȱskaberȱenȱbestemtȱfortolkningȱafȱdenȱsamȬ
fundsmæssigeȱ kontekstȱ Ȭȱ iȱ detȱ herȱ tilfældeȱ flygtningeȱ derȱ kommerȱ tilȱ Danmarkȱ iȱ slutȱ
90’erne.ȱ
ȱ

Mikaelsȱ opfattelseȱ afȱ situationenȱ kombineretȱ medȱ hansȱ generelleȱ interesseȱ forȱ 2.ȱ

VerdenskrigȱgørȱetȱforedragȱarrangeretȱafȱDNSBȱattraktivtȱatȱdeltageȱi,ȱhvilketȱmedføȬ
rer,ȱ atȱ hanȱ melderȱ sigȱ indȱ iȱ organisationen,ȱ påȱ trodsȱ afȱ atȱ hanȱ opfatterȱ deȱ andreȱ somȱ
nogleȱ ”båtnakker”.ȱ Indmeldelsenȱ førerȱ hamȱ tilȱ andreȱ lignendeȱ socialeȱ engagementer,ȱ
hvorȱandreȱdeltagereȱmedȱtilknytningȱtilȱandreȱgrupperȱpåȱdenȱekstremeȱhøjrefløjȱerȱtilȱ
stede.ȱDetȱåbnerȱforȱMikaelsȱmulighedȱforȱatȱbevægeȱsigȱvidereȱiȱmiljøetȱogȱfindeȱsamȬ
menȱmedȱandre,ȱsomȱiflg.ȱMikaelȱpasserȱbedreȱsammenȱmedȱhansȱopfattelse.ȱȱ
ȱ

PåȱtrodsȱafȱatȱdeȱderȱinvolveresȱiȱekstremeȱgrupperȱofteȱtilȱatȱstarteȱmedȱharȱdiffuȬ

seȱ ideologiskeȱ orienteringer,ȱ erȱ detȱ netopȱ deltagelsenȱ iȱ deȱ socialeȱ aktiviteterȱ ogȱ denȱ
udpegning,ȱderȱfinderȱstedȱiȱdisseȱsammenhænge,ȱderȱmedȱtidenȱgørȱatȱdenȱnyeȱdeltaȬ
gerȱtilegnerȱȬȱogȱidentificererȱsigȱmedȱdetȱideologiskeȱtankestof.ȱSomȱenȱandenȱtidligereȱ
nynazist,ȱPreben,ȱforklarer:ȱȱȱ
ȱ
Daȱjegȱsøgteȱhenȱiȱdetȱher,ȱderȱvarȱdetȱselvfølgeligȱheltȱpåȱetȱlavpunkt,ȱogȱjoȱmereȱindȱiȱdetȱ
manȱkommer,ȱjoȱmereȱvokserȱdet,ȱikke.ȱOgȱjoȱmereȱtagerȱdetȱomȱsig.ȱManȱfårȱinputȱfraȱanȬ
dreȱogȱdiskutererȱdetȱigennemȱosv.,ȱikke.ȱDetȱerȱligesomȱenȱrockerklub,ȱikke.ȱManȱstarterȱ
heltȱuvidendeȱom,ȱhvadȱklubbenȱgårȱudȱpå.ȱOgȱjoȱlængereȱopȱiȱhierarkietȱmanȱkommer,ȱsåȱ
vedȱmanȱligeȱpludseligȱdetȱhele.ȱȱ

Polarisering, konfliktuelle forhold og kollektive bevægelser
engagerer mennesker
OpblomstringenȱafȱenȱnynazistiskȱbevægelseȱiȱDanmarkȱmedȱinspirationȱogȱkontakterȱ
tilȱ bådeȱ Tyskland,ȱ Sverigeȱ ogȱ Englandȱ giverȱ samtidigȱ grobundȱ forȱ enȱ samlingȱ afȱ denȱ
ekstremeȱvenstrefløj.ȱDenȱvoldeligeȱkonfliktȱgør,ȱatȱkampeneȱintensiveresȱmellemȱungeȱ
påȱdenȱekstremeȱvenstreȬȱogȱhøjrefløjȱiȱgaderneȱiȱhovedsagligtȱKøbenhavnȱogȱdeȱstørreȱ
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byerȱiȱprovinsen.ȱȱNogleȱungeȱengageresȱiȱkampen,ȱmensȱandreȱpositioneresȱsomȱhenȬ
holdsvisȱhøjreȬȱellerȱvenstreekstremisterȱogȱoverfaldesȱaleneȱpåȱgrundȱafȱtøjȱogȱhårstil.ȱȱ
ȱ

Denȱ eneȱ formȱ forȱ ekstremismeȱ virkerȱ befordrendeȱ forȱ andreȱ ogȱ modsatrettedeȱ

ekstremister123,ȱsåledesȱatȱdenȱforøgedeȱaktivitetȱfraȱdenȱekstremeȱhøjrefløjsȱsideȱbidraȬ
gerȱtilȱatȱDeȱAutonomeȱfårȱenȱfokuseretȱsagȱatȱkæmpeȱmod,ȱefterȱBZȱerȱgåetȱiȱopløsningȱ
iȱstartenȱafȱ1990’erne.ȱȱ
ȱ

Enȱ udviklingȱ somȱ beskrivesȱ nedenfor,ȱ førstȱ afȱ enȱ tidligereȱ Autonomȱ deltagerȱ iȱ

kampeneȱogȱdernæstȱafȱenȱtidligereȱdeltagerȱiȱUltraȱWhiteȱPrideȱfraȱÅrhus.ȱHansȱPeterȱȬȱ
tidligereȱautonomȱȬȱfortæller:ȱ
ȱ
PåȱdetȱherȱtidspunktȱerȱNazibevægelsenȱiȱDanmarkȱretȱcentral.ȱDerȱbliverȱproduceretȱrigȬ
tigȱmangeȱCD’erȱherfra,ȱogȱderȱerȱenȱdelȱdemonstrationer.ȱRudolfȱHessȱdemonstrationerȱogȱ
sådanȱnoget,ȱsomȱerȱhernedeȱ(iȱDanmark).ȱEnȱamerikanerȱharȱinvesteretȱiȱhusetȱiȱGreve,ȱ
såȱ deȱ harȱfåetȱenȱ Nazibunkerȱder.ȱ Ogȱ mangeȱ afȱtingeneȱ udspringerȱ derfraȱiȱforholdȱtilȱ etȱ
husȱiȱAalborg.ȱBloodȱandȱHonourȱfårȱetȱhusȱpåȱFyn,ȱogȱsvenskeȱogȱtyskeȱnazisterȱkommerȱ
hertil.ȱBZȬbevægelsenȱdørȱlidtȱud.ȱDerȱerȱ18.ȱmaj.ȱDerȱerȱenȱfraȱISȱ(InternationaleȱSociaȬ
lister),ȱ somȱ bliverȱ bombedræbt.ȱ Antifascistiskȱ Aktionȱ bliverȱ startetȱ opȱ iȱ 92ȱ ogȱ leverȱ iȱ højȱ
gradȱpåȱkampenȱmodȱnazismen.ȱDeȱorganisererȱdeȱherȱstoreȱdemonstrationer,ȱsåȱdetȱafløserȱ
lidtȱBZȬideologien.ȱDerȱharȱværetȱsådanȱenȱfaseȱpåȱenȱ4Ȭ5ȱår,ȱhvorȱBZȱbevægelsenȱerȱdødȱiȱ
slutningenȱafȱȇ80ȇerne,ȱtilȱAFAȱ(AntifascistiskȱAktion)ȱopstår.ȱMenȱsåȱerȱdetȱmangeȱafȱ
deȱnyeȱautonome,ȱsomȱgårȱindȱiȱAFA.ȱȱMenȱdetȱbliverȱmegetȱmilitant,ȱsådan,ȱdetȱerȱmegetȱ
direkte,ȱatȱkunneȱseȱdeȱerȱonde.ȱKigȱdemȱiȱøjnene,ȱslåȱdemȱned,ȱståȱogȱkastȱstenȱimodȱhinanȬ
denȱ osv.,ȱ iȱ stedetȱ forȱ atȱ væreȱ imodȱ Nestléȱ ellerȱ Texaco,ȱ ogȱ derȱ erȱ måskeȱ ikkeȱ deȱ derȱ storeȱ
fjendeȱbilleder.ȱDerȱerȱikkeȱapartheidȱmere,ȱsomȱviȱkanȱhaveȱsomȱstortȱfjendebillede,ȱogȱviȱ
harȱikkeȱnogenȱVietnamkrige,ȱkapitalismenȱerȱmegetȱdiffus,ȱmenȱmanȱfølerȱsigȱlidtȱutryg,ȱ
fordiȱderȱgårȱhistorierȱomkringȱNazister,ȱderȱoverfalderȱautonome.ȱJegȱerȱaldrigȱblevetȱoverȬ
faldetȱ afȱ enȱ Nazistȱ ogȱ aldrigȱ blevetȱ truetȱ afȱ enȱ Nazist.ȱ Menȱ alligevelȱ harȱ manȱ enȱ indreȱ
frygt,ȱhvisȱduȱgårȱrundtȱsomȱ19Ȭ20ȱårigȱpåȱAmager,ȱogȱduȱserȱenȱGrønjakke124ȱkommeȱgåȬ
endeȱmedȱdanskȱflag,ȱogȱduȱharȱdreadlocksȱosv.,ȱogȱerȱautonomȱiȱtøjet,ȱsåȱerȱduȱnervøs,ȱfordiȱ
historienȱ er,ȱ atȱ duȱ bliverȱ overfaldet.ȱ Såȱ jegȱ gikȱ rundtȱ medȱ enȱ peberspray,ȱ ogȱ jegȱ tror,ȱ jegȱ
venderȱdenȱfrygtȱtilȱmagt,ȱvedȱatȱværeȱdenȱsomȱoverfalderȱdem.ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱInterviewȱafȱChrisȱHolmstedȱjuniȱ2016ȱ
ȱ Grønjakkerneȱ opstodȱ iȱ 1980’erneȱ somȱ enȱ løstȱ sammenhængendeȱ racistiskȱ bande,ȱ medȱ detȱ
amerikanskeȱ sydstatsflagȱ somȱ symbolȱ ogȱ sloganetȱ ’Hvidȱ Magt’.ȱ Denȱ mestȱ kendteȱ gruppeȱ afȱ
Grønjakkerȱopstodȱiȱ1984/85ȱiȱKøbenhavn.ȱȱJf.ȱBjørgo,ȱT.ȱ(1997).ȱRacistȱandȱRightȬwingȱViolenceȱinȱ
Scandinavia,ȱPatterns,ȱPerpetrators,ȱandȱResponses.ȱOslo:ȱTanoȱAschehougsȱFonteneserieȱ
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ȱ

Deȱ højreekstremistiskeȱ grupperȱ medȱ forbindelserȱ tilȱ Tyskland,ȱ England,ȱ Sverigeȱ ogȱ
USAȱogȱderesȱforøgedeȱindtjeningȱmuliggør,ȱatȱdeȱkanȱetablereȱsigȱmedȱklubhuseȱiȱbåȬ
deȱhovedstadsområdetȱogȱprovinsen.ȱHvilketȱtiltrækkerȱ(endnuȱflere)ȱungeȱogȱengageȬ
rerȱdemȱi,ȱhvadȱderȱiȱdetȱoffentligeȱrumȱudviklerȱsigȱtilȱenȱvoldeligȱkampȱmedȱoverfald,ȱ
personovervågningȱ ogȱ chikaneȱ afȱ mennesker,ȱ gensidigtȱ kategoriseredeȱ afȱ beggeȱ fløje,ȱ
somȱpolitiskeȱmodstanderȱogȱfjender.ȱȱ
ȱ

Unge,ȱ derȱ erȱ engageretȱ iȱ kampenȱ mellemȱ påȱ denȱ eneȱ sideȱ detȱ ekstremeȱ højreȱ ogȱ

detȱekstremeȱvenstre,ȱidentificererȱhinandenȱsomȱtilhørendeȱdenȱeneȱellerȱandenȱkateȬ
goriȱ påȱbaggrundȱafȱhårstilȱogȱtøj.ȱUngeȱudsættesȱ såledesȱforȱ Ȭȱogȱudsætterȱpotentieltȱ
andreȱforȱvoldȱaleneȱpåȱbaggrundȱafȱforestillingenȱomȱ’denȱanden’ȱsomȱværendeȱenȱafȱ
entenȱ deȱ højreekstreme/nynazisterneȱ ellerȱ deȱ venstreradikale/autonome.ȱ Somȱ citatetȱ
viser,ȱskaberȱdisseȱkategorierȱyderligeȱfrygtȱ ogȱpotentieltȱ enȱoplevelseȱafȱatȱskulleȱ beȬ
skyttes,ȱdaȱdenȱenkelteȱerȱbangeȱpga.ȱrygterȱomȱvold,ȱhvisȱhanȱellerȱhunȱviserȱtegnȱpåȱ
tilhørsforholdȱtilȱenȱafȱdeȱtoȱgrupper.ȱȱ
ȱ

Fortællingerneȱomȱ(ny)Nazismenȱogȱoverfald,ȱogȱdenȱfrygtȱdeȱskaber,ȱgør,ȱatȱungeȱ

involvererȱsig,ȱhvorvedȱ’kampenȱmodȱNazismen’ȱetableres.ȱKampenȱlegitimererȱopfatȬ
telsenȱ afȱ enȱ modstander,ȱ derȱ skalȱ bekæmpesȱ ogȱ holdesȱ nedeȱ medȱ vold,ȱ ogȱ somȱ kanȱ
identificeresȱpåȱbaggrundȱafȱtøjȱogȱenȱfølelseȱaf,ȱ’atȱkunneȱseȱdeȱerȱonde’.ȱForȱeksempelȱ
HansȱPeterȱvenderȱfrygtenȱtilȱmagtȱvedȱatȱoverfaldeȱunge,ȱderȱkategoriseresȱsomȱnaziȬ
ster,ȱogȱsomȱderforȱiȱhansȱøjneȱbliverȱlegitimeȱmålȱforȱvold.ȱȱ
ȱ

Deȱ gensidigeȱ angreb/modangrebȱ synesȱ atȱ polarisereȱ byrummetȱ forȱ enȱ delȱ afȱ deȱ

unge,ȱ hvorigennemȱ ’kampenȱ modȱ Nazismen’ȱ kommerȱ tilȱ atȱ afløseȱ størreȱ ideologiskeȱ
mærkesagerȱ forȱ denȱ ekstremeȱ venstrefløj,ȱ samtidigȱ medȱ atȱ denȱ ogsåȱ fokusererȱ ’kamȬ
pen’ȱforȱdeȱhøjreekstremistiskeȱgrupper.ȱȱ
ȱ

Denȱeneȱekstremeȱgruppesȱetableringȱbevirker,ȱatȱungeȱmobiliseresȱiȱkampenȱforȱȬȱ

ellerȱ somȱ iȱ detteȱ tilfældeȱ Ȭȱ imod,ȱ deȱ budskaber,ȱ handlinger,ȱ aktiviteterȱ ogȱ offentligeȱ
begivenheder,ȱsomȱdeȱhøjreekstremistiskeȱgrupper,ȱiȱnærværendeȱeksempel,ȱstårȱbag.ȱȱ
ȱ
Mikael,ȱdenȱtidligereȱhøjreekstremist,ȱfortællerȱligeledesȱomȱ’kampen’ȱmodȱdeȱvenstreȬ
ekstreme,ȱogȱhvordanȱhøjreekstremisterneȱiȱAarhusȱstodȱstærkt,ȱiȱmodsætningȱtilȱiȱKøȬ
benhavnȱ hvorȱ deȱ Autonomeȱ varȱ iȱ flertal.ȱ Derforȱ overfaldtȱ deȱ Aarhusianskeȱ højreeksȬ
tremisterȱunge,ȱdeȱkategorisererȱsomȱværendeȱvenstreekstremister,ȱhverȱgangȱenȱhøjreȬ
ekstremistȱblevȱudsatȱforȱvoldȱiȱKøbenhavn.ȱSomȱMikaelȱfortæller:ȱȱ
ȱ
OgȱsåȱsketeȱdetȱjoȱiȱKøbenhavnȱpåȱetȱtidspunkt,ȱderȱvarȱderȱenȱhelȱmasseȱfolk,ȱderȱfikȱtæskȱ
hjemme,ȱaltsåȱfraȱhøjrefløjen,ȱsomȱblevȱopsøgtȱogȱfikȱnogleȱpåȱlåget.ȱȱ
I:ȱafȱdeȱautonome?ȱ

ȱ
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Mikael:ȱJa,ȱviȱkunneȱikkeȱrigtigtȱgøreȱnoget,ȱforȱviȱvarȱikkeȱnokȱderovre.ȱMenȱdetȱerȱdaȱligeȱ
meget.ȱHverȱgangȱderȱerȱenȱellerȱanden,ȱderȱharȱfåetȱenȱpåȱhovedetȱder,ȱsåȱsenderȱlederenȱenȱ
SMSȱellerȱringerȱtilȱos.ȱSåȱgårȱdetȱdaȱbareȱudȱoverȱenȱafȱdemȱherovre.ȱSåȱnårȱdeȱharȱfåetȱ
nogleȱpåȱlåget,ȱsåȱfårȱdeȱbare…ȱ’DetȱkanȱIȱligeȱtageȱvidereȱogȱsåȱfortælle,ȱviȱharȱfåetȱtæskȱ
nu,ȱ fordiȱ sådanȱ ogȱ sådan.ȱ Næsteȱ gangȱ derȱ skerȱ etȱ ellerȱ andet,ȱ smadrerȱ viȱ bareȱ enȱ anden.ȱ
Så…ȱ slapȱ afȱ medȱ detȱ der,ȱ ikkeȱ også!…ȱ Forȱ hverȱ gangȱ detȱ gørȱ ondtȱ påȱ nogleȱ derovre,ȱ såȱ
kommerȱdetȱtilȱatȱgøreȱondtȱpåȱenȱafȱjerȱherȱiȱbyen.ȱKanȱIȱfatteȱdet?’ȱȱ
ȱ
Citaterneȱviser,ȱhvorledesȱdeltagelseȱskaberȱenȱklarȱopfattelseȱafȱ’demȱogȱos’,ȱderȱlegiȬ
timererȱvolden.ȱMenȱudsagneneȱfortællerȱogså,ȱhvorledesȱetableringenȱafȱenȱgruppeȱogȱ
dennesȱaktiviteter,ȱbevirkerȱatȱungeȱfinderȱsammenȱogȱhandlerȱforȱȬȱellerȱiȱoppositionȱ
tilȱȬȱdenȱgældendeȱdagsorden.ȱȱ
ȱ

InvolveringȱogȱengagementȱiȱekstremeȱgrupperȱknytterȱsigȱsåledesȱtilȱstørreȱdagsȬ

ordenerȱogȱenȱkollektivtȱfunderetȱsamfundsbevægelse,ȱderȱbådeȱudspillerȱsigȱiȱdetȱofȬ
fentligeȱ rum,ȱ iȱ medierneȱ ogȱ iȱ kulturelleȱ sammenhængeȱ somȱ iȱ forȱ eksempelȱ musikȱ ogȱ
vedȱkoncerter.ȱSamtidigȱformidlesȱ’kampen’ȱogȱdenȱtilhørendeȱdagsordenȱomȱoverfaldȱ
somȱ etȱ cirkulerendeȱ narrativ125ȱ blandtȱ vennerȱ ogȱ fjender,ȱ derȱ polarisererȱ deleȱ afȱ ungȬ
dommenȱvedȱatȱudpegeȱ’kampenȱogȱfjenden’,ȱhvilketȱdragerȱendnuȱflereȱtilȱdeltagelse.ȱ

Rekruttering på den ekstreme højrefløj
Ekstremeȱ deltagereȱ ogȱ grupperȱ agerer,ȱ somȱ ovenforȱ illustreret,ȱ somȱ responsȱ til,ȱ hvadȱ
deȱ opfatterȱ som,ȱproblemerȱogȱ konfliktfyldteȱforholdȱiȱderesȱ samtid,ȱsamtidigȱmedȱatȱ
deȱformerȱigangværendeȱkonflikterȱviaȱbudskaber,ȱaktiviteterȱogȱreaktionerȱsamtȱmodȬ
reaktionerȱpåȱandresȱinklusiveȱderesȱmodstandersȱhandlinger.ȱȱȱ
ȱ

Iȱ 1980’erneȱ ogȱ 90’erneȱ varȱ detȱ fællesȱ engagementer,ȱ somȱ marchenȱ tilȱ mindeȱ omȱ

Rudolfȱ Hess,ȱ koncerterȱ ogȱ andreȱ events,ȱ derȱ synliggjordeȱ denȱ ekstremeȱ højrefløjȱ ogȱ
densȱ budskab.ȱ Isærȱ Hvidȱ Magtȱ musikȱ medvirkede,ȱ somȱ tidligereȱ nævnt,ȱ tilȱ atȱ spredeȱ
detȱideologiskeȱbudskab126ȱtilȱmangeȱmennesker,ȱsamtidigȱmedȱatȱHvidȱMagtȱkoncerterȱ
ogsåȱ fungeredeȱ somȱ kontaktskabendeȱ events,ȱ hvorȱ nyeȱ netværkȱ opstodȱ ogȱ ellerȱ forȬ
stærkedes,ȱhvilketȱdetteȱcitatȱvidnerȱom:ȱȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱChristensen,ȱT.ȱW.ȱ(2015).ȱAȱquestionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagementȱformȱtheȱextremistȱright.ȱAȱ
caseȱstudyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetȱ
126ȱSimi,ȱP.ȱ(2015).ȱAmericaȱSwastikaȱȬȱinsideȱTheȱWhiteȱPowerȱMovement’sȱHiddenȱSpacesȱOfȱHateȱ(2.ȱ
edit.).ȱLanham:ȱRowanȱ&ȱLittlefieldȱ
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Altså,ȱmegetȱblevȱforbundetȱgennemȱkoncerterȱiȱandreȱlande.ȱSådanȱatȱderȱvarȱkoncerterȱiȱ
SverigeȱogȱkoncerterȱiȱTyskland…ȱJa,ȱførstȱogȱfremmestȱdeȱtoȱlande.ȱEllerȱderȱkunneȱværeȱ
sådanȱHessȬmarchenȱiȱDanmark.ȱEllerȱsådanȱnogleȱmarkeringer,ȱhvorȱmanȱhavdeȱkontaktȱ
overȱlandegrænserne.ȱȱ
ȱ
Igennemȱdeȱsidsteȱ10ȱtilȱ15ȱårȱsynesȱmusikȱogȱkortfilmȱpåȱinternettetȱatȱhaveȱfåetȱafgøȬ
rendeȱ betydningȱ forȱ rekrutteringenȱ afȱ ungeȱ tilȱ denȱ ekstremeȱ højrefløj.ȱ Musikkenȱ ogȱ
propaganderendeȱkortfilmȱspredesȱ påȱinternettet,ȱhvorȱdeȱinfluererȱungesȱforståelsesȬȱ
ogȱ fortolkningsrammeȱ ogȱ potentielȱ sårȱ kimenȱ tilȱ (enȱ yderligere)ȱ involveringȱ ogȱ engaȬ
gement.ȱDesudenȱsynesȱfodboldkampeȱogȱdertilhørendeȱhooliganmiljøerȱatȱudgøreȱenȱ
arenaȱforȱrekrutteringȱforȱhovedsagligtȱdenȱekstremeȱhøjrefløjȱsamtȱrockerȬȱogȱbandeȬ
grupperinger.ȱȱ
ȱ

Fællesȱ forȱ rekrutteringsstrategierneȱ påȱ tværsȱ afȱ tid,ȱ ideologiskȱ orienteringȱ ellerȱ

kampenȱomȱprofitȱer,ȱatȱdetȱȬȱuansetȱmåletȱforȱdeȱinvolveredeȱȬȱofteȱerȱældreȱogȱerfaȬ
rendeȱdeltagere,ȱderȱrekrutterȱyngreȱpotentielleȱdeltagere.ȱȱ
ȱ

Somȱ nedenståedeȱ eksempelȱ illustrerer,ȱ kanȱ enȱ rekrutteringsstrategi,ȱ derȱ tilretteȬ

læggesȱafȱældreȱogȱerfarneȱdeltagere,ȱintensivereȱsamfundsmæssigeȱskillelinjer,ȱsåledesȱ
atȱflereȱmenneskerȱuvilkårligtȱtrækkesȱindȱiȱkonflikten,ȱnårȱalleȱpositionerȱbliverȱværdiȬ
ladede.ȱ Somȱ citatetȱ fraȱ enȱ tidligereȱ amerikanskȱ nynazistȱ illustrerer,ȱ nårȱ hanȱ fortællerȱ
omȱderesȱrekrutteringsstrategier:ȱȱ
ȱ
Detȱvarȱfaktiskȱmegetȱstærktȱmedȱdenȱherȱpraksis,ȱviȱkaldteȱ’helteberetninger’,ȱsomȱviȱbrugȬ
te,ȱnårȱ deȱnye,ȱviȱhavdeȱrekrutteret,ȱkomȱ forbi.ȱDeȱ flesteȱ afȱvoresȱnyeȱrekrutterȱvarȱhvideȱ
unger,ȱderȱgikȱpåȱskoler,ȱhvorȱdeȱvarȱenȱminoritet.ȱOgȱdeȱfikȱtæskȱpåȱgrundȱafȱdet.ȱSåȱnårȱviȱ
hørte,ȱatȱderȱvarȱsketȱnogetȱpåȱenȱskole,ȱgikȱviȱrundtȱogȱsatteȱflyersȱopȱomkringȱskolenȱmedȱ
hagekorset,ȱhvorȱderȱstodȱ’niggerȱpasȱpå!’ȱogȱsåȱmedȱvoresȱadresseȱpå.ȱDerȱvarȱalleredeȱraȬ
cemæssigeȱspændinger,ȱviȱhældteȱbareȱbenzinȱpåȱbålet,ȱogȱalleȱdeȱhvideȱbørnȱder,ȱderȱallereȬ
deȱvarȱiȱenȱdårligȱsituation,ȱvilleȱnuȱkommeȱtilȱosȱellerȱbliveȱslåetȱihjelȱȬȱogȱtageȱskraldetȱforȱ
alȱdetȱlort,ȱsomȱviȱgikȱogȱlavede.ȱSåȱdisseȱungerȱvilleȱkommeȱløbendeȱtilȱos.ȱȱViȱhavdeȱenȱ
hotline,ȱ hvorȱ duȱ kunneȱ efterladeȱ enȱ besked.ȱ Såȱ viȱ fikȱ kontaktȱ medȱ demȱ ogȱ fikȱ demȱ tilȱ atȱ
kommeȱforbiȱ...ȱPåȱetȱtidspunktȱhavdeȱviȱetȱloftsrum,ȱsomȱviȱhavdeȱomdannetȱtilȱenȱVikingȬ
ølhal.ȱViȱhavdeȱdisseȱtræskjoldslignendeȱtingȱhængtȱopȱlangsȱvæggeneȱogȱenȱbar.ȱViȱfikȱdemȱ
opȱiȱhallenȱogȱdrakȱdemȱfuldeȱogȱspilledeȱalȱmuligȱmagtȱmusik,ȱogȱsåȱfortalteȱviȱvoresȱhelteȬ
beretninger.ȱSåȱdisseȱbørn,ȱderȱheleȱtidenȱfikȱtæsk,ȱfordiȱdeȱvarȱhvide,ȱvilleȱhøre,ȱhvordanȱviȱ
slogȱsorteȱned,ȱnårȱviȱstødteȱpåȱdem.ȱAltså,ȱ’viȱgørȱvedȱdeȱsorte,ȱhvadȱdeȱsorteȱgørȱvedȱjer’.ȱ
Ogȱsåȱhørteȱdeȱbareȱomȱdet.’ȱJa,ȱdetȱerȱdeȱfyre,ȱjegȱvilȱværeȱenȱdelȱaf.ȱAltså,ȱdetȱerȱsådanȱsomȱ
deȱfyre,ȱjegȱvilȱvære’.ȱDetȱer,ȱhvadȱdeȱbørnȱville.ȱDeȱvilleȱforsøgeȱatȱefterligneȱos,ȱogȱviȱopȬ
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fordredeȱ dem,ȱ ogȱ hjalpȱ dem,ȱ nårȱ viȱ kunne.ȱ Duȱ ved,ȱ deȱ ungerȱ ringedeȱ tilȱ os;ȱ ’hey,ȱ viȱ harȱ
gangȱiȱenȱstorȱkamp.ȱOkay,ȱviȱkommer’.ȱOgȱviȱvilleȱkommeȱogȱgiveȱdemȱendnuȱflereȱodds.ȱ
Ogȱhvisȱviȱkunne,ȱvilleȱviȱændreȱoddsene.ȱSådanȱatȱdeȱungeȱpludseligȱfølteȱsigȱstærkeȱiȱsteȬ
detȱforȱatȱværeȱmagtesløse.ȱOgȱdetȱheleȱbegyndteȱmedȱdisseȱhelteberetninger.ȱHvisȱviȱbareȱ
havdeȱsagt;ȱhey,ȱherȱerȱMeinȱKampfȱȬȱtørtȱideologiskȱmateriale,ȱdaȱvilleȱdeȱhavdeȱsagtȱneȬ
eeej.ȱSåȱviȱsnakkerȱikkeȱomȱdenȱslags.ȱȱViȱtalerȱomȱting,ȱduȱved,ȱsomȱenȱselvfølgeȱogȱdetȱvarȱ
voresȱhelteberetninger,ȱderȱkomȱførst.ȱ
ȱ
Ældreȱ ogȱ erfarneȱ deltagereȱ kenderȱ påȱ baggrundȱ afȱ egneȱ erfaringer,ȱ deȱ socialeȱ scenerȱ
hvorȱdeȱyngreȱpotentielleȱmedlemmerȱfærdesȱogȱdenȱsocialeȱogȱpolitiskeȱkontekst,ȱdeȱ
leverȱi.ȱDeȱkanȱsåledesȱmedvirkeȱtilȱatȱintensivereȱenȱkonfliktȱogȱskubbeȱtilȱproblematiȬ
skeȱsocialeȱforholdȱvedȱatȱtilrettelæggeȱforholdeneȱsåledes,ȱatȱetȱbudskabȱtræderȱfrem,ȱ
ogȱkonfliktenȱoptrappes,ȱsådanȱatȱdenȱenkelteȱpåȱbaggrundȱafȱetȱbestemtȱtilhørsforholdȱ
ogȱidentificeringȱfårȱbehovȱforȱbeskyttelse.ȱȱ
ȱ

Rekrutteringsstrategienȱerȱsåledesȱnøjeȱplanlagtȱiȱovenståendeȱtilfælde,ȱogȱunderȬ

stregerȱ deȱ iȱ forskningenȱ påȱ områdetȱ etableredeȱ forståelserȱ afȱ hvorledesȱ indgangeȱ tilȱ
denȱ ekstremeȱ (højre)fløjȱ ofteȱ skerȱ påȱ baggrundȱ afȱ andreȱ årsagerȱ endȱ ideologi127.ȱ Somȱ
detȱfremgårȱafȱovenståendeȱeksempel,ȱnedtonerȱdeȱheltȱbevidstȱ’tørtȱideologiskȱmateriȬ
ale’,ȱogȱpræsentererȱforholdȱsomȱspejlerȱdeȱungesȱbehovȱforȱetȱtilhørsforhold,ȱogȱiȱdetteȱ
tilfældeȱakutteȱbehovȱforȱbeskyttelse,ȱforȱselvȱatȱundgåȱatȱbliveȱetȱofferȱiȱdenȱaccelereȬ
redeȱsituation.ȱDeȱungeȱønskerȱatȱbliveȱsomȱdem,ȱ’stærkeȱfyre’ȱderȱiȱdeȱnyeȱrekruttereȬ
desȱ øjneȱ venderȱ afmagtȱ tilȱ magtȱ ogȱ derforȱ påȱ sammeȱ tidȱ bliverȱ stærkeȱ ogȱ attraktiveȱ
rollemodeller,ȱderȱȬȱafȱligeȱsåȱstorȱbetydningȱȬȱkanȱydeȱbeskyttelse.ȱȱȱȱ
ȱ

Etȱandetȱaspektȱafȱrekrutteringsstrategien,ȱsomȱsynesȱatȱgåȱigenȱpåȱtværsȱafȱdiverȬ

seȱmiljøerȱogȱgrupper,ȱerȱenȱstrategiskȱogȱmanipulerendeȱbrugȱafȱros,ȱsmigerȱogȱinkluȬ
sion,ȱderȱskaberȱfølelsenȱafȱatȱværeȱønsketȱhosȱdenȱnyȱankommende128.ȱȱȱ
ȱ

Påȱdenȱydersteȱhøjrefløjȱerȱstrategienȱatȱfåȱfolkȱinvolveretȱiȱetȱsocialtȱfællesskabȱogȱ

derigennemȱ inkludereȱ demȱ iȱ etȱ miljø,ȱ hvorȱ aktivitetsniveauetȱ erȱ højt.ȱ Derȱ erȱ mangeȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Bjørgo,ȱ T.ȱ (1997).ȱ Racistȱ andȱ RightȬwingȱ Violenceȱ inȱ Scandinavia,ȱ Patterns,ȱ Perpetrators,ȱ andȱ ReȬ
sponses.ȱ Oslo:ȱ Tanoȱ Aschehougsȱ Fonteneserie,ȱ Bjørgo,ȱ T.,ȱ &ȱ Horgan,ȱ J.ȱ (2009).ȱ Introduction.ȱ I:ȱ
Bjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(Red.),ȱLeavingȱTerrorismȱBehind.ȱ(s.ȱ1Ȭȱ15)ȱNewȱYork:ȱRoutledge,ȱChriȬ
stensen,ȱ T.W.ȱ (2009).ȱ Denȱ ensrettedeȱ mangfoldighed.ȱ ȱ I:ȱ Karpantschof,ȱ R.,ȱ &ȱ Lindblom,ȱ M.ȱ
(Red),ȱKampenȱomȱUngdomshuset,ȱstudierȱiȱetȱoprør,ȱ(s.ȱ229Ȭȱ251)ȱKøbenhavn:ȱFrydenlundȱ&ȱMonȬ
sun,ȱKarpantschof,ȱR.ȱ(2014).ȱViolenceȱthatȱmatters!ȱRadicalizationȱandȱdeȬradicalizationȱofȱleftȬ
ist,ȱurbanȱmovementsȱ–ȱDenmarkȱ1981–2011.ȱBehavioralȱSciencesȱofȱTerrorismȱandȱPoliticalȱAggresȬ
sion.ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱDOI:ȱ10.1080/19434472.2014.977330ȱ
128ȱChristensen,ȱT.ȱW.ȱ(2015).ȱAȱquestionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagementȱformȱtheȱextremistȱright.ȱAȱ
caseȱstudyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

telefonopkaldȱogȱsms’er,ȱderȱskalȱbesvares,ȱderȱerȱsocialeȱogȱsportsligeȱaktiviteterȱsamtȱ
politiskeȱmøderȱogȱbarbesøgȱȬȱderȱerȱmedȱandreȱord,ȱheleȱtidenȱbudȱefterȱen.ȱSomȱMiȬ
kaelȱfortæller:ȱ
ȱ
Nårȱfolkȱerȱrimeligȱstilleȱogȱroligeȱogȱkommerȱind,ȱnåȱmenȱså…ȱtættereȱogȱtættereȱpå,ȱikȬ
ke…ȱOgȱsåȱerȱderȱheleȱtidenȱkontakt.ȱNej,ȱduȱerȱaldrigȱnogenȱsindeȱalene.ȱDerȱgårȱikkeȱenȱ
dag,ȱhvorȱderȱikkeȱerȱetȱellerȱandet,ȱhvorȱdeȱikkeȱsnakkerȱmedȱnogen,ȱhvorȱduȱikkeȱharȱetȱelȬ
lerȱandet,ȱikke¨.ȱPisseȱgodȱtilȱdetȱderȱmed…ȱsåȱfolkȱdeȱfølerȱjoȱiȱstartenȱder…ȱSåȱfølerȱdeȱsigȱ
vildtȱspændendeȱogȱvildtȱprivilegeredeȱogȱsådanȱnoget,ȱboostȱdemȱmedȱnogetȱselvtillidȱogȱ
sådanȱnogetȱder.ȱOgȱnårȱdetȱerȱsådan,ȱatȱfolkȱdeȱså…ȱaaaaȱderȱerȱetȱellerȱandet,ȱså…ȱ’Viȱ
skalȱligeȱmødes…ȱTagȱligeȱbatterietȱudȱafȱtelefonen!’.ȱSåȱfortællerȱmanȱdemȱnogleȱtingȱogȱ
sager.ȱSåȱgårȱdeȱjoȱhjemȱogȱsynes…ȱ’holdȱkæft,ȱmand,ȱhamȱderȱalleȱfolkȱdeȱsnakkerȱom,ȱharȱ
snakketȱmedȱmig!ȱWauhȱmand,ȱikke’…ȱTilȱsidstȱsåȱhængerȱduȱderȱstilleȱogȱroligt,ȱogȱså…ȱ
erȱduȱfaktiskȱbareȱenȱdelȱafȱdetȱcirkusȱder,ȱikke.ȱȱDetȱerȱdenȱderȱmed,ȱjamen,ȱviȱsnakkerȱheleȱ
tidenȱ sammen.ȱ ’Hvorforȱ varȱ duȱ derȱ ikkeȱ iȱ tirsdags?ȱ Tirsdagsmødet,ȱ hvorȱ fandenȱ blevȱ duȱ
af???ȱHvorforȱvarȱduȱikkeȱmed?’ȱDetȱerȱsådanȱnogetȱåndssvagtȱnoget.ȱ’Menȱduȱkommerȱpåȱ
tirsdag.ȱSåȱfintȱnårȱduȱkommerȱpåȱtirsdag.ȱHvorforȱvarȱduȱikkeȱmedȱiȱlørdags??ȱDerȱerȱsåȬ
danȱsetȱhjemmekamp.ȱHvorforȱ erȱduȱikkeȱmed???ȱSåȱdetȱskerȱikkeȱigen,ȱskalȱ viȱikkeȱbliveȱ
enigeȱomȱdet?ȱDetȱkanȱhurtigtȱbliveȱtrælstȱatȱboȱiȱAarhus!!ȱHuskȱnuȱviȱved,ȱhvorȱduȱbor’.ȱ
Forȱdetȱerȱjoȱheleȱtidenȱdenȱder.ȱ
ȱ
Citatetȱviser,ȱhvorledesȱenȱnyankommenȱkanȱindlemmesȱiȱkredsenȱviaȱenȱblandingȱafȱ
socialeȱaktiviteterȱogȱenȱomgangsform,ȱsomȱsynesȱtilrettelagtȱpåȱatȱindlemmeȱfolkȱviaȱetȱ
manipulerendeȱfølelsesmæssigtȱspil.ȱSpilletȱinkluderer,ȱsomȱbeskrevetȱovenfor,ȱatȱ forȬ
midleȱfølelsenȱaf,ȱatȱdenȱnyankomndeȱerȱvigtigȱogȱenȱafȱdeȱ’få’ȱudvalgte,ȱderȱinvolveresȱ
iȱsåȱvæsentligeȱoplysninger,ȱatȱdetȱerȱnødvendigtȱatȱtageȱbatterietȱudȱafȱmobilen,ȱforȱatȱ
PolitietsȱEfterretningȱikkeȱskalȱhøreȱdet,ȱforȱ’selvfølgelig’ȱlytterȱdeȱmedȱogȱovervågerȱetȱ
miljø,ȱderȱiȱegenȱoptikȱ’stårȱtilȱatȱovertageȱmagten’.ȱȱ
ȱ

Indlemningenȱiȱgruppenȱskerȱpåȱbaggrundȱafȱenȱblandingȱafȱmulighedenȱforȱetȱtætȱ

fællesskab,ȱhvorȱdenȱenkelteȱfårȱmeningȱogȱidentitetȱiȱenȱkampȱforȱenȱstørreȱsag.ȱMenȱ
somȱ Mikaelȱ ogsåȱ fortalte,ȱ tagerȱ toȱ fraȱ gruppenȱ udȱ tilȱ detȱ potentielleȱ nyeȱ medlemȱ ogȱ
kræverȱatȱseȱsygesikringsbevis,ȱsådanȱatȱdeȱvedȱhvorȱpersonenȱbor.ȱNårȱdenȱnyeȱdeltaȬ
gerȱ måskeȱ begynderȱ atȱ trækkeȱ sig,ȱ erfarerȱ vedkommendeȱ også,ȱ atȱ detȱ bemærkes,ȱ nårȱ
hanȱikkeȱdukkerȱop,ȱsomȱdeȱtruendeȱudtalelserȱiȱcitatetȱladerȱforstå.ȱȱ
ȱ

Årsagerȱtilȱdeltagelseȱiȱdenȱ ekstremeȱhøjrefløjȱerȱsåledesȱenȱkombinationȱafȱmanȬ

geartedeȱ forhold,ȱ hvorȱ bådeȱ deȱ samfundsmæssigeȱ diskurser,ȱ konflikterȱ ogȱ politiskeȱ

ȱ
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fremstilledeȱproblematikkerȱiȱkombinationȱmedȱdenȱenkeltesȱbehov,ȱsøgenȱefterȱspænȬ
dingȱogȱsocialeȱlivȱsmelterȱsammenȱtilȱenȱyderstȱkompleksȱsammenhæng.ȱ
ȱ

Fjendebilledetȱharȱsidenȱmidtȱ1990’erneȱpåȱdenȱekstremeȱhøjrefløjȱbevægetȱsigȱfraȱ

antisemitismenȱ tilȱ atȱ væreȱ fokuseretȱ påȱ ’kampenȱ modȱ Islamȱ ogȱ etȱ stopȱ forȱ muslimskȱ
indvandring’.ȱLigesomȱideenȱomȱraceforskelleȱigennemȱdeȱsidsteȱ15ȱårȱerȱblevetȱerstatȬ
tetȱafȱkulturforskelle,ȱknyttetȱtilȱenȱforståelseȱafȱkulturȱsomȱessentielȱogȱligesåȱdetermiȬ
nerendeȱsomȱ’race’ȱtidligereȱblevȱopfattet129.ȱȱDetteȱafspejlerȱsigȱogsåȱhosȱdeȱforskelligeȱ
grupperȱ ogȱ ekstremeȱ miljøerȱ Ȭȱ menȱ indholdetȱ forbliverȱ overordnedeȱ setȱ denȱ samme,ȱ
selvomȱnavneȱpåȱgrupperneȱogȱmiljøerneȱogȱdisseȱfjenderȱforandres.ȱȱ
ȱ

Opsummerendeȱ kanȱ denneȱ afsluttendeȱ kommentarȱ belyse,ȱ hvordanȱ deȱ samȬ

fundsmæssigeȱdiskurserȱogȱdebatterȱogsåȱfårȱbetydningȱiȱforholdȱtilȱlegitimeringenȱafȱ
ekstremeȱ miljøersȱ handlingerȱ ogȱ udsagn.ȱ Somȱ belystȱ iȱ andenȱ forskningȱ ogȱ somȱ ogsåȱ
denneȱ tidligereȱ højreekstremistȱ giverȱ udtrykȱ for,ȱ erȱ radikaleȱ udsagnȱ ogȱ udlægningerȱ
fraȱ etableredeȱ politikeresȱ sideȱ medȱ tilȱ atȱ legitimereȱ ekstremeȱ holdninger.ȱ Somȱ Mikaelȱ
sigerȱomȱdagensȱdebat:ȱ
ȱ
Jegȱkanȱhuskeȱdenȱderȱtone,ȱderȱerȱkommetȱiȱdebattenȱiȱdagȱikke.ȱAltså,ȱfraȱetableredeȱpolitiȬ
kere,ȱdetȱerȱjoȱmedȱtilȱatȱlegitimere,ȱatȱjegȱkanȱsiddeȱhjemmeȱvedȱmigȱselvȱogȱværeȱsur,ȱogȱsåȱ
kanȱ jegȱ godtȱ ligeȱ tilladeȱ migȱ atȱ bliveȱ endnuȱ mereȱ sur,ȱ fordiȱ detȱ sigerȱ deȱ joȱ også…ȱ Ogȱ såȱ
derfraȱhvisȱdetȱerȱsådan,ȱatȱmanȱikkeȱerȱheltȱvelfungerendeȱovenȱiȱhovedet.ȱSåȱerȱderȱikkeȱretȱ
langtȱtil,ȱatȱmanȱgårȱudȱogȱgørȱetȱellerȱandetȱvanvittigt,ȱikke.ȱ

Bande, rockergrupper, kriminelle netværk og deres indvirkning på offentligheden
Rockereneȱogȱbanderneȱmanifestererȱsigȱpåȱflereȱmåderȱiȱdenȱoffentligeȱbevidsthed,ȱnårȱ
deȱblandtȱandetȱ(periodisk)ȱpatruljererȱudvalgteȱbydeleȱiȱKøbenhavn,ȱkørerȱiȱmotorcyȬ
keloptog,ȱindgårȱiȱTVȱavisensȱnyhedsdækning,ȱellerȱnårȱderesȱlivȱogȱfærdenȱafdækkesȱiȱ
aviser,ȱugebladerȱogȱdokumentarklipȱpåȱinternettet.ȱFlereȱdeleȱafȱlandetȱharȱiȱadskilligeȱ
perioderȱværetȱudsatȱforȱhyppigeȱskyderierȱmellemȱmedlemmerȱiȱrockergrupper,ȱbanȬ
degrupperingerȱ og/ellerȱ kriminelleȱ netværk.ȱ Banderȱ ogȱ rockereȱ skaberȱ utryghedȱ forȱ
denȱ berørteȱ befolkning,ȱ menȱ omgærdesȱ påȱ sammeȱ tidȱ afȱ spænding,ȱ nysgerrighedȱ ogȱ
fårȱstorȱopmærksomhedȱfraȱmedierneȱogȱbefolkningenȱgenerelt.ȱȱ
ȱ

DeȱforskelligeȱbandeȬȱogȱrockerkrigeȱharȱsidenȱmidtenȱafȱ1990’erneȱsatȱdagsordeȬ

nenȱ forȱ mangeȱ politiskeȱ beslutningerȱ Ȭȱ bandepakker,ȱ visitationszoner,ȱ udpegningȱ afȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱibidȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

bestemteȱindsatsområder,ȱsomȱtilȱgengældȱharȱudløstȱdiskussionerȱomȱforøgetȱressourȬ
cerȱtilȱpolitietȱogȱomȱtyperȱafȱforebyggendeȱtiltag.ȱ
ȱ

BandeȬȱogȱrockergrupper,ȱdetȱgælderȱisærȱHellsȱAngels,ȱharȱligeledesȱmedȱsuccesȱ

påvirketȱ denȱ offentligeȱ debat,ȱ somȱ detȱ forȱ eksempelȱ varȱ tilfældetȱ medȱ Hellsȱ Angelsȱ
’Sjakalȱmanifest’130.ȱDetȱsåkaldteȱmanifestȱblevȱbragtȱunderȱenȱafȱbandekrigeneȱmellemȱ
etȱ krimineltȱ netværkȱ fraȱ Blågårdspladsȱ påȱ Nørrebroȱ iȱ Københavnȱ beståendeȱ afȱ ungeȱ
medȱ hovedsageligtȱ danskȬarabiskȱ baggrundȱ ogȱ Hellsȱ Angel.ȱ Sjakalȱ Manifestetȱ varȱ etȱ
diskriminerendeȱpartsindlægȱiȱbådeȱbandekrigenȱogȱdenȱdengangȱogsåȱigangværendeȱ
integrationsdebat.ȱHellsȱAnglesȱsøgteȱviaȱmanifestetȱatȱpositionereȱsigȱselvȱsomȱenȱlegiȬ
timȱ’dansk’ȱgruppeȱiȱkrigȱmedȱenȱ’etnisk’ȱbande,ȱhvorȱHellȱAnglesȱfremskrevȱdemȱselvȱ
somȱforkæmperȱforȱ’danskheden’ȱogȱsomȱenȱbeskytterȱafȱdetȱ’danske’ȱsamfund.ȱȱ
ȱ

Manifestetȱskulleȱformeȱdebattenȱved,ȱsomȱHellsȱAnglesȱfremstilledeȱdet,ȱatȱværeȱ

et:ȱ”brugbartȱredskabȱtilȱforståelseȱfor,ȱhvemȱdeȱmenneskerȱer,ȱsomȱmedȱterror,ȱtruslerȱ
ogȱvoldȱholderȱuskyldigeȱdanskere;ȱbørn,ȱungeȱogȱældreȱafȱalleȱracerȱogȱbeggeȱkøn,ȱiȱetȱ
frygtensȱ jerngreb”131.ȱ Iȱ manifestetȱ bliverȱ disseȱ menneskerȱ nedsættendeȱ omtaltȱ somȱ
”sjakaler”.ȱIȱdenȱoprindeligeȱversion132ȱvarȱmanifestetȱillustreretȱmedȱetȱlinkȱtilȱetȱYouȬ
Tubeȱklipȱtilȱ”LilleȱA”,ȱderȱdeltogȱkritiskȱiȱenȱdebatȱomȱdeȱdanskeȱmediersȱandetgørelseȱ
afȱ etniskeȱ minoriteter.ȱ Lilleȱ Aȱ varȱ dengangȱ kendtȱ iȱ medierneȱ somȱ (uformel)ȱ lederȱ afȱ
denȱ geografiskeȱ grupperingȱ omkringȱ Blågårdsȱ Pladsȱ påȱ Nørrebroȱ iȱ København,ȱ somȱ
HAȱvarȱiȱåbenȱkonfliktȱmed.ȱManifestetȱerȱetȱeksempelȱpå,ȱhvordanȱenȱrockergruppe,ȱiȱ
detteȱ tilfældeȱ Hellȱ Angles,ȱ iscenesætterȱ sigȱ politiskȬideologiskȱ somȱ ’danske’ȱ ogȱ somȱ
samfundetsȱbeskyttereȱiȱ’krigen’ȱmodȱsamfundsskadeligeȱindvandrereȱogȱforsøgteȱligeȬ
ledesȱatȱtilskriveȱvoldenȱogȱkriminalitetenȱtilȱudelukkendeȱatȱværeȱnoget,ȱsomȱmodparȬ
tenȱbenyttedeȱsigȱaf.ȱHvorȱ”fjenden”ȱblevȱudråbtȱpåȱenȱgangȱmetaforiskȱsomȱSjakalerneȱ
ogȱsamtidigȱiȱformȱafȱenȱpersonificeretȱskikkelseȱfraȱdenȱgruppering,ȱdeȱvarȱiȱkonfliktȱ
med.ȱManifestetȱfikȱopmærksomhedȱiȱmedierneȱogȱblevȱblandtȱandreȱkommenteretȱafȱ
Venstresȱdaværendeȱudenrigsordfører,ȱSørenȱPind133.ȱȱ
ȱ

Rockerneȱerȱogsåȱbevidstȱomȱatȱplejeȱderesȱoffentligeȱimage.ȱTidligereȱforskning134ȱ

samtȱ udtalelserȱ fraȱ interviewsȱ medȱ bådeȱ tidligereȱ rockereȱ ogȱ ansatteȱ vedȱ Politietȱ tilȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱhttp://hellsȬangels.dk/presseinfo/sjakalȬmanifestetȬ2008/ȱ
ȱLokaliseretȱd.ȱ15.1.2017ȱpå:ȱhttp://hellsȬangels.dk/presseinfo/sjakalȬmanifestetȬ2008/ȱ
132ȱ Mørck,ȱ L.ȱ L.ȱ Hussain,ȱ K.,ȱ MøllerȬAndersen,ȱ C.,ȱ Ozupek,ȱ T.,ȱ Palm,ȱ A.ȱ &ȱ Vorbeck,ȱ I.,ȱ (2013).ȱ
Praxisȱdevelopmentȱinȱrelationȱtoȱgangȱconflicts,ȱCopenhagenȱDenmark.ȱOutlines,ȱ14ȱ(2)ȱ79Ȭ105.ȱ
133Lokaliseretȱ d.ȱ 9.10.2016ȱ på:ȱ http://politiken.dk/indland/ECE746797/pindȬsjakalmanifestȬerȬ
djaevelskȬvelskrevet/(18.11.2016).ȱ
134ȱChristensen,ȱT.ȱW.ȱ(2015).ȱAȱquestionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagementȱformȱtheȱextremistȱright.ȱAȱ
caseȱstudyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetȱ
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denneȱundersøgelseȱindikerer,ȱatȱderȱtidligereȱharȱværetȱforbindelserȱmellemȱhøjreeksȬ
tremeȱgrupperȱogȱnogleȱafȱrockergrupperingerne.ȱDerȱerȱsåledesȱeksemplerȱpå,ȱatȱnårȱ
deltagereȱiȱhøjreekstremeȱgrupperȱafȱforskelligeȱårsagerȱbrænderȱud,ȱharȱdisseȱbevægetȱ
sigȱvidereȱforȱdernæstȱatȱbrugeȱderesȱkriminelleȱkompetencerȱiȱrockergrupperingerne.ȱ
Etȱ forholdȱ derȱ harȱ skabtȱ negativȱ omtale,ȱ ogȱ somȱ deȱ berørteȱ rockergrupperȱ sidenȱ harȱ
væretȱbevidsteȱomȱatȱnedtone.ȱ
ȱ

Rockerneȱ forsøgerȱ ogsåȱ atȱ opnåȱ størreȱ legitimitetȱ iȱ offentlighedensȱ øjneȱ vedȱ atȱ

fremhæveȱogȱunderstrege,ȱatȱdeȱførstȱogȱfremmestȱerȱenȱ’motorcykelklub’.ȱDetteȱgøresȱ
blandtȱandetȱvedȱatȱsocialisereȱmedȱikkeȬkriminelleȱmotorcykelklubberȱforȱderigennemȱ
atȱidentificereȱsigȱmedȱdetȱ’almindeligeȱbikermiljø’.ȱRockerneȱlaverȱsåledesȱflereȱsocialeȱ
tiltag,ȱhvorȱdeȱinvitererȱdeȱikkeȬkriminelleȱklubberȱmed,ȱligesomȱdeȱogsåȱselvȱiȱstørreȱ
gradȱdeltagerȱiȱlignendeȱsocialeȱarrangementerȱrundtȱomkringȱiȱindȬȱogȱudland.ȱȱ
ȱ

Deȱ ældsteȱ rockergrupperȱ iȱ Danmarkȱ (Hellsȱ Angelsȱ ogȱ Bandidos)ȱ harȱ ogsåȱ skabtȱ

Bikerfonden,ȱsomȱenȱansatȱvedȱPolitietȱfortæller:ȱ
ȱ
Deȱharȱlavetȱenȱforening,ȱ’DanskȱBikerȱFond’ȱkalderȱdeȱden.ȱDetȱerȱenȱforening,ȱderȱerȱlavetȱ
forȱenȱdelȱårȱsidenȱafȱHellsȱAngelsȱogȱBandidos,ȱogȱviaȱBikerfondenȱsåȱharȱdeȱsådanȱligesomȱ
indførtȱiȱdetȱdanskeȱmotorcykelmiljø,ȱatȱhvisȱmanȱvilȱkøreȱmedȱnoget,ȱetȱ rygmærkeȱfx,ȱsåȱ
skalȱdetȱgodkendesȱiȱBikerfonden.ȱIȱBikerfondenȱsidderȱderȱenȱ10Ȭ12ȱgrupperinger.ȱDemȱderȱ
ligesomȱtegnerȱgruppenȱiȱøjeblikket,ȱdetȱerȱsåȱHellsȱAngelsȱogȱBandidos’ȱstøttegrupperȱDeȬ
vilsȱ Choiceȱ ogȱ sådanȱ nogle.ȱ Deȱ enesteȱ toȱ klubberȱ derȱ harȱ vetoret,ȱ detȱ erȱ Hellsȱ Angelsȱ ogȱ
Bandidos.ȱ Menȱ hvisȱ enȱ gruppe,ȱ nuȱ sigerȱ jegȱ bareȱ etȱ ellerȱ andet…ȱ fraȱ Jyllandȱ vilȱ køreȱ påȱ
motorcykler,ȱogȱdeȱvilȱhaveȱetȱrygmærke,ȱsåȱserȱmanȱhelstȱfraȱbikerfondensȱside,ȱatȱmanȱfårȱ
mærketȱgodkendt,ȱfordiȱsåȱkanȱderȱikkeȱopståȱproblemer.ȱDetȱerȱsådanȱnogetȱmed,ȱdeȱmåȱikȬ
keȱhaveȱHellsȱAngels’ȱfarver.ȱDeȱmåȱikkeȱligneȱnogetȱiȱforvejenȱosv.ȱOgȱdeȱmåȱhellerȱikkeȱ
væreȱenȱdelȱafȱenȱinternationalȱgruppe.ȱHvisȱderȱkommerȱnogleȱovreȱfraȱJylland,ȱderȱsiger,ȱ
’jamenȱviȱvilȱgerneȱheddeȱdetȱogȱdet,ȱviȱharȱnogleȱbrødreȱnedeȱiȱTyskland’.ȱSåȱsigerȱBikerȬ
fondenȱtypisk;ȱ’detȱvilȱviȱikkeȱgåȱmedȱtil,ȱforȱdetȱerȱenȱdelȱafȱenȱinternationalȱgruppe’.ȱDetȱ
erȱjoȱdenȱmåde,ȱdeȱligesomȱerȱmedȱtilȱatȱfastholde,ȱatȱdeȱenesteȱinternationaleȱmotorcykelȬȱ
ellerȱrockergrupperȱiȱDanmark,ȱdetȱerȱHellsȱAngelsȱogȱBandidos.ȱ
ȱ
Rockernesȱimageȱudformesȱvedvaredeȱpåȱbaggrundȱafȱdeȱinteresser,ȱklubbenȱharȱiȱforȬ
holdȱtilȱbådeȱrekrutteringȱafȱnyeȱdeltagereȱogȱiȱforsøgetȱpåȱatȱfremståȱsomȱlegitimeȱvedȱ
atȱ udvideȱ deresȱ råderumȱ iȱ detȱ størreȱ samfundȱ forȱ ogsåȱ derigennemȱ iȱ størreȱ gradȱ atȱ
fremståȱsomȱenȱlovlydigȱogȱ’almindelig’ȱmotorcykelklub.ȱȱ
ȱ

Hellsȱ Angelsȱ uofficielleȱ talsmandȱ Jørnȱ Nielsenȱ Ȭȱ Jønkeȱ –ȱ har,ȱ påȱ linjeȱ medȱ andreȱ

tidligereȱ medlemmerȱ afȱ rockergrupperne,ȱ ogsåȱ udgivetȱ bøgerȱ ogȱ holdtȱ foredragȱ påȱ

ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

bibliotekerȱogȱskoler.ȱMensȱmedierneȱogsåȱdeltagerȱiȱlegitimeringenȱafȱgrupperne,ȱnårȱ
forȱeksempelȱSeȱogȱHørȱdækkerȱderesȱaktiviteterȱvedȱatȱtageȱmedȱJønkeȱogȱBrianȱSandȬ
bergȱȬȱligeledesȱetȱtidligereȱmedlemȱfraȱHellsȱAnglesȱȬȱpåȱferieȱtilȱLanzarote135.ȱȱ
ȱ

Nårȱklubberneȱsåledesȱbådeȱafȱdemȱselvȱogȱafȱmedierneȱbliverȱeksponeresȱforȱdenȱ

bredereȱbefolkning,ȱstyrkesȱderesȱposition,ȱfordiȱflereȱkommerȱtilȱatȱkendeȱtilȱdem,ȱogȱ
fordiȱ deȱ ’almindeliggøres’.ȱ Rockerneȱ fårȱ dervedȱ enȱ platform,ȱ hvorfraȱ deȱ kanȱ påvirkeȱ
denȱoffentligeȱdagsorden,ȱnårȱdetȱkriminelleȱogȱtraditioneltȱvoldeligeȱaspekt,ȱderȱnetopȱ
erȱknyttetȱtilȱbådeȱHellsȱAnglesȱogȱBandidos,ȱnedtones.ȱȱ
ȱ

Mereȱellerȱmindreȱløstȱorganiseredeȱgrupperȱellerȱbanderȱerȱigennemȱdeȱsenereȱårȱ

blevetȱmereȱidentificerbareȱiȱkraftȱafȱderesȱlogosȱogȱbrugȱafȱfællesȱsymbolerȱogȱerȱsidenȱ
00’erneȱblevetȱstadigȱmereȱfællesȱmedȱrockergrupperȱogȱkriminelleȱnetværkȱomȱkrimiȬ
nalitetȱ somȱ narkotikadistribution,ȱ pengeȱ ogȱ kreditkorttyveri,ȱ røverier,ȱ afpresning,ȱ bilȬ
tyverier,ȱtyveri/hæleri,ȱulovligȱhandelȱmedȱskydevåben,ȱprostitutionȱogȱvoldeligeȱoverȬ
faldȱsamtȱmord136.ȱȱȱȱ
ȱ

RockerneȱȬȱHellsȱAngelsȱogȱBandidosȱȬȱkæmpedeȱindbyrdesȱomȱdenȱtidligereȱnæȬ

stenȱubegrænsedeȱkontrolȱmedȱ deȱkriminelleȱmarkederȱiȱKøbenhavn.ȱEnȱkontrolȱsomȱ
banderneȱogȱnytilkomneȱinternationaleȱrockergrupperingerȱsidenȱharȱudfordret137.ȱTidȬ
ligereȱ blevȱ flereȱ afȱ deȱ nuværendeȱ bandegrupperingerȱ karakteriseretȱ somȱ overvejendeȱ
socialeȱ bekendtskabsgrupper,ȱ geografiskȱ forankredeȱ grupperingerȱ ellerȱ netværk,ȱ derȱ
ogsåȱvarȱfællesȱomȱatȱhaveȱvoksetȱopȱsammenȱsomȱdelȱafȱetȱlokalområde,ȱlaveȱlidtȱkriȬ
minalitetȱogȱhærværkȱiȱlokalområderne138,ȱmenȱdenȱillegaleȱindkomstgenereringȱsynesȱ
atȱfyldeȱstadigȱmere.ȱȱ
ȱ

Enȱ ansatȱ vedȱ Vestegnensȱ Politiȱ mener,ȱ atȱ deleȱ afȱ rockernesȱ markederȱ isærȱ sidenȱ

2013ȱerȱblevetȱovertagetȱafȱkriminelleȱnetværkȱellerȱbandegrupperinger,ȱsamtidigȱmedȱ
atȱbanderneȱogsåȱerȱblevetȱmereȱsynlige,ȱ vedȱatȱdeȱiȱsammeȱperiodeȱbegyndteȱatȱuniȬ
formereȱsigȱmedȱlogoer,ȱsymbolerȱogȱbestemteȱtyperȱpåklædningȱpåȱlinjeȱmedȱrockerȬ
ne.ȱSamtidigȱintroducererȱenȱafȱdeȱansatte,ȱderȱarbejderȱpåȱbandeområdetȱvedȱPolitiet,ȱ
etȱsocialtȱskelȱmellemȱdeȱsomȱinvolveresȱiȱrockergrupperinger,ȱogȱdeȱsomȱinvolveretȱiȱ
banderne.ȱ Etȱ skelȱ somȱ måskeȱ mestȱ afȱ altȱ vidnerȱ omȱ deȱ forskelligeȱ associationer,ȱ derȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Lokaliseretȱ d.ȱ 18.11.2016ȱ på:ȱ http://politiken.dk/indland/ECE1068340/seȬogȬhoerȬpolitietȬharȬ
retȬiȬkritik/,ȱhttp://ekstrabladet.dk/112/article4358780.eceȱȱ
136ȱMøller,ȱK.ȱ(2012).ȱBandekriminalitetȱȬȱindkomstgenereringȱogȱ(a)socialisering.ȱI:ȱJakobsen,ȱM.ȱ
Hȱ (Red.),(s.81Ȭ101).ȱ Skyggelandet,ȱ Ungdomskultur,ȱ kriminalitetskulturȱ ogȱ bandekulturȱ iȱ danskȱ belysȬ
ning,ȱViborg:ȱSyddanskȱUniversitetsforlagȱ
137ȱIbidȱȱ
138ȱMørck,ȱL.ȱL.ȱ(2006).ȱGrænsefællesskaber:ȱLæringȱogȱoverskridelseȱafȱmarginalisering.ȱFrederiksberg:ȱ
RoskildeȱUniversitetsȱForlag.ȱ
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tilskrivesȱhenholdsvisȱ’bander’ȱogȱ’rockere’,ȱafȱmenneskerȱderȱindgårȱiȱfeltet.ȱSomȱdenȱ
ansatteȱsiger:ȱ
ȱ
Detȱerȱjoȱdeȱderȱtypiskȱunge,ȱsomȱkommerȱudeȱfraȱnogleȱboligmiljøer,ȱsomȱjegȱharȱbeskrevetȱ
tidligere.ȱDetȱerȱjoȱtypiskȱdem,ȱviȱser.ȱSelvfølgeligȱerȱderȱundtagelser,ȱdetȱerȱderȱjoȱalleȱsteȬ
der,ȱnårȱviȱnuȱsnakkerȱbandemiljøet.ȱIȱrockermiljøetȱerȱdetȱnogetȱandet,ȱsynesȱjeg.ȱDerȱkanȱ
deȱjoȱkommeȱfraȱalleȱmuligeȱsamfundslagȱogȱkommeȱindȱiȱrockermiljøet.ȱȱ
ȱ
Påȱdetȱsenesteȱerȱderȱsketȱenȱstorȱvækstȱiȱnyeȱgrupperingerȱ(derȱorganisatoriskȱudgørȱ
enȱmellemtingȱmellemȱdeȱgamleȱrockergrupperingerȱogȱdeȱgamleȱbandegrupperinger).ȱ
DeȱerȱifølgeȱpolitietȱspredtȱudȱoverȱhovedstadenȱogȱprovinsenȱfraȱSønderȬȱtilȱNordjylȬ
land,ȱFynȱogȱSjællandȱogȱlangtȱdeȱflesteȱmedȱforbindelserȱtilȱudlandet,ȱsomȱforȱeksemȬ
pelȱtyskeȱGremiumȱogȱBlackȱJackets,ȱhollandskeȱSatudarahȱMCȱogȱNoȱSurrenders.ȱDeȱ
oprindeligtȱ amerikanskȱ baseredeȱ Hellsȱ Angelsȱ ogȱ Bandidos’ȱ danskeȱ afdelingerȱ harȱ
beggeȱetableretȱstøttegrupper,ȱderȱharȱspredtȱsigȱfraȱDanmarkȱtilȱrestenȱafȱSkandinaviȬ
en.ȱDerudoverȱerȱbilledetȱogsåȱprægetȱafȱlokaleȱkriminelleȱnetværkȱogȱbander,ȱsomȱeks.ȱ
detȱ netværkȱ derȱ igennemȱ enȱ årrækkeȱ harȱ væretȱ aktiveȱ medȱ udgangspunktȱ fraȱ BlåȬ
gårdspladsȱogȱbanderȱsomȱLoyalȱToȱFamilia,ȱbeggeȱfraȱKøbenhavn,ȱmensȱf.eks.ȱBlackȱ
ArmyȱerȱtoneangivendeȱiȱOdense.ȱȱ

Konkrete eksempler på veje til deltagelse - venner, skoletræthed eller behovet for beskyttelse
Denȱ enkeltesȱ årsagȱ tilȱ deltagelseȱ ellerȱ involveringȱ iȱ enȱ rockergruppering,ȱ bandeȱ ellerȱ
krimineltȱnetværkȱerȱyderstȱkompleksȱogȱberor,ȱpåȱlinjeȱmedȱdeȱovennævnteȱeksemplerȱ
fraȱdenȱekstremeȱhøjreȬȱogȱvenstrefløj,ȱpåȱenȱhelȱrækkeȱfaktorer,ȱsåsomȱsocialeȱforhold,ȱ
populærkultur,ȱ identitet,ȱ ungdom,ȱ kultur,ȱ lokaleȱ rollemodellerȱ ogȱ lokalsamfund,ȱ arȬ
bejdsȬȱ og/ellerȱ skoleliv,ȱ livsmuligheder,ȱ tilhørsforhold,ȱ fællesskab,ȱ inklusiȬ
on/eksklusionȱ ogȱ søgenȱ efterȱ spænding139.ȱ Iȱ detteȱ tilfældeȱ erȱ derȱ ogsåȱ nogleȱ forhold,ȱ
somȱiȱsammenligningȱmedȱdenȱenkeltesȱinvolveringȱiȱradikaleȱmiljøerȱog/ellerȱekstremeȱ
grupperȱfremstårȱsomȱkarakteristiskeȱforȱungesȱinvolveringȱiȱbander/rockerȱogȱkrimiȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱJakobsen,ȱM.ȱH.ȱ(2012).ȱBandekriminalitetȱȬȱindkomstgenereringȱogȱ(a)socialisering.ȱI:ȱJakobȬ
sen,ȱM.ȱHȱ(Red.),(s.19ȱȬȱ39).ȱSkyggelandet,ȱUngdomskultur,ȱkriminalitetskulturȱogȱbandekulturȱiȱdanskȱ
belysning,ȱViborg:ȱSyddanskȱUniversitetsforlagȱ
ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

nelleȱnetværkȱsåsomȱgruppepres,ȱhåbetȱomȱmaterielȱforbedring,ȱstatusȱogȱikkeȱmindstȱ
behovȱforȱbeskyttelse.ȱȱ
ȱ

Somȱ enȱ ansatȱ vedȱ Politietȱ fortællerȱ omȱ årsagerȱ tilȱ ungesȱ involveringȱ ifølgeȱ deresȱ

erfaringer,ȱså:ȱ
ȱ
Erȱdetȱofteȱnogetȱmed,ȱatȱdeȱkenderȱnogle.ȱJegȱsynesȱogså,ȱmanȱkanȱseȱenȱtendensȱtil,ȱatȱiȱdeȱ
her…ȱtypiskȱboligområder,ȱhvorȱderȱerȱnogleȱungeȱdrenge,ȱsomȱmåskeȱikkeȱharȱsåȱmegetȱatȱ
gåȱopȱi,ȱsomȱmåskeȱkederȱsigȱlidtȱogȱsynes,ȱdetȱerȱlidtȱinteressantȱdetȱderȱmedȱatȱhaveȱenȱ
storebror,ȱderȱmåskeȱkørerȱiȱenȱstorȱBMWȱogȱerȱsammenȱmedȱnogleȱgutter,ȱhanȱsynesȱerȱseȬ
je.ȱDeȱvilȱjoȱgerneȱværeȱenȱdelȱafȱdetȱderȱmiljøȱogȱvilȱgerneȱydeȱnogleȱtingȱforȱatȱbliveȱoptaȬ
get.ȱDeȱfølerȱsigȱtiltrukketȱafȱdetȱogȱharȱmåskeȱikkeȱnogen,ȱderȱtrækkerȱdemȱdenȱandenȱvejȱ
ogȱligesomȱgørȱdemȱopmærksommeȱpå,ȱatȱdetȱerȱforkertȱdetȱher.ȱJegȱharȱsnakketȱmedȱnogle,ȱ
somȱsiger…ȱdetȱerȱsådanȱmereȱiȱrockermiljøet,ȱatȱdeȱharȱhaftȱsværtȱvedȱatȱfindeȱgrænserȱogȱ
findeȱudȱaf,ȱhvadȱdeȱskulleȱiȱlivet.ȱDaȱdeȱsåȱkomȱindȱiȱgruppen,ȱtypisk…ȱellerȱhvisȱdetȱvarȱfxȱ
Bandidos,ȱ jamenȱ såȱ fikȱ deȱ pludseligȱ nogleȱ rammerȱ atȱ væreȱ indenforȱ ogȱ detȱ gavȱ gruppenȱ
dem,ȱogȱdetȱhavdeȱdeȱdetȱrigtigȱgodtȱmed.ȱDenȱlivsstil,ȱdenȱmådeȱogȱdetȱkammeratskab,ȱderȱ
herskerȱiȱdeȱderȱgrupper,ȱdetȱerȱderȱnogle,ȱderȱsynesȱerȱutroligtȱtiltrækkendeȱogȱinteressantȱ
ogȱdeȱfølerȱsigȱgodtȱtilpasȱderinde.ȱ
ȱ
Somȱ citatetȱ afspejler,ȱ erȱ årsagerneȱ bagȱ deltagelseȱ komplekse.ȱ Tilstedeværelsenȱ afȱ enȱ
bandeȱ ellerȱ rockergruppeȱ skaberȱ selveȱ grundlagetȱ forȱ nogetȱ atȱ deltageȱ i.ȱ Deltagelseȱ
bliverȱnaturliggjortȱogȱattraktiv,ȱnårȱdeȱandreȱinvolveredeȱerȱkammeraterȱog/ellerȱfamiȬ
liemedlemmer.ȱDetȱvilȱsige,ȱbandenȱbliverȱpåȱenȱogȱsammeȱtidȱetableretȱsomȱenȱmuligȬ
hed,ȱogȱdétȱ’manȱgør’.ȱSamtidigȱsomȱde,ȱderȱerȱmed,ȱmåskeȱharȱnogleȱmaterielleȱgoderȱ
somȱ tøjȱ ogȱ biler,ȱ derȱ kanȱ forstærkeȱ følelsenȱ af,ȱ atȱ deltagelseȱ iȱ enȱ bandeȱ erȱ enȱ positivȱ
mulighed,ȱ derȱ kanȱ medførerȱ etȱ forøgetȱ materieltȱ niveau,ȱ derȱ igenȱ generererȱ forøgetȱ
socialȱ status.ȱ Derudoverȱ virkerȱ banderneȱ ogsåȱ attraktive,ȱ daȱ deȱ potentieltȱ udefraȱ setȱ
tilbyderȱenȱhøjereȱstatus,ȱflereȱpenge,ȱøgetȱadgangȱtilȱ’damer’ȱogȱdermedȱetȱ’sjovere’ȱlivȱ
iȱenȱmåskeȱgrå,ȱtristȱogȱlidtȱkedeligȱhverdag.ȱ
ȱ

Banderȱogȱrockergrupperȱkanȱsåledesȱgiveȱdenȱenkeltȱfælleskab,ȱaktivitet,ȱambitiȬ

onerȱogȱmeningȱiȱetȱliv,ȱhvorȱdetȱmåskeȱkanȱværeȱvanskeligtȱatȱfindeȱsinȱegenȱpositionȱ
ogȱidentitetȱogȱikkeȱmindstȱtroenȱpå,ȱatȱderȱerȱnogleȱmulighederȱiȱetȱjobȱogȱuddannelȬ
sesmarked,ȱderȱkræverȱstadigȱmereȱafȱdenȱenkelte.ȱ
ȱ

Somȱ enȱ tidligereȱ deltagerȱ iȱ etȱ krimineltȱ netværkȱ fortalte,ȱ kanȱ detȱ kriminelleȱ livȱ

ogsåȱforekommeȱromantiskȱiȱkraftȱaf,ȱatȱduȱfårȱrespekt,ȱforȱȬȱsomȱhanȱfortalteȱȬȱnårȱduȱ
sammenȱmedȱdineȱvennerȱbliverȱafvistȱiȱdørenȱpåȱbarerȱogȱdiskoteker,ȱogȱduȱsåȱpludseȬ
ligȱkanȱvifteȱdørmandenȱomȱnæsenȱmedȱdeȱ30.000ȱkr.,ȱduȱharȱiȱlommenȱogȱspørgeȱefterȱ
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chefen,ȱsåȱkommerȱduȱind.ȱOgȱnårȱduȱsåȱharȱbrugtȱ20.000ȱpåȱenȱaften,ȱsåȱfårȱmanȱpludȬ
seligȱchampagneȱpåȱhusetsȱregning,ȱVIPȱlounge,ȱdamer,ȱogȱduȱbliverȱnogen,ȱsomȱhanȱ
siger.ȱȱȱ
ȱȱ

DeltagelseȱkanȱsåledesȱgiveȱrespektȱogȱstatusȱforȱungeȱiȱsituationelleȱmarginaliseȬ

redeȱsituationer,ȱsomȱforȱeksempelȱnårȱungeȱmedȱisærȱdanskȬarabiskȱbaggrundȱopleverȱ
diskriminationȱ iȱ nattelivetȱ iȱ Danmark140.ȱ Deltagelseȱ iȱ enȱ bandeȱ kanȱ såledesȱ ogsåȱ væreȱ
enȱ mulighedȱ forȱ atȱ opnåȱ deȱ økonomiskeȱ fordele,ȱ derȱ påȱ nogleȱ måderȱ overskriderȱ enȱ
tidligereȱogsåȱøkonomiskȱmarginaliseretȱpositionȱogȱgøreȱdetȱmuligtȱatȱbevægeȱsigȱopȱ
igennemȱdetȱsocialeȱhierarkiȱogȱbliveȱtilȱnogenȱȬȱiȱdetteȱtilfældeȱiȱkøen,ȱdørmændenesȱ
ogȱdeȱandreȱtilstedeværendesȱøjne.ȱȱȱ
ȱ

Enȱ ansatȱ iȱ enȱ NGO,ȱ derȱ harȱ hjulpetȱ deltagereȱ iȱ banderȱ ogȱ rockergrupperȱ videre,ȱ

fortællerȱ også,ȱ atȱ hansȱ overordnedeȱ erfaringerȱ er,ȱ atȱ enȱ afȱ årsagerneȱ tilȱ deltagelseȱ erȱ
tidligereȱtraumerȱogȱdetȱikkeȱatȱkunneȱgenkendeȱsigȱselvȱiȱsocialeȱfællesskaberȱogȱskoȬ
leliv,ȱsomȱdetȱkanȱtageȱsigȱudȱiȱforȱeksempelȱdenȱdanskeȱfolkeskole,ȱogȱtidligereȱerfaȬ
ringerȱmedȱsmåȱkriminalitetȱsåsomȱrapserier.ȱSomȱhanȱsiger,ȱså:ȱȱ
ȱ
Starterȱ detȱ titȱ alleredeȱ iȱ skolen,ȱ medȱ atȱ deȱ harȱ sværtȱ vedȱ atȱ koncentrereȱ sigȱ ogȱ harȱ nogleȱ
dårligeȱoplevelserȱder.ȱSåȱstarterȱdetȱalleredeȱderȱmed,ȱatȱdeȱbegynderȱatȱstjæleȱlidtȱogȱsådanȱ
nogleȱting,ȱikke.ȱȱOgȱsåȱstilleȱogȱroligtȱeskalererȱdetȱjo,ȱikke.ȱSåȱdetȱderȱvarȱspændendeȱenȬ
gang,ȱdetȱerȱjoȱikkeȱnokȱmere.ȱȱSåȱgårȱmanȱligesomȱopȱi,ȱhvadȱmanȱkanȱogȱharȱkapacitetȱtil.ȱ
Ogȱsåȱfårȱmanȱambitionerȱindenforȱdet.ȱAltså,ȱindenforȱatȱbliveȱnogetȱder,ȱdetȱerȱjoȱogsåȱenȱ
vejȱtilȱhurtigȱsocialȱstatus,ȱskalȱmanȱogsåȱhuske.ȱDetȱerȱenȱhistorie,ȱjegȱharȱhørtȱhundredeȬ
visȱafȱgange.ȱOgȱmangeȱafȱdemȱharȱnetopȱdeȱderȱkoncentrationsproblemerȱogȱADHDȱogȱdetȱ
der,ȱ…ȱhvorȱmangeȱafȱdemȱjoȱerȱenormtȱkvikkeȱiȱvirkeligheden,ȱikke.ȱ
ȱ
Citatetȱ opridserȱ bådeȱ enȱ rækkeȱ årsagerȱ tilȱ deltagelseȱ iȱ kriminelleȱ netværk,ȱ banderȱ ogȱ
rockergrupper,ȱ menȱ ogsåȱ hvorledesȱ denȱ førsteȱ involveringȱ kanȱ medføreȱ etȱ yderligereȱ
engagementȱ iȱ kriminelleȱ kredse.ȱ Citatetsȱ indholdȱ bekræftesȱ ogsåȱ afȱ deȱ interviewedeȱ iȱ
denneȱundersøgelse,ȱhvorȱderȱbeskrivesȱoplevelserȱafȱskolenȱsomȱetȱikkeȬrelevantȱfælȬ
lesskab,ȱog/ellerȱlæringsmiljøetȱpræsenteresȱsomȱårsagenȱtilȱatȱhængeȱudȱpåȱgadenȱogȱ
dermedȱkommeȱiȱkontaktȱmedȱandreȱogȱofteȱældreȱkriminelle.ȱSomȱcitatetȱogsåȱfortælȬ
ler,ȱ kanȱ diagnoserȱ ogsåȱ væreȱ medvirkendeȱ tilȱ atȱ manȱ bliverȱ tiltrukketȱ afȱ enȱ kriminelȱ
gruppe,ȱ hvorȱ livetȱ gårȱ stærkt,ȱ ogȱ hvorȱ denȱ enkelteȱ Ȭȱ medȱ ellerȱ udenȱ diagnoseȱ Ȭȱ anerȬ
kendesȱ påȱ baggrundȱ afȱ andreȱ parametreȱ endȱ iȱ skolen.ȱ ȱ Desudenȱ tiltrækkesȱ individetȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱLokaliseretȱd.ȱ21.11.2016ȱpå:ȱ
http://www.dkr.dk/sites/default/files/Nydanskere%20i%20nattelivet.pdfȱȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

ogsåȱofteȱafȱfællesskaber,ȱhvorȱhanȱkanȱspejleȱsigȱselvȱiȱandre,ȱderȱharȱlignendeȱerfarinȬ
gerȱsomȱhamȱselv.ȱȱ
ȱ

Somȱ detȱ fremgårȱ afȱ nedståendeȱ langeȱ citat,ȱ fortællerȱ Frank,ȱ derȱ iȱ enȱ tidligȱ alderȱ

komȱindȱiȱkriminalitet,ȱhvordanȱdetȱgavȱnogleȱerfaringer,ȱderȱbådeȱåbnerȱforȱandreȱindȬ
tægtsgivendeȱogȱmereȱkriminelleȱmulighederȱkombineretȱmedȱmereȱsocialȱanerkendelȬ
sesȱfraȱhansȱomgangskreds.ȱHansȱengagementȱiȱdisseȱnetværkȱbevirkedeȱogså,ȱatȱhanȱ
medȱ tidenȱ udvikledeȱ etȱ stofmisbrugȱ ogȱ blevȱ enȱ tungȱ kriminelȱ medȱ forbindelserȱ påȱ
tværsȱafȱnationaleȱsomȱinternationaleȱkriminelleȱmarkeder,ȱbanderȱogȱnetværk:ȱ
ȱ
Jegȱstartedeȱmedȱatȱsælgeȱtjaldȱomkringȱ13Ȭ14ȱårsȱalderen.ȱForȱmigȱdetȱvarȱmegetȱsådanȱenȱ
naturligȱovergangȱtilȱdet,ȱatȱjegȱvarȱmegetȱtrætȱafȱskolenȱogȱafȱlærerne.ȱOgȱjegȱfølteȱmigȱsåȬ
danȱsetȱikkeȱudenfor,ȱmenȱjegȱfølteȱmigȱiȱhvertȱfaldȱikkeȱsåȱmegetȱinkluderetȱiȱskoleklassenȱ
ogȱmedȱminȱlærerȱogȱalting.ȱSåȱjegȱbrugteȱrigtigȱmegetȱtidȱpåȱatȱværeȱudeȱpåȱgaden.ȱDetȱ
startedeȱmedȱsådanȱnogetȱsmåtteri,ȱmedȱatȱlaveȱindbrudȱogȱstjæleȱcomputereȱogȱkameraerȱ
ogȱmobiltelefonerȱogȱalleȱdeȱherȱdrengestreger.ȱȱDetȱerȱsammenȱmedȱandre,ȱderȱerȱlidtȱældreȱ
endȱmigȱselvȱogȱdemȱfraȱminȱklasse.ȱOgȱsåȱsådanȱheltȱtilfældigt,ȱsåȱvarȱderȱenȱafȱdeȱældre,ȱ
derȱspurgteȱomȱjegȱkunneȱholdeȱ20ȱgr.ȱtjald.ȱSåȱfårȱjegȱdetȱherȱtjaldȱiȱhånden,ȱogȱsåȱsolgteȱ
jegȱdetȱsåȱindenforȱtoȱtimer,ȱudenȱhanȱhavdeȱbedtȱmigȱomȱdet.ȱMenȱdetȱvarȱdeltȱopȱiȱklumȬ
per,ȱogȱjegȱvidsteȱgodt,ȱhvadȱdetȱhandledeȱom.ȱȱDetȱvarȱligesomȱindfaldsvinklenȱtilȱhårdereȱ
ogȱhårdereȱkriminalitetȱogȱdenȱmereȱhårdeȱkerneȱafȱkriminaliteten.ȱȱ
Jegȱrøgȱikkeȱendnu.ȱȱHanȱspurgteȱmigȱbare,ȱomȱjegȱkunneȱholdeȱdet.ȱJegȱfølteȱikke,ȱjegȱvarȱ
kriminel.ȱJegȱsåȱdetȱhellerȱikkeȱrigtigtȱsomȱkriminelt.ȱDetȱvarȱbare..ȱalleȱdem,ȱjegȱomgikkesȱ
med,ȱgjordeȱdeȱherȱting,ȱogȱviȱlavedeȱdeȱherȱtingȱsammen,ȱogȱdetȱvarȱmereȱsådanȱenȱformȱ
forȱsammenholdȱogȱfællesskab.ȱViȱgikȱikkeȱiȱskoleȱrigtig.ȱViȱkomȱmåskeȱligeȱtilȱnogleȱafȱtiȬ
merne,ȱdeȱtimerȱviȱligeȱkunneȱoverskue,ȱellersȱsåȱsadȱviȱbareȱogȱrøgȱsmøgerȱogȱspisteȱslikȱogȱ
røgȱ jointsȱnogleȱ gange.ȱ Ogȱ såȱstilleȱogȱroligtȱsåȱkomȱmanȱselvfølgeligȱindȱiȱbådeȱiȱrygerȬ
klubberneȱ ogȱ iȱ deȱ forskelligeȱ miljøer,ȱ hvorȱ hashenȱ bliverȱ solgt.ȱ Detȱ varȱ iȱ klubberneȱ denȱ
gang,ȱikke.ȱSåȱdetȱgørȱselvfølgeligȱogsåȱenȱmasseȱandreȱtingȱtilgængeligeȱȬȱbådeȱkokainȱogȱ
amfetaminȱogȱalleȱdeȱherȱhårdereȱstoffer.ȱSomȱ15ȱårigȱalleredeȱbegyndteȱjegȱatȱsælgeȱcoke.ȱ
Fordiȱdetȱlærerȱjegȱjoȱsåȱhurtigt,ȱatȱderȱvarȱflereȱpengeȱiȱkokainen,ȱselvfølgeligȱȱ
I:ȱOgȱerȱdetȱfolkȱderȱbareȱerȱiȱkredsenȬagtigt?ȱȱ
Frank:ȱJa,ȱdetȱerȱfolkȱjegȱkender,ȱsådan…ȱbådeȱfraȱdaȱjegȱvarȱendnuȱyngre,ȱdeȱkendteȱmigȱ
bareȱfraȱmiljøet,ȱikke.ȱAltså,ȱikkeȱdetȱkriminelleȱmiljø,ȱmenȱbareȱfraȱgaden.ȱOgȱsåȱtrorȱjegȱ
bareȱdeȱældre,ȱdeȱharȱsikkertȱset,ȱatȱderȱvarȱnogleȱafȱos,ȱderȱvarȱhurtigtȱude,ȱikke,ȱogȱderȱvarȱ
aktive,ȱogȱderȱvarȱiȱgang,ȱderȱlavedeȱalleȱmuligeȱting,ȱogȱviȱkunneȱtjeneȱpenge.ȱOgȱviȱvilleȱ
gerneȱaltȱmuligtȱogȱkunneȱaltȱmuligtȱogȱvilleȱgerneȱbeviseȱosȱselv.ȱ
ȱ
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Citatetȱgiverȱetȱindblikȱiȱdeȱmangeȱsmåȱhændelser,ȱsomȱtilsammenȱmedvirkerȱtilȱatȱenȬ
gagereȱ denȱ enkelteȱ iȱ andreȱ tingȱ endȱ skolen.ȱ Påȱ baggrundȱ afȱ flereȱ tristeȱ hændelserȱ iȱ
FranksȱlivȱpåȱdaværendeȱtidspunktȱfølerȱhanȱsigȱkedȱafȱdetȱogȱikkeȱforståetȱafȱsineȱomȬ
givelser,ȱhvilketȱmedførerȱetȱmanglendeȱengagementȱiȱskolen.ȱDerforȱholderȱhanȱligeȱsåȱ
stilleȱopȱmedȱatȱkommeȱtilȱmangeȱafȱtimerne,ȱsomȱomvendtȱgiverȱhamȱtidȱtilȱatȱværeȱiȱ
gaden,ȱhvorȱhanȱtilȱgengældȱudviklerȱvenskaberȱmedȱandreȱbørnȱiȱsammeȱsituation.ȱIȱ
fællesskabetȱerȱrapserierȱogȱtyveriȱafȱlidtȱstørreȱtingȱsomȱcomputere,ȱmobiltelefonerȱetc.ȱ
heltȱnormale,ȱiȱdenȱforstandȱatȱbørneneȱerȱfællesȱomȱatȱstjæle,ȱhvorved,ȱsomȱdetȱfremȬ
gårȱafȱcitatet,ȱhandlingerneȱnormaliseres.ȱFrankȱlærerȱafȱfællesskabet,ȱmenȱhansȱkrimiȬ
nelleȱkompetencerȱforøgesȱogsåȱiȱkraftȱaf,ȱatȱældreȱkriminelle,ȱderȱerȱtilstedeȱiȱmiljøet,ȱ
hurtigȱ spejder,ȱ atȱ Frankȱ harȱ talentȱ ogȱ desudenȱ erȱ ivrigȱ forȱ atȱ væreȱ med.ȱ Franksȱ egenȱ
omgangȱmedȱogȱbrugȱafȱhashȱgørȱdesuden,ȱatȱhanȱintroduceresȱtilȱenȱverden,ȱhvorȱanȬ
dreȱ ogȱ stærkereȱ stofferȱ florerer,ȱ hvilketȱ medførerȱ etȱ yderligtȱ stofmisbrug,ȱ ogȱ atȱ hanȱ
udviderȱsineȱkriminelleȱaktiviteter.ȱȱȱȱ
ȱ

Overståendeȱ citatȱ erȱ eksemplariskȱ iȱ denȱ forstand,ȱ atȱ fortællingenȱ berørerȱ enȱ helȱ

rækkeȱafȱpunkter,ȱsomȱerȱtilstedeȱpåȱtværsȱafȱdeȱtilȱundersøgelsenȱinterviewedeȱtidligeȬ
reȱdeltagereȱiȱbande,ȱrockerȱogȱkriminelleȱnetværk.ȱSomȱFranksȱerfaringerȱetȱeksempelȱ
på,ȱskaberȱbådeȱsocialeȱrelationerȱogȱ’goder’ȱsomȱstofferȱellerȱmaterielleȱtingȱenȱvejȱindȱiȱ
enȱ kriminelȱ verden,ȱ hvorȱ denȱ enkelteȱ introduceresȱ tilȱ flereȱ kriminelleȱ muligheder,ȱ
markederȱogȱsocialeȱ relationer,ȱhvisȱomdrejningspunktȱ erȱulovligȱ aktivitet,ȱindtjeningȱ
afȱpengeȱogȱvold.ȱHerȱinddragesȱdenȱenkelteȱiȱenȱvirkelighed,ȱhvorȱdenȱeneȱkriminelleȱ
handlingȱ overlapperȱ denȱ næsteȱ iȱ etȱ accelererendeȱ tempo.ȱ Somȱ denȱ tidligereȱ rocker,ȱ
Hans,ȱsigerȱomȱhansȱvejȱind:ȱȱ
ȱ
Duȱmåȱtænkeȱpå,ȱduȱkommerȱindȱiȱenȱverden,ȱhvorȱbilerneȱdeȱkørerȱmedȱ200ȱiȱtimen,ȱduȱ
vedȱbum,ȱbum,ȱbum.ȱDinȱtelefonȱringer,ȱduȱskalȱheleȱtidenȱtageȱstillingȱtilȱnoget,ȱduȱskalȱ
heleȱtidenȱgøreȱnoget,ȱikke.ȱSåȱdetȱerȱklart,ȱdetȱeneȱoverlapperȱdetȱandetȱogȱligeȱpludselig,ȱsåȱ
stårȱmanȱderȱikke.ȱHvisȱmanȱnuȱharȱfåetȱatȱvide,ȱviȱskalȱligeȱudȱatȱhenteȱhamȱder.ȱVilȱduȱikȬ
keȱligeȱholdeȱjagtgeværet?ȱHvadȱvilȱduȱgøre?ȱSigeȱnej?ȱOgȱsåȱtænkerȱmanȱfuck,ȱjegȱhåberȱ
ikke,ȱjegȱskalȱskydeȱnogen,ȱikke.ȱMenȱdetȱerȱdenȱder,ȱligeȱpludselig,ȱbum,ȱbum,ȱbum,ȱoverȬ
bygning,ȱoverbygning,ȱoverbygning.ȱȱ
ȱ
NårȱførstȱdenȱenkelteȱharȱudvikletȱforbindelserȱtilȱetȱkrimineltȱmiljøȱviaȱsocialeȱrelatioȬ
nersȱ ellerȱ vedȱ atȱ udbydeȱ varerȱ ellerȱ tjenesterȱ påȱ etȱ ulovligtȱ marked,ȱ indgårȱ personenȱ
ogsåȱ Ȭȱ reflekteretȱ ellerȱ ureflekteretȱ Ȭȱ iȱ deȱ magtforhold,ȱ derȱ erȱ etableretȱ iȱ kampenȱ omȱ
goderne.ȱ Hermedȱ forsvinderȱ mulighedenȱ forȱ ’bareȱ atȱ væreȱ neutral’,ȱ ogȱ denȱ enkelteȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

bliverȱ positioneretȱ iȱ forholdȱ tilȱ nogleȱ andreȱ aktørerȱ Ȭȱ derȱ omvendtȱ positioneresȱ somȱ
mereȱellerȱmindreȱ’venner’ȱellerȱ’fjender’.ȱȱ
ȱ

Såledesȱ erȱ hashȱ ogȱ omgangȱ medȱ hashȱ ogsåȱ etȱ godtȱ eksempelȱ på,ȱ hvordanȱ førstȱ

brugenȱafȱogȱsidenȱsalgetȱafȱhashȱkanȱværeȱenȱindgangȱtilȱkriminalitetȱogȱinvolveringȱiȱ
banderȱ ogȱ rockergrupper.ȱ Deȱinterviewedeȱ iȱdenneȱundersøgelse,ȱ derȱ erȱ blevetȱinvolȬ
veretȱiȱrockergrupperȱpga.ȱderesȱegetȱsalgȱafȱhash,ȱharȱmåskeȱikkeȱharȱværetȱindeȱiȱdetȱ
ulovligeȱmarkedsȱreglerȱogȱerȱdervedȱkommetȱiȱclinchȱmedȱandreȱogȱmereȱorganisereȬ
deȱkriminelle,ȱogȱherefterȱharȱdeȱfåetȱbrugȱforȱbeskyttelse.ȱ
ȱ

Forȱ eksempelȱ blevȱ Larsȱ involveretȱ iȱ hashsalgȱ ogȱ fikȱ brugȱ forȱ beskyttelse,ȱ hvilketȱ

hanȱfikȱfraȱenȱstøttegruppeȱtilȱenȱstørreȱrockergruppe.ȱLarsȱkomȱsidenȱiȱfængsel,ȱhvilketȱ
medførte,ȱatȱhanȱderȱudvikledeȱenȱidentitetȱogȱpositionȱsomȱrocker,ȱsomȱhanȱfortæller:ȱȱ
ȱ
Ogȱjegȱblevȱfaktiskȱførstȱrigtigȱmostȱindȱiȱmiljøet,ȱdaȱjegȱsåȱrygerȱindȱetȱparȱårȱefterȱogȱførstȱ
fårȱlovȱtilȱ atȱsiddeȱisoleretȱetȱhalvtȱårȱindeȱpåȱPolitigårdensȱFængsel.ȱOgȱsåȱefterfølgendeȱ
rygerȱoverȱatȱsiddeȱpåȱrockerafdelingenȱiȱrestenȱafȱminȱafsoning.ȱDaȱjegȱkomȱudȱderfra,ȱvarȱ
jegȱradikaliseret.ȱDerȱsåȱjegȱikkeȱstatensȱretningslinjerȱsomȱmine.ȱDerȱvarȱklubbensȱreglerȱ
mine.ȱJegȱvarȱ1ȱ%ȱogȱdeȱandreȱvarȱ99ȱ%.ȱDerȱvarȱ’osȱogȱdem’,ȱogȱdetȱvarȱfuldstændigȱkridȬ
tetȱop,ȱatȱjegȱvarȱenȱafȱdemȱogȱikkeȱenȱafȱdem.ȱȱ
ȱ
SomȱLarsȱfortæller,ȱopfatterȱhanȱsigȱselvȱsomȱenȱintegreretȱdelȱafȱrockergruppenȱefterȱ
fængselsopholdet,ȱhvorȱdeȱandreȱrockermedlemmerȱudgjordeȱhansȱsocialeȱnetværk.ȱȱ
ȱ
Joȱlængereȱdenȱenkelteȱdeltagerȱerȱinvolveret,ȱjoȱflereȱkriminelleȱkompetencerȱudviklerȱ
personenȱ ogȱ joȱ størreȱ netværk.ȱ Denȱ udviklingȱ medfører,ȱ atȱ andreȱ mulighederȱ lukkes,ȱ
bådeȱfordiȱstraffeattestenȱmedȱtidenȱkanȱbliveȱetȱstortȱproblemȱiȱforholdȱtilȱatȱkommerȱ
udȱ afȱ enȱ kriminelȱ løbebane,ȱ menȱ ogsåȱ fordiȱ atȱ evnenȱ tilȱ atȱ seȱ andreȱ mulighederȱ medȱ
tidenȱreduceres,ȱjoȱlængereȱtidȱdenȱenkelteȱerȱaktivȱkriminel.ȱSomȱFrankȱafslutningsvisȱ
fortæller:ȱ
ȱ
Daȱjegȱkomȱudȱfraȱhospitalet,ȱdetȱvarȱdetȱeneste,ȱjegȱvidste.ȱDetȱvarȱdetȱeneste,ȱjegȱkunneȱ
findeȱudȱaf.ȱ’HvadȱkunneȱFrankȱfindeȱudȱaf?’ȱSpørgerȱhanȱretoriskȱudȱiȱluften.ȱOgȱgiverȱ
svaretȱselv:ȱMenȱjegȱkunneȱfindeȱudȱafȱatȱblandeȱkokain,ȱogȱjegȱkunneȱfindeȱudȱafȱatȱsælgeȱ
våben.ȱJegȱkunneȱfindeȱudȱaf,ȱhvadȱforskellenȱpåȱdetȱderȱogȱdetȱvar…ȱAltså,ȱdetȱvarȱdet,ȱderȱ
varȱmitȱskillȬsæt.ȱSåȱprøvedeȱjegȱdetȱderȱkok.ȱMenȱjegȱfølteȱikke,ȱderȱvarȱnogenȱandenȱudvej,ȱ
rigtigt,ȱandenȱvejȱforȱmig.ȱȱ
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Rekruttering til bander og rockergrupper
Eksponeringȱ afȱ rockereȱ ogȱ bandemedlemmerȱ harȱ storȱ betydningȱ forȱ deresȱ mulighedȱ
forȱatȱrekruttere.ȱGamleȱogȱnyeȱbandekrigeȱskaberȱenȱhøjspændtȱstemningȱiȱnogleȱboȬ
ligområderȱ iȱ landet,ȱ menȱ samtidigȱ erȱ ’krigene’ȱ ogsåȱ begivenheder,ȱ derȱ dækkesȱ intenȬ
sivtȱafȱmedierne.ȱMediebillederneȱmedvirkerȱtilȱatȱskabeȱetȱbilledeȱaf,ȱhvadȱdetȱvilȱsigeȱ
atȱværeȱ’rocker’ȱogȱdeȱmennesker,ȱderȱerȱinvolveret.ȱEksponeringenȱafȱbådeȱdeȱmangeȱ
konflikter,ȱskyderierȱogȱopgør,ȱmenȱogsåȱrockernesȱluksuøseȱlivȱiȱmedierneȱharȱresulteȬ
retȱi,ȱatȱ’rockerne’ȱmedȱtidenȱharȱopnåetȱenȱstatusȱsomȱ’kendisser’,ȱdanskerneȱerȱkomȬ
metȱpåȱfornavnȱmed.ȱȱ
ȱ

Derȱ erȱ eksemplerȱ på,ȱ atȱ bådeȱ rockerȬȱ ogȱ bandemedlemmerȱ givesȱ navnetȱ ’jetsetȱ

rockeren’ȱellerȱ’jetsetȱpusher141’ȱiȱforskelligeȱmedier,ȱogȱdermedȱunderstregesȱmuligheȬ
denȱforȱetȱluksuriøstȱlivȱsomȱorganiseretȱkriminel,ȱhvilket,ȱsomȱtidligereȱrockermedlemȱ
Hansȱsiger,ȱharȱbetydning,ȱfordi:ȱalleȱdeȱderȱavisoverskrifterȱogȱderȱerȱjoȱmangeȱting,ȱsomȱerȱ
medȱ tilȱ atȱ danneȱ nogleȱ billederȱ afȱ nogleȱ mennesker,ȱ ikkeȱ også,ȱ somȱ manȱ ligesomȱ kanȱ bliveȱ tilȬ
trukketȱaf.ȱȱ
ȱ

Hansȱfortællerȱogså,ȱatȱdetȱerȱhansȱerfaring,ȱatȱmedieeksponeringenȱgør,ȱatȱbanderȱ

ogȱrockereȱfårȱlettereȱvedȱatȱtiltrækkeȱflereȱunge,ȱfordiȱdeȱudviklerȱenȱglamourøsȱforeȬ
stillingȱomȱrockerneȱogȱderesȱliv:ȱ
ȱ
ȱJamenȱaltså,ȱhvordanȱfårȱmanȱnyeȱmedlemmerȱind?ȱAltså,ȱmanȱharȱjoȱrekruttering.ȱAltså,ȱ
duȱkanȱjoȱseȱdengangȱmedȱBrianȱSandberg.ȱAltså,ȱhvorȱstorȱeffektȱdetȱegentligȱhavde…ȱAtȱ
ungeȱmenneskerȱdeȱsåȱjoȱopȱtilȱham.ȱOgȱdetȱerȱder,ȱhvorȱmanȱsåȱsiger,ȱmanȱserȱikkeȱbagsiȬ
denȱafȱdetȱhele,ȱførȱmanȱstårȱiȱlorten,ȱvel.ȱOgȱuansetȱhvadȱhudfarveȱogȱreligionȱduȱhar,ȱsåȱ
stårȱmanȱiȱsammeȱlort,ȱogȱsjovtȱnokȱsåȱlugterȱdenȱens,ȱuansetȱhvorȱduȱkommerȱfra.ȱ
ȱ
Mediernesȱdækningȱafȱrockernesȱ’glamourøse’ȱlivȱogȱmusikȱklipȱpåȱYouTubeȱbliverȱenȱ
delȱafȱenȱoverordnetȱopfattelse,ȱderȱsynesȱatȱmedvirkeȱtilȱatȱskabeȱenȱfortolkningȱafȱdetȱ
liv,ȱ somȱ banderȱ ogȱ rockergrupperȱ kanȱ tilbyde.ȱ Hvilketȱ forstærkes,ȱ nårȱ deȱ serȱ andreȱ
ungeȱiȱlokalområdetȱkøreȱrundtȱiȱstoreȱbiler,ȱgåȱiȱdyrtȱtøjȱogȱhaveȱrådȱogȱmulighedȱforȱ
atȱkommeȱpåȱbarerȱogȱdiskoteker,ȱhvorȱdeȱmåskeȱikkeȱselvȱharȱpengeȱtilȱatȱvære.ȱ
ȱ

Eksponeringenȱogȱ’glorificeringen’ȱetablererȱetȱeksempelȱtilȱmuligȱefterfølgelseȱogȱ

erȱ dermedȱ medvirkendeȱ tilȱ atȱ udpegeȱ enȱ retningȱ for,ȱ hvadȱ derȱ erȱ ønskværdigtȱ ogȱ atȬ
traktivtȱiȱnogleȱungesȱøjne.ȱSomȱHansȱfortæller:ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱLokaliseretȱd.ȱ23.11.2016ȱpå:ȱhttp://www.b.dk/bander/rockerȬboedeȬmedȬfjenden,ȱ
http://nyheder.tv2.dk/article.php/idȬ69538655ȱ(ȱ
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ȱ

Menȱdetȱerȱklart,ȱglorificeringenȱerȱmedȱtilȱatȱgøreȱdetȱspændende.ȱHvisȱduȱviserȱnogleȱrolȬ
lemodeller,ȱderȱkørerȱrundtȱiȱstoreȱfedeȱRangeȱRovere,ȱkæmpeȱstoreȱHarleyerȱogȱstoreȱbredeȱ
guldkæder.ȱMangeȱungeȱmenneskerȱtænker,ȱdetȱkanȱjegȱdaȱogsåȱfå.ȱȱ
ȱ
Eksponeringenȱgør,ȱatȱungeȱfårȱindblikȱiȱdenȱglamourøseȱdelȱafȱlivetȱsomȱ’rocker’ȱmedȱ
deresȱlivsstilȱmedȱdyreȱbiler,ȱfedeȱferier,ȱmotorcyklerȱogȱkvinder.ȱDetȱpåvirkerȱnogleȱafȱ
deȱungeȱtilskuereȱogȱkanȱpotentieltȱmedvirkeȱtilȱatȱflereȱdragesȱaf,ȱdetȱdeȱserȱsomȱrockȬ
ernesȱ’attraktive’ȱlivsstil.ȱȱ
ȱ

Såledesȱspillerȱmedierne,ȱmusik,ȱinternetklipȱogȱlokaleȱ’rollemodeller’ȱogsåȱiȱdenȬ

neȱsammenhængȱenȱrolleȱiȱatȱformeȱungesȱmotivation,ȱtankerȱogȱmeningerȱiȱforholdȱtilȱ
involveringȱiȱkriminelleȱgrupper.ȱSomȱMalisȱȬȱtidligereȱdeltagerȱiȱetȱkrimineltȱnetværkȱȬȱ
forklarerȱomȱdeleȱafȱbaggrundenȱforȱsitȱegetȱengagement:ȱ
ȱ
Menȱhvisȱduȱlaverȱdetȱher,ȱsåȱkommerȱderȱenȱstorȱbunkeȱpenge,ȱogȱsåȱkanȱduȱfåȱlovȱtilȱatȱlaȬ
veȱdetȱder.ȱOgȱsåȱkanȱduȱrejseȱmere,ȱogȱsåȱkanȱIȱleveȱligesådanȱsomȱdemȱpåȱvideoklippet.ȱ
Sådanȱkanȱduȱogsåȱleve.ȱȱDuȱkanȱkøbeȱbiler,ȱogȱduȱkan…ȱSåȱkommerȱmanȱindȱiȱsådanȱenȱ
fantasiverden.ȱEnȱheltȱandenȱverden,ȱikke.ȱȱJegȱhørteȱmegetȱdetȱderȱrap.ȱSåȱdetȱvarȱsådanȱ
hiphopȱogȱsådanȱnoget.ȱHvordanȱdeȱgjordeȱdet.ȱSelvomȱmanȱikkeȱkan,ȱforȱdeȱharȱjoȱrigtigȱ
mangeȱpenge.ȱOgȱdetȱandet,ȱdetȱerȱmangeȱafȱdem,ȱderȱerȱbareȱfalsk,ȱfordiȱdetȱbareȱerȱvideoȬ
klip.ȱMenȱmanȱbliverȱstadigvækȱfangetȱafȱdetȱsomȱung,ȱduȱved.ȱAtȱdeȱserȱrigtigȱsejeȱud,ȱogȱ
deȱharȱdetȱderȱogȱdetȱher.ȱOgȱsåȱprøverȱmanȱatȱgøreȱdetȱsamme.ȱManȱgårȱogsåȱhenȱogȱkøberȱ
detȱnyesteȱtøjȱog…ȱsomȱjegȱsagde,ȱsåȱprøverȱmanȱatȱfølgeȱmed..ȱȱ
ȱ
Malisȱ erȱ klarȱ over,ȱ atȱ detȱ hanȱ serȱ påȱ videoklippetȱ erȱ falsk,ȱ menȱ påȱ trodsȱ afȱ det,ȱ følerȱ
han,ȱatȱklippeneȱpåvirkerȱham.ȱȱ
ȱ

Pointenȱherȱerȱikkeȱatȱudpegeȱmedierneȱogȱvideoklipȱsomȱenkeltståendeȱårsagȱtilȱ

ungesȱinvolveringȱiȱbander,ȱrockergrupperingerȱogȱkriminelleȱnetværk.ȱMenȱderimodȱ
atȱviseȱhvorledesȱpopulærkulturȱogȱmediebilledetȱsynesȱatȱmedvirkeȱtilȱatȱetablereȱenȱ
fortolkningsramme,ȱ omȱ hvadȱ detȱ vilȱ sigeȱ atȱ bliveȱ enȱ delȱ afȱ enȱ grupperingȱ Ȭȱ ogȱ ikkeȱ
mindstȱhvilkenȱtypeȱbådeȱspændende,ȱfarligȱogȱglamourøsȱlivsstil,ȱenȱungȱkanȱforestilleȱ
sigȱerȱindenforȱrækkevide,ȱhvisȱ’bare’ȱhanȱbliverȱenȱdelȱafȱenȱgruppe.ȱȱȱȱ
ȱ

Kombinationenȱ afȱ medierne,ȱ musikvideoer,ȱ kammeraterȱ ellerȱ familiemedlemmerȱ

ogȱkendteȱfraȱlokalområdet,ȱderȱerȱinvolveretȱiȱbanderȱellerȱrockergrupper,ȱerȱmedȱtilȱatȱ
udpegeȱdeȱattraktiveȱdeleȱafȱmiljøet.ȱDenȱungeȱser,ȱatȱdeltagelseȱgiverȱadgangȱtilȱmateȬ
rielleȱgoder,ȱfællesskabȱogȱspænding.ȱAntagelserȱderȱmåskeȱikkeȱerȱheltȱbevidste,ȱmenȱ
somȱ kanȱ liggeȱ latentȱ ogȱ skabeȱ enȱ nysgerrighed,ȱ somȱ gørȱ atȱ denȱ enkelteȱ gårȱ med,ȱ nårȱ
rockerneȱinvitererȱtilȱfest.ȱSomȱenȱansatȱvedȱPolitietȱsigerȱomȱrekrutteringsstrategier:ȱ

ȱ

88
ȱ

BEVÆGELSER I OG PÅ TVÆRS AF EKSTREME GRUPPER
OG BANDE- OG ROCKERMILJØET

ȱ
Iȱrockermiljøetȱerȱdetȱstadigvækȱdenȱgamleȱmåde,ȱhvorȱdeȱforsøgerȱatȱholdeȱnogleȱarrangeȬ
menter,ȱhvorȱdeȱsåȱkan…ȱtiltrækkeȱnogleȱinteresserede.ȱDetȱerȱdetȱsammeȱmedȱSatudarah,ȱ
deȱharȱforȱeksempelȱsommerfester,ȱhvorȱdeȱsåȱinvitererȱdem,ȱdeȱved,ȱderȱerȱvennerȱafȱklubȬ
benȱogȱloyale,ȱogȱderȱerȱdaȱingenȱtvivlȱomȱatȱtilȱsådanȱnogleȱfester,ȱsåȱerȱderȱnogle,ȱderȱbliȬ
verȱmotiveredeȱtilȱatȱværeȱenȱdelȱafȱdet,ȱogȱsåȱsøgerȱdeȱomȱoptagelseȱderi.ȱȱ
ȱ
Nårȱførstȱdenȱenkelteȱerȱkommetȱlidtȱiȱkontakt,ȱagererȱrockerȬȱogȱbandemiljøetȱsomȱalleȱ
andreȱmiljøer,ȱderȱaktivtȱønskerȱatȱfåȱflereȱdeltagere.ȱDeȱerȱimødekommende,ȱhyggeligeȱ
ogȱskaberȱenȱsocialȱrelation,ȱhvorȱdenȱenkelteȱnyankomneȱopleverȱatȱføleȱsigȱvelkomȬ
men,ȱinkluderetȱogȱsomȱenȱdelȱafȱselskabet.ȱSomȱenȱtidligereȱrockerȱforklarer:ȱȱ
ȱ
Detȱ handlerȱ joȱ om,ȱ atȱ denȱ bedsteȱ rekrutteringsmåde,ȱ detȱ erȱ joȱ den,ȱ derȱ ligesom…ȱ somȱ Xȱ
gjorde,ȱikke,ȱ…ȱHanȱvarȱmegetȱgodȱtilȱatȱtaleȱtilȱfolkȱogȱfåȱdemȱtilȱatȱføleȱsigȱvelkomne.ȱAltȬ
så,ȱdetȱerȱjoȱdenȱsammeȱmåde,ȱmanȱrekruttererȱfolk.ȱȱAltså,ȱmanȱrekruttererȱikkeȱfolkȱmedȱ
frygt,ȱfordiȱsåȱerȱduȱsguȱdårlig…ȱSåȱerȱduȱetȱafȱdeȱsvageȱled,ȱsomȱevt.ȱskriverȱGuldfuglenȱ3,ȱ
4ȱogȱ5.142ȱSåȱdetȱhandlerȱom,ȱatȱmanȱrekruttererȱfolkȱmedȱvenlighed,ȱikke,ȱsomȱstartȱserȱdetȱ
godeȱogȱ’tjuȱhejȱhvorȱdetȱgår’.ȱ
ȱ
Rockerȱogȱbanderȱer,ȱsomȱdeleȱafȱdenȱekstremeȱhøjrefløj,ȱogsåȱtilstedeȱpåȱfodboldstatiȬ
oner,ȱhvorȱdeȱaktivtȱsøgerȱatȱskabeȱkontakter,ȱmenȱogsåȱatȱrekruttereȱvagterȱogȱandreȱ
medȱtilknytningȱtilȱdetȱpågældendeȱstadionȱtilȱsalgȱafȱhash.ȱUmiddelbartȱkanȱtilbuddetȱ
virkedeȱ tiltrækkende.ȱ Detȱ synesȱ måskeȱ somȱ enȱ letȱ adgangȱ tilȱ atȱ tjeneȱ yderligereȱ medȱ
penge,ȱ menȱ deȱ negativeȱ konsekvenserȱ viserȱ sigȱ forholdsvistȱ hurtigt,ȱ forȱ pengeneȱ erȱ
ikkeȱsåȱletȱtjente,ȱogȱdetȱkanȱværeȱsværtȱatȱkommeȱfriȱigen.ȱSomȱdetteȱcitatȱvidnerȱom;ȱ
ȱ
Jamen,ȱdeȱvarȱblevetȱsådanȱsnurretȱindȱiȱdetȱviaȱfodboldmiljøetȱogȱhooliganmiljøet.ȱOgȱderȱ
varȱnogleȱpengeȱatȱtjene,ȱnemmeȱpenge,ȱikke.ȱMenȱdeȱkunneȱikkeȱgennemskueȱhvorȱsurtȱetȱ
job,ȱdetȱiȱbundȱogȱgrundȱvar,ȱikke.ȱOgȱnårȱduȱbareȱerȱenȱlilleȱpusher,ȱsåȱerȱduȱikkeȱenȱskid,ȱ
vel.ȱFordi,ȱduȱbliverȱjoȱtrådtȱpåȱheleȱtiden,ȱogȱdetȱerȱjoȱikkeȱskideȱspændende.ȱȱOgȱhvisȱderȱ
erȱnogle,ȱderȱmåskeȱerȱendnuȱværreȱtilȱdet,ȱsåȱerȱdetȱnokȱrockerne.ȱDeȱharȱjoȱnogleȱheltȱklareȱ
strukturer,ȱatȱdemȱderȱerȱlavestȱiȱhierarkiet,ȱdeȱskalȱbareȱgøreȱaltȱdetȱbeskidteȱarbejde.ȱSåȱderȱ
varȱflere,ȱsomȱligeȱpludseligȱstodȱiȱnoget,ȱdeȱikkeȱkunneȱslippeȱudȱaf.ȱDeȱkunneȱjoȱhellerȱikkeȱ
bliveȱvæk,ȱså…ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱReferererȱtilȱMarieȱLouiseȱToksvigȱ(2015)ȱGuldfuglenȱ–ȱiȱkrigȱmedȱAK81.ȱKøbenhavn:ȱPeoplesȱ
Press.ȱEnȱbogȱbaseretȱpåȱinterviewsȱmedȱexȬrockerenȱMartinȱFrydȱPetersenȱȱȱ
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6. Deltagelse, social udpegning
og udviklingen af en identitet
Sidsteȱkapitelȱomhandledeȱenȱanalyseȱafȱfællestrækȱogȱforskelleȱiȱdenȱenkeltesȱvejȱindȱiȱ
ogȱrekrutteringȱtilȱdeȱforskelligeȱgrupper,ȱnetværkȱogȱmiljøer.ȱMåletȱmedȱindeværendeȱ
kapitelȱerȱatȱgiveȱlæserenȱenȱindholdsmæssigȱforståelseȱafȱdenȱorientering,ȱudseendeȱogȱ
deȱkropsliggjorteȱrutiner,ȱdenȱenkelteȱudviklerȱviaȱsinȱdeltagelseȱiȱenȱekstremȱgruppe,ȱ
etȱkrimineltȱnetværk,ȱenȱbandeȱellerȱrockergruppering.ȱȱ
ȱ

Denneȱdelȱafȱrapportenȱvilȱsåledesȱillustrere,ȱhvordanȱdeltagelseȱiȱekstremeȱgrupȬ

per,ȱbandeȬȱogȱrockermiljøerȱpositionererȱdeltagerenȱiȱforholdȱtilȱdetȱomgivendeȱsamȬ
fund.ȱViȱskalȱseȱpåȱhvordan,ȱdetȱsocialeȱsamværȱogȱdeȱsocialeȱrelationer,ȱsomȱdenȱenȬ
kelteȱengageresȱi,ȱindebærerȱenȱȬȱmellemȱdeltagerneȱȬȱgensidigȱsocialȱlæringȱogȱspejling.ȱ
ȱ

Viȱerȱinteresseredeȱiȱdetȱengagementȱogȱdenȱslagsȱlæring,ȱderȱfinderȱstedȱiȱenȱgivenȱ

(social)ȱgruppe:ȱ Hvordanȱudviklerȱ denȱ enkelteȱenȱ bestemtȱidentitetȱiȱgruppen?ȱHvorȬ
danȱlærerȱdeltageren,ȱhvordanȱhanȱskalȱagereȱforȱatȱbliveȱaccepteretȱafȱdeȱandre?ȱHvadȱ
erȱdetȱforȱkategoriseringsprocesser,ȱderȱmedvirkerȱtilȱatȱomverdenen,ȱsåvelȱsomȱandreȱ
deltagereȱiȱgruppen,ȱbegynderȱatȱforståȱdenȱenkelteȱsomȱenȱ(politisk)ȱekstremist,ȱbandeȱ
ellerȱrockermedlem.ȱȱDisseȱprocesserȱafspejlerȱsåledesȱenȱbevægelse,ȱhvormedȱdenȱenȬ
kelteȱbevægerȱsigȱfraȱenȱperiferȱpositionȱtilȱatȱbliveȱȬȱogȱafȱandreȱopfattesȱsomȱȬȱenȱenȬ
gageretȱogȱloyalȱaktivistȱellerȱetȱdedikeretȱmedlemȱafȱbandenȱellerȱrockergruppen.ȱ
ȱ

Disseȱmekanismer,ȱogȱ hvadȱderȱtillæggesȱbetydningȱiȱetȱgivetȱmiljøȱ ellerȱgruppe,ȱ

fårȱnogleȱindividerȱtilȱatȱidentificereȱsigȱmedȱmiljøet.ȱMensȱandreȱmåskeȱikkeȱkanȱspejleȱ
sigȱiȱdet,ȱfravælgerȱyderligereȱdeltagelseȱogȱbevægerȱsigȱvidereȱtilȱandreȱmiljøer.ȱ
ȱȱȱȱ

Somȱ førȱ nævntȱ erȱ manȱ iȱ forskningenȱ vantȱ tilȱ atȱ undersøgeȱ deȱ forskelligeȱ miljøerȱ

hverȱ forȱ sig,ȱ hvorforȱ manȱ oftestȱ ogsåȱ erȱ vantȱ tilȱ primærtȱ atȱ tænkeȱ miljøerneȱ somȱ væȬ
sensforskellige.ȱMenȱnårȱviȱskalȱundersøgeȱ’crossȬover’Ȭfænomenet,ȱsåȱbliverȱdetȱogsåȱ
interessantȱatȱfokusereȱpåȱfællestrækȱvedȱmiljøerne,ȱderȱevt.ȱkanȱværeȱmedȱtilȱatȱmuligȬ
gøre,ȱatȱderȱkanȱforegåȱbevægelserȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱdeȱellersȱumiddelbartȱsetȱretȱforskelȬ
ligeȱmiljøer.ȱȱ
ȱ

Eksempelvisȱudgørȱdetȱetȱfællestræk,ȱatȱdeȱekstremeȱgrupper,ȱkriminelleȱnetværk,ȱ

banderȱogȱrockergrupperȱalleȱreferererȱtilȱbestemteȱopfattelserȱafȱ’osȱogȱdem’ȱogȱandreȱ
centraleȱværdier.ȱIdeologier,ȱogȱdenȱkulturelleȱvidenȱsomȱdeltagerneȱȬȱiȱstørreȱogȱminȬ
dreȱudstrækningȱ–ȱdelerȱiȱdeȱnævnteȱgrupperingerȱogȱmiljøer,ȱkommerȱtilȱudtrykȱiȱdiȬ
verseȱhandlemåder,ȱtyperȱudseende,ȱpræferencerȱogȱpåklædning,ȱsomȱkendetegnerȱdeȱ
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deltagere,ȱ derȱ samletȱ setȱ udgørȱ grupperneȱ ogȱ deȱ forskelligeȱ miljøer,ȱ ogȱ somȱ deȱ påȱ
sammeȱtidȱformerȱogȱformesȱaf.ȱ
ȱ

Etȱandetȱalmentȱtrækȱer,ȱatȱdeltagereȱiȱekstremeȱgrupper,ȱkriminelleȱnetværk,ȱbanȬ

derȱogȱrockergrupperingȱerȱfællesȱomȱenȱmodȬpositioneringȱellerȱmodkulturȱiȱrelationȱ
tilȱdetȱstørreȱsamfund.ȱTilȱdisseȱmodkulturerȱhørerȱenȱsærligȱidentitetȱogȱudviklingenȱ
afȱetȱsort/hvidtȱtankesætȱsamtȱpotentieltȱerfaringȱmedȱkriminalitetȱogȱiȱmangeȱtilfældeȱ
enȱgradvisȱnormaliseringȱafȱdetȱatȱudøveȱogȱatȱbliveȱudsatȱforȱvold.ȱȱ
ȱ

Socialeȱ ogȱ kulturelleȱ fællesnævnereȱ påȱ tværsȱ afȱ ekstremeȱ miljøer,ȱ kriminelleȱ netȬ

værk,ȱ banderȱ ogȱ rockergrupperingerȱ gør,ȱ atȱ nogleȱ deltagerpositionerȱ iȱ etȱ givetȱ miljøȱ
implicerer,ȱ atȱ denȱ enkelteȱ udviklerȱ kompetencerȱ ogȱ kropsliggjorteȱ rutiner,ȱ derȱ erȱ anȬ
vendeligeȱpåȱtværsȱafȱdiverseȱgrupperȱogȱnetværk.ȱȱ
ȱ

Deltagelseȱ iȱ ethvertȱ socialtȱ miljøȱ medførerȱ såledesȱ læringȱ relateretȱ tilȱ detteȱ miljø,ȱ

somȱ gørȱ atȱ denȱ enkelteȱ udviklerȱ Ȭȱ iȱ miljøetȱ Ȭȱ anvendeligeȱ kompetencer.ȱ Derforȱ erȱ detȱ
ogsåȱ meningsfuldtȱ atȱ taleȱ omȱ mereȱ ellerȱ mindreȱ ’erfarneȱ deltagere’,ȱ fordiȱ denȱ enkelteȱ
medȱtidenȱbådeȱlærerȱogȱidentificererȱsigȱmedȱdenȱsærligeȱorienteringȱogȱdeȱværdier,ȱ
normerȱsamtȱhandlemåder,ȱderȱkarakterisererȱgruppen.ȱIdentifikationenȱharȱafgørendeȱ
betydningȱ forȱ denȱ enkeltesȱ engagement,ȱ menȱ denȱ harȱ enȱ ligesåȱ afgørendeȱ betydningȱ
for,ȱatȱandreȱkategorisererȱdeltagerneȱsomȱenȱdelȱafȱhelheden.ȱȱ
ȱ

Atȱbliveȱenȱdelȱafȱgruppenȱogȱenȱ’erfarenȱdeltager’ȱindebærer,ȱatȱdenȱnyankomneȱ

medȱtidenȱtilegnerȱsigȱellerȱudviklerȱ enȱfølsomhedȱ overforȱ bestemteȱbevægelser,ȱgenȬ
stande,ȱytringerȱogȱpersonerȱmedȱmere,ȱsomȱafȱandreȱogȱmereȱerfarneȱdeltagereȱ’udpeȬ
ges’ȱogȱdermedȱtillæggesȱbetydningȱogȱværdi143.ȱȱ
ȱ

Læreprocessenȱerȱknyttetȱtilȱsocialȱaktivitetȱogȱharȱtoȱfaser:ȱetȱtegnȱellerȱetȱsymbolȱ

(bevægelser,ȱ genstand,ȱ ytringȱ ogȱ personerȱ medȱ videre)ȱ erȱ forbundetȱ medȱ enȱ eksternȱ
aktivitet,ȱ derȱ udpeges,ȱ nårȱ andreȱ deltagereȱ iȱ gruppenȱ tillæggerȱ denȱ enȱ betydning.ȱ Enȱ
betydningȱsomȱdenȱnyeȱdeltagerȱinternalisererȱogȱmedȱtidenȱgørȱtilȱsin144.ȱȱ
ȱ

BetydningenȱȬȱogȱerkendelsenȱafȱdeȱforskelligeȱbevægelser,ȱgenstande,ȱytringerȱogȱ

personerȱplaceresȱikkeȱovenpåȱtidligereȱerkendelser,ȱmenȱforandrerȱheleȱgrundlagetȱforȱ
denȱenkeltesȱerkendelse.ȱDetȱvilȱsige,ȱdenȱmådeȱviȱopfatterȱverdenȱpåȱforandresȱgrundȬ
læggende,ȱnårȱviȱerkenderȱnyeȱbetydningerȱiȱsamværȱmedȱandre145.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱHasse,ȱC.ȱ(2008).ȱKulturpsykologiȱȬȱkulturensȱrolle.ȱKøbenhavn:ȱFrydenlund;ȱLave,ȱJ.ȱ&ȱWenger,ȱ
E.ȱ(1991).ȱSituatedȱLearning:ȱLegitimateȱPeripheralȱParticipation.ȱNewȱYork:ȱCambridgeȱUniversityȱ
Pressȱ
144ȱIbidȱ
145ȱ Ibid,ȱ Christensen,ȱ T.ȱ W.ȱ (2015).ȱ Aȱ questionȱ ofȱ participationȱ Ȭȱ Disengagementȱ formȱ theȱ extremistȱ
right.ȱAȱcaseȱstudyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetȱ
143
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Flereȱtidligereȱdeltagereȱiȱekstremeȱgrupper,ȱbanderȱogȱrockergrupperȱiȱdenneȱogȱ

andreȱundersøgelserȱharȱsåledesȱgivetȱudtrykȱfor,ȱatȱdeȱhavdeȱoplevetȱstoreȱforandrinȬ
gerȱ iȱ egenȱ tankeȬȱ ogȱ handlemåde,ȱ efterȱ atȱ deȱ blevȱ involveretȱ iȱ enȱ afȱ deȱ herȱ omtalteȱ
grupperȱellerȱmiljøer.ȱForȱmangeȱafȱdeȱinterviewedeȱvarȱdetȱsmåȱting,ȱsomȱhavdeȱværetȱ
medȱtilȱatȱforandreȱderesȱmådeȱatȱopfatteȱbådeȱderesȱegenȱrolleȱogȱmulighederȱiȱsamȬ
fundetȱpå.ȱHvilketȱunderstreger,ȱhvorledesȱdeltagelseȱiȱdiverseȱgrupperȱgenereltȱgeneȬ
rerȱ nyeȱ erfaringerȱ ogȱ dervedȱ skaberȱ enȱ nyȱ forståelseȱ ogȱ erkendelseȱ hosȱ deltageren146,ȱ
derȱmedȱtidenȱogsåȱbetingerȱvedkommendesȱselvopfattelseȱogȱidentitet.ȱȱ

En vekselvirkning mellem individ, kontekst og fællesskab
Derȱerȱforskelȱpåȱhvorȱtabuiseredeȱforskelligeȱekstremeȱgrupperȱerȱiȱomverdenensȱøjne.ȱ
Deltagelseȱiȱeksempelvisȱhøjreȱekstremistiskeȱgrupperȱbevirker,ȱatȱomverdenenȱȬȱinkluȬ
sivȱfamilieȱogȱvennerȱȬȱtagerȱafstand147.ȱȱ
ȱ

Resultatetȱer,ȱatȱdenȱpositionȱdenȱenkelteȱdeltagerȱtilskrivesȱafȱomverdenenȱisoleȬ

rerȱ personenȱ (yderligere)ȱ iȱ grupperne,ȱ derȱ iȱ udgangspunktetȱ erȱ forholdsvistȱ lukkede.ȱ
Olav,ȱderȱbådeȱhavdeȱdeltagetȱiȱvenstreȬȱogȱhøjreekstremeȱgrupper,ȱerfaredeȱforskellenȱ
påȱ omverdenensȱ opfattelserȱ ogȱ reaktionȱ påȱ deltagerneȱ iȱ deȱ toȱ Ȭȱ iȱ omverdenensȱ øjneȱ Ȭ
megetȱforskelligeȱmiljøer.ȱOlavȱsiger:ȱ
ȱ
Iȱdetȱhøjreekstremeȱmiljøȱvarȱviȱjoȱmegetȱisoleret.ȱIȱBLITZȱ(detȱnorskeȱBZ),ȱfordiȱviȱselvȱ
defineredeȱtilȬogȬmedȱdeȬlightȱblitzere,ȱsomȱomȱdeȱikkeȱvarȱgodeȱnokȱforȱos.ȱSåȱviȱdefineredeȱ
joȱosȱselvȱvækȱfraȱalle.ȱMenȱviȱvarȱikkeȱheltȱisolerede,ȱforȱviȱblevȱikkeȱhadedeȱogȱfrygtedeȱafȱ
omverdenȱpåȱsammeȱmåde.ȱIȱdetȱhøjreekstremeȱmiljøȱsåȱvarȱdetȱligesom,ȱduȱomgåsȱjoȱkunȱ
mennesker,ȱ somȱ gårȱ ogȱ menerȱ detȱ samme.ȱ Jegȱ trorȱ detȱ atȱ kommeȱ udȱ iȱ virkelighedenȱ ogȱ
pludseligȱmøde…ȱatȱfolkȱharȱforskelligeȱmeninger.ȱDetȱgavȱmigȱligesomȱen…ȱja,ȱatȱkommeȱ
tilbageȱtilȱnormalitet.ȱ
ȱ
ȱAtȱværeȱnyȬnazistȱellerȱhøjreekstremistȱerȱdenȱmestȱtabuiseredeȱkategori,ȱdenȱenkelteȱ
kanȱassocieresȱmed.ȱEnȱpositionȱderȱiȱdeȱsenereȱårȱerȱudfordretȱafȱenȱkategoriȱsomȱJihaȬ
dist.ȱ ȱ Mensȱ denȱ ekstremeȱ venstrefløjȱ iȱ detȱ størreȱ samfundȱ ofteȱ behandlesȱ ogȱ opfattesȱ
somȱmindreȱradikaleȱogȱekstremeȱendȱdenȱtilsvarendeȱhøjrefløj.ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱIbidȱ
ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(2009).ȱIntroduction.ȱI:ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(Red.),ȱLeavingȱTerrorȬ
ismȱBehind.ȱ(s.ȱ1Ȭȱ15)ȱNewȱYork:ȱRoutledgeȱȱ
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Omverdenensȱ reaktionerȱ erȱ såledesȱ ofteȱ enȱ medvirkendeȱ faktorȱ iȱ forholdȱ tilȱ atȱ

’skubbe’ȱdenȱenkelteȱlængereȱ indȱiȱ etȱfællesskab,ȱhvor,ȱ somȱOlavȱ påpeger,ȱdeltagerneȱ
menerȱdetȱsammeȱogȱdermedȱvedvarendeȱforstærkerȱhinandensȱensidigeȱogȱekstremeȱ
holdningerȱogȱfortolkninger.ȱȱȱȱ
ȱ

Samtidigȱ erȱ fællesskabetȱiȱdeȱforskelligeȱ ekstremeȱgrupper,ȱ omȱ detȱ erȱ højre,ȱ venȬ

stre,ȱJihadistiskeȱmedȱflereȱellerȱbandeȬȱogȱrockermiljøer,ȱdelvistȱbyggetȱopȱomkringȱȬȱ
ogȱstyrkesȱviaȱudpegningȱafȱenȱydreȱfjende.ȱSåledesȱmedvirkerȱbådeȱpositioneringenȱafȱ
denȱenkelteȱsamtȱgruppensȱidentificeringȱafȱenȱellerȱflereȱydreȱfjenderȱtil,ȱatȱdeltagerneȱ
udviklerȱ enȱ stærkȱ samhørighedsfølelseȱ ogȱ enȱ kollektivȱ identitet,ȱ derȱ erȱ knyttetȱ tilȱ enȱ
givetȱopfattelseȱafȱverdenȱogȱdeltagernesȱpositionȱiȱden.ȱForståelsesȱȬȱogȱfortolkningsȬ
rammer,ȱsomȱdeltagerneȱiȱstørreȱellerȱmindreȱudstrækningȱerȱfællesȱom,ȱetableresȱgenȬ
nemȱdeltagernesȱdiskussionerȱogȱfortolkningerȱafȱhændelserȱogȱtendenserȱiȱdetȱstørreȱ
samfund,ȱmenȱogsåȱafȱdeȱfællesȱsituationer,ȱaktiviteterȱogȱbegivenheder,ȱdeȱinvolveresȱ
i,ȱorienteretȱomkringȱnogleȱ’vennerȱogȱfjender’,ȱdeȱkæmperȱmedȱellerȱmod148.ȱȱȱ
ȱ

Olavȱ beskriverȱ iȱ nedståendeȱ eksempler,ȱ hvorledesȱ hansȱ førsteȱ deltagelseȱ iȱ enȱ deȬ

monstrationȱmedȱandreȱfraȱBlitzȱmiljøetȱgjorde,ȱatȱhanȱskiftedeȱradikaltȱholdningȱiȱforȬ
holdȱ tilȱ brugenȱ afȱ voldȱ ogȱ politiet.ȱ Hanȱ deltogȱ sammenȱ medȱ mangeȱ andreȱ ungeȱ venȬ
streorienteredeȱfraȱNorge,ȱDanmarkȱogȱSverigeȱiȱenȱdemonstrationȱiȱLund.ȱHanȱfortælȬ
ler,ȱhvorledesȱdenȱoplevelseȱpåvirkedeȱhamȱkraftigtȱpåȱflereȱniveauer:ȱ
ȱ
Jegȱhuskerȱsådanȱheltȱbestemt,ȱatȱjegȱskiftedeȱmeningȱomȱbrugȱafȱvold,ȱmensȱjegȱvarȱiȱLund.ȱ
Fremȱtilȱdaȱsåȱvarȱjegȱimodȱbrugenȱafȱvold.ȱMinȱoplevelseȱvar,ȱatȱviȱblevȱstoppetȱpåȱgrænȬ
sen,ȱogȱbussenȱblevȱgennemsøgt,ȱogȱviȱhavdeȱingenȱvåben.ȱȱViȱhavdeȱingenting.ȱDaȱviȱanȬ
komȱiȱLund,ȱvarȱalleȱsidegaderȱspærredeȱafȱcontainere,ȱderȱvarȱhesteȱogȱhundeȱogȱriotȬpoliti.ȱ
Såȱbegyndteȱviȱatȱgåȱfraȱbusserneȱopȱmodȱhovedgaden.ȱDetȱvarȱsådanȱenȱkrigslignendeȱfoȬ
restilling,ȱsådanȱatȱaltȱvarȱspærretȱafȱog…ȱdeȱ(politiet)ȱventedeȱpå,ȱatȱdetȱskulleȱsmælde.ȱ
Ogȱsåȱhørteȱvi,ȱatȱpolitietȱgavȱbeskedȱom,ȱatȱviȱskulleȱvendeȱom.ȱȱ
ȱ
Hanȱtagerȱenȱdybȱindåndingȱogȱforsætter:ȱ
ȱ
Såȱhuskerȱjeg,ȱatȱviȱvendteȱom.ȱSådanȱatȱiȱmitȱhovedȱdaȱtænkteȱjeg,ȱdeȱgavȱosȱenȱbesked,ȱviȱ
vendteȱom.ȱSåȱsåȱvi,ȱpolitietȱsmåløber,ȱmensȱdeȱholdtȱskjoldeȱopȱȬȱforanȱbrystetȱȬȱogȱsåȱslogȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
148ȱChristensen,ȱT.ȱ(2009)ȱ”Denȱensrettedeȱmangfoldighed”ȱiȱKampenȱomȱUngdomshuset,ȱstudierȱiȱetȱ
oprør,ȱKarpantschof,ȱR.ȱ&ȱLindblom,ȱM.ȱ(Red).ȱKøbenhavn:ȱFrydenlundȱ&ȱMonsunȱ
Mørck,ȱL.ȱ(2006).ȱGrænsefællesskaberȱȬȱLæringȱogȱoverskridelseȱafȱmarginalisering.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱ
Universitetsforlagȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

deȱiȱknæhøjdeȱpåȱdemonstranterne.ȱSåȱgikȱderȱpanikȱiȱmængden,ȱfolkȱbegyndteȱatȱløbe,ȱogȱ
hverȱandenȱfaldt.ȱJegȱhusker,ȱviȱvendteȱos,ȱogȱsåȱvarȱderȱen,ȱderȱvarȱfaldet,ȱogȱansigtetȱvarȱ
fyldtȱ afȱblod,ȱogȱderȱbegyndteȱ deȱsåȱ atȱ kasteȱ detȱ deȱ fandt…ȱSåȱjegȱ husker,ȱ daȱ tænkteȱ jeg;ȱ
‘jamen,ȱviȱgjordeȱjo,ȱsomȱdeȱsagde.ȱHvorforȱslårȱdeȱos,ȱnårȱviȱgjorde,ȱsomȱdeȱsagde?’ȱDetȱ
varȱheltȱuforståeligt.ȱDerȱvarȱintetȱsomȱfungerede.ȱNårȱmotorenȱvarȱslukket,ȱsåȱluftenȱblevȱ
dårligereȱogȱdårligere.ȱNårȱviȱprøvedeȱatȱåbneȱdørenȱforȱatȱfåȱluftȱind,ȱsåȱvarȱdeȱklarȱmedȱ
hundene,ȱsådanȱtilȱatȱslippeȱhundeneȱindȱiȱbussen.ȱViȱprøvedeȱatȱfåȱkontaktȱmedȱdem.ȱȱViȱ
havdeȱikkeȱtoilet,ȱvandȱellerȱmad,ȱogȱderȱvarȱmindreȱogȱmindreȱluftȱogȱvarmtȱpåȱindersiden.ȱ
Jegȱsadȱiȱbussenȱiȱ9ȱtimerȱudenȱmulighedȱforȱatȱgåȱud.ȱViȱhavdeȱenȱmed,ȱsomȱhavdeȱpapirȱ
på,ȱatȱhunȱvarȱsoningsudygtigȱpga.ȱklaustrofobi.ȱSåȱhavdeȱviȱen,ȱsomȱhavdeȱbrækketȱhaleȬ
benet,ȱogȱsomȱhavdeȱstoreȱsmerterȱ…ȱSåȱjegȱtænkte,ȱatȱdeȱbrugteȱhundeȱogȱkniplerȱpåȱforȬ
svarsløseȱfolk.ȱDeȱvidste,ȱatȱviȱikkeȱhavdeȱvåbenȱafȱnogenȱslags,ȱogȱviȱgjorde,ȱsomȱdeȱsagde.ȱȱ
Ogȱ såȱ blevȱ viȱ holdtȱ påȱ denȱ måde.ȱ Detȱ forandredeȱ mitȱ billedeȱ af…ȱ Jegȱ følteȱ migȱ trådtȱ på,ȱ
krænket,ȱ ogȱ atȱdetȱ varȱsådanȱdybtȱuretfærdigt.ȱSådanȱ atȱsystemetȱ detȱ bareȱligesomȱ åbnerȱ
sigȱpåȱenȱmåde,ȱdetȱikkeȱskal.ȱJegȱmistedeȱheltȱtroenȱpåȱpolitiet,ȱogȱjegȱtænkteȱatȱdetȱher…ȱ
Såȱefterȱdet,ȱsåȱvarȱjegȱbare…ȱladȱosȱbrugeȱsåȱmegetȱvold,ȱviȱkanȱklare.ȱIngenȱgrænser.ȱMenȱ
detȱbetyderȱikkeȱatȱjegȱiȱpraksis,ȱaltså,ȱjegȱvarȱmedȱiȱdemonstrationer,ȱjegȱvarȱiȱnærheden,ȱ
jegȱville,ȱatȱderȱskulleȱopståȱkonflikt.ȱMenȱjegȱudøvedeȱikkeȱselvȱvold.ȱMensȱdaȱjegȱgikȱoverȱiȱ
detȱhøjreekstremeȱmiljø,ȱså…ȱderȱvarȱdeȱbegrænsningerȱjoȱborte.ȱȱ
ȱ
Tidligereȱ iȱ rapportenȱ fremgikȱ det,ȱ hvorledesȱ denȱ enkelteȱ blevȱ engageretȱ iȱ forskelligeȱ
miljøerȱvedȱatȱværeȱinvolveretȱiȱnogleȱsammenhænge,ȱhvorȱnogleȱaktiviteterȱvarȱmereȱ
’naturlige’ȱatȱdeltageȱiȱendȱandre.ȱSomȱforȱeksempelȱHansȱPeter,ȱderȱtilfældigvisȱkomȱ
medȱiȱenȱbusȱtilȱdemonstrationenȱiȱLund,ȱfordiȱhanȱhørteȱomȱdemonstrationenȱviaȱhansȱ
kammeraterȱ fraȱ gymnasiet,ȱ ogȱ fordiȱ andreȱ hanȱ kendteȱ togȱ med.ȱ Demonstrationenȱ fårȱ
bådeȱkonsekvenserȱforȱHansȱPeterȱogȱOlav.ȱOlavsȱudtalelseȱgiverȱosȱetȱindblikȱi,ȱhvorȬ
ledesȱhansȱdeltagelseȱiȱdemonstrationenȱradikaliseredeȱham,ȱfordiȱhansȱoplevelserȱgør,ȱ
atȱ hanȱ fundamentaltȱ forandrerȱ opfattelseȱ afȱ ’systemet,ȱ politietȱ ogȱ brugenȱ afȱ vold’ȱ påȱ
grundȱ afȱ hansȱfølelseȱ afȱatȱværeȱ uretfærdigtȱbehandletȱogȱkrænket.ȱ Olavȱogȱ deȱandreȱ
gørȱȬȱiflg.ȱhamȱȬȱsomȱdeȱfårȱbeskedȱpå,ȱmenȱalligevelȱudsættesȱdeȱforȱvoldȱogȱkrigsligȬ
nendeȱscenarierȱfraȱstatensȱsideȱpersonificeretȱafȱpolitietȱogȱcontainer,ȱhundeȱogȱheste.ȱ
Olavȱerȱtydeligvisȱkommetȱmedȱnogleȱ heltȱandreȱforestillingerȱomkring,ȱhvordanȱstaȬ
tenȱ iȱ etȱ Skandinaviskȱ landȱ reagererȱ ogȱ behandlerȱ borgerne.ȱ Enȱ forestillingȱ somȱ hanȱ iȱ
demonstrationenȱerfarerȱikkeȱerȱkorrekt.ȱDeȱbehandles,ȱiflg.ȱOlav,ȱråtȱafȱpolitiet,ȱderȱerȱ
villigeȱ tilȱ atȱ slippeȱ hundeneȱ løsȱ påȱ dem,ȱ ignorerȱ demȱ iȱ bussenȱ vedȱ atȱ væreȱ uȬ
kontaktbare,ȱpåȱtrodsȱafȱatȱderȱbådeȱerȱtilskadekomne,ȱogȱmenneskerȱderȱharȱpapirȱpåȱ
klaustrofobi.ȱ Olavȱ serȱ pludseligȱ statensȱ magtapparatȱ iȱ aktion,ȱ påȱ enȱ forȱ hamȱ totaltȱ
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utænkeligȱ måde,ȱ enȱ mådeȱ somȱ hanȱ ikkeȱ havdeȱ overvejetȱ mulig,ȱ somȱ forandrerȱ heleȱ
hansȱgrundlagȱforȱatȱværeȱimodȱvoldȱogȱdermedȱpotentieltȱhansȱopfattelseȱafȱhansȱegenȱ
retȱogȱpligtȱsomȱsamfundsborger.ȱȱ
ȱ

Somȱenȱandenȱdeltagerȱfraȱdenȱradikaleȱvenstreȱfløjȱfortæller,ȱforandresȱogsåȱhansȱ

opfattelseȱafȱpolitietȱviaȱdeltagelseȱiȱenȱdemonstration,ȱmenȱherȱspillerȱ’kammeraternes’ȱ
fortolkning,ȱ ogȱ denȱ forståelsesrammeȱ derȱ erȱ etableretȱ iȱ miljøetȱ ogsåȱ indȱ i,ȱ hvorledesȱ
denȱenkelteȱfortolker,ȱhvadȱderȱfandtȱsted.ȱSomȱhanȱfortæller:ȱȱȱ
ȱ
JegȱvarȱtilȱenȱdemonstrationȱiȱTysklandȱiȱdetȱførsteȱårsȱtid,ȱjegȱkomȱiȱmiljøet,ȱhvorȱjegȱsåȱenȱ
mandȱbliveȱsparketȱiȱhovedetȱafȱenȱpolitibetjent,ȱmensȱhanȱlåȱned.ȱDetȱvarȱekstremtȱvoldȬ
somt,ȱ sådanȱ jegȱ fikȱ detȱ heltȱ dårligtȱ overȱ det…ȱ hvorȱ jegȱ tænkte…ȱ fuck…ȱ deȱ erȱ sguȱ nogleȱ
svin,ȱdeȱpansere.ȱIgen,ȱnuȱherȱmangeȱårȱefter,ȱkanȱjegȱse,ȱenȱpolitibetjents’ȱvoldsomhed,ȱerȱ
gåetȱ udȱ overȱ mitȱ blikȱ påȱ demȱ alleȱ sammen,ȱ ikke,ȱ fordiȱ detȱ bekræfterȱ denȱ fortællingȱ der…ȱ
altså,ȱ jegȱ varȱ joȱ megetȱ klarȱ tilȱ atȱ forstå,ȱ hvadȱ mineȱ kammeraterȱ deȱ gikȱ og…ȱ deresȱ vrede.ȱ
Denȱvilleȱjegȱjoȱrigtigȱgerneȱforstå,ȱsåȱhvisȱjegȱsåȱdetȱskeȱenȱenkeltȱgang,ȱså…ȱȱ
I:ȱJa,ȱsåȱgiverȱdetȱmening,ȱeller…ȱȱ
’Ja,ȱsåȱunderskrevȱjegȱjoȱpåȱaltȱdet,ȱdeȱsagde,ȱkanȱmanȱsige.ȱ
ȱ
Christianȱ har,ȱ somȱ detȱ fremgårȱ her,ȱ ogsåȱ haftȱ enȱ chokerendeȱ oplevelserȱ iȱ forbindelseȱ
medȱenȱdemonstrationȱogȱpolitietsȱbehandlingȱafȱenȱandenȱdeltagerȱiȱden.ȱOplevelsenȱ
fortolkerȱChristianȱpåȱbaggrundȱafȱdetȱnarrativȱom,ȱhvorledesȱpolitietȱagererȱiȱdemonȬ
strationer,ȱderȱcirkuleredeȱiȱdetȱvenstreradikaleȱmiljø,ȱsomȱhanȱerȱenȱdelȱaf,ȱpåȱdavæȬ
rendeȱ tidspunkt.ȱ Det,ȱ somȱ Christianȱ såledesȱ serȱ medȱ egneȱ øjneȱ iȱ demonstrationenȱ iȱ
Tyskland,ȱkædesȱsammeȱmedȱdeȱbeskrivelserȱogȱfortolkningerȱafȱpolitietȱogȱmagtappaȬ
ratet,ȱhanȱhørerȱiȱmiljøet.ȱBetjentensȱbehandlingȱafȱdemonstrantenȱbliverȱsåledesȱtilȱenȱ
overordnetȱforståelseȱaf,ȱhvorledesȱ’panserneȱ er’.ȱUdviklingenȱafȱChristiansȱopfattelseȱ
vilȱdesudenȱafspejleȱhansȱtillidȱtilȱhansȱkammerater,ȱderȱharȱsnakketȱomȱderesȱdårligeȱ
erfaringerȱmedȱpolitietȱogȱderafȱogsåȱharȱenȱvredeȱrettetȱmodȱdem149.ȱHanȱtrorȱpåȱderesȱ
fremstillingȱiȱudgangspunktetȱogȱfårȱnuȱbekræftet,ȱatȱdeȱharȱhaftȱret.ȱNårȱhanȱderimodȱ
serȱtilbageȱpåȱhændelsen,ȱfraȱenȱposition,ȱhvorȱhanȱikkeȱlængereȱerȱiȱkonfliktȱmedȱpolitiȱ
ellerȱ andreȱ aktører,ȱ harȱ hanȱ etȱ mereȱ nuanceretȱ blikȱ ogȱ serȱ også,ȱ hvorledesȱ etableredeȱ
forklaringsmodellerȱiȱmiljøer,ȱharȱpåvirketȱhansȱensidigeȱopfattelseȱafȱ’panserne’.ȱȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱChristensen,ȱT.W.ȱ(2009).ȱDenȱensrettedeȱmangfoldighed.ȱȱI:ȱKarpantschof,ȱR.,ȱ&ȱLindblom,ȱ
M.ȱ (Red),ȱ Kampenȱ omȱ Ungdomshuset,ȱ studierȱ iȱ etȱ oprør,ȱ (s.ȱ 229Ȭȱ 251)ȱ København:ȱ Frydenlundȱ &ȱ
Monsunȱȱ
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ȱ

ȱ

Somȱcitatetȱillustrerer,ȱforegårȱderȱerȱenȱtypeȱsorteringsprocesȱiȱhvilkeȱtyperȱerfaringerȱ
ogȱoplevelser,ȱderȱkvalificererȱtilȱatȱbliveȱtilȱnarrativer,ȱderȱcirkulererȱblandtȱdeltagerne.ȱ
HvilketȱigenȱerȱetȱfællesȱtrækȱpåȱtværsȱafȱbådeȱekstremeȱogȱkriminelleȱgrupperȱogȱmilȬ
jøer.ȱMenȱsomȱogsåȱerȱenȱmekanisme,ȱsomȱȬȱiȱstørreȱellerȱmindreȱudstrækningȱȬȱkendeȬ
tegnerȱ alleȱ typerȱ sammenslutningerȱ afȱ mennesker,ȱ derȱ delerȱ nogleȱ fællesȱ interesser,ȱ
målȱogȱpositionerȱiȱsamfundetȱȬȱsomȱbådeȱekstremeȱgrupper,ȱbanderȱogȱrockergrupper,ȱ
menȱsomȱderȱogsåȱharȱværetȱeksemplerȱpåȱȬȱiȱstørreȱellerȱmindreȱgradȱȬȱkanȱpåvirkeȱdeȱ
ansatteȱiȱpolitietsȱdømmekraftȱogȱadfærd.ȱSomȱdenneȱansatteȱvedȱpolitietȱfortællerȱmedȱ
udgangspunktȱiȱdeleȱafȱbandemiljøetȱogȱetniskeȱkriminelleȱnetværk:ȱȱ
ȱ
Jegȱtrorȱikke,ȱatȱjegȱkenderȱnogleȱmarginaliseredeȱsubkulturer,ȱhvadȱendȱviȱtalerȱomȱbanderȱ
ellerȱekstremister,ȱsomȱerȱsåȱdygtigeȱtilȱatȱtageȱpolitikeresȱudsagnȱogȱforstørreȱdetȱogȱoverȬ
sætteȱdetȱnedȱiȱgruppenȱogȱsige;ȱ’seȱnuȱigen’.ȱ’Nuȱskyderȱdeȱpåȱosȱigen.ȱDetȱherȱsamfundȱvilȱ
ikkeȱhaveȱos’.ȱOgȱdeȱkoblerȱbådeȱdetȱnationale,ȱsåvelȱsomȱdetȱinternationaleȱsammen,ȱogȱdetȱ
erȱenȱmegetȱeklektiskȱproces,ȱogȱdetȱerȱjoȱinteressantȱatȱfølge,ȱhvordanȱdetȱerȱbådeȱiȱdetȱtalteȱ
ogȱiȱdetȱskrevne.ȱAltså,ȱdenȱderȱfællesnævnerȱom;ȱ’Viȱerȱudenfor.…ȱViȱbliverȱikkeȱinviteretȱ
indenfor.ȱVoresȱmulighederȱerȱsimpelthenȱsåȱbegrænsede,ȱatȱviȱerȱnødȱtilȱatȱskabeȱvoresȱegȬ
neȱlivȱogȱvoresȱegneȱlevevilkår’.ȱDetȱerȱogsåȱdenȱhistorie,ȱderȱer.ȱȱMangeȱvandrehistorierȱerȱ
derȱjo,ȱogȱmangeȱafȱdemȱerȱogsåȱreelle.ȱAltså,ȱderȱerȱmangeȱafȱdeȱunge,ȱderȱsiger’ȱja,ȱja,ȱogȱ
såȱerȱderȱforȱrestenȱminȱfætter,ȱhanȱvalgteȱjoȱatȱkøreȱdenȱfuldstændigȱefterȱenȱsnor,ȱikke.ȱOgȱ
hanȱerȱIngeniørȱiȱdag.ȱHarȱhanȱfåetȱnogetȱjobȱefterȱ6ȱår?ȱNej.ȱSåȱkanȱhanȱgåȱudȱogȱkøreȱtaȬ
xa’.ȱSådanȱenȱhistorieȱvilȱeksistere.ȱOgȱsådanȱenȱhistorieȱvilȱdeȱfremhæve,ȱfordiȱdenȱnetopȱerȱ
medȱtilȱatȱunderstøtte;ȱ’Ladȱværeȱmedȱatȱbrugeȱtidȱpåȱdetȱderȱformelleȱuddannelseȱogȱbliveȱ
integreretȱiȱ detȱalmindeligeȱsystem.ȱDuȱkanȱligeȱ såȱgodtȱtageȱomvejen,ȱikke’.ȱSomȱjoȱsomȱ
regelȱerȱbundetȱtilȱfængselȱogȱaltȱmuligt,ȱmenȱdetȱfortællerȱdeȱjoȱikke.ȱMenȱomvejenȱdetȱer,ȱ
atȱspringȱdetȱover,ȱfordiȱdetȱherȱsamfundȱvilȱalligevelȱikkeȱacceptereȱdig,ȱselvomȱduȱharȱdenȱ
formelleȱuddannelse.ȱSåȱdeȱkoblerȱsigȱjoȱdirekteȱindȱiȱnogetȱstrukturelt,ȱdiskriminationȱogȱ
altȱ muligtȱandet,ȱhvorȱderȱjoȱtrodsȱaltȱ erȱnogleȱhistorier,ȱmanȱkanȱplukkeȱafȱiȱvoresȱsamȬ
fund.ȱDetȱerȱjoȱikkeȱetȱperfektȱsamfund.ȱDetȱskalȱdetȱhellerȱikkeȱvære.ȱȱ
ȱ
Ovenståendeȱcitatȱberørȱnogleȱiȱdenneȱsammenhængȱvigtigeȱforhold,ȱsomȱatȱdeȱnarraȬ
tiver,ȱderȱcirkulererȱblandtȱdeltagerneȱiȱenȱgruppe,ȱharȱrodȱiȱvirkelighedenȱogȱikkeȱbareȱ
erȱ’grebetȱudȱafȱdenȱblåȱluft’.ȱSomȱdenȱansatteȱsiger,ȱsåȱfortællerȱnarrativerneȱnoget.ȱDeȱ
udpegerȱ nogleȱ forholdȱ iȱ samfundetȱ Ȭȱ somȱ iȱ ovennævnteȱ tilfældeȱ politivoldȱ ellerȱ herȱ
marginaliseringȱogȱmanglendeȱmulighederȱiȱdetȱdanskeȱsamfundȱforȱungeȱmedȱandenȱ
etniskȱbaggrundȱendȱdansk.ȱNarrativerneȱhjælperȱfortællerenȱtilȱatȱudpegeȱproblematiȬ
skeȱ forholdȱ forȱ tilhøreren,ȱ samtȱ hvadȱ denȱ enkelteȱ kanȱ ellerȱ børȱ gøreȱ forȱ atȱ afhjælpeȱ
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problemet.ȱSåledesȱtydeliggørȱnarrativerneȱiȱovennævnteȱtilfælde,ȱhvorforȱdeltagelseȱiȱ
gruppen/bandenȱ erȱ nødvendigȱ ogȱ attraktivȱ forȱ lytteren,ȱ fordiȱ uddannelseȱ fremstillesȱ
somȱspildȱafȱtid,ȱfordiȱ’duȱalligevelȱikkeȱkommerȱind’,ȱsåȱdetȱkanȱmanȱ’springeȱover’.ȱ
Menȱ somȱ denȱ ansatteȱ ogsåȱ siger,ȱ såȱ nedtonerȱ narrativetȱ samtidigȱ uønskedeȱ forholdȱ
somȱfængsel,ȱvoldȱogȱandet,ȱderȱogsåȱerȱenȱdelȱafȱatȱdeltageȱiȱenȱbande.ȱSåvelȱsomȱdeȱ
ovenståendeȱeksemplerȱomȱpolitietsȱadfærdȱiȱLundȱforȱeksempelȱhellerȱikkeȱvægtlægȬ
ger,ȱ atȱnogleȱdemonstranterȱogsåȱ kastedeȱskytsȱ efterȱ politietȱogȱpåȱ andreȱmåderȱbrødȱ
loven.ȱȱȱ
ȱ

Narrativerneȱ udpeger,ȱ såledesȱ genereltȱ hvadȱ problemetȱ er,ȱ hvordanȱ detȱ løses,ȱ

hvadȱ denȱ enkelteȱ børȱ gøre,ȱ samtȱ hvemȱ derȱ erȱ vennerȱ ogȱ fjenderȱ iȱ forholdȱ tilȱ denȱ påȬ
gældendeȱ gruppe.ȱ Dermedȱ knytterȱ narrativerneȱ anȱ tilȱ denȱ ekstremeȱ gruppe,ȱ bandeȱ
ellerȱ rockergrupperingsȱ overordnedeȱ ideologiȱ ogȱ denȱ iȱ gruppenȱ etableredeȱ fortolkȬ
ningsȬȱogȱforståelsesramme.ȱȱȱ
ȱ

Somȱdetteȱeksempelȱviser,ȱogȱsomȱenȱtidligereȱdeltagerȱiȱenȱnyȬnazistiskȱgruppeȱiȱ

USAȱfortæller,ȱfortolkerȱdeltagerneȱandreȱmenneskerȱigennemȱdenȱetableredeȱfortolkȬ
ningsȬȱ ogȱ forståelsesramme,ȱ der,ȱ nårȱ verdenssynetȱ erȱ reduceretȱ tilȱ sortȱ ogȱ hvidȱ tænkȬ
ning,ȱ tendereȱ tilȱ atȱ reproducereȱ sigȱ selv.ȱ Duȱ vilȱ altidȱ findeȱ ’beviserne’ȱ påȱ detȱ billede,ȱ
denȱtroȱellerȱstereotyp,ȱduȱhar,ȱhvisȱdetȱerȱdet,ȱduȱsøgerȱogȱkommerȱmed.ȱSomȱStevenȱ
siger:ȱ
ȱ
Hvisȱduȱharȱbesluttetȱdigȱforȱatȱfindeȱenȱgrundȱtilȱatȱtro,ȱatȱHolocaustȱikkeȱfandtȱsted,ȱsåȱvilȱ
duȱfindeȱdenȱgrund.ȱDuȱved,ȱdetȱerȱenȱindustri,ȱforȱligeȱsidenȱHolocaustȱharȱderȱværetȱfolk,ȱ
derȱbenægterȱdet.ȱDuȱved,ȱantisemitismeȱkommerȱfraȱmangeȱforskelligeȱsteder,ȱdetȱerȱderȬ
for,ȱnårȱviȱdeltogȱiȱenȱdemonstrationȱiȱAnnȱHarbor,ȱogȱderȱvarȱhalvtredsȱafȱosȱogȱomkringȱ
500ȱrøde.ȱPåȱbaggrundȱaf,ȱhvordanȱjegȱhuskerȱdet,ȱhvisȱpolitietȱikkeȱvarȱder,ȱvilleȱdeȱrødeȱ
haveȱrykketȱosȱiȱstykkerȱȬȱlemȱforȱlem.ȱSåȱmegetȱhadedeȱdeȱos,ȱogȱsåȱvoldeligeȱvarȱde.ȱDeȱvarȱ
ligesomȱwraaaaaȱȬȱjegȱmener,ȱdeȱskregȱefterȱvoresȱblod.ȱȱJegȱsåȱdetȱbareȱsomȱenȱvirkeliggøȬ
relseȱafȱ altȱdetȱideologiske;ȱȈÅh,ȱdetȱerȱligesomȱdet,ȱjegȱlæser,ȱwow,ȱdetȱerȱvirkeligȱsandt.ȱ
Disseȱ menneskerȱ erȱ totaltȱ fuckedȱ upȱ ȇ.ȱ Ogȱ derȱ varȱ enȱ masseȱ afȱ dem,ȱ deȱ havdeȱ fredstegn,ȱ
somȱdeȱholdte,ȱdaȱdeȱvarȱvedȱatȱriveȱfortovetȱopȱforȱatȱbombardereȱosȱmedȱdet.ȱDuȱved,ȱjegȱ
havdeȱetȱhagekorsȱpåȱminȱskjorte,ȱogȱjegȱsagde;ȱ’HvidȱMagtȱogȱjegȱgør,ȱhvadȱjegȱsiger,ȱsåȱ
jegȱerȱærlig.ȱJegȱerȱhæderlig.ȱJegȱerȱikkeȱenȱhykler.ȱDisseȱmenneskerȱharȱetȱfredstegn,ȱdaȱdeȱ
forsøgteȱatȱdræbeȱos.ȱLigesom,ȱdeȱerȱhyklere,ȱdetȱerȱhvorȱfuckedȱup,ȱdeȱer’.ȱOgȱpåȱdenȱmåde,ȱ
derȱvarȱaltidȱdetȱspindȱogȱgrundenȱtilȱatȱsådanneȱdemonstrationer,ȱdeȱerȱsåȱvigtigeȱforȱHvidȱ
Magtȱgrupperne,ȱdetȱer,ȱatȱjoȱmereȱvredeȱogȱfjendtlighedȱdeȱmøder,ȱjoȱmereȱretȱsynesȱde,ȱdeȱ
har.ȱOgȱisærȱhvadȱangårȱHolocaust,ȱfordiȱduȱligesomȱtænkerȱdetȱsådanȱ...’deȱvarȱvrede,ȱforȬ
diȱviȱvedȱ....ȱDeȱved,ȱatȱviȱharȱdenȱhemmeligeȱviden,ȱogȱdeȱerȱbangeȱforȱos,ȱbangeȱforȱatȱviȱ

ȱ

97

BEVÆGELSER I OG PÅ TVÆRS AF EKSTREME GRUPPER
OG BANDE- OG ROCKERMILJØET

ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

sprederȱdenȱogȱfårȱandreȱmenneskerȱtilȱatȱvågneȱop.ȱOgȱdetȱerȱderfor,ȱdeȱhandlerȱsådan’.ȱSåȱ
duȱved,ȱviȱskabteȱselvȱdet,ȱviȱmenteȱvarȱintentionenȱbagȱderesȱvold.ȱ
ȱ
Deltagelseȱiȱfællesȱsituationerȱogȱdeltagernesȱfortolkningȱafȱdemȱvilȱmedȱtidenȱgøre,ȱatȱ
enȱnyankommenȱbliverȱenȱerfarenȱdeltager,ȱderȱharȱudvikletȱenȱforståelsesȬȱogȱfortolkȬ
ningsrammeȱ informeretȱ afȱ denȱ gruppe,ȱ vedkommendeȱ erȱ blevetȱ enȱ delȱ af,ȱ somȱ nyeȱ
ting,ȱ hændelser,ȱ situationerȱ ogȱ menneskerȱ medȱ videreȱ fortolkesȱ ogȱ forståsȱ igennem.ȱ
Somȱ AnnȬSophieȱ Hemmingsen,ȱ forskerȱ vedȱ Danskȱ Institutȱ forȱ Internationaleȱ Studier,ȱ
forklarer:ȱ
ȱ
Detȱerȱjoȱdet,ȱviȱalleȱsammenȱgør,ȱviȱtoȱvilȱjoȱogsåȱlæseȱdenȱsammeȱavisartikelȱforskelligt,ȱaltȱ
efterȱhvilkeȱtingȱderȱerȱoppeȱiȱvoresȱopmærksomhedȱpåȱdetȱtidspunkt,ȱviȱlæserȱden,ȱikke.ȱDetȱ
erȱjoȱsådanȱenȱproces,ȱhvorȱmanȱligesomȱstilleȱogȱroligtȱtagerȱnogleȱbestemteȱbrillerȱpåȱogȱ
sortererȱdetȱfra,ȱderȱikkeȱerȱrelevantȱellerȱmodsigerȱdet.ȱOgȱdetȱbetyderȱjoȱatȱmedȱtiden,ȱsåȱ
kanȱ duȱ nærmestȱ henteȱ dinȱ informationȱ hvorȱ somȱ helst,ȱ duȱ læserȱ detȱ bareȱ påȱ enȱ bestemtȱ
måde.ȱ
Menȱjegȱtror,ȱviȱskalȱpasseȱlidtȱpåȱmedȱatȱantageȱatȱfolkȱiȱdetȱherȱunivers,ȱdeȱleverȱsådanȱ
fuldkommenȱparalleltȱogȱharȱderesȱheltȱegneȱnyhedskanaler.ȱȱDetȱerȱbestemtȱikkeȱmitȱindȬ
tryk.ȱDetȱerȱmereȱsådanȱiȱdenȱsocialeȱomgang,ȱatȱmanȱsåȱlærerȱatȱlæseȱtingeneȱellerȱse,ȱhøre,ȱ
osv.,ȱtingeneȱpåȱdenȱmåde,ȱviȱnuȱlæser,ȱserȱogȱhører,ȱikke.ȱ
ȱ
SomȱAnnȬSophieȱHemmingsenȱpåpeger,ȱformesȱdenȱenkeltesȱblikȱogȱopfattelse,ȱnårȱviȱ
ubevidstȱ fokusererȱ påȱ det,ȱ somȱ bekræfterȱ voresȱ eksisterendeȱ antagelserȱ omȱ verden,ȱ
samtidigȱmedȱatȱdet,ȱderȱmodsigerȱdenȱopfattelse,ȱfrasorteres.ȱNårȱdenȱenkelteȱderudȬ
overȱdeltagerȱiȱenȱ(ekstrem)ȱgruppeȱellerȱbande,ȱvilȱgruppenȱdesudenȱviaȱbådeȱsubtileȱ
tegnȱ ogȱ decideredeȱ tabuiseringerȱ afȱ bestemteȱ synsvinklerȱ ogȱ antagelserȱ medȱ tidenȱ
medvirkeȱtil,ȱatȱdenȱenkelteȱdeltagerȱudviklerȱetȱsort/hvidȱtankesæt,ȱhvorȱanalysenȱnæȬ
stenȱaltidȱgårȱop,ȱsomȱStevensȱeksempelȱerȱetȱtydeligtȱeksempelȱpå,ȱmenȱhvorȱdetȱogsåȱ
gøresȱlegitimtȱatȱangribeȱde,ȱsomȱikkeȱrepræsentererȱensȱegenȱoverbevisning.ȱ

Udviklingen af en livsstil, identitet og kropsliggjorte erfaringer
Deltagelsenȱ skaberȱ enȱ bestemtȱ fortolkningsȬȱ ogȱ forståelsesramme,ȱ menȱ denȱ bevirkerȱ
også,ȱ atȱ denȱ enkelteȱ udviklerȱ enȱ bestemtȱ livsstilȱ ogȱ derafȱ informeretȱ identitet.ȱ DeltaȬ
gerneȱvilȱsåledesȱudvikleȱdet,ȱviȱkalderȱkropsliggjorteȱerfaringer,ȱderȱgiverȱdenȱenkelteȱ

ȱ

98
ȱ

BEVÆGELSER I OG PÅ TVÆRS AF EKSTREME GRUPPER
OG BANDE- OG ROCKERMILJØET

bestemteȱpræferencerȱomkringȱalt,ȱligeȱfraȱhvilkenȱslagsȱmadȱpersonenȱforetrækker,ȱdeȱ
stederȱhanȱkommer,ȱmenneskerȱhanȱomgåsȱtilȱhansȱforestillingerȱom,ȱhvadȱderȱerȱdetȱ
retteȱogȱdenȱgodeȱmådeȱatȱhandleȱpå.ȱDetȱvilȱsige,ȱiȱtaktȱmedȱatȱdenȱnyankomneȱbliverȱ
enȱerfarenȱdeltager,ȱvilȱhanȱudvikleȱetȱubevidstȱhandlemønster,ȱderȱharȱenȱtendensȱtilȱ
atȱopretholdeȱellerȱreproducereȱsigȱselv.ȱFordiȱjoȱmereȱdenȱenkelteȱfølerȱsigȱsomȱenȱdelȱ
afȱgruppen,ȱvilȱhanȱudvikleȱsineȱpræferencerȱiȱretningȱafȱnoget,ȱderȱharȱenȱbeslægtetȬ
hedȱmedȱnogetȱandetȱogȱalleredeȱiȱgruppenȱudpegetȱogȱdermedȱaccepteretȱogȱvelkendt.ȱȱ
ȱ

Fællesȱforȱdeȱinterviewedeȱvar,ȱatȱdeȱviaȱderesȱengagementȱoplevede,ȱatȱdeȱforanȬ

dredeȱsig.ȱDeȱfikȱnyeȱvenner,ȱmenȱdeȱudvikledeȱogsåȱandreȱinteresser,ȱmåderȱatȱværeȱ
påȱ ogȱ orienteringer.ȱ Somȱ nedenståendeȱ citatȱ viser,ȱ møderȱ individetȱ nyeȱ menneskerȱ iȱ
miljøet,ȱnårȱførstȱdenȱenkelteȱerȱblevetȱinvolveretȱiȱdet.ȱDeltagerenȱudviderȱsåledesȱfortȬ
løbendeȱsitȱnetværk,ȱogȱdet,ȱdeȱandreȱiȱmiljøetȱbeskæftigerȱsigȱmed,ȱvilȱsætteȱenȱstanȬ
dardȱ forȱ andreȱ ogȱ nyeȱ deltagere.ȱ Erfarneȱ deltageresȱ handlingerȱ giverȱ inspirationȱ ogȱ
medvirkerȱsåledesȱtilȱatȱudstikkeȱenȱretningȱvedȱatȱudpegeȱdeȱȬȱiȱmiljøetȱȬȱeksisterendeȱ
muligheder,ȱ ogȱ hvorledesȱ denȱ enkelteȱ kanȱ opnåȱ deȱ ’udpegede’ȱ ting,ȱ kontakterȱ medȱ
videre,ȱderȱbetragtesȱsomȱbetydningsfulde.ȱȱ
ȱ

Somȱ Frankȱ fortæller,ȱ mødteȱ hanȱ iȱ enȱ ungȱ alderȱ flereȱ somȱ varȱ megetȱ ældreȱ endȱ

ham,ȱsomȱvisteȱham,ȱhvorledesȱhanȱskulleȱgøreȱiȱforholdȱtilȱatȱforbedreȱogȱbeskytteȱsineȱ
indtjeningsmulighederȱpåȱetȱkrimineltȱmarked:ȱ
ȱ
Pludseligȱsåȱhavdeȱjegȱdetȱherȱholdȱafȱmennesker,ȱjegȱvedȱsguȱikkeȱhvorȱgamleȱdeȱharȱværet.ȱ
30ȱårȱellerȱsådanȱnoget.ȱOgȱdetȱerȱjoȱklart,ȱdetȱboostedeȱensȱkarriere.ȱDetȱerȱligesomȱȬȱgriȬ
nerȱhanȱogȱsigerȱȬȱhvisȱmanȱerȱskoleelev,ȱogȱmanȱerȱvennerȱmedȱprofessorenȱpåȱsitȱuniverȬ
sitet,ȱsåȱfårȱmanȱbedreȱkarakterer,ȱikke,ȱatȱmanȱkanȱnogleȱting,ȱdeȱandreȱmåskeȱikkeȱkan…ȱ
Detȱbegyndteȱatȱbliveȱrigtigȱvoldeligt,ȱogȱviȱblevȱinvolveretȱiȱalleȱmuligeȱting,ȱsomȱiȱvirkeȬ
lighedenȱikkeȱvarȱmig,ȱmenȱdetȱblevȱjoȱselvfølgelig…ȱDetȱblevȱstilleȱogȱroligtȱmig,ȱikke,ȱmedȱ
tiden.ȱȱ
I:ȱKanȱduȱgiveȱnogleȱeksemplerȱpå,ȱhvadȱduȱkunne,ȱsomȱdeȱandreȱikkeȱkunne?ȱEllerȱsomȱduȱ
varȱbedreȱtil?ȱȱ
Frank:ȱManȱkanȱsige,ȱselvfølgeligȱvarȱderȱforskelȱpå,ȱhvadȱenȱpersonȱpåȱ30ȱårȱkanȱfåȱfatȱiȱafȱ
varerȱogȱkenderȱfraȱgadenȱogȱtricksȱogȱaltȱdetȱherȱ medȱfxȱ atȱblandeȱkokainenȱop,ȱogȱhvadȱ
blanderȱmanȱdenȱmed,ȱogȱhvordanȱpresserȱmanȱdetȱogȱȬȱalleȱdeȱherȱting.ȱSåȱdetȱvarȱjoȱnogetȱ
heltȱandet.ȱManȱkanȱsige,ȱdeȱkunderȱjegȱhavde,ȱdeȱvarȱjoȱogsåȱ17Ȭ18ȱår,ȱogȱdeȱvidsteȱikke,ȱ
hvadȱgodȱkokainȱvar.ȱDetȱvidsteȱjegȱallerede,ȱdaȱjegȱvarȱ15,ȱpåȱgrundȱafȱdeȱældreȱderȱvarȱ
omkringȱmig.ȱJegȱvedȱikkeȱhvorfor…ȱjegȱblevȱhurtigtȱlærtȱopȱtilȱatȱværeȱden,ȱderȱbegyndteȱ
atȱblandeȱdetȱopȱogȱpresseȱdetȱog…ȱHvorȱmanȱkanȱsige,ȱatȱamatørerneȱdetȱerȱdem,ȱderȱbareȱ
tagerȱenȱPanodilȱpilleȱogȱblanderȱnedȱiȱderesȱpose.ȱOgȱdeȱrigtigeȱȬȱderȱerȱkemiskeȱprocesser,ȱ
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manȱskalȱgennemgåȱmedȱtingene,ȱikke,ȱsomȱmanȱblanderȱdetȱopȱi.ȱOgȱsåȱvarȱderȱselvfølgeligȱ
heleȱdetȱderȱaspektȱi,ȱnårȱfolkȱskyldteȱpenge,ȱatȱmanȱbareȱkunneȱsendeȱenȱafȱdeȱderȱvoksneȱ
menneskerȱud,ȱ…ȱsåȱerȱdetȱklart,ȱsåȱbliverȱduȱjoȱselvfølgeligȱbareȱbetalt,ȱhvorȱatȱdeȱandreȱ
skulleȱståȱogȱhaveȱaltȱmuligtȱbøvl,ȱikke.ȱȱSomȱjegȱsagde,ȱsåȱforȱmig,ȱderȱvarȱdetȱmegetȱsådanȱ
uskyldigtȱiȱstarten,ȱikke.ȱOgȱdetȱvarȱmeget,ȱdetȱderȱmed,ȱatȱjegȱikkeȱfølte,ȱjegȱrigtigȱhavdeȱ
nogetȱsted,ȱjegȱhørteȱtil,ȱogȱsåȱsynesȱdeȱderȱfolkȱbare,ȱjegȱvarȱfed,ȱogȱjegȱhavdeȱkendtȱdemȱalȬ
tidȱog…ȱsåȱligeȱpludselig,ȱsåȱvarȱdetȱnogetȱheltȱandet,ȱikke.ȱPåȱdaværendeȱtidspunktȱvarȱdetȱ
stadigȱkunȱmåskeȱetȱparȱhundredeȱgramȱellerȱsådanȱnogetȱadȱgangenȱkokain,ȱikke,ȱsomȱjoȱ
ogsåȱ erȱ enȱ 30Ȭ60.000,ȱ ikke…ȱ Menȱ detȱ varȱ joȱ nogetȱ heltȱ andet.ȱ Forȱ detȱ varȱ joȱ selvfølgeligȱ
pludseligȱetȱandetȱspilȱfraȱatȱværeȱdetȱder,ȱhvadȱkanȱmanȱsigeȱuskyldige,ȱ’okȱduȱhjælperȱligeȱ
dineȱvenner’,ȱogȱsåȱvarȱdetȱligeȱpludseligȱtil,ȱatȱduȱskulleȱhaveȱmereȱogȱmereȱogȱmereȱog…ȱ
grådighed,ȱikke.ȱMegetȱgrådighedȱderȱtagerȱover.ȱȱ
ȱ
Citatetȱfortællerȱomȱenȱdelȱafȱheleȱdenȱproces,ȱsomȱFrankȱharȱgennemgået.ȱHanȱbevæȬ
gerȱsigȱfraȱ’ligeȱatȱhjælpeȱsineȱvenner’ȱtilȱatȱkunneȱsendeȱenȱvoksenȱafstedȱforȱatȱkræveȱ
pengeȱind,ȱforȱdermedȱatȱ‘undgåȱbøvl’,ȱsomȱhanȱsiger.ȱDetȱatȱkendeȱ’voksne’ȱgiverȱpreȬ
stige,ȱsamtidigȱmedȱatȱdeȱvoksneȱogsåȱlærerȱhamȱatȱblandeȱkokainȱpåȱenȱsådanȱmåde,ȱ
atȱhanȱkanȱværeȱenȱspillerȱiȱenȱhårdereȱogȱfarligereȱdelȱafȱetȱkrimineltȱmiljø.ȱSomȱFrankȱ
påpeger,ȱsåȱbliverȱhanȱogsåȱmereȱogȱmereȱinvolveretȱiȱvoldeligeȱhandlinger,ȱsomȱhanȱ
understregerȱikkeȱerȱham,ȱmenȱsomȱhanȱogsåȱpåpeger,ȱsåȱbliverȱdetȱham.ȱFrankȱfangesȱ
ogȱbliverȱsomȱmangeȱandreȱenȱdelȱafȱdetȱkriminelleȱmiljøȱviaȱdeȱsocialeȱrelationer,ȱsamȬ
tidigȱmedȱatȱhanȱogsåȱselvȱbliverȱafhængigȱafȱkokain,ȱogȱpåȱlinjeȱmedȱrestenȱafȱmiljøetȱ
udviklerȱenȱfølelseȱforȱbetydningenȱafȱpengeneȱogȱprestigen,ȱsomȱgørȱhamȱstadigȱgråȬ
digereȱforȱmere.ȱȱ
ȱ

Somȱ detteȱ udsnitȱ afȱ enȱ kriminelȱ ogȱ voldeligȱ livsbaneȱ viser,ȱ ændrerȱ denȱ enkeltesȱ

identiet,ȱhandlingerȱogȱkropsliggjorteȱerfaringerȱ(ogsåȱkaldetȱhabitus)ȱsigȱviaȱdeltagelseȱ
iȱekstremeȱgrupper,ȱkriminelleȱnetværk,ȱbandeȱogȱrockerȱgrupper:ȱȱȱ
ȱ
”habitusȱerȱkollektivt,ȱfordiȱdenȱtilegnesȱiȱetȱsocialtȱmiljø,ȱderȱsomȱhovedregelȱerȱkarakteriȬ
seretȱvedȱenȱformȱforȱfælleskabȱogȱfællesȱforståelse.ȱDetȱkollektiveȱdannerȱrammeȱomȱdetȱinȬ
dividuelleȱ ogȱ gørȱ detȱ individuelleȱ forståeligtȱ ogȱ ofteȱ ogsåȱ forventeligtȱ iȱ bestemteȱ socialeȱ
sammenhænge”150.ȱȱ
ȱ
DenȱenkelteȱdeltagerȱinternalisererȱsåledesȱubevidstȱogȱureflekteretȱomgivelsernesȱoriȬ
enteringerȱ ogȱ handlemønstreȱ gennemȱ erfaringerȱ snarereȱ endȱ gennemȱ forklaring.ȱ Denȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱWilken,ȱL.(2011).ȱBourdieuȱforȱbegyndere.ȱ(2.udgave).ȱFrederiksberg:ȱSamfundslitteraturenȱ

150

ȱ

100
ȱ

BEVÆGELSER I OG PÅ TVÆRS AF EKSTREME GRUPPER
OG BANDE- OG ROCKERMILJØET

nyankomneȱlærerȱȬȱsatȱpåȱspidsenȱȬȱhvordanȱmanȱstårȱogȱgår,ȱhvordanȱmanȱsidder,ȱogȱ
hvorȱhøjtȱmanȱtalerȱȬȱellerȱhvordanȱmanȱblanderȱkokainȱogȱfårȱpengeneȱforȱdetȱ’krassetȱ
indȱfraȱkunderne’.ȱ
ȱ

Viaȱ deltagelseȱ tilegnerȱ viȱ osȱ såledesȱ enȱ forståelseȱ af,ȱ hvadȱ derȱ erȱ godtȱ ogȱ skidt,ȱ

rigtigtȱogȱforkert,ȱmuligtȱogȱumuligt.ȱViȱudviklerȱȬȱpåȱbaggrundȱafȱgruppensȱellerȱanȬ
dreȱdeltageresȱaccept,ȱopmuntringȱellerȱsanktionerȱȬȱenȱfølsomhedȱforȱogȱkendskabȱtilȱ
konventionerȱogȱadfærdsformer,ȱmenȱogsåȱfordiȱviȱimitererȱdeȱmenneskers,ȱviȱidentifiȬ
cererȱosȱmed.ȱDetteȱskerȱuden,ȱatȱviȱharȱdetȱklartȱforȱos,ȱatȱviȱerȱiȱgangȱmedȱatȱtilegneȱosȱ
særligeȱsocialeȱtilbøjelighederȱogȱdermedȱdannerȱetȱubevidstȱmønsterȱellerȱnogleȱubeȬ
vidsteȱdispositionerȱforȱatȱhandleȱpåȱenȱbestemtȱmåde151.ȱȱ
ȱ

SomȱLarsȱfortællerȱomȱhansȱegenȱlæreprocesȱsomȱetȱmedlemȱiȱenȱrockergruppe:ȱȱ

ȱ
Jegȱlærteȱjoȱenȱmasseȱtingȱiȱklubben.ȱDerȱvarȱjoȱenȱmasseȱting,ȱderȱblevȱfremelsketȱiȱmig,ȱikȬ
ke…ȱogȱjegȱfralærteȱmigȱenȱmasseȱafȱminȱmoral.ȱAltså,ȱjegȱfravalgteȱenȱmasseȱafȱminȱmoral.ȱ
Jegȱ valgteȱ såȱ ogsåȱ nogleȱ nyeȱ moralsæt,ȱ hvorȱ atȱ detȱ herȱ fællesskabȱ varȱ overȱ alt.ȱ Såȱ ja,ȱ derȱ
blevȱvendtȱopȱogȱnedȱpåȱmitȱmoralskeȱkompas.ȱDerȱvarȱjoȱogsåȱheltȱsådanȱnogleȱregler,ȱmanȱ
skulleȱlæreȱatȱnavigereȱefter…ȱ
ȱ
OgȱsomȱLarsȱkonkluderendeȱsiger:ȱ
ȱ
Jegȱ tror,ȱ derȱ bliverȱ femelsketȱ nogleȱ karakteristika,ȱ mensȱ duȱ erȱ der.ȱ Ogȱ selvfølgeligȱ erȱ derȱ
nogetȱvoldsparathedȱogȱnogleȱlignendeȱting.ȱMenȱerȱdetȱderȱikke,ȱnårȱdeȱkommer,ȱsåȱbliverȱ
detȱiȱhvertȱfaldȱfremelsket,ȱogȱdetȱerȱmereȱspændendeȱatȱse,ȱhvorȱsketeȱderȱdétȱiȱpersonensȱ
liv,ȱderȱgjordeȱatȱpersonenȱblevȱvoldsparat?ȱȱ
ȱ
Somȱ Larsȱ ogȱ Franksȱ eksemplerȱ viser,ȱ såȱ bådeȱ lærerȱ ogȱ fralærerȱ deltagerneȱ måderȱ atȱ
væreȱȬȱogȱhandleȱpåȱȬȱnårȱdeȱidentificererȱsigȱogȱdermedȱengagererȱsigȱiȱgruppen.ȱForȱatȱ
bliveȱbetragtetȱsomȱ’enȱafȱdem’,ȱerȱdetȱafgørende,ȱatȱdeltagerenȱtilegnerȱsigȱdeȱkompeȬ
tencer,ȱ derȱ skalȱ tilȱ forȱ atȱ bliveȱ enȱ ’anerkendtȱ ogȱ kompetent’ȱ deltagerȱ iȱ gruppen.ȱ Somȱ
Larsȱjoȱogsåȱpåpeger,ȱnårȱhanȱsiger,ȱatȱhvisȱenȱdeltagerȱikkeȱerȱvoldsparat,ȱfremelskesȱ
denȱtypeȱadfærdȱpåȱflereȱmåderȱiȱsamværetȱmedȱdeȱandre,ȱhvilketȱbliverȱyderligeȱudȬ
dybetȱiȱnæsteȱafsnit.ȱȱ
ȱ

Samtidigȱsomȱdenȱenkelteȱudviklerȱsigȱiȱmiljøetȱogȱderforȱbådeȱtillærerȱogȱaflærerȱ

sigȱnogleȱhandlingsmønstre,ȱsåȱskaberȱsamværetȱogȱdeȱnyeȱorienteringerȱpersonenȱfårȱ
ogsåȱenȱdelvistȱanderledesȱadfærd,ȱendȱdénȱdenȱenkelteȱhavdeȱindenȱdeltagelsen.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱibidȱ
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ȱȱ

ȱ

ȱ

ȱ
SomȱFrankȱsiger,ȱsåȱfårȱdenȱenkelteȱenȱnyȱlivsstil:ȱȱ
ȱ
I:ȱMenȱmanȱbliverȱvelȱogsåȱvænnetȱtilȱatȱhaveȱekstremtȱmangeȱpengeȱellerȱhvad.ȱȱȱ
Frank:ȱSelvfølgelig,ȱdu…ȱduȱbegynderȱjoȱatȱleveȱenȱnyȱlivsstilȱogȱhaveȱpenge,ȱogȱdeȱmenneȬ
sker,ȱjegȱhængteȱudȱmed,ȱhavdeȱjoȱikkeȱspecieltȱmangeȱpenge,ȱsåȱdetȱvarȱaltidȱmigȱderȱbetalȬ
teȱaltingȱbådeȱpåȱpiger,ȱkæresterȱogȱdeȱkammeraterȱderȱvar…ȱȱ
ȱ
Enȱnyȱlivsstilȱogȱmangeȱpengeȱellerȱandreȱformerȱforȱforandringerȱkanȱbevirke,ȱatȱtidliȬ
gereȱvennerȱpotentieltȱikkeȱsynesȱsåȱinteressantȱmere,ȱsåvelȱsomȱtidligereȱkammeraterȱ
hellerȱ ikkeȱ længereȱ kanȱ identificereȱ sigȱ medȱ denȱ tidligereȱ venȱ ellerȱ direkteȱ tagerȱ afȬ
standȱfraȱpersonen,ȱefterhåndenȱsomȱdenneȱbevægerȱsigȱindȱpåȱenȱnyȱlivsbaneȱogȱudȬ
viklerȱ enȱ andenȱ livsstil.ȱ Denȱ enkeltesȱ afstandstagendeȱ fraȱ omverdenȱ kombineretȱ medȱ
atȱ personenȱ forandres,ȱ ogȱ gamleȱ vennerȱ (ofte)ȱ forsvinder,ȱ medvirkerȱ tilȱ atȱ personenȱ
isoleresȱiȱgruppen,ȱsomȱdermedȱogsåȱbliverȱdenȱprimæreȱreferenceȱȬȱhvilketȱogsåȱforȬ
stærkerȱdeȱovenståendeȱprocesserȱiȱforholdȱtilȱindividetsȱudviklingȱafȱetȱsort/hvidtȱtanȬ
kesætȱogȱenȱidentitetȱsomȱekstremist,ȱbandemedlemȱellerȱrocker.ȱ

Vold og kriminalitet - en fællesnævner på tværs af ekstreme og kriminelle grupper
Udviklingenȱ afȱ enȱ ensidigȱ opfattelseȱ involvererȱ ogsåȱ enȱ forståelseȱ af,ȱ atȱ denȱ gruppe,ȱ
denȱ enkelteȱ selvȱ erȱ enȱ delȱ af,ȱ erȱ mereȱ legitim,ȱ betydningsȬȱ ogȱ værdifuldȱ endȱ ’resten’.ȱ
Denȱenkelteȱudviklerȱsåledesȱetȱstærktȱtilhørsforholdȱtilȱgruppensȱ’vi’,ȱderȱbekæmperȱetȱ
’dem’.ȱSomȱLars,ȱderȱtidligereȱvarȱinvolveretȱiȱenȱrockergruppe,ȱsiger,ȱomȱhvordanȱhanȱ
opfattedeȱsinȱtilhørighedȱefterȱendȱafsoningȱiȱrockerafsnittetȱiȱfængslet:ȱ
ȱ
Derȱvarȱ’os’ȱogȱderȱvarȱ’dem’,ȱogȱdetȱvarȱfuldstændigȱkridtetȱop,ȱatȱjegȱvarȱenȱafȱdemȱogȱikȬ
keȱenȱafȱdem.ȱOgȱdetȱgjaldtȱheleȱtiden.ȱDetȱsjoveȱer,ȱatȱiȱrockermiljøetȱderȱliggerȱdenȱherȱnaȬ
tionalistiskeȱundertone.ȱDetȱerȱsådanȱlidt,ȱatȱviȱerȱenȱdelȱafȱdanskeȱsamfund.ȱViȱerȱdanskere,ȱ
viȱerȱstolteȱafȱdet,ȱmen…ȱviȱgiderȱikkeȱlegeȱefterȱdeȱsammeȱreglerȱsomȱjer.ȱViȱharȱvoresȱregȬ
lerȱ
ȱȱ
OgȱLarsȱuddyberȱsinȱtidligereȱholdningȱsenereȱiȱinterviewet,ȱhvorȱhanȱsiger:ȱ
ȱ
I:ȱMenȱhvorforȱfikȱfængsletȱdenȱbetydning?ȱȱ
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Lars:ȱFordiȱdeȱsatteȱmigȱoverȱpåȱenȱrockerafdeling.ȱJa,ȱselvfølgeligȱsatteȱmigȱnedȱmedȱdemȱ
jegȱspilledeȱefter.ȱJegȱspillede…ȱDerȱvarȱikkeȱandreȱspillereglerȱatȱspilleȱefter.ȱKlubbensȱregȬ
lerȱvarȱogsåȱoverȱfængsletsȱregler.ȱAltså,ȱjegȱvarȱklarȱtilȱatȱstrideȱmedȱfængsletsȱreglerȱforȱ
klubbensȱreglerȱog…ȱogȱlandetsȱreglerȱforȱklubbensȱregler.ȱJegȱvarȱsådanȱsetȱklarȱtilȱatȱslåȱ
ihjelȱforȱdet,ȱjegȱtroedeȱpå.ȱȱ
ȱ
Denȱekstremeȱgruppe,ȱbandeȱellerȱdetȱkriminelleȱnetværk,ȱdenȱenkelteȱselvȱerȱenȱdelȱaf,ȱ
tillæggesȱsåledesȱstørreȱbetydningȱafȱdeltagerenȱendȱandreȱgrupperȱogȱdetȱstørreȱsamȬ
fund.ȱGruppensȱregler,ȱværdierȱogȱnormerȱbliverȱȬȱsomȱtidligereȱbeskrevetȱȬȱdetȱkomȬ
pas,ȱ deltagerneȱ orientererȱ sigȱ efter.ȱ Samtidigȱ udviklerȱ deȱ flesteȱ deltagereȱ iȱ ekstremeȱ
grupper,ȱbanderȱ ellerȱrockergrupperȱstærkeȱ fællesskabsfølelserȱogȱbåndȱtilȱandreȱdelȬ
tagere,ȱfordiȱdeȱȬȱudoverȱogsåȱatȱværeȱsammenȱiȱsocialeȱsammenhængeȱȬȱdeltagerȱiȱmeȬ
getȱ intenseȱ sammenhængeȱ medȱ farer,ȱ voldȱ ogȱ smerte,ȱ derȱ kræverȱ sammenhold,ȱ storȱ
tillidȱogȱkendskabȱtilȱhinandenȱatȱindgåȱi.ȱSamtidigȱerȱderȱ enȱforventningȱom,ȱatȱhvisȱ
duȱindgårȱiȱdenneȱgruppe,ȱerȱduȱogsåȱklarȱtilȱatȱgøreȱdet,ȱderȱkræves.ȱ
SomȱenȱansatȱvedȱpolitietȱiȱÅrhusȱsiger,ȱstigerȱforventningspressetȱfraȱomgivelserne:ȱ
ȱ
Vedȱatȱværeȱenȱdelȱafȱdeȱvoldeligeȱekstremistiskeȱfællesskaber,ȱsåȱkanȱditȱmedlemskabȱikkeȱ
kunȱværeȱbegrænsetȱtilȱblødeȱaktivismeformer.ȱDetȱskalȱogsåȱværeȱhårdeȱaktivismeformer.ȱ
Såȱpåȱetȱellerȱandetȱtidspunkt,ȱhvisȱduȱvilȱværeȱenȱdelȱafȱdetȱherȱsetȱupȱogȱdetȱherȱfællesȬ
skab,ȱsåȱvilȱderȱkommeȱenȱforventningȱogȱetȱgruppepresȱom,ȱatȱduȱogsåȱerȱudeȱiȱdeȱhårdeȱakȬ
tivismeformer.ȱAltså,ȱdetȱderȱmedȱatȱmanȱskalȱbrugeȱvoldȱellerȱvandalismeȱogȱsåȱfremdeles,ȱ
ikke.ȱ
ȱ
Gruppernesȱaktiviteterȱinvolvererȱforskelligeȱtyperȱafȱkriminalitetȱpåȱtværsȱafȱalleȱdeȱiȱ
rapportenȱnævnteȱgrupperȱogȱmiljøer.ȱDetȱbetyder,ȱatȱnårȱdenȱenkelteȱinvolveres,ȱbliȬ
verȱhanȱengageretȱiȱenȱgruppeȱmedȱenȱpraksis,ȱderȱanerkenderȱogȱopmuntrerȱtilȱbrugenȱ
afȱ vold.ȱ Detȱ giverȱ iȱ deȱ flesteȱ miljøerȱ ’stjerne’ȱ påȱ skuldreneȱ atȱ udøveȱ voldȱ modȱ andre,ȱ
derȱikkeȱ anerkendesȱsomȱenȱdelȱafȱ ’vi’et’ȱogȱ samtidigȱdehumaniseresȱ viaȱ vedvarendeȱ
negativtȱogȱnedværdigendeȱomtale.ȱDenȱdehumaniserendeȱjargonȱlegalisererȱdenȱvoldȱ
deȱ (potentielt)ȱ udsættesȱ for,ȱ somȱ Mikaelȱ siger,ȱ omȱ hvordanȱ hanȱ opfattedeȱ andreȱ somȱ
menneskerȱudenȱsubstansȱiȱderesȱliv,ȱderȱbareȱkunneȱkommeȱan:ȱȱȱ
ȱ
Deȱvidsteȱalleȱsammen,ȱhvemȱviȱvar.ȱManȱkunneȱgåȱtværsȱigennemȱmidtbyenȱogȱgikȱselvȱ
ogȱbareȱsådan…ȱhavdeȱtitȱsetȱnogleȱafȱdeȱrødeȱderȱogȱsådanȱnoget.ȱMenȱderȱfikȱdeȱbare,ȱikke,ȱ
ogȱmanȱvidsteȱjoȱgodt;ȱ’Menȱprøvȱatȱhøre…Iȱkanȱbareȱkomme.ȱOgȱsådanȱnoget.ȱManȱvarȱ
fuldstændigȱligeglad.ȱManȱharȱjoȱdenȱderȱusårlighedskappeȱpå.ȱSomȱjegȱogsåȱsiger,ȱsåȱgårȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

manȱrundtȱogȱkigger…ȱgårȱenȱturȱindȱigennemȱgågaden.ȱNårȱmanȱgårȱogȱkiggerȱpåȱfolkȱogȱ
bareȱtænker;ȱ’holdȱkæftȱnogleȱidioter,ȱheleȱbanden’.ȱ’Deȱkanȱbareȱrendeȱmigȱiȱrøven.ȱHvadȱ
harȱIȱafȱsubstansȱiȱjeresȱliv?ȱIkkeȱenȱskid,ȱmand.ȱIȱleverȱbareȱfraȱhåndenȱtilȱmunden,ȱikke,ȱogȱ
duȱharȱingenȱvisionerȱomȱdinȱfremtid’…ȱDetȱerȱder,ȱderȱhvorȱduȱsætterȱdigȱudenforȱrestenȱ
afȱsamfundet.ȱDetȱerȱjoȱenȱhvilkenȱsomȱhelstȱformȱforȱekstremisme,ȱikkeȱogså…ȱOmȱdetȱerȱ
enȱmuslimȱellerȱnogleȱfanatiskeȱkristne,ȱellerȱdet…ȱer,ȱja,ȱskrigendeȱhøjreorienteredeȱidioterȱ
…ȱDetȱerȱjoȱnøjagtigtȱdetȱsamme,ȱikke,ȱfordiȱdeȱlaverȱdenȱderȱfremmedgørelse,ȱogȱviȱerȱos,ȱ
ikkeȱ…ȱOgȱ’jegȱerȱenȱdelȱafȱnoget,ȱogȱjegȱerȱkraftȱædeȱmigȱbare…ȱAltså,ȱfuckȱalleȱjerȱandreȱ
røvhuller.ȱȱ
ȱ
Somȱudtalelsenȱunderstreger,ȱbyggerȱalleȱgrupper,ȱderȱudøverȱvoldȱȬȱuansetȱideologiskȱ
orienteringȱȬȱpåȱenȱdehumaniseringȱafȱandre.ȱSomȱMikaelsȱudtalelseȱviser,ȱfølteȱhanȱsigȱ
magtfuld,ȱalleȱ’vidsteȱhvemȱdeȱvar’,ȱhvilketȱbådeȱgiverȱstatus,ȱmenȱogsåȱstyrkerȱdeltaȬ
gernesȱ følelseȱ afȱ anerkendelseȱ ogȱ sammenholdȱ iȱ gruppenȱ vedȱ atȱ deȱ positioneresȱ somȱ
nogetȱspecielt.ȱȱDetȱ’vi’ȱhanȱselvȱerȱenȱdelȱafȱophøjes,ȱhamȱogȱdeȱandreȱiȱgruppenȱharȱ
’substansȱiȱlivet’,ȱmensȱdeȱandreȱ’leverȱfraȱhåndenȱtilȱmundenȱogȱingenȱvisionerȱharȱforȱ
fremtiden,ȱsammenlignetȱmedȱMikaelȱogȱdeȱandreȱiȱgruppen,ȱderȱkæmperȱmodȱetȱfælȬ
lesȱmålȱogȱharȱenȱvisionȱȬȱderȱinkludereȱnedkæmpelsenȱafȱ’deȱrøde’.ȱMikaelȱkiggerȱefterȱ
’deȱandre’ȱiȱbyen,ȱmenȱfølerȱsigȱsamtidigȱusårlig.ȱȱ
ȱ

Somȱhanȱvidereȱfortæller,ȱharȱ’manȱdetȱgodt’ȱmedȱdenȱbrutalitet,ȱderȱerȱiȱmiljøet.ȱ

Detȱ erȱ ’fedt’ȱ atȱ slås,ȱ samtidigȱ medȱ atȱ deltagerneȱ sammenȱ grinerȱ afȱ demȱ derȱ harȱ fåetȱ
tæsk,ȱerȱblevetȱoverfaldetȱellerȱchikaneret.ȱVoldenȱopmuntresȱogȱglorificeresȱpåȱsammeȱ
tidȱsom,ȱdenȱogȱdensȱofresȱskader,ȱlatterliggøresȱogȱneglieres.ȱMikaelȱsiger:ȱ
ȱ
Detȱvarȱbrutalitet,ȱogȱdetȱerȱikkeȱenȱskidȱandet,ȱogȱdetȱvarȱfedt,ȱogȱmanȱhavdeȱdetȱgodtȱmedȱ
det.ȱOgȱmanȱsynesȱjo,ȱdetȱvarȱfedt,ȱnårȱmanȱkomȱhjemȱogȱsnakkedeȱmedȱdeȱandreȱomȱdet.ȱȱ
Ja,ȱHrȱogȱFruȱDanmarkȱdeȱvilleȱjoȱbliveȱrystede,ȱhvisȱdetȱvarȱsådan,ȱatȱdeȱhørte,ȱhvordanȱ
manȱsadȱogȱsnakkede.ȱ’Ja,ȱhørteȱdu,ȱha,ȱha,ȱjaȱforȱsatanȱmand…,ȱikkeȱogså…ȱprøvȱatȱseȱdetȱ
der,ȱogȱderȱerȱblod’.ȱManȱkunneȱjoȱsammenligneȱhvorȱmangeȱknopperȱmanȱhavde,ȱikke,ȱpåȱ
hænderneȱogȱsådanȱnoget…ȱAltså,ȱprøvȱatȱhør,ȱjegȱharȱetȱparȱsko,ȱsomȱjegȱfaktiskȱharȱgemtȱ
fraȱ dengangȱ af,ȱ etȱ parȱ sko…,ȱ somȱ erȱ fuldȱ medȱ bruneȱ prikkerȱ påȱ snørebåndene,ȱ fordiȱ jegȱ
sparkedeȱenȱellerȱandenȱiȱkrydderenȱ…ȱogȱblodȱudȱoverȱdetȱheleȱogȱetȱparȱhvideȱknophandȬ
sker,ȱsomȱjegȱogsåȱstadigvækȱhar,ȱsomȱderȱogsåȱer…ȱMenȱdetȱvarȱjo…ȱDeedsȱofȱHonour.ȱ
’Ja,ȱseȱsåȱher,ȱdeȱerȱsmurtȱindȱiȱblod,ȱikke’…ȱFordiȱdetȱvarȱfedt…ȱGuȱerȱdetȱdaȱejȱfedt.ȱDetȱ
erȱjoȱfuldstændigȱforkvaklet.ȱȱMenȱiȱdetȱmiljø,ȱdetȱvarȱstatus.ȱDetȱvarȱaltidȱflereȱadȱgangen,ȱ
derȱvarȱsådan…ȱnårȱmanȱrøgȱpåȱnogle…ȱSåȱfortalteȱmanȱjoȱsimpelthen,ȱ’ja,ȱogȱhanȱgjordeȱ
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sådan…ȱfedtȱmand,ȱikkeȱogså’ȱogȱdetȱvarȱbare…ȱ’ja,ȱja,ȱja,ȱfedtȱmand’.ȱFolkȱdeȱsadȱjoȱbareȱ
ogȱjubledeȱogȱhujedeȱogȱklappede.ȱDeȱsynesȱjo,ȱdetȱvarȱheltȱfantastisk,ȱikke.ȱ
ȱ
Mikaelȱ tagerȱ Ȭȱ somȱ detȱ fremgårȱ Ȭȱ skarptȱ afstandȱ fraȱ voldenȱ ogȱ forherligelsenȱ afȱ denȱ iȱ
dag,ȱmenȱcitatetȱviser,ȱhvordanȱvoldenȱogȱudøvelsenȱafȱdenȱgiverȱstatusȱogȱerȱenȱaktiviȬ
tet,ȱderȱbådeȱgenererȱsammenholdȱogȱbonusȱtilȱdeȱinvolverede.ȱFlereȱtidligereȱdeltagereȱ
påȱ denȱ ekstremeȱ højrefløjȱ kanȱ såledesȱ berette,ȱ hvorledesȱ voldenȱ tagerȱ heltȱ over.ȱ Detȱ
bliverȱslåskampeȱogȱvoldȱforȱvoldensȱegenȱskyld,ȱmensȱ’sagen’,ȱideologienȱogȱdetȱpoliȬ
tiskeȱforȱmangeȱdeltagereȱsynesȱatȱforsvindeȱiȱbaggrunden152.ȱȱ
ȱ

Somȱdeltagerneȱpåȱtværsȱafȱalleȱdeȱgrupper,ȱderȱerȱrepræsenteretȱiȱrapporten,ȱbeȬ

retter,ȱharȱdeȱoplevet,ȱhvorledesȱderesȱvoldsparathedȱblevȱpåvirketȱvedȱatȱværeȱenȱdelȱ
afȱ etȱ miljø,ȱ hvorȱ voldȱ ogȱ kriminalitetȱ erȱ normalenȱ ogȱ accepteres,ȱ samtidigȱ medȱ atȱ de,ȱ
derȱudøverȱden,ȱbeundresȱogȱsesȱopȱtil,ȱogȱhvorȱudøverneȱpralerȱmedȱdeȱting,ȱdeȱharȱ
gjort.ȱSomȱOlavȱfortæller,ȱblevȱdeȱderȱvarȱimodȱvoldȱiȱBlitzȱsetȱnedȱpå:ȱȱ
ȱ
Demȱsomȱvarȱmegetȱoptagedeȱafȱatȱværeȱimodȱvold,ȱdemȱsåȱviȱlidtȱnedȱpå.ȱMenȱmanȱsagdeȱ
detȱikkeȱhøjt.ȱHvisȱnogleȱsnakkedeȱmegetȱhøjtȱpåȱfællesmøderneȱom,ȱatȱmanȱskalȱværeȱforȬ
sigtigeȱsåȱaktionenȱikkeȱaccelerer…ȱellerȱatȱdetȱkomȱudȱafȱkontrolȱogȱblevȱvoldeligt.ȱDetȱhuȬ
skerȱjeg,ȱatȱviȱsynes,ȱvarȱrimeligȱlatterligt.ȱ
ȱ
Deltagerneȱ iȱ denneȱ undersøgelseȱ påȱ tværsȱ afȱ diverseȱ grupperȱ kanȱ såledesȱ fortælle,ȱ
hvorledesȱdeȱoplevede,ȱatȱderesȱgrænserȱlangsomtȱflyttedeȱsigȱiȱforholdȱtilȱatȱbegåȱkriȬ
minalitetȱogȱudøvelsenȱafȱvoldȱiȱtaktȱmedȱlængdenȱpåȱderesȱengagementȱiȱgrupperneȱ
ogȱ gradenȱ afȱ seriøsitet.ȱ Menȱ ogsåȱ fordiȱ voldȱ ogȱ kriminalitetȱ blandtȱ dem,ȱ deȱ varȱ samȬ
menȱ med,ȱ varȱ enȱ fællesȱ aktivitetȱ ogȱ norm,ȱ derȱ medȱ tidenȱ flyttedeȱ alleȱ involveredesȱ
grænserȱsamtidigȱmed,ȱatȱdeȱogsåȱblevȱdygtigereȱtilȱatȱtageȱforbehold,ȱdetȱforȱ nogensȱ
vedkommendeȱgjorde,ȱatȱdeȱikkeȱblevȱanholdt.ȱȱȱ
ȱ

SomȱfortællingenȱtilȱenȱtidligereȱdeltagerȱiȱenȱvenstreekstremȱgruppeȱeksemplificeȬ

rer,ȱtendererȱdeltagerneȱiȱvoldsparateȱogȱkriminelleȱgrupperȱtil,ȱatȱdet,ȱdeȱforetagerȱsig,ȱ
bliverȱ stadigȱ grovereȱ samtidigȱ medȱ atȱ hærværkȱ ogȱ tyveri,ȱ nærmestȱ fikȱ karakterȱ afȱ
’drengestreger’,ȱogȱafȱatȱværeȱnogetȱ’manȱkanȱgøreȱforȱsjov’..ȱHanȱsiger:ȱ
ȱ
Såȱviȱerȱgodtȱklarȱover,ȱatȱviȱerȱpåȱkantenȱmedȱdeȱting,ȱviȱlaver,ȱogȱviȱbegynderȱogsåȱatȱlaveȱ
mereȱogȱmereȱvoldeligeȱaktioner.ȱDetȱkanȱogsåȱgodtȱnogleȱgangeȱværeȱenȱheltȱhulȱiȱhovedetȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱChristensen,ȱT.ȱW.ȱ(2015).ȱAȱquestionȱofȱparticipationȱȬȱDisengagmentȱformȱtheȱextremistȱright.ȱAȱ
caseȱstudyȱfromȱSweden.ȱRoskilde:ȱRoskildeȱUniversitetȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

aktion,ȱhvorȱviȱbareȱsidderȱogȱdrikkerȱosȱfuldeȱtilȱenȱjulefrokostȱogȱsåȱserȱenȱ7/11ȱpåȱdenȱanȬ
denȱsideȱafȱNørrebrogade,ȱogȱsåȱløberȱviȱbareȱnedȱogȱsmadrerȱ7/11ȱogȱtilbageȱogȱsidderȱogȱ
drikkerȱ bajereȱ oppeȱ iȱ lejligheden.ȱ Såȱ detȱ bliverȱ sådanȱ enȱ blandingȱ afȱ leg,ȱ afȱ megetȱ groveȱ
drengestreger…ȱ
ȱ
Somȱdetȱfremgårȱatȱnetopȱdenneȱudtalelse,ȱkarakteriseresȱfortællerenȱderesȱhandlingerȱ
somȱ enȱ ’aktion’ȱ påȱ trodsȱ afȱ atȱ detȱ derȱ sker,ȱ foregårȱ heltȱ impulsivt.ȱ Ideologienȱ om,ȱ atȱ
rammeȱ’kapitalen’ȱkanȱȬȱerȱdetȱrimeligtȱatȱantageȱȬȱiȱdetteȱtilfældeȱhaveȱmedvirketȱtilȱatȱ
udpegeȱmåletȱforȱderesȱhærværk,ȱderȱbegåsȱpåȱbaggrundȱafȱenȱimpulsȱtilȱenȱjulefrokost,ȱ
hvorȱderȱerȱdrukketȱmegetȱalkohol.ȱȱ
ȱ

BrugenȱafȱvoldȱogȱhærværkȱerȱsåledesȱenȱlegitimȱaktivitetȱogȱnormȱforȱdiverseȱdelȬ

tagereȱpåȱtværsȱafȱdeȱherȱomtalteȱmiljøerȱogȱgrupper.ȱSamtidigȱerȱdetȱdogȱogsåȱvigtigtȱ
atȱnævne,ȱatȱflereȱafȱdeȱdeltagereȱderȱbrugerȱvold,ȱharȱogsåȱbrugtȱellerȱværetȱudsatȱforȱ
voldȱ iȱ størreȱ ellerȱ mindreȱ gradȱ iȱ andreȱ sammenhængeȱ førȱ deresȱ deltagelseȱ iȱ denȱ eksȬ
tremeȱ gruppeȱ ellerȱ bande.ȱ Menȱ fællesȱ forȱ deltagerneȱ er,ȱ atȱ iȱ denȱ gradȱ voldsvillighedȱ
hævesȱopȱogȱgøresȱtilȱenȱkvalitet,ȱstigerȱdeltagernesȱvillighedȱtilȱatȱudøveȱden.ȱ
ȱ

Deltagernesȱ identitetȱ dannesȱ gennemȱ deltagelseȱ iȱ socialtȱ produceretȱ ogȱ kultureltȱ

konstrueredeȱkollektiveȱaktiviteter153.ȱDetȱvilȱsige,ȱmenneskerȱskaberȱmeningȱogȱopnårȱ
identiteterȱ viaȱ deltagelseȱ iȱ bestemteȱ socialeȱ ogȱ kulturelleȱ konstrueredeȱ forståelsesdoȬ
mæner,ȱhvorȱbestemteȱtegn,ȱaktørerȱogȱhandlingerȱtildelesȱbetydningȱiȱmodsætningȱtilȱ
andre154.ȱ Denȱ enkeltesȱ identitetȱ ogȱ handlingsrepertoireȱ udviklesȱ såledesȱ iȱ mødetȱ melȬ
lemȱdenȱpersonligeȱverdenȱogȱdetȱkollektiveȱrum,ȱderȱbestårȱafȱkulturelleȱformerȱȬȱogȱ
socialeȱrelationer,ȱsomȱerȱdeȱressourcerȱmennesketȱanvenderȱiȱsinȱidentitetsdannelseȱogȱ
sitȱhandlingsrepertoireȱellerȱhabitus.ȱȱ
ȱ

Somȱ deȱ mangeȱ eksemplerȱ påȱ tværsȱ afȱ grupperȱ ogȱ miljøerȱ illustrerer,ȱ oparbejderȱ

deltagerneȱmangeȱensartedeȱorienteringerȱogȱkropsliggjorteȱrutinerȱsamtȱkompetencer,ȱ
derȱkombineretȱmedȱetȱnetværkȱderȱpotentieltȱinvolvererȱandreȱkriminelleȱog/ellerȱeksȬ
tremeȱdeltagerȱogsåȱmuliggørȱogȱnaturliggørȱbevægelserȱpåȱtværsȱafȱdiverseȱmiljøerȱogȱ
grupper.ȱ
ȱ

ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱHolland,ȱD.,ȱLachicotteȱJ.ȱW.,ȱSkinner,ȱD.,ȱ&ȱCain,ȱC.ȱ(1998).ȱIdentityȱandȱAgencyȱinȱCulturalȱ
Worlds,ȱCambridge,ȱMassachusetts,ȱLondon,ȱEngland:ȱȱHarvardȱUniversityȱPressȱ
154ȱibidȱ
153
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7. Eksemplariske cases: Bevægelsesmønstre i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og
rockermiljøet
IȱdetteȱkapitelȱvilȱviȱintroducereȱogȱgennemgåȱdeȱfireȱtyperȱeksemplariskeȱcasesȱȬȱborderȱ
jump,ȱcrossȬover,ȱoverlapȱogȱglidendeȱbevægelserȱȬȱforȱpåȱbaggrundȱafȱundersøgelsensȱemȬ
piriȱatȱgiveȱkonkreteȱeksemplerȱpåȱbevægelserȱogȱbevægelsesmønstreȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱ
ekstremeȱogȱkriminelleȱgrupperȱogȱnetværk.ȱ
ȱ

Deȱ iȱ kapitelȱ 2ȱ beskrevneȱ eksemplersȱ forbindelseȱ medȱ ’theȱ crimeȬterrorȱ nexus’ȱ erȱ

baseretȱpåȱ internationalȱforskningȱogȱbelyserȱgrupperȱogȱorganisationer,ȱderȱfungererȱ
påȱetȱandetȱvoldsȬȱogȱkriminalitetsniveauȱendȱtilfældetȱsynesȱatȱværeȱblandtȱnogleȱafȱdeȱ
grupper,ȱdeltagerneȱiȱdenneȱundersøgelseȱharȱværetȱinvolveretȱi.ȱPointenȱmedȱdetȱbreȬ
deȱfokusȱigennemȱrapportenȱerȱatȱbelyseȱdeȱmangeȱsammenfald,ȱinteresserȱogȱpositioȬ
ner,ȱderȱerȱpåȱspilȱpåȱtværs.ȱForȱdervedȱatȱillustrereȱhvorforȱfællesȱinteresserȱogȱtilegȬ
nedeȱkvalifikationerȱogȱkompetencerȱerȱyderstȱanvendeligeȱpåȱtværsȱafȱmiljøerȱkategoȬ
riseredeȱsomȱhenholdsvisȱekstremeȱogȱkriminelle,ȱsamtȱatȱdetȱikkeȱerȱsåȱenkeltȱatȱkateȬ
gorisereȱ’hvemȱderȱerȱhvem’.ȱȱ
ȱ

Overlappendeȱ relationer,ȱ mulighederȱ ogȱ interesserȱ påȱ tværsȱ afȱ miljøerȱ synesȱ daȱ

ogsåȱatȱværeȱenȱafȱårsagerneȱtil,ȱatȱdeltagerneȱiȱdenneȱundersøgelseȱfraȱbådeȱekstremeȱ
miljøer,ȱkriminelleȱnetværk,ȱgrupperȱogȱbanderȱforsatteȱderesȱkriminelleȱlivstilȱiȱandreȱ
miljøerȱpåȱgrundȱafȱvelkendteȱomgangsformer,ȱpersonligeȱnetværkȱsamtȱanerkendelseȱ
afȱderesȱkompetencerȱogȱkvalifikationer.ȱȱ
ȱ

Deltagerneȱkommerȱviaȱderesȱdeltagelseȱmedȱtidenȱtilȱatȱorientereȱsigȱmodȱandreȱ

kriminelleȱ muligheder,ȱ bådeȱ fordiȱ deȱ harȱoparbejdetȱ enȱsocialȱ kontaktflade,ȱderȱkomȬ
merȱtilȱatȱbeståȱafȱpersonerȱmedȱkriminelleȱkvalifikationer,ȱogȱfordiȱdeȱagererȱiȱenȱverȬ
denȱhvorȱdetȱ’noget’,ȱmanȱerȱsammenȱom,ȱkanȱinvolvereȱmenneskerȱfraȱforskelligeȱmilȬ
jøerȱogȱgrupper,ȱsamtidigȱmedȱatȱdeltagerneȱmedȱtidenȱfårȱstadigȱsværereȱvedȱatȱforeȬ
stilleȱsigȱetȱalternativtȱlivȱogȱfællesskab.ȱȱ
ȱ

Begreber,ȱ ordȱ ogȱ eksemplerȱ giverȱ osȱ nogleȱ antagelserȱ ogȱ opfattelserȱ omȱ etȱ givetȱ

feltȱogȱdetsȱsammenhæng,ȱog,ȱsomȱeksemplificeretȱhovedsagligtȱiȱnærværendeȱkapitel,ȱ
”CrossȬover”Ȭbegrebetȱ skaberȱ blindeȱ pletterȱ fremforȱ åbneȱ blikke.ȱ ”CrossȬover”ȱ skaberȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

enȱoptagethedȱafȱnogleȱheltȱbestemteȱkonstellationerȱafȱdeltagereȱogȱrelationerȱmellemȱ
særligtȱudpegedeȱmiljøerȱsamtȱdeȱkompetencerȱellerȱmangelȱpåȱsamme,ȱderȱantagesȱatȱ
væreȱiȱspil.ȱȱȱ
ȱ

Kapitletsȱsigteȱerȱatȱillustrereȱdeȱmangeartedeȱbevægelser,ȱderȱfinderȱstedȱiȱogȱpåȱ

tværsȱ afȱ miljøerȱ ogȱ grupper,ȱ derȱ fungererȱ mereȱ ellerȱ mindreȱ iȱ sammenhængȱ ellerȱ inȬ
denforȱsammeȱoverordnedeȱmiljø.ȱ
ȱ

Deȱfireȱbevægelserȱerȱsomȱovenforȱnævntȱ’borderȱjumping’,ȱ’crossȱover’,ȱ’overlap’ȱ

ogȱ ’glidendeȱ bevægelser’.ȱ Somȱ tidligereȱ nævntȱ iȱ kapitelȱ 2ȱ ogȱ 4,ȱ skifterȱ deltagereȱ ofteȱ
positionȱiȱløbetȱ afȱderesȱengagementȱiȱ miljøerneȱogȱ grupperne,ȱogȱdetȱsammeȱgørȱsigȱ
gældendeȱmedȱheleȱgrupper,ȱderȱpåȱenȱogȱsammeȱtidȱkanȱanvendeȱtaktikker,ȱderȱgørȱ
detȱmuligtȱatȱkategoriseresȱdenȱsammeȱgruppeȱsomȱenȱ’terror’ȱogȱ’organiseretȱkriminel’ȱ
gruppe.ȱȱ
ȱ

Deȱglidende,ȱmangetydigeȱogȱflydendeȱpositionerȱ–ȱogȱderafȱomstridthedȱiȱkategoȬ

riseringȱȬȱerȱiȱstørreȱellerȱmindreȱudstrækningȱogsåȱafgørendeȱiȱforholdȱtilȱdeȱcases,ȱviȱ
præsenterȱher.ȱDeȱeksemplariskeȱcasesȱ eksemplificererȱmåderȱatȱdeltageȱ påȱogȱmåderȱ
atȱbevægeȱsigȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱmiljøerne.ȱCaseneȱillustrerer,ȱhvordanȱbevægelsesmønȬ
streneȱtagerȱformȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱforskelligeȱpositionerȱogȱsåledesȱformidlerȱflertydige,ȱ
flydendeȱogȱsituationelleȱidentiteter,ȱfremȱforȱatȱdenȱenkelteȱentenȱerȱ’ekstremist’,ȱ’banȬ
demedlem’,ȱ’religiøs’ȱellerȱikke.ȱȱ
ȱ

Iȱkapitelȱ 2ȱ præsenteredeȱvi,ȱvedȱhjælpȱafȱenȱfigur,ȱkontinuummetȱoverȱ’organiseȬ

redeȱ kriminelleȱ grupper’ȱ ogȱ ’terrororganisationer’,ȱ ligeledesȱ gælderȱ detȱ forȱ kapitletsȱ
casesȱ overȱ bevægelsesmønstre,ȱ atȱ denȱ enkelteȱ gruppeȱ mereȱ ellerȱ mindreȱ harȱ trækȱ afȱ
denȱandenȱkategori.ȱDetȱerȱsåledesȱtaleȱomȱsituationelleȱpositioner,ȱforståetȱpåȱdenȱmåȬ
deȱatȱdenȱenkelte,ȱderȱforȱeksempelȱ’borderȱjumper’ȱmellemȱtoȱeksklusiveȱmiljøer,ȱmedȱ
tidenȱbrænderȱudȱiȱdenȱnyeȱgruppering,ȱpersonenȱerȱblevetȱenȱdelȱaf.ȱDetȱkanȱpotentieltȱ
medføre,ȱatȱhanȱsidenȱ’crossȱover’ȱellerȱkrydserȱoverȱtilȱetȱandetȱmiljø,ȱsomȱigenȱgørȱatȱ
hanȱ ’glider’ȱ mereȱ ogȱ mereȱ overȱ iȱ enȱ heltȱ tredjeȱ formȱ forȱ deltagelseȱ ellerȱ udviklerȱ enȱ
’overlappende’ȱ identiet,ȱ somȱ forȱ eksempelȱ bådeȱ muslimȱ ogȱ hashhandler,ȱ derȱ iȱ sidsteȱ
endeȱerȱenȱnyȱpositionȱogȱidentitet,ȱderȱførerȱhamȱtil,ȱatȱhanȱtilȱslutȱløsriverȱsigȱogȱenȬ
degyldigtȱforladerȱdetȱkriminelleȱliv.ȱ

Border Jumps - bevægelsen fra et eksklusivt tilhørsforhold
til et andet
Denȱ førsteȱ bevægelseȱ viȱ vilȱ illustrere,ȱ harȱ viȱ kaldtȱ ’borderȱ jumping’.ȱ Borderȱ jumpingȱ
indikererȱenȱiȱomverdensȱøjneȱillegitimȱ–ȱsetȱudefraȱnærmestȱutænkeligȱȬȱbevægelseȱpåȱ

ȱ
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tværsȱ afȱ nogleȱ stærktȱ optrukneȱ grænserȱ mellemȱ forskelligeȱ miljøer.ȱ Borderȱ jumpȱ unȬ
derstregerȱnetop,ȱatȱiȱdenȱtypeȱskiftȱafȱgrupperȱerȱmedlemskabetȱiȱénȱgruppeȱeksklusivtȱ
–ȱogȱudelukkerȱdermedȱdetȱandetȱmedlemskab.ȱDenȱenkelteȱkanȱsåledesȱikkeȱopretholȬ
deȱ relationerȱmedȱdenȱ gruppeȱellerȱmiljø,ȱ personenȱharȱ forladt.ȱ Tværtimodȱ vilȱ persoȬ
nenȱpotentieltȱværeȱiȱfare,ȱhvisȱhanȱmøderȱandreȱfraȱdetȱtidligereȱmiljø,ȱfordiȱbevægelȬ
sesretningenȱ –ȱ ellerȱ nærmereȱ skiftetȱ afȱ gruppe,ȱ erȱ bandlystȱ –ȱ ogȱ afstedkommerȱ evigȱ
fordømmelseȱogȱpotentielȱhævn/sanktion.ȱPersonenȱfårȱderforȱofteȱbrugȱforȱbeskyttelseȱ
ogȱdetȱatȱværeȱenȱdelȱafȱenȱgruppering,ȱderȱkanȱforsvareȱham.ȱ
ȱ

Flereȱ afȱ deltagerneȱ iȱ denneȱ undersøgelseȱ harȱ fortagetȱ såȱ drastiskeȱ skiftȱ fraȱ enȱ

grupperingȱtilȱenȱanden,ȱatȱdeȱharȱværetȱiȱalvorligeȱvanskelighederȱogȱpotentielȱlivsfaȬ
re.ȱ Derȱ erȱ taleȱ omȱ mennesker,ȱ derȱ harȱ bevægetȱ sigȱ påȱ tværsȱ afȱ rockergrupperingȱ ogȱ
bandemiljøerneȱ menȱ ogsåȱ påȱ tværsȱ afȱ venstreȬȱ ogȱ højreekstremistiskeȱ miljøer,ȱ hvorȱ
alliancenȱmedȱenȱgruppeȱerȱgensidigtȱekskluderendeȱiȱforholdȱtilȱandreȱgrupper.ȱ
ȱȱ

Somȱførstȱdenneȱtidligereȱrockerȱfortæller,ȱsåȱmistedeȱhanȱalleȱsineȱtidligereȱvennerȱ

ogȱfikȱbrugȱforȱatȱværeȱenȱdelȱafȱenȱnyȱgruppe,ȱbådeȱforȱatȱføleȱsigȱværdsatȱogȱhøreȱtil,ȱ
menȱogsåȱforȱatȱfåȱbeskyttelse.ȱSomȱdetȱfremgårȱiȱcitatet,ȱmøderȱLars,ȱnogleȱfraȱenȱrockȬ
ergruppeȱiȱbyen,ȱhanȱfortæller:ȱȱ
ȱ
Jegȱbegynderȱatȱsælgeȱhash,ȱsomȱ16Ȭ17ȱårigȱogȱdetȱgårȱsåȱrigtigȱgaltȱiȱenȱalderȱafȱ18,ȱhvorȱ
jegȱkommerȱiȱkarambolageȱmedȱdeȱdrenge,ȱjegȱkøberȱaf.ȱDeȱsynes,ȱjegȱskylderȱdemȱenȱmasseȱ
penge.ȱSomȱjegȱsåȱ gørȱ mitȱbedsteȱforȱatȱaflevere,ȱ menȱdeȱ synesȱstadigȱikkeȱ detȱ erȱnok.ȱSåȱ
stikkerȱjegȱlidtȱafȱȱ
I:ȱDerȱerȱduȱaleneȱmodȱdem,ȱhvisȱmanȱkanȱsigeȱdetȱsådan…ȱȱ
Lars:ȱJa,ȱderȱkommerȱjegȱtilbageȱogȱsåȱbliverȱjegȱstukketȱnedȱafȱdem,ȱogȱderȱslårȱdetȱklikȱogȱ
jegȱbliverȱutroligtȱoffensiv.ȱIȱdenȱprocesȱderȱlærerȱjegȱsåȱretȱtilfældigtȱnogleȱmenneskerȱfraȱ
enȱ rockergruppeȱ atȱ kendeȱ ogȱ derȱ blevȱ jegȱ enȱ delȱ afȱ (navnetȱ påȱ rockergruppen)ȱ forȱ atȱ
kommeȱ iȱ oppositionȱ tilȱ deȱ herȱ drenge.ȱ Såȱ detȱ handledeȱ primærtȱ omȱ beskyttelse,ȱ frygt,ȱ tilȬ
hørsforhold.ȱJegȱmistedeȱalleȱmineȱ vennerȱiȱdenȱ andenȱproces.ȱSåȱ jegȱhavdeȱetȱ ellerȱandetȱ
stedȱogsåȱbrugȱforȱatȱhøreȱtilȱogȱføleȱmigȱværdsatȱogȱja…derȱkunneȱdeȱvoldeligeȱtendenserȱ
så,ȱsomȱjegȱfølte,ȱjegȱblevȱnødȱtilȱatȱfremelskeȱiȱmigȱselv,ȱforȱatȱkunneȱforsvareȱmig,ȱforȱatȱ
passeȱpåȱmigȱselv,ȱdeȱblevȱværdsatȱogȱdetȱblevȱjegȱrostȱfor.ȱAltsåȱpsykopatenȱiȱmigȱȬȱhanȱ
indånderȱdybtȱȬȱblevȱmotiveretȱogȱfremelsketȱȬȱsigerȱhanȱogȱpusterȱtungt.ȱȱ
ȱ

ȱ

Somȱ Larsȱ siger,ȱ såȱ møderȱ hanȱ ’tilfældigt’ȱ nogleȱ menneskerȱ fraȱ enȱ rockergruppe,ȱ derȱ
hjælperȱhamȱmedȱatȱ’løseȱproblemet’ȱmedȱdeȱandre,ȱderȱvedvarendeȱkræverȱpengeȱogȱ
tilȱsidstȱstikkerȱhamȱned,ȱvedȱatȱydeȱhamȱbeskyttelseȱogȱdermedȱogsåȱinvolvereȱhamȱiȱ

ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

deresȱgruppe.ȱMenȱcitatetȱviserȱogså,ȱhvordanȱLars’ȱhandelȱmedȱhashȱmedførerȱatȱhanȱ
engageresȱiȱetȱfelt,ȱhvorȱdisseȱbetingelserȱerȱiȱspil.ȱȱ
ȱ

DaȱLarsȱviaȱsinȱhashhandelȱerȱblevetȱenȱdelȱafȱetȱmiljø,ȱsomȱmedvirkerȱtilȱatȱsynȬ

liggøreȱlignendeȱaktører,ȱsomȱhamȱselvȱogȱdemȱhanȱkommerȱiȱkonfliktȱmed.ȱDenȱnyeȱ
grupperingȱfårȱmåskeȱogsåȱøjeȱpåȱLars,ȱfordiȱgrupperingenȱiȱdenȱpågældendeȱperiodeȱ
aktivtȱsøgerȱatȱhjælpeȱmenneskerȱsomȱLars,ȱderȱharȱproblemerȱmedȱnetopȱdisseȱmiljøerȱ
(deresȱfjender),ȱhvorȱbeskyttelseȱerȱpåkrævetȱogȱdenȱenesteȱmådeȱatȱløseȱdemȱpå.ȱMøȬ
detȱerȱsåledesȱønskværdigtȱforȱbeggeȱparterȱȬȱdenȱeneȱpartȱsøgerȱbeskyttelse,ȱmensȱdenȱ
andenȱpartȱsøgerȱatȱrekruttereȱunge,ȱdeȱkanȱbrugeȱsomȱfodfolkȱiȱdenȱiȱperiodenȱverseȬ
rendeȱkonflikt.ȱ
ȱ

Somȱviȱtidligereȱharȱbelyst,ȱmedførerȱLars’ȱinvolveringȱiȱetȱsitueretȱkrimineltȱmiljøȱ

således,ȱ atȱ hanȱ ’pludselig’ȱ møderȱ nogen,ȱ somȱ kanȱ giveȱ hamȱ beskyttelseȱ Ȭȱ denȱ andenȱ
(rocker)gruppering.ȱ Mødetȱ erȱ ikkeȱ planlagtȱ ogȱ erȱ tilfældigt,ȱ menȱ iȱ kraftȱ afȱ atȱ Larsȱ påȱ
detteȱtidspunktȱagererȱiȱetȱmiljø,ȱhvorȱhanȱdelerȱinteresserȱogȱdermedȱmøderȱandre,ȱderȱ
kæmperȱomȱogȱmedȱtilsvarendeȱproblematikkerȱogȱmuligheder,ȱsomȱdemȱhanȱfokuseȬ
rerȱ på,ȱ forøgesȱ sandsynlighedenȱ forȱ mødetȱ mellemȱ hamȱ ogȱ grupperingenȱ væsentligt.ȱ
Endȱhvadȱetȱgivetȱtilfældeȱvilleȱvære,ȱhvisȱomdrejningspunktetȱforȱLars’ȱlivȱogȱbehovȱ
havdeȱværetȱanderledes.ȱ
ȱ

Larsȱerȱaktuel,ȱfordiȱhan,ȱsomȱhansȱsiger,ȱharȱbehovȱforȱbeskyttelse,ȱhvilketȱdriverȱ

hamȱtilȱatȱbevægeȱsigȱfraȱAȱtilȱBȱiȱetȱvelkendtȱspil,ȱhvorȱpersonenȱalleredeȱerȱenȱerfarenȱ
deltager,ȱderȱforsatȱkanȱbrugeȱogȱvidereudvikle/fremelskeȱenȱsærligȱkulturelȱvidenȱogȱiȱ
miljøetȱværdsatteȱkvalifikationer.ȱSomȱLarsȱsiger:ȱ
ȱ
Hvisȱduȱsomȱsagtȱkommerȱfraȱbandemiljøet.ȱDetȱerȱlangtȱhenȱadȱvejenȱdetȱsammeȱogȱlangtȱ
henadȱvejenȱvilȱdetȱbareȱhandleȱomȱtryghed,ȱbeskyttelse.ȱDerȱerȱetȱtrusselsbillede.ȱHvordanȱ
løserȱjegȱdet?ȱDetȱgørȱjegȱvedȱatȱgåȱherover.ȱJegȱændrerȱintetȱiȱmitȱlivȱoverhovedet.ȱAltȱerȱ
detȱ sammeȱ udȱ over,ȱ atȱ jegȱ harȱ nogleȱ nyeȱ legekammeraterȱ ogȱ ændrerȱ nogleȱ fjendebillederȱ
osv.,ȱ detȱ vilȱselvfølgeligȱværeȱklart,ȱfordiȱensȱ gamleȱ vennerȱ nuȱerȱensȱfjender,ȱ ogȱ derȱ kanȱ
manȱtitȱhaveȱnogetȱmedȱnogleȱfællesȱfjender.ȱAltså,ȱdeȱmennesker,ȱderȱerȱefterȱdig,ȱvilȱværeȱ
andreȱmenneskersȱfjender,ȱikke.ȱSåȱdinȱfjendeȱerȱminȱfjende.ȱFint.ȱSkalȱviȱikkeȱlege?ȱMenȱ
manȱændrerȱikkeȱnogetȱmindset.ȱ
ȱ
Enȱ andetȱ typeȱ ’borderȱ jump’,ȱ flereȱ afȱ deltagerneȱ iȱ undersøgelsenȱ harȱ foretaget,ȱ erȱ atȱ
bevægeȱsigȱfraȱdenȱradikaleȱellerȱekstremeȱvenstrefløjȱtilȱdenȱmodsatteȱfløjȱdetȱȬȱradikaȬ
leȱ ellerȱ ekstremeȱ højre.ȱ Enȱ bevægelseȱ somȱ setȱ fraȱ ydersidenȱ ligeledesȱ forekommerȱ
utænkelig.ȱMenȱantagelsen,ȱomȱatȱdetȱerȱumuligt,ȱforudsætter,ȱatȱdetȱideologiskeȱskulleȱ
væreȱdenȱvæsentligeȱårsagȱtilȱdeltagelseȱiȱetȱradikaltȱpolitiskȱungdomsmiljø.ȱMenȱsomȱ

ȱ
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tidligereȱillustreretȱiȱkapitelȱ5ȱerȱderȱmangeȱandreȱbetingelserȱogȱsocialeȱmekanismerȱiȱ
spil.ȱMiljøerȱogȱgrupperȱkanȱenȱstorȱdelȱafȱvejenȱforȱnogleȱdeltagere,ȱtilfredsstilleȱderesȱ
behovȱogȱpragmatiskȱsetȱtilbydeȱenȱløsning.ȱ
ȱ

SomȱOlavȱfortæller,ȱsåȱbevægedeȱhanȱsigȱfraȱdetȱradikaleȱogȱekstremeȱvenstreoriȬ

enteredeȱBlitzȱellerȱBZȱmiljøȱoverȱpåȱdenȱekstremeȱhøjrefløj.ȱIȱOlavsȱoptikȱvarȱderȱikkeȱ
andreȱmiljøerȱatȱdeltageȱi.ȱSomȱhanȱsiger,ȱså:ȱ
ȱ
Iȱmitȱhoved,ȱsåȱblevȱjegȱligesom,ȱduȱharȱBLITZ,ȱogȱsåȱharȱduȱHøjre,ȱogȱsåȱharȱduȱpolitiet,ȱ
somȱerȱsådanȱenȱirriterendeȱdæmon,ȱsomȱcirklerȱrundt,ȱsomȱduȱikkeȱforstårȱmeningenȱmed.ȱ
Ogȱsåȱharȱduȱligesomȱresten,ȱsomȱbareȱerȱsådanȱkedelige!ȱDemȱvilȱmanȱikkeȱassocieresȱmed,ȱ
såȱvilleȱmanȱhellereȱdø.ȱȱ
ȱ
IȱOlavsȱoptikȱerȱalleȱandreȱendȱde,ȱderȱerȱiȱdetȱvenstreȱogȱhøjreȱradikale/ekstreme,ȱbareȱ
kedelige,ȱalmindeligeȱmennesker,ȱsomȱhanȱikkeȱvilȱværeȱenȱdelȱaf.ȱ’Deȱandre’ȱanskuesȱ
somȱenȱstorȱgråȱmasse,ȱderȱikkeȱsynesȱhverkenȱsynligeȱforȱOlavsȱblikȱogȱdermedȱhellerȱ
ikkeȱerȱaktuelleȱatȱengagereȱsigȱi.ȱSomȱOlavȱvidereȱforklarerȱomkringȱdetȱskifteȱafȱmiljø,ȱ
somȱfikȱvoldsommeȱkonsekvenserȱforȱham,ȱsåȱblevȱdet,ȱsomȱhanȱsiger:ȱȱ
ȱ
Iȱmitȱhoved,ȱsåȱblevȱdetȱpåȱenȱmådeȱatȱok,ȱatȱhvisȱjegȱikkeȱpasserȱindȱiȱBLITZ,ȱsåȱbliverȱhøjȬ
reȱdetȱnaturligeȱstedȱatȱgåȱtilȱpåȱenȱmåde.ȱForȱdetȱvarȱligesomȱdeȱtoȱtingȱderȱvar,ȱogȱsomȱjegȱ
følteȱverdenȱdrejedeȱsigȱom.ȱJegȱtænkteȱdetȱikkeȱselv,ȱmenȱdetȱvarȱustabilt,ȱsådanȱboligmæsȬ
sigtȱogȱheleȱlivssituationen.ȱSåȱjegȱsøgteȱmegetȱetȱmiljø,ȱhvorȱjegȱfølte,ȱdetȱmereȱvarȱenȱbanȬ
de,ȱogȱatȱjegȱkunneȱværeȱenȱafȱdeȱseje.ȱSåȱlæsteȱjegȱenȱartikel,ȱhuskerȱjeg,ȱomȱenȱfyrȱsomȱblevȱ
kaldtȱ forȱ agentȱ Jakob,ȱ somȱ havdeȱ infiltreretȱ detȱ højreekstremeȱ miljøȱ iȱ enȱ norskȱ by.ȱ Ogȱ såȱ
skrevȱDagbladetȱnogetȱomȱdet.ȱOgȱdaȱtrorȱjeg,ȱjegȱtænkte,ȱatȱjegȱkunneȱfåȱkontaktȱtilȱdeȱherȱ
livsfarligeȱfolkȱogȱlegeȱmedȱildenȱfølelse,ȱsomȱgavȱmigȱenȱspændingsfølelseȱogȱat…ȱJa,ȱhvisȱ
jegȱvarȱpåȱBLITZ,ȱogȱatȱjegȱkunneȱfortælleȱdemȱtingȱomȱBLITZ.ȱSåȱtænkteȱjeg,ȱatȱsåȱkomȬ
merȱdeȱtilȱatȱhøreȱpåȱmigȱogȱværeȱinteresseredeȱiȱatȱmødeȱmig.ȱȱ
I:ȱOgȱduȱhavdeȱikkeȱsådanȱnogenȱloyalitetskonflikter?ȱ
Olav:ȱNej,ȱjegȱtænkteȱikkeȱsåȱmegetȱpåȱdet,ȱjegȱtænkteȱikke…ȱdengang.ȱDetȱkomȱjegȱtilȱatȱ
tænkeȱ overȱ senere.ȱ Jegȱ trorȱ ikke,ȱ atȱ jegȱ tænkteȱ påȱ konsekvenserneȱ eller…ȱ Jaȱ direkte,ȱ jegȱ
tænkteȱikkeȱsåȱlangt.ȱȱ
I:ȱNej,ȱplusȱensȱalderȱgørȱogså,ȱatȱmanȱmåskeȱikkeȱerȱdenȱmestȱlangsigtede…ȱ
Olav:ȱNej,ȱaltsåȱjegȱvarȱ15ȱår.ȱSåȱtrorȱjegȱbareȱ…ȱjegȱfølte,ȱatȱmanȱfårȱsådanȱnogleȱimpulserȱ
ogȱtankerȱsådanȱfraȱdagȱtilȱdag,ȱsomȱkunneȱskifteȱlidt.ȱJegȱtrorȱfaktisk,ȱatȱjegȱsåȱnogleȱskinȬ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

headsȱiȱavisenȱnogleȱårȱtidligere.ȱSåȱvarȱderȱBrumunddal155,ȱderȱkomȱBLITZ,ȱogȱderȱopstodȱ
enȱkamp.ȱOgȱderȱhuskerȱjeg,ȱatȱdetȱsåȱspændendeȱudȱdet…ȱskinheadsene..ȱMenȱdeȱ(detȱhøjȬ
reekstremeȱmiljø)ȱresponderedeȱhurtigtȱpåȱbrevet,ȱogȱsåȱgikȱderȱkunȱnogleȱdage,ȱsåȱstodȱ
derȱpludseligȱtoȱstykkerȱvedȱdørenȱogȱlyttedeȱtilȱmig.ȱOgȱdaȱfølteȱjegȱmigȱjoȱpludseligȱligeȬ
somȱsådanȱenȱspecialagent.ȱSåȱvarȱdetȱspændendeȱiȱstarten,ȱogȱjegȱtror,ȱjegȱtænkte,ȱatȱjegȱ
kunneȱligesomȱsplitteȱpersonlighedȱogȱværeȱblitzerȱomȱdagen,ȱogȱsåȱkunneȱjegȱhaveȱkontaktȱ
medȱ disseȱandreȱ omȱaftenen,ȱogȱatȱ detȱ villeȱ gåȱheltȱfint.ȱSåȱdetȱfortsatteȱjegȱ medȱiȱenȱ delȱ
måneder,ȱmenȱblevȱgradvistȱmereȱogȱmereȱslidtȱafȱdet.ȱȱ
ȱ
Olavȱsenderȱetȱbrevȱtilȱdetȱhøjreekstremistiskeȱmiljøȱogȱfårȱdervedȱkontaktȱogȱbliverȱenȱ
delȱafȱmiljøet,ȱsamtidigȱsomȱhanȱiȱenȱkortȱperiodeȱforbliverȱdeltagerȱiȱBlitzȱogȱvideregiȬ
verȱ løbendeȱ informationȱ omȱ blitzenesȱ planerȱ ogȱ aktiviteter.ȱ Hanȱ erȱ bådeȱ impulsivȱ ogȱ
optagetȱafȱspænding,ȱogȱdeȱtoȱmiljøer,ȱdeȱȬȱiȱhansȱverdenȱȬȱfarligeȱogȱtætknyttedeȱfælȬ
lesskaber,ȱsynesȱatȱværeȱdeȱeneste,ȱderȱ eksistererȱiȱhansȱverden.ȱOlavȱdrømmerȱyderȬ
mereȱomȱdenȱopmærksomhed,ȱhanȱkanȱfåȱȬȱsomȱhansȱinspirationskildeȱJakobȱfraȱDagȬ
bladetȱfikȱȬȱ nårȱ hanȱfortællerȱ demȱomȱBlitzȱmiljøet.ȱ Derudoverȱ erȱ Olavȱ megetȱungȱ ogȱ
kanȱikkeȱforestilleȱsigȱdeȱstoreȱkonsekvenserne,ȱdetȱfårȱforȱham.ȱHanȱfårȱretȱhurtigtȱbeȬ
hovȱ forȱ beskyttelseȱ fraȱ detȱ ekstremeȱ højreȱ igennemȱ enȱ længereȱ periode,ȱ daȱ hanȱ blevȱ
angrebetȱogȱoverfaldetȱflereȱgangeȱiȱbyenȱafȱdeltagereȱiȱBlitzȱmiljøet,ȱogȱkonsekvenserȬ
neȱfulgteȱhamȱigennemȱdeȱnæsteȱmangeȱårȱȬȱogsåȱefterȱhanȱheltȱharȱforladtȱbeggeȱmiljøȬ
er.ȱ
ȱ

Detȱparadoksaleȱiȱhansȱfortællingȱerȱogså,ȱatȱideologienȱiȱOlavsȱøjneȱingenȱbetydȬ

ningȱ havdeȱ iȱetȱ miljø,ȱsomȱudefraȱ setȱudelukkendeȱsynesȱatȱhandleȱomȱideologi.ȱSomȱ
hanȱafslutningsvisȱtilȱsvarȱpåȱvoresȱspørgsmålȱomȱideologiensȱbetydningȱfortæller:ȱ
ȱ
I:ȱ Ogȱ hvadȱ rentȱ ideologisk.ȱ Altså,ȱ detȱ erȱ joȱ toȱ miljøer,ȱ somȱ erȱ sådanȱ politiskȱ definerede.ȱ
(Olav:ȱJa).ȱMenȱhvadȱbetydningȱhavdeȱdetȱreeltȱsetȱforȱdig?ȱȱ
Olav:ȱNej,ȱdetȱhavdeȱikkeȱnogen…ȱDetȱhavdeȱikkeȱnogenȱbetydning.ȱJegȱvarȱklarȱtilȱatȱskifteȱ
fuldstændig.ȱDetȱvarȱikkeȱnoget.ȱDetȱerȱikkeȱrartȱatȱsigeȱdetȱnu,ȱmenȱdengangȱtænkteȱjeg,ȱatȱ
daȱjegȱbyttedeȱom,ȱdetȱvarȱikkeȱnogetȱproblem.ȱDetȱkunneȱjegȱgøreȱoverȱnatten…ȱAltså,ȱdeȱ
symbolerȱ bliverȱ mereȱ sådanȱ som,ȱ atȱ viseȱ hvilkenȱ bandeȱ duȱ kanȱ lide,ȱ ellerȱ duȱ tilhører.ȱ Jegȱ
kunneȱjoȱbrugeȱdenȱsammeȱjakke,ȱogȱdetȱenesteȱvarȱjoȱbareȱatȱskifteȱmærker.ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱBrumunddalȱerȱenȱnorskȱby,ȱderȱiȱ1990’erneȱhvorȱderȱvarȱmangeȱsammenstødȱmellemȱantiraȬ
cisterȱogȱracister.ȱ
155
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Ideologienȱsynesȱiȱdenneȱsammenhængȱudelukkendeȱatȱfungereȱsomȱydreȱmarkør,ȱderȱ
tilkendegiverȱ tilhørighedsforholdȱ ogȱ symbolerȱ påȱ enȱ position,ȱ somȱ deltagerȱ iȱ etȱ beȬ
stemtȱmiljø.ȱOlavsȱorienteringerȱogȱpositionȱiȱmiljøetȱenȱselvsagtȱenȱblandtȱmangeȱmuȬ
lige.ȱȱ
ȱ

Pointenȱerȱdog,ȱatȱselvȱmegetȱmarkanteȱmiljøskiftȱpåȱtværsȱafȱmegetȱoppositionelleȱ

grupperȱkanȱskeȱmedȱhenvisningȱtilȱendogȱmegetȱforskelligartedeȱovervejelser,ȱbehov,ȱ
motiver,ȱsøgenȱefterȱspænding,ȱbeskyttelseȱogȱhåbȱ
ȱ

SomȱenȱandenȱtidligereȱhøjreekstremistȱogsåȱfortællerȱomȱhansȱskiftȱfraȱdetȱradikaȬ

le/ekstremeȱvenstreȱtilȱdetȱekstremeȱhøjre,ȱhavdeȱhanȱhellerȱingenȱovervejelseȱȬȱudoverȱ
atȱdemȱhanȱ’skredȱfra’ȱvarȱ’latterligeȱoverȱiȱhovedet’,ȱogȱsåȱatȱhanȱikkeȱlængereȱskulleȱ
haveȱlangtȱhårȱogȱslidtȱtøj.ȱ
ȱȱ
I:ȱMenȱmedȱditȱegetȱskift.ȱDuȱsavnedeȱikkeȱnogenȱfraȱdenȱgamleȱfløj,ȱdaȱduȱskiftedeȱoverȱtilȱ
deȱandre...ȱȱ
Mikael:ȱNej.ȱNej.ȱJegȱskredȱegentligȱbareȱfraȱdet,ȱfordiȱatȱjegȱsynes,,ȱdeȱvarȱlatterligeȱovenȱiȱ
hovedet.ȱOgȱsåȱhavdeȱjegȱsådanȱenȱperiode,ȱhvorȱderȱvarȱikkeȱnogetȱiȱnogetȱsomȱhelst.ȱJegȱ
spilledeȱbareȱmusikȱogȱhavdeȱdetȱfintȱmedȱdet.ȱNej,ȱdetȱsavnerȱjegȱikke.ȱȱ
I:ȱOgȱduȱsynesȱhellerȱaldrigȱselvȱiȱditȱegetȱlilleȱsind,ȱatȱforȱhelvede,ȱdetȱherȱerȱetȱmærkeligtȱ
skifte?ȱ
Mikael:ȱJo,ȱjegȱharȱdaȱnogleȱgange…ȱJoȱforȱsatan…ȱdetȱharȱjegȱdaȱnogleȱgangeȱtænktȱover,ȱ
atȱdetȱerȱdaȱegentligȱmegetȱflotȱMikael,ȱatȱduȱharȱsåȱselvȱrendtȱrundtȱiȱetȱparȱtotaltȱmøg…ȱ
Jegȱ havdeȱ etȱ parȱ cowboybukserȱ engang,ȱ somȱ jegȱ ikkeȱ havdeȱ vasketȱ iȱ overȱ etȱ år,ȱ fordiȱ detȱ
gjordeȱ manȱ joȱ ikke,ȱ vel!ȱ Ogȱ militærstøvlerȱ derȱ varȱ fuldstændigtȱ udtrådteȱ og…ȱ ogȱ holdtȱ
sammenȱ afȱ gaffatape,ȱ ikkeȱ og…ȱ Ogȱ minȱ bedstefarsȱ gamleȱ kansasȬarbejdsskjorte,ȱ somȱ blevȱ
overmaletȱmedȱforagtȱforȱmagtȱogȱvivaȱlaȱkommunistaȱogȱantifascistȱsymbolerȱog…pisȱogȱ
lort,ȱikke.ȱSåȱderȱharȱjegȱværet,ȱogȱnuȱstårȱviȱsåȱherȱiȱdagȱadskilligeȱkiloȱsenere,ȱikke…ȱȱ
ȱ
Disseȱ radikaleȱ skiftȱ atȱ miljøȱ ogȱ gruppeȱ synesȱ såledesȱ ikkeȱ atȱ medføreȱ deȱ storeȱ foranȬ
dringer.ȱTværtimodȱkanȱpersonenȱforsætteȱindenforȱnogleȱkendteȱomgangsforhold,ȱogȱ
deȱhandlingsmønstreȱsåvelȱsomȱdenȱkognitiveȱorienteringȱogȱdeȱpræferencerȱpersonenȱ
harȱudvikletȱiȱenȱoppositionelȱgruppeȱkanȱogsåȱimødekommesȱiȱenȱ nyȱ ogȱtilsvarendeȱ
gruppeȱȬȱomȱendȱmedȱetȱandetȱsymbolskȱogȱpolitiskȱudtryk.ȱ
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ȱ

ȱ

Cross over - fra et tilhørsforhold til et andet
Næsteȱeksemplariskeȱcaseȱillustrererȱ’crossȱover’,ȱsomȱbeskriverȱbevægelsenȱfraȱetȱmiljøȱ
tilȱetȱandet,ȱogȱhvorȱderȱikkeȱerȱtaleȱomȱetȱeksklusivtȱtilhørsforholdȱtilȱnogenȱafȱdeȱforȬ
skelligeȱmiljøer.ȱ
ȱ

’Crossȱover’ȱrefererȱsåledesȱiȱdenneȱsammenhængȱtilȱetȱskifteȱfraȱenȱtypeȱmiljøerȱogȱ

gruppeȱtilȱenȱanden,ȱhvorȱdenȱenkelteȱstadigȱkanȱanvendeȱsinȱkropsliggjorteȱogȱkultuȬ
relleȱ videnȱ iȱ detȱ nyeȱ miljø.ȱ Bevægelsenȱ erȱ såledesȱ ikkeȱ reduceretȱ tilȱ udelukkendeȱ atȱ
betegneȱ skiftetȱ fraȱ bandemedlemȱ tilȱ ekstremeȱ islamiskeȱ grupper.ȱ Somȱ detȱ empiriskeȱ
materialeȱviser,ȱerȱderȱiȱdenneȱsammenhængȱtaleȱomȱbevægelserȱpåȱtværsȱafȱforskelligeȱ
miljøerȱogȱgrupper.ȱ
ȱ

NedenståendeȱempiriskeȱeksempelȱerȱetȱudsnitȱfraȱetȱinterviewȱmedȱKlaus,ȱderȱerȱ

tidligereȱnyȬnazistȱfraȱSverige,ȱogȱsom,ȱdaȱhanȱforlodȱdetȱhøjreekstremeȱmiljø,ȱoverveȬ
jedeȱatȱbliveȱdeltagerȱiȱenȱrockergruppe.ȱKlausȱarbejderȱiȱdagȱiȱenȱngoȱogȱharȱigennemȱ
deȱ sidsteȱmangeȱ årȱ hjulpetȱ andreȱ videreȱ udȱafȱ højreekstremeȱgrupperinger.ȱ Hanȱtalerȱ
derforȱbådeȱpåȱvegneȱafȱegneȱerfaringer,ȱmenȱogsåȱpåȱbaggrundȱafȱdenȱindsigtȱhanȱharȱ
fåetȱ viaȱ andresȱ historierȱ ogȱ deresȱ bevægelserȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ ekstremeȱ ogȱ kriminelleȱ
grupper:ȱȱ
ȱ
DaȱjegȱønskedeȱatȱforladeȱHvidȱMagtȱogȱdetȱnynazistiskeȱmiljø,ȱfølteȱjeg,ȱdetȱvarȱnaturligtȱ
atȱ søgeȱ efterȱ kriminelleȱ banderȱ ellerȱ enȱ rockergruppe.ȱ Atȱ gåȱ iȱ denȱ retning,ȱ detȱ villeȱ væreȱ
denȱ mestȱ naturligeȱ ting,ȱ troedeȱ jegȱ iȱ starten.ȱ Menȱ såȱ indsåȱ jeg,ȱ atȱ detȱ ikkeȱ var,ȱ hvadȱ jegȱ
villeȱmedȱmitȱliv.ȱOgȱjegȱbesluttedeȱatȱforladeȱdetȱiȱstedet.ȱ
I:ȱhvorforȱsåȱduȱrockergrupperȱogȱbanderȱsomȱnaturligt?ȱHvorforȱvilleȱdetȱværeȱnaturligtȱ
atȱskifteȱfraȱdenȱeneȱgruppeȱtilȱsådanȱenȱgruppe?ȱ
Klaus:ȱJegȱtror,ȱdetȱskyldesȱflereȱforskelligeȱting.ȱȱFørstȱogȱfremmestȱhavdeȱjegȱpåȱdetȱtidsȬ
punktȱikkeȱbesluttetȱatȱværeȱenȱdelȱafȱsamfundet.ȱJegȱhavdeȱikkeȱanerkendtȱsamfundetȱmedȱ
politikereȱogȱetȱsystem.ȱSåȱdetȱføltesȱnaturligtȱatȱseȱefterȱenȱformȱforȱgruppe,ȱderȱstodȱudenȱ
forȱsamfundet,ȱogȱsåȱnårȱduȱerȱiȱHvidȱMagtȱbevægelsen,ȱsåȱanerkenderȱduȱhad,ȱvold,ȱvrede,ȱ
magtȱogȱkontrolȱogȱdenȱtypeȱmekanismer.ȱOgȱjegȱtror,ȱhvadȱjegȱantogȱvar,ȱatȱrockerneȱogsåȱ
varȱsådan...ȱogȱatȱdetȱvarȱnaturligtȱforȱmig.ȱ
I:ȱKanȱduȱsige,ȱatȱdetȱerȱetȱmiljø,ȱhvorȱduȱformodede,ȱduȱvilleȱføleȱdigȱhjemme,ȱogȱhvorȱduȱ
villeȱhaveȱnogleȱkompetencerȱogȱmåder,ȱsomȱduȱnormaltȱbrugte,ȱsåȱduȱegentligtȱbareȱkunneȱ
fortsætteȱbusinessȱasȱusual?ȱ
Klaus:ȱ Præcist,ȱ detȱ erȱ virkeligȱ præcis,ȱ hvadȱ jegȱ mener,ȱ jegȱ tror,ȱ duȱ erȱ megetȱ præcisȱ her,ȱ
fordiȱdetȱerȱ...ȱDetȱhandlerȱomȱikkeȱrigtigȱatȱændreȱmineȱperspektiverȱellerȱopfattelser.ȱMenȱ
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detȱerȱbareȱatȱskifteȱenȱgruppeȱmedȱenȱanden,ȱderȱvilleȱværeȱmereȱellerȱmindreȱdetȱsamme.ȱ
ȱ
Somȱenȱdelȱafȱundersøgelsenȱharȱviȱogsåȱseȱ eksemplerȱpå,ȱ hvordanȱaktiveȱdeltagereȱiȱ
internationaleȱrockergrupperingerȱiȱandreȱSkandinaviskeȱlandeȱlæggerȱbillederȱpåȱdeȬ
resȱfacebookprofilerȱafȱdemȱselvȱpåȱderesȱmotorcykler,ȱsomȱdeȱforȱeksempelȱharȱ‘pynȬ
tet’ȱmedȱdetȱnazistiskeȱ dødningehovederȱ påȱtankenȱafȱ motorcyklenȱogȱbrugerȱmotorȬ
cykelhjelme,ȱderȱharȱsammeȱform,ȱsomȱdeȱhjelmeȱdenȱtyskeȱhærȱbrugteȱunderȱ2.ȱVerȬ
denskrig.ȱ Ogȱ somȱ Klausȱ ogsåȱ videreȱ forklarer,ȱ såȱ påvirkerȱ miljøerneȱ hinandenȱ Ȭȱ ogsåȱ
nårȱenȱdeltagerȱfraȱdetȱekstremeȱhøjreȱskifterȱoverȱtilȱeksempelvisȱenȱrockergruppering.ȱ
Somȱ Klausȱ påpegerȱ det,ȱ såȱ brugesȱ symbolerȱ ogsåȱ tilȱ atȱ positionereȱ grupperneȱ påȱ beȬ
stemteȱ måderȱ iȱ detȱ offentligeȱ rum,ȱ såledesȱ atȱ symbolerneȱ påȱ sammeȱ tidȱ bekræfterȱ
gruppensȱpositionȱogȱafstandenȱmellemȱdemȱogȱdetȱstørreȱsamfund.ȱHanȱsiger:ȱ
ȱ
Jegȱtror,ȱatȱfolkȱogsåȱiȱrockergrupperne,ȱsådanȱsomȱjegȱforstårȱdet,ȱsåȱerȱdeȱogsåȱimodȱsamȬ
fundet.ȱDuȱønskerȱatȱværeȱenȱtypeȱfredløsȱellerȱoutlaws,ȱsomȱikkeȱerȱenȱdelȱafȱsamfundet,ȱ
menȱ somȱ iȱ stedetȱ erȱ imodȱ samfundet,ȱ såȱ vedȱ hjælpȱ afȱ symbolerȱ derȱ villeȱ udløse,ȱ duȱ ved,ȱ
frygtȱellerȱafskyȱfraȱsamfundetsȱside,ȱdetȱerȱogsåȱnoget,ȱ...ȱderȱerȱsetȱsomȱpositivtȱ...ȱfordiȱdetȱ
distancererȱ...ȱdetȱskaberȱafstandȱmellemȱdigȱogȱdinȱgruppeȱogȱsamfundet.ȱ
ȱ
IȱstedetȱforȱatȱforsætteȱiȱetȱkrimineltȱmiljøȱkommerȱKlausȱiȱhæren,ȱsomȱbliverȱhansȱenȬ
deligeȱvejȱudȱafȱetȱekstremtȱmiljøȱogȱetȱstopȱforȱyderligereȱkriminalitet.ȱSomȱhanȱforklaȬ
rer,ȱvarȱhærenȱikkeȱetȱsærligȱstortȱskifteȱforȱham.ȱHanȱbehøvedeȱikkeȱforandreȱsigȱsærȬ
ligȱmeget,ȱforȱogsåȱiȱhærenȱvarȱderȱenȱfastȱstrukturȱogȱenȱkategoriskȱtænkning.ȱDerudȬ
overȱskulleȱhanȱogsåȱderȱskubbeȱsineȱgrænser,ȱsamtidigȱsomȱdetȱogsåȱblevȱfremhævet,ȱ
atȱ deȱ varȱ enȱ delȱ afȱ eliten.ȱ Bådeȱ hærenȱ ogȱ detȱ nynazistiskeȱ miljø,ȱ hanȱ komȱ fra,ȱ varȱ enȱ
formȱforȱelitærtȱmiljø,ȱsomȱiȱdenȱforstandȱskubberȱtilȱdenȱenkeltesȱgrænser,ȱogȱdetȱhavȬ
deȱKlausȱletȱvedȱatȱorientereȱsigȱi.ȱDetȱvarȱvæsentligtȱforȱhansȱexit,ȱatȱhærenȱpåȱsammeȱ
tidȱlignedeȱdet,ȱhanȱkomȱfra,ȱmenȱudenȱatȱaktiviteterȱogȱdetȱsocialeȱsamværȱvarȱknyttetȱ
tilȱenȱideologiȱogȱenȱomgangsform,ȱderȱdehumaniseredeȱandre.ȱȱȱ
ȱ

MenȱsomȱMikaelȱȬȱogsåȱtidligereȱhøjreekstremistȱȬȱforklarer,ȱvarȱskiftetȱfraȱdetȱhøjȬ

reekstremeȱtilȱrockermiljøerneȱogsåȱnogetȱhanȱkendteȱtilȱiȱdetȱmiljø,ȱhanȱvarȱinvolveretȱ
i.ȱSomȱhanȱfortæller:ȱȱ
ȱ
Menȱ detȱ varȱ ogsåȱ omkringȱ der,ȱ hvorȱ jegȱ valgteȱ atȱ trædeȱ udȱ afȱ det.ȱ Derȱ begyndteȱ derȱ atȱ
kommeȱdeȱrelationer,ȱnetopȱhvorȱmanȱserȱenȱdelȱafȱdemȱsomȱsåȱtrådteȱudȱafȱmiljøet,ȱgikȱfakȬ
tiskȱoverȱogȱkomȱmedȱiȱAKȱ81ȱogȱsådanȱnogetȱfisȱder,ȱikkeȱ…ȱOgȱderȱhavdeȱviȱnemligȱnogleȱ
af…ȱ drengeneȱ der,ȱ somȱ kendteȱ nogle,ȱ somȱ varȱ AKȱ 81’ere.ȱ Ogȱ Brøndbyȱ havdeȱ nogle…ȱ afȱ
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ȱ

ȱ

deresȱfolk,ȱsomȱvarȱtilknyttetȱBandidos.ȱSåȱdeȱderȱAKȱ81ȱogȱHAȱfolk,ȱdeȱjoȱvilleȱgerneȱoverȱ
ogȱværeȱmedȱsammenȱmedȱos,ȱfordiȱsåȱkunneȱdeȱbankeȱdeȱderȱBrøndbyȱfolk,ȱsomȱvarȱBandiȬ
dos.ȱȱ
ȱ
Flereȱafȱdeltagerneȱiȱundersøgelsenȱharȱogsåȱbevægetȱsigȱfraȱkriminelleȱnetværkȱoverȱiȱ
muslimskeȱ trossamfund.ȱ Somȱ denneȱ tidligereȱ rockerȱ forklarer,ȱ kanȱ derȱ væreȱ mangeȱ
fordeleȱiȱatȱforladeȱbandenȱtilȱfordelȱforȱetȱislamiskȱtrossamfund.ȱTrossamfundetȱnyderȱ
respektȱiȱmuslimskeȱindvandrermiljøerȱogȱkanȱpåȱdenȱbaggrundȱydeȱnogenȱbeskyttelseȱ
samtidigȱmedȱatȱetȱtrossamfundȱogsåȱtilbyderȱetȱfællesskab.ȱHvisȱdenȱenkelteȱkonverteȬ
rerȱ ellerȱ bliveȱ aktivtȱ praktiserendeȱ ogȱ enȱ delȱ afȱ menigheden,ȱ slettesȱ hansȱ potentielleȱ
gæld,ȱogȱpersonensȱrensesȱmoralsk.ȱSomȱLarsȱfortæller:ȱȱ
ȱ
Derudoverȱsåȱerȱderȱenȱtryghedȱi,ȱatȱhvisȱdetȱerȱnogleȱindvandrergrupperinger,ȱduȱharȱproȬ
blemerȱmed,ȱsåȱnårȱduȱselvȱgårȱhenȱogȱbliverȱpraktiserendeȱmuslim,ȱsåȱskalȱdeȱbareȱladeȱalȱ
gældȱogȱaltingȱgå.ȱSåȱvilȱderȱværeȱnogleȱimamer,ȱderȱpasserȱpåȱdig,ȱsomȱbekræfterȱatȱdeȱherȱ
bandemedlemmer,ȱingenȱafȱdemȱvilȱkunneȱgåȱindȱogȱlaveȱballadeȱmedȱdig…ȱȱ
I:ȱNåȱok,ȱsåȱderȱerȱduȱiȱenȱabsolutȱbeskyttelseȱnærmest.ȱEller…ȱȱ
Lars:ȱJa,ȱogȱgældȱbliverȱslettetȱogȱaltså,ȱdetȱerȱvirkeligȱenȱstorȱdelȱaf,ȱatȱderȱerȱnogen,ȱderȱ
vælgerȱatȱgøreȱdetȱder,ȱsomȱderȱikkeȱerȱsærligȱmangeȱderȱvedȱudenforȱmiljøerne.ȱMenȱdetȱerȱ
joȱselvfølgeligȱklart,ȱatȱhvisȱduȱerȱpraktiserendeȱmuslim,ȱogȱduȱliggerȱderȱmedȱrøvenȱiȱvejretȱ
5ȱgangeȱomȱdagen,ȱogȱimamerneȱerȱtætȱpåȱdem.ȱDeȱharȱenȱutroligȱsocialȱkontrolȱiȱdeȱmiljøȬ
er.ȱSåȱringerȱimamenȱtilȱetȱafȱbandemedlemmernesȱfar,ȱogȱsåȱbliverȱdeȱiȱbadȱstandingȱiȱfaȬ
milien,ȱhvisȱdeȱlaverȱmereȱrodȱiȱdet,ȱogȱsåȱbliverȱdenȱbareȱhhzzuuiitt,ȱhanȱerȱpraktiserendeȱ
muslim,ȱhanȱtagerȱtilȱMekka,ȱogȱsåȱtagerȱhanȱevt.ȱtilȱSyrien.ȱSåȱderȱerȱogsåȱnogetȱbeskyttelȬ
se.ȱMenȱdetȱerȱsådanȱenȱmegetȱgrov,ȱeller,ȱhvadȱkanȱmanȱsige,ȱsådanȱenȱlidtȱprimitivȱmådeȱ
atȱanskueȱdetȱpå.ȱDeȱherȱungeȱ mændȱsomȱerȱvoksetȱopȱmedȱislamȱsomȱdenȱenesteȱrigtigeȱ
sandhedȱogȱsomȱdefinererȱderesȱkulturȱrigtig,ȱrigtigȱmeget.ȱSåȱvilȱdetȱatȱgåȱekstremtȱindȱiȱ
detȱværeȱretȱforeliggende.ȱAltså,ȱdetȱ vilȱ væreȱenȱgodȱ måde,ȱduȱbliverȱogsåȱrenset,ȱnårȱ duȱ
gørȱdetȱher.ȱSåȱkanȱduȱfåȱrensetȱdinȱsamvittighedȱ påȱdenȱmåde…ȱJa,ȱderȱhvorȱviȱserȱdet,ȱ
somȱnogetȱekstremtȱogȱnogetȱvoldsomt,ȱderȱvilȱdetȱmåskeȱforȱnogleȱafȱdeȱmenneskerȱvære…ȱ
befriendeȱogȱaccepteret.ȱȱ
ȱ
Atȱ bliveȱ enȱ delȱ afȱ etȱ religiøstȱ fællesskabȱ harȱ forȱ flereȱ deltagereȱ iȱ denneȱ undersøgelseȱ
medført,ȱatȱdeȱharȱforladtȱderesȱkriminelleȱliv,ȱfordiȱdeȱharȱfundetȱenȱnyȱmeningȱmedȱ
tilværelsenȱiȱdetȱ religiøseȱfællesskab.ȱȱDetȱreligiøseȱfællesskabȱsynesȱatȱ rekruttereȱnyeȱ
aktivtȱtroendeȱvedȱatȱværetȱmegetȱopsøgendeȱiȱforholdȱtilȱatȱringeȱtilȱdenȱnye,ȱhvisȱdenȱ
enkelteȱikkeȱkommerȱogȱpåȱandreȱmåderȱfastholdeȱdemȱvedȱatȱindlemmeȱdemȱsocialtȱiȱ
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menighedenȱgennemȱatȱintroducereȱdemȱtilȱandreȱiȱfællesskabet,ȱmenȱogsåȱvedȱatȱlæreȱ
demȱandreȱsocialeȱomgangsformerȱbådeȱiȱforholdȱtilȱadfærdȱogȱsprogbrug.ȱ
ȱ

SomȱAli,ȱderȱerȱtidligereȱdeltagerȱiȱetȱkrimineltȱnetværk,ȱfortæller,ȱsåȱkunneȱbarnȬ

domsvennerȱpludseligȱvendeȱsigȱimodȱenȱiȱdeȱkriminelleȱfællesskaberȱpåȱgrundȱafȱstriȬ
dighederȱoverȱpengeȱogȱprofit.ȱAli,ȱderȱstadigȱenȱsjældentȱgangȱsesȱmedȱhansȱtidligereȱ
ogȱforsatȱkriminelleȱvenner,ȱfortællerȱom,ȱhvorȱmeningsløstȱhanȱfølteȱlivetȱsomȱkrimiȬ
nelȱvarȱiȱsinȱgentagelse,ȱogȱsidenȱomȱdenȱmeningȱhanȱoplevedeȱvedȱatȱbliveȱaktivȱprakȬ
tiserendeȱmuslim:ȱ
ȱ
Nårȱduȱerȱiȱsådanȱenȱgruppeȱder,ȱsåȱerȱmanȱbareȱligegladȱmedȱalleȱsammen,ȱogȱderȱerȱikkeȱ
nogen,ȱderȱskalȱtaleȱgrimtȱtilȱdig,ȱogȱderȱerȱikkeȱnogen,ȱderȱbestemmerȱoverȱdig,ȱfordiȱ’hvemȱ
erȱhan’ȱosv..ȱOgȱduȱkanȱbareȱlæggeȱhamȱned,ȱhvisȱdetȱer,ȱogȱsåȱerȱdetȱdet.ȱMenȱderȱskerȱforȱ
mangeȱmærkeligeȱting.ȱDetȱskerȱjoȱautomatiskȱiȱforskelligeȱdiskoteker,ȱhvorȱderȱerȱalkoholȱ
indblandetȱogȱstofferȱogȱsåȱvidere,ȱogȱsåȱkommerȱderȱaltȱmuligtȱdramaȱiȱdet.ȱSåȱkommerȱderȱ
nogenȱhårdeȱperioder,ȱogȱsåȱdenȱderȱharȱværetȱdinȱbedsteȱven,ȱdetȱharȱværetȱnærmesteȱfamiȬ
lieȱogȱsådanȱnoget,ȱogȱsåȱ skerȱderȱuenigheder,ȱogȱsåȱtænkerȱmanȱefterȱnogetȱtid,ȱhvordanȱ
kanȱdetȱladeȱsigȱgøre?ȱViȱharȱjoȱværetȱvennerȱiȱsåȱmangeȱår,ȱogȱhvordanȱkanȱderȱværeȱsådanȱ
enȱuenighed,ȱogȱdetȱkanȱmanȱjoȱikkeȱforstå,ȱogȱsåȱliggerȱhanȱså,ȱsåȱtænkerȱman,ȱdetȱherȱharȱ
jegȱlavet,ȱdetȱerȱjoȱbareȱmærkeligt.ȱDetȱførerȱjoȱikkeȱnogleȱstederȱhen.ȱHerȱlaverȱduȱenȱbunkeȱ
(penge),ȱogȱnæsteȱmånedȱharȱduȱikkeȱdenȱsammeȱbunke.ȱSåȱsvederȱdu,ȱogȱduȱsøgerȱefterȱ
denȱsammeȱbunkeȱigen.ȱOgȱduȱdrømmerȱomȱdenȱferie,ȱduȱfikȱsidst.ȱȱOgȱdetȱerȱsådanȱbareȱenȱ
rundkreds,ȱduȱved,ȱduȱbareȱløberȱi,ȱikke.ȱȱOgȱsåȱgikȱderȱsåȱlangȱtid,ȱjegȱsnakkedeȱmedȱforȬ
skelligeȱfolk,ȱderȱvarȱretledende,ȱderȱbederȱderesȱbøn.ȱDerȱholderȱsigȱtilȱfamilien,ȱrespektererȱ
folkeneȱomkringȱsig.ȱJegȱkunneȱbareȱseȱatȱderesȱhverdag,ȱdenȱgledȱbare.ȱȱ
ȱ
Aliȱmødteȱenȱdagȱenȱtidligereȱkammerat,ȱsomȱerȱpraktiserendeȱmuslim,ȱogȱsomȱfikȱhamȱ
medȱiȱmoskeen,ȱhvilketȱgjorde,ȱatȱhanȱblevȱinvolveretȱiȱmenighedenȱogȱdeȱaktiviteter,ȱ
derȱfinderȱstedȱder.ȱHanȱerȱgåetȱiȱgangȱmedȱatȱlæreȱsigȱarabiskȱforȱatȱkunneȱlæseȱkoraȬ
nen,ȱogȱsomȱhanȱforklarer,ȱharȱhansȱlivȱfåetȱenȱnyȱmening:ȱȱȱ
ȱ
Såȱhørteȱjegȱforskelligeȱimamer,ȱogȱimamerȱdeȱerȱaltidȱfornuftigeȱatȱhøreȱpå.ȱDeȱfortællerȱalȬ
tidȱdetȱbedste,ȱhvadȱetȱmenneskeȱer,ȱogȱhvordanȱhanȱfårȱdetȱbedsteȱudȱafȱsitȱlivȱmedȱsinȱfaȬ
milie,ȱmedȱsinȱnaboȱogȱmedȱdetȱhele.ȱDetȱgavȱbareȱmereȱmening,ȱogȱsåȱforstodȱjegȱmandag,ȱ
hvadȱmandagȱer,ȱogȱtirsdagȱogȱsådanȱnoget.ȱIȱstedetȱfor,ȱnårȱmanȱerȱheltȱude…ȱderȱharȱmanȱ
ikkeȱrigtigȱnogetȱtidspunkt,ȱduȱharȱikkeȱsåȱmangeȱgrænser…ȱdetȱerȱweekendȱheleȱtiden.ȱDetȱ
hele,ȱdetȱerȱbareȱligeȱmeget.ȱSåȱforstodȱjeg,ȱhvorforȱdetȱregner,ȱogȱhvorforȱdetȱsnerȱogȱhvorȬ
forȱdet,ȱduȱved…ȱFordiȱnormaltȱsåȱtænkerȱman,ȱ’ejȱnuȱregnerȱdetȱigen,ȱogȱhvorȱerȱdetȱirriȬ
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terendeȱogȱså’.ȱMenȱderȱerȱjoȱenȱmeningȱmed,ȱatȱdetȱregner.ȱȱJegȱfikȱetȱheltȱandetȱoverblikȱafȱ
livet,ȱafȱverdenȱogȱsådanȱnoget.ȱHvorforȱjegȱharȱspildtȱminȱtidȱsåȱmeget,ȱduȱved,ȱbareȱdrejetȱ
rundtȱogȱrundt.ȱDenȱeneȱugeȱvarȱrigtigȱluksus,ȱogȱdenȱandenȱvarȱlidtȱhårdȱogȱdenȱnæsteȱ
måned…ȱHvorȱdetȱheleȱnu,ȱdetȱerȱbare…ȱdetȱskiftedeȱheltȱanderledes.ȱManȱkanȱaldrigȱbliveȱ
lykkelig.ȱDetȱkanȱmanȱikkeȱiȱdenȱherȱverden.ȱMenȱdetȱerȱiȱhvertȱfaldȱmeget,ȱmegetȱbedre,ȱikȬ
ke.ȱ
ȱ
Somȱdetȱfremgår,ȱopfatterȱAliȱdetȱatȱværeȱpraktiserendeȱmuslimȱsomȱyderstȱmeningsȬ
givende.ȱ Detȱ harȱ forȱ hamȱ betydetȱ etȱ skifteȱ til,ȱ etȱ iȱ hansȱ øjneȱ megetȱ bedreȱ livȱ medȱ reȬ
spektfuldeȱsocialeȱrelationer,ȱenȱfølelseȱafȱoverblikȱogȱenȱmeningsfyldtȱrutine.ȱȱȱ
ȱ

Detȱreligiøseȱfællesskabȱtilbyderȱsåledesȱenȱacceptabelȱmådeȱatȱforladeȱetȱkrimineltȱ

livȱpå,ȱsamtidigȱsomȱiȱdetteȱtilfældeȱmoskeenȱogȱdetȱfællesskab,ȱderȱfindesȱder,ȱtilbyderȱ
nyeȱogȱikkeȬkriminelleȱrelationer,ȱdenȱenkelteȱkanȱogȱopmuntresȱtilȱatȱknytteȱanȱtil.ȱ

Overlap - flere og samtidige tilhørsforhold og identiteter
Denȱtredjeȱeksemplariskeȱcaseȱviȱvilȱintroducere,ȱkalderȱviȱ’overlap’.ȱVedȱatȱintroducereȱ
enȱeksemplariskȱcaseȱunderȱoverskriftenȱ’overlap’ȱønskerȱviȱatȱtydeliggøre,ȱhvordanȱviȱ
hverȱ isærȱ kanȱ haveȱ flereȱ forskelligeȱ tilhørsforholdȱ ogȱ dermedȱ identiteterȱ (relationenȱ
mellemȱosȱselvȱ–ȱogȱvoresȱ”vi’er”),ȱderȱudspillerȱsigȱafhængigtȱafȱdeȱforskelligeȱkontekȬ
sterȱogȱfællesskaber,ȱviȱhverȱisærȱerȱdelȱaf.ȱȱ
ȱ

Ordetȱ ’overlap’ȱ illustrererȱ netopȱ hvorȱ mangeȱ subtileȱ nuancer,ȱ derȱ erȱ iȱ spil,ȱ ogȱ atȱ

hverȱenkeltȱdeltagerȱiȱdisseȱmiljøerȱikkeȱbareȱ’er’ȱellerȱentydigtȱkanȱkategoriseresȱsomȱ
énȱtypeȱ påȱbaggrundȱaf,ȱ hvadȱderȱ udadtilȱ kanȱopfattesȱsomȱessentielleȱkarakteristika.ȱ
Hvemȱ viȱ er,ȱ ogȱ hvorledesȱ viȱ opfatterȱ osȱ selvȱ variererȱ efterȱ kontekstȱ ogȱ fællesskaber,ȱ
somȱiȱdeȱflesteȱtilfældeȱerȱensbetydendeȱmed,ȱatȱdenȱenkelteȱharȱflereȱtilhørsforholdȱogȱ
derafȱmultipleȱellerȱmangesidedeȱformerȱforȱidentitet,ȱhvilketȱvanskeliggørȱenȱentydigȱ
kategoriseringȱafȱdenȱindividuelleȱdeltager.ȱȱ
ȱ

Denȱenkeltesȱselvforståelseȱvilȱofteȱveksleȱafhængigȱafȱenȱpersonsȱlivsførelse,ȱdelȬ

tagelseȱogȱ tilhørsforholdȱiȱogȱpåȱ tværsȱafȱforskelligeȱkonteksterȱ ogȱfællesskaber.ȱKonȬ
tekst,ȱpositionerȱogȱståstederȱiȱforskelligeȱfællesskaberȱharȱsåledesȱafgørendeȱbetydningȱ
for,ȱhvordanȱdeltagerneȱkategoriseresȱogȱforståsȱafȱandreȱogȱfor,ȱhvordanȱdeȱforstårȱogȱ
kategorisererȱsigȱselv.ȱDeresȱselvforståelseȱsåvelȱsomȱandresȱopfattelserȱafȱdemȱvekslerȱ
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således,ȱaltȱefterȱhvemȱdeȱerȱsammenȱmed,ȱhvorȱdeȱerȱsammen,ȱogȱhvadȱdeȱforskelligeȱ
parterȱiȱsammenhængenȱerȱsammenȱom.156ȱ
ȱ

IȱforbindelseȱmedȱundersøgelsenȱinterviewedeȱviȱforskerȱiȱmilitantȱislamismeȱAnnȬ

SophieȱHemmingsenȱogȱManniȱCroneȱfraȱDanskȱinstitutȱforȱinternationaleȱStudierȱomȬ
kringȱ deresȱ opfattelseȱ afȱ ”CrossȬover”Ȭdiskursen.ȱ Somȱ AnnȬSophieȱ Hemmingsenȱ påȬ
peger,ȱerȱ”CrossȬOver”ȱuheldigt,ȱfordiȱderȱikkeȱerȱtaleȱomȱetȱskifteȱafȱidentiet,ȱmenȱsnaȬ
rereȱ hvilkeȱ deleȱ afȱ voresȱ identitetȱ viȱ bringerȱ iȱ spilȱ iȱ forskelligeȱ sammenhænge,ȱ ogȱ atȱ
detteȱharȱafgørendeȱbetydningȱfor,ȱhvordanȱviȱpositioneres.ȱViȱkanȱsåledesȱhaveȱmangeȱ
ogȱoverlappendeȱidentiteterȱsamtidig.ȱȱ
ȱ

Somȱnedenståendeȱeksemplerȱviser,ȱerȱentydigeȱkategoriseringerȱvanskelige.ȱAnnȬ

Sophieȱbrugerȱetȱtænktȱeksempelȱforȱatȱillustrere,ȱhvordanȱvoresȱidentitetȱerȱkontekstȬ
afhængig,ȱ ogȱ derforȱ hvordanȱ ogsåȱ deltagereȱ iȱ ekstremeȱ grupperȱ ogȱ bandemiljøernesȱ
identitetȱ vekslerȱ megetȱ hurtigereȱ ogȱ subtiltȱ endȱ ”CrossȬover”ȱ diskursenȱ laderȱ forstå.ȱ
Somȱhunȱforklarer:ȱ
ȱ
Altså,ȱsomȱalleȱosȱandre,ȱsåȱharȱduȱjoȱflereȱidentiteterȱpåȱsammeȱtid.ȱDuȱerȱflereȱidentiteterȱ
påȱsammeȱtidȱogȱiȱdenȱeneȱsammenhæng,ȱsåȱkommerȱdenȱ eneȱmereȱiȱspilȱendȱdenȱanden.ȱ
Menȱkontekstenȱkanȱjoȱogsåȱpludseligȱændreȱsig,ȱikke.ȱAltså,ȱhvisȱduȱsidderȱogȱerȱenȱhvidȱ
homoseksuelȱmand,ȱsåȱkanȱduȱiȱdenȱherȱgruppeȱiȱdetȱeneȱsekundȱværeȱenȱdelȱafȱenȱmajoritet,ȱ
derȱerȱnormal,ȱmenȱpludseligȱændrerȱsamtalenȱsig,ȱellerȱviȱserȱenȱreklameȱellerȱetȱellerȱanȬ
det,ȱsomȱpludseligȱbringerȱdinȱhomoseksualitetȱmereȱop.ȱOgȱsåȱerȱduȱligeȱpludseligȱenȱdelȱafȱ
enȱminoritetȱpåȱenȱellerȱandenȱmåde,ȱselvȱomȱduȱegentligȱsidderȱiȱdenȱsammeȱkontekstȱogȱ
sammenȱmedȱdeȱsammeȱmenneskerȱosv.ȱMenȱdetȱerȱenȱandenȱdelȱafȱdinȱidentitet,ȱderȱkomȬ
merȱfrem.ȱJegȱtror,ȱdetȱerȱdet,ȱviȱligesomȱogsåȱskal…ȱAltså,ȱdetȱviȱvedȱfraȱalleȱmuligeȱandreȱ
områder,ȱskalȱviȱhaveȱmedȱind.ȱ
ȱ
AnnȬSophieȱHemmingsenȱviser,ȱhvorȱvigtigtȱdetȱerȱatȱhaveȱetȱydmygtȱforholdȱtilȱvoresȱ
kategoriseringspraksis,ȱogȱatȱdetȱerȱafgørende,ȱatȱviȱudviklerȱetȱmegetȱmereȱnuanceretȱ
blik,ȱforȱ atȱforståȱhvordanȱkriminelleȱiȱnogleȱsammenhængȱ forstårȱogȱagererȱsomȱkriȬ
minelle.ȱMensȱdeȱiȱandreȱsammenhængeȱforstårȱsigȱselvȱsomȱforȱeksempelȱ’muslimer’,ȱ
ogȱatȱderȱderforȱikkeȱerȱtaleȱomȱ enȱbevægelseȱfraȱenȱgruppeȱtilȱenȱanden.ȱMenȱatȱderȱ
snarereȱerȱtaleȱomȱenȱkontekstȬȱogȱfællesskabsafhængigȱidentificeringȱmedȱnogleȱoverȬ
ordnedeȱ identitetsmarkører,ȱ derȱ bringesȱ iȱ spilȱ afhængigtȱ afȱ situation,ȱ emneȱ ogȱ samȬ
menhæng.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ Mørck,ȱ L.ȱ L.ȱ (2006).ȱ Grænsefællesskaber:ȱ Læringȱ ogȱ overskridelseȱ afȱ marginalisering.ȱ FrederiksȬ
berg:ȱRoskildeȱUniversitetsȱForlagȱ
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ȱ

Forȱ somȱ hunȱ videreȱ forklarer,ȱ kanȱ viȱ ogsåȱ iȱ enȱ sammenhængȱ fokusereȱ påȱ etȱ eleȬ

ment,ȱsomȱgiverȱnyȱinspirationȱogȱgiverȱvoresȱhandlingerȱetȱnytȱrationale,ȱmensȱderȱiȱ
andreȱ sammenhængeȱ erȱ andreȱ rationalerȱ ogȱ enȱ andenȱ kontekst,ȱ derȱ spillerȱ ind,ȱ derȱ
definererȱogȱafgør,ȱhvilkenȱbetydningȱviȱogȱandreȱtillæggerȱvoresȱhandlinger,ȱogȱderȬ
medȱhvemȱviȱpositioneresȱsom.ȱȱ
ȱ

Iȱsamtalenȱforsøgerȱviȱiȱfællesskab,ȱatȱtaleȱosȱfremȱtil,ȱhvordanȱviȱkanȱbeskrive,ȱdeȱ

positioneringsmekanismerȱAnnȬSophieȱogsåȱmener,ȱkarakterisererȱdetȱderȱiȱøjeblikketȱ
søgesȱ beskrevetȱ viaȱ ”CrossȬover”ȱ diskursen,ȱ hvorȱ der,ȱ somȱ hunȱ påpeger,ȱ nærmereȱ erȱ
taleȱomȱoverlappendeȱidentiteterȱogȱrationaler:ȱȱ
ȱ
I:ȱ Kanȱ manȱ nærmereȱ beskriveȱ det,ȱ somȱ atȱ personenȱ omformulererȱ deleȱ afȱ detȱ miljø,ȱ manȱ
måskeȱerȱi?ȱȱ
AnnȬSophie:ȱJa,ȱmanȱbegynderȱatȱindstilleȱsineȱbrillerȱlidtȱanderledesȱogȱseȱtingeneȱpåȱenȱ
andenȱmåde.ȱAltså,ȱsimpelthenȱåbnerȱsigȱoverforȱforȱnogleȱandreȱperspektiverȱogȱduȱkanȱpåȱ
mangeȱmåderȱfortsætteȱdinȱlivsstil,ȱmenȱiȱstedetȱforȱatȱduȱgør,ȱdeȱtingȱduȱgørȱforȱatȱfåȱpengeȱ
ellerȱstatus.ȱSåȱgørȱduȱdemȱforȱatȱgøreȱverdenȱtilȱetȱbedreȱsted.ȱ
I:ȱ Mmm.ȱ Såȱ duȱ fortsætterȱ medȱ detȱ samme,ȱ duȱ harȱ bareȱ andreȱ forklaringerȱ påȱ dinȱ egenȱ
handling,ȱmåske.ȱȱ
AnnȬSophie:ȱDetȱerȱjoȱénȱmådeȱatȱforståȱdetȱiȱhvertȱfald,ȱikke.ȱAltsåȱenȱandenȱmådeȱatȱratiȬ
onalisere...ȱintellektualisereȱdetȱduȱgør.ȱMenȱaltså,ȱjegȱvilȱikkeȱudelukke,ȱatȱderȱogsåȱerȱfolk,ȱ
derȱfxȱaltsåȱreeltȱønsker…ȱaltsåȱerȱbevidsteȱom,ȱatȱdenȱgangsterlivsstilȱdeȱhar,ȱdenȱønskerȱ
deȱikkeȱlængereȱatȱhave.ȱOgȱatȱderȱerȱdetȱsåȱnemmereȱatȱkonvertereȱsigȱselvȱtilȱpolitiskȱaktørȱ
endȱatȱkonvertereȱsigȱselvȱtil…ȱen…ȱhvadȱvedȱjeg…ȱansatȱiȱUnibank.ȱ
ȱ
Somȱ AnnȬSophiesȱ udtalelseȱ ogsåȱ ladeȱ forstå,ȱ såȱ erȱ alleȱ ændringerȱ afȱ livsførelseȱ ogsåȱ
prægetȱafȱenȱhigenȱefterȱenȱvisȱkontinuitetȱ–ȱsøgenȱefterȱnogetȱvelkendtȱȬȱdetȱerȱlettereȱ
atȱforsætteȱsomȱdenȱenkelteȱplejer,ȱogȱeventueltȱsåȱgiveȱdeȱsammeȱslagsȱhandlingerȱenȱ
andenȱforklaring,ȱfremforȱheltȱatȱskifteȱlivsstil.ȱDetȱerȱogsåȱdenȱforklaring,ȱviȱharȱpræȬ
senteretȱovenfor,ȱogȱsomȱviȱigenȱhører,ȱunderȱetȱinterviewȱafȱenȱtidligereȱdeltagerȱiȱenȱ
kriminelȱgruppe,ȱderȱharȱværetȱflereȱgangeȱiȱMellemøstenȱunderȱogȱefterȱdetȱarabiskeȱ
forår.ȱȱȱ
ȱ

Hanȱfortæller,ȱhvorledesȱhanȱopfatterȱenȱfyr,ȱderȱharȱbandetilhørighed,ȱogȱsomȱtogȱ

tilȱSyrienȱogȱkæmpede.ȱFyrenȱerȱiȱmedierneȱomtaltȱsomȱ’radikaliseret’ȱogȱIslamist.ȱMuȬ
hammedȱ menerȱ derimodȱ ikke,ȱ atȱ hanȱ erȱ nogenȱ islamist.ȱ Hanȱ erȱ derimodȱ Ȭȱ iȱ MuhamȬ
medsȱøjneȱȬȱenȱtypiskȱkriminel,ȱderȱogsåȱopførerȱsigȱsomȱ enȱkriminel,ȱnårȱhanȱ erȱ vedȱ
ISIS.ȱ Hanȱ er,ȱ somȱ Muhammedȱ siger,ȱ vantȱ til,ȱ atȱ manȱ viserȱ andre,ȱ altȱ manȱ gørȱ Ȭȱ showȱ
off.ȱDetȱerȱogsåȱderfor,ȱifølgeȱMuhammed,ȱatȱdenȱomtalteȱfyrȱharȱlagtȱbillederȱudȱafȱsigȱ
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selv,ȱhvorȱhanȱposererȱmedȱmaskingeværȱforskelligeȱsteder.ȱIflg.ȱMuhammedȱharȱhanȱ
forȱ eksempelȱ aldrigȱ kæmpet,ȱ iȱ modsætningȱ tilȱ andreȱ kriminelleȱ somȱ ISIS,ȱ ifølgeȱ MuȬ
hammed,ȱharȱhaftȱgodȱgavnȱaf.ȱIfølgeȱMuhammedȱhandlerȱdetȱkriminelleȱmiljøȱmegetȱ
om,ȱ”atȱviseȱsig”,ȱogȱdetȱerȱnetopȱhvadȱdenȱomtalteȱfyr,ȱiȱMuhammedsȱøjne,ȱgør.ȱSåȱherȱ
bliverȱkontinuitetenȱiȱlivsførelsenȱ”atȱviseȱsig”,ȱdvs.ȱfremføreȱsigȱselvȱpåȱenȱsærligȱmåȬ
de.ȱ
ȱ

MuhammedȱudfordrerȱligeledesȱCrossȬoverȬdiskursen/figuren,ȱellerȱmanȱkanȱsige,ȱ

atȱhanȱvenderȱdiskussionenȱomȱ”CrossȬover”ȱpåȱhovedet,ȱnårȱhanȱfortællerȱomȱsinȱegenȱ
løbebane,ȱhvorȱhan,ȱmensȱhanȱvarȱkriminel,ȱalleredeȱvarȱmegetȱpolitiskeȱinteresseretȱogȱ
bevidst.ȱDetȱpolitiskeȱharȱhanȱopretholdtȱsamtidigȱmed,ȱatȱhanȱnuȱogsåȱerȱblevetȱaktivȱ
religiøs,ȱ menȱ ikkeȱ længereȱ erȱ kriminelȱ Ȭȱ udoverȱ denȱ kriminaliseredeȱ handling,ȱ detȱ erȱ
blevetȱatȱtageȱtilȱSyrien.ȱ
ȱ

Enȱ andenȱ deltagerȱ iȱ undersøgelsenȱ erȱ Frank,ȱ somȱ ogsåȱ Ȭȱ iȱ enȱ kortȱ periodeȱ Ȭȱ harȱ

væretȱaktivȱmuslim,ȱsamtidigȱmedȱatȱhanȱvarȱkriminel.ȱHanȱmødteȱenȱdagȱenȱtidligereȱ
kammeratȱ påȱ gaden,ȱ somȱ fikȱhamȱinteresseretȱiȱIslam,ȱogȱ somȱvakteȱ enȱhigenȱ efterȱ etȱ
nytȱogȱbedreȱliv:ȱȱ
ȱ
Derȱbegyndteȱjegȱatȱfåȱproblemerȱmedȱdemȱindeȱfraȱbyenȱaf,ȱvarȱvedȱatȱslåȱenȱafȱdemȱihjelȱ
derinde…ȱDetȱbegyndteȱatȱbliveȱrigtig,ȱrigtigȱdestruktivt,ȱogȱjegȱbegyndteȱatȱbliveȱmereȱogȱ
mere,ȱhvadȱkanȱmanȱsige…ȱJegȱvilȱikkeȱsigeȱsindssyg,ȱmenȱjegȱbegyndteȱatȱbliveȱmereȱogȱ
mereȱ vild,ȱ ikke,ȱ ogȱ mereȱ ogȱ mereȱ tossetȱ ogȱ såȱ heltȱ tilfældigtȱ denȱ eneȱ aften,ȱ derȱ møderȱ jegȱ
minȱkammerat,ȱderȱstårȱiȱsådanȱenȱmuslimskȱdragt.ȱPåȱdetȱherȱtidspunkt,ȱderȱtrorȱjegȱikke,ȱ
jegȱharȱsetȱhamȱiȱ6Ȭ7ȱårȱellerȱsådanȱnoget,ȱhamȱher.ȱOgȱhanȱgiverȱmigȱetȱkæmpeȱkram,ȱogȱsåȱ
sigerȱhanȱtilȱmigȱ’hey,ȱhvadȱsåȱbroȱogȱhvadȱlaverȱdu?’ȱ’Duȱserȱud,ȱsomȱomȱduȱharȱdetȱrigtigȱ
dårligt’ȱogȱsådanȱnoget,ȱsigerȱhanȱtilȱmig.ȱJegȱsynesȱselv,ȱjegȱhavdeȱdetȱherreȱfedt.ȱJegȱvarȱ
påȱhormonerȱogȱstorȱogȱtrænetȱogȱsåȱgodtȱud.ȱJegȱfølteȱiȱhvertȱfald,ȱjegȱhavdeȱdetȱokȱudenpå,ȱ
ikke.ȱMenȱhanȱsåȱigennemȱdetȱder.ȱHanȱblevȱvirkeligȱsådan…ȱspurgteȱindȱtilȱdetȱog…ȱsåȱ
sagdeȱhan,ȱomȱjegȱikkeȱhavdeȱlystȱtilȱatȱkommeȱoverȱtilȱhamȱogȱhøreȱnogetȱomkringȱIslamȱogȱ
høreȱomkringȱdeȱherȱting.ȱOgȱigenȱderȱvarȱderȱdenȱderȱindeȱiȱmig,ȱderȱvarȱsådanȱen…ȱja,ȱ
jegȱvedȱikke…ȱderȱvarȱiȱhvertȱfaldȱetȱellerȱandetȱindeȱiȱmig,ȱenȱhigen…,ȱderȱgerneȱvilleȱvækȱ
fraȱdenȱverdenȱogȱhenȱtilȱhamȱogȱtilȱdeȱderȱting.ȱȱ
ȱ
SomȱFrankȱsiger,ȱerȱmødetȱtilfældigt,ȱmenȱrammerȱnedȱiȱenȱhigen,ȱhanȱiȱmangeȱsituatiȬ
onerȱharȱfølt,ȱenȱhigenȱefterȱetȱandetȱliv.ȱHanȱvedȱintetȱomȱIslam,ȱmenȱvælgerȱatȱkonȬ
vertereȱogȱforsøgeȱatȱstoppeȱalȱsinȱkriminelleȱaktivitet.ȱȱ
ȱ

DetȱerȱsomȱFranksȱeksempelȱviserȱheltȱuovervejet.ȱPåȱsammeȱtidȱharȱhanȱenȱmusȬ

limskȱkæresteȱogȱsynesȱegentlig,ȱatȱdetȱlyderȱ’fedt’ȱatȱbliveȱmuslim.ȱMenȱsomȱhanȱforȬ

ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

klarer,ȱerȱdetȱikkeȱdeȱstoreȱovervejelser,ȱderȱliggerȱbag.ȱMenȱsnarereȱsynesȱdetȱatȱkonȬ
vertere,ȱatȱmuliggøreȱatȱhanȱpotentieltȱkanȱgifteȱsigȱmedȱsinȱmuslimskeȱkæreste,ȱopfylȬ
deȱdenȱhigenȱFrankȱfølerȱogȱgiveȱhamȱ’nyeȱvenner’,ȱsomȱhanȱsiger:ȱȱ
ȱ
Såȱtogȱjegȱhenȱogȱsnakkedeȱmedȱhamȱderȱminȱkammerat,ȱenȱdanskȱkonvertit.ȱSåȱsynesȱjegȱ
bare,ȱdetȱlødȱherreȱfedtȱogȱsåȱsådanȱheltȱuovervejetȱbeslutning,ȱderȱvalgteȱjegȱbareȱatȱkonȬ
vertereȱtilȱislam,ȱsådanȱbareȱpåȱstedet.ȱBareȱsådanȱ’nåȱokȱdetȱlyderȱfedt,ȱduȱved,ȱnåȱok,ȱsuȬ
per’.ȱHendeȱderȱhunȱvilȱgerneȱgiftes,ȱogȱsåȱjegȱharȱaltidȱværetȱsådanȱen,ȱderȱbareȱfølte,ȱnårȱ
derȱerȱenȱchance;ȱ’Nåȱokȱfedt,ȱdetȱlyderȱsuper,ȱjaȱokȱcool,ȱhvadȱgørȱman?’ȱ’Ok,ȱsådanȱher,ȱduȱ
sigerȱligeȱdeȱderȱordȱogȱgårȱudȱogȱvaskerȱdig’.ȱJa,ȱsåȱgikȱjegȱligeȱudȱogȱvaskedeȱogȱsåȱindȱogȱ
sagdeȱdeȱ derȱord,ȱmanȱsiger,ȱogȱsåȱvarȱ jegȱmuslim.ȱSåȱdroppedeȱjegȱbareȱdetȱderȱnetværkȱ
fuldstændig.ȱBegyndteȱatȱbedeȱogȱsådanȱnoget.ȱSagdeȱtilȱdeȱderȱmennesker,ȱjegȱvilleȱgerneȱ
væreȱmuslim.ȱMenȱdeȱstodȱalleȱsammenȱsådanȱogȱkiggedeȱpåȱmigȱalligevelȱsådan,ȱhvadȱfanȬ
den,ȱduȱved…ȱhvadȱfuckȱsnakkerȱduȱom,ȱagtigt,ȱikke.ȱ
ȱ
Citaterneȱviser,ȱhvorȱsituationelleȱFranksȱbevægelsesretningerȱer,ȱhvorȱforskelligeȱidenȬ
titeterȱdetȱimplicerer,ȱogȱcasenȱgiverȱogsåȱetȱindblikȱiȱdenȱkontekstuelleȱforankring,ȱogȱ
deȱforskelligeȱ hensynȱderȱmotivererȱFranksȱ’pludselige’ȱvalgȱomȱatȱtilslutteȱsigȱȬȱiȱdetȱ
herȱtilfældeȱȬȱetȱmuslimskȱfællesskab.ȱIȱførsteȱomgangȱetȱstortȱskiftȱiȱidentitetȱudenȱanȬ
dreȱumiddelbareȱforandringerȱendȱatȱFrankȱgennemførerȱdetȱritual,ȱderȱgiverȱhamȱadȬ
gangȱtilȱatȱkaldeȱsigȱmuslim.ȱFranksȱhurtigeȱbeslutningȱgiverȱȬȱderȱogȱdaȱȬȱmeningȱogȱ
forekommerȱhamȱatȱtilbydeȱnogleȱattraktiveȱmuligheder,ȱmenȱhanȱforsætterȱefterȱkortȱ
tidsȱpauseȱsinȱkriminelleȱløbebaneȱogȱkanȱalligevelȱikkeȱløsriveȱsigȱfraȱsitȱtidligereȱliv.ȱ
Hanȱerȱderforȱiȱenȱkortȱperiodeȱpåȱsammeȱtidȱmuslimȱogȱinvolveretȱiȱkriminalitet,ȱsomȱ
hanȱfortæller:ȱ
ȱ
Derȱstårȱjegȱmedȱdenȱherȱmuslimskeȱbededragtȱogȱsnakkerȱmedȱnogleȱafȱdeȱderȱperkereȱpåȱ
RamadanenȱȬdenȱsammeȱdag,ȱskifterȱmitȱtøjȱiȱtasken,ȱtagerȱdernedȱogȱskifterȱtøjȱogȱgårȱopȱ
tilȱdeȱderȱx’erȱ(rockergruppering),ȱjegȱlavedeȱforretningȱmedȱȬȱhanȱgrinerȱȬȱafleveredeȱdetȱ
derȱcoke,ȱsomȱjegȱogsåȱhavdeȱiȱdenȱtaske,ȱtilȱdem,ȱkomȱudȱderfra,ȱgikȱoverȱtilȱsådanȱenȱEidȱ
Fest.ȱOgȱsåȱudeȱforanȱdenȱderȱEid,ȱderȱslogȱenȱafȱmineȱvenner,ȱhanȱlikvideredeȱenȱanden….ȱ
Ogȱdetȱvarȱder,ȱjegȱvalgteȱsådanȱheltȱatȱgåȱheltȱvækȱfraȱIslam,ȱogȱgåȱetȱstepȱheltȱvækȱfraȱdetȱ
der,ȱkanȱmanȱsige,ȱreligiøseȱogȱspirituelle,ȱellerȱhvadȱdetȱvar.ȱOgȱsåȱbareȱsigeȱ’fuckȱdet’,ȱduȱ
ved.ȱJegȱkunneȱikkeȱfindeȱudȱafȱdet,ȱogȱjegȱvilleȱbareȱværeȱkriminelȱigen,ȱogȱdetȱvarȱdet,ȱjegȱ
altidȱhavdeȱværetȱȬagtigt,ȱjegȱkunneȱfindeȱudȱaf,ȱikke.ȱ
ȱ

ȱ
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Frankȱkanȱefterȱepisodenȱikkeȱfindeȱudȱaf,ȱhvadȱhanȱskal.ȱIȱdetteȱmomentȱbliverȱalleȱensȱ
iȱhansȱøjne,ȱuansetȱomȱdeȱerȱreligiøseȱellerȱikke,ȱsåȱsynesȱdetȱatȱværeȱdeȱsammeȱvoldeliȬ
geȱogȱkriminelleȱhandlinger,ȱdeȱforetagerȱsig.ȱHanȱvælgerȱIslamȱfra,ȱforȱsomȱhanȱsiger,ȱ
følerȱhanȱikke,ȱatȱhanȱkanȱfindeȱudȱafȱdet,ȱogȱatȱdetȱhellerȱikkeȱsynesȱatȱgøreȱdenȱstoreȱ
forskel.ȱȱ
ȱ

Somȱ citaterneȱ viser,ȱ erȱ derȱ mangeȱ samtidighederȱ ogȱ forskelligartedeȱ positioner,ȱ

derȱerȱåbneȱforȱsammeȱdeltagerȱȬȱafhængigȱafȱhvemȱdeȱerȱsammenȱmed,ȱhvadȱkontekȬ
stenȱ erȱ samtȱ motivationenȱ forȱ handlingen.ȱ Frankȱerȱ såledesȱbådeȱkokainhandler,ȱmenȱ
hanȱopfatterȱsigȱogsåȱiȱenȱellerȱandenȱgradȱsomȱenȱdelȱafȱdetȱreligiøseȱfællesskabȱogȱharȱ
bådeȱbededragtȱogȱkokainȱiȱsammeȱtaskeȱogȱaflevererȱkokainenȱogȱdeltagerȱiȱEidȱfestenȱ
påȱ sammeȱ dag.ȱ Menȱ Franksȱ kropsliggjorteȱ viden,ȱ værdisætȱ ogȱ orienteringȱ erȱ påȱ enȱ
gangȱsplittetȱiȱtoȱmegetȱforskelligeȱpotentielleȱbevægelsesretninger,ȱmenȱhanȱforbliverȱ
nogenlundeȱdenȱsamme.ȱȱ
ȱ

Somȱ tidligereȱ nævnt,ȱ ogȱ somȱ forskerȱ iȱ ekstremismeȱ ogȱ historieȱ Chrisȱ Holmstedȱ

ogsåȱ påpeger,ȱ bærerȱ heleȱ miljøerȱ ogsåȱ overlappendeȱ rationalerȱ ogȱ identiteterȱ iȱ sigȱ ogȱ
kanȱderforȱpåȱsammeȱtid,ȱagereȱogȱkarakteriseresȱsomȱpolitiskȱekstremismeȱogȱbander,ȱ
somȱhanȱpåpegerȱomȱdeȱtidligereȱaktiveȱhøjreekstremeȱgrupperȱiȱDanmark,ȱBloodȱandȱ
HonourȱogȱCombatȱ18:ȱ
ȱ
Jegȱvilȱsige,ȱdetȱerȱiȱhvertȱfald,ȱdetȱerȱselvfølgeligȱdetȱcellofanpapir,ȱderȱerȱpakketȱrundtȱom,ȱ
erȱjoȱnationalsocialismen.ȱEnȱmegetȱekstremȱtolkningȱafȱnationalsocialismenȱȬȱCombatȱ18ȱ
ogȱ Bloodȱ andȱ Honour,ȱ menȱ hvisȱ manȱ kiggerȱ påȱ deresȱ aktiviteter,ȱ kriminelleȱ aktiviteter,ȱ
voldsudøvelseȱosv..ȱJamenȱsåȱsynesȱjeg,ȱdeȱharȱmereȱtilfællesȱmedȱdet,ȱviȱforstårȱsomȱrockerȬ
banderȱiȱdagȱellerȱbandevæsen.ȱOgȱdetȱerȱjoȱogsåȱiȱdeȱgrupper,ȱduȱser,ȱatȱfolkȱdeȱbevægerȱsigȱ
fra…ȱoverȱiȱrockermiljøet.ȱȱAltså,ȱderȱerȱikkeȱsærligȱlangtȱfraȱCombatȱ18ȱogȱBloodȱandȱHoȬ
nourȱoverȱtilȱHellsȱAngelsȱellerȱBandidos...ȱEllerȱdenȱvoldȱderȱblevȱudøvetȱfraȱ(ny)nazistiskȱ
hånd,ȱdetȱerȱjoȱenȱvold,ȱderȱerȱrettetȱmodȱpolitiskeȱfjender,ȱsomȱikkeȱerȱøkonomiskȱmotiveret,ȱ
kanȱmanȱsige,ȱdenȱerȱideologiskȱmotiveretȱ…ȱȱ
ȱ
Sigerȱhanȱogȱforsætter:ȱ
ȱ
Detȱherȱmedȱnazistiskȱpropagandaȱogȱsåȱvidere,ȱogȱdetȱmedȱatȱtjeneȱpengeȱpåȱdet,ȱsåȱfårȱduȱ
nogleȱoverlapȱligeȱpludselig.ȱSåȱkommerȱderȱetȱøkonomiskȱrationaleȱindȱiȱvolden,ȱogȱsåȱderȱ
erȱdetȱjoȱpåȱetȱtidspunkt,ȱatȱmanȱbegynderȱatȱslåsȱinterntȱiȱCombatȱ18ȱogȱBloodȱandȱHoȬ
nourȱogȱbegynderȱatȱslåȱhinandenȱihjel,ȱsimpelthen,ȱikke,ȱogȱdetȱdrejerȱsigȱomȱpenge.ȱDetȱerȱ
derȱikkeȱnogenȱtvivlȱom.ȱDetȱgørȱdetȱiȱSverige,ȱdetȱgørȱdetȱiȱEngland,ȱdetȱgørȱdetȱogsåȱherȬ
hjemme.ȱDetȱerȱpenge,ȱdetȱdrejerȱsigȱom.ȱSåȱmanȱkanȱsige,ȱdenȱfunktionalitet,ȱsomȱvoldenȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

har,ȱerȱjoȱmegetȱnemȱatȱoverføreȱtilȱrockergrupperne.ȱAltså,ȱduȱlærerȱetȱerhverv,ȱduȱlærerȱetȱ
voldeligtȱhåndværkȱsomȱhøjreekstremist.ȱDuȱlærerȱatȱslåȱpåȱtæven,ȱogȱdeȱkundskaberȱdeȱerȱ
joȱogsåȱefterspurgtȱiȱrockermiljøet.ȱSå…ȱSåȱderȱerȱjoȱikkeȱsærligȱlangtȱderover.ȱOgȱnårȱmanȱ
harȱværetȱiȱdeȱnazistiskeȱmiljøerȱtilstrækkeligȱlangȱtid,ȱforȱmangeȱafȱdemȱsåȱkommerȱpoliȬ
tikkenȱogsåȱtilȱpludseligȱikkeȱatȱbetydeȱsærligtȱmeget.ȱJo,ȱok.ȱManȱharȱSSȱtatoveringerȱogȱ
alleȱdeȱherȱtingȱsagerȱog…ȱMenȱjegȱtrorȱetȱellerȱandetȱstedȱikke,ȱdetȱbetyderȱsåȱmeget.ȱDetȱ
bliverȱnogleȱandreȱting,ȱderȱkommerȱtil…ȱOgȱdetȱbliverȱdeȱsocialeȱdynamikkerȱiȱgruppenȱogȱ
simpelthenȱogsåȱatȱoverleve.ȱȱOgȱdetȱerȱderȱkriminalitetenȱkommerȱindȱiȱbilledet.ȱȱ
ȱ
ChrisȱHolmstedsȱcitatȱillustrererȱdenȱsammeȱpointe,ȱAnnȬSophieȱHemmingsenȱfremførȬ
te,ȱ atȱ deltagerneȱ udviklerȱ enȱ andenȱ orienteringȱ indenforȱ miljøet.ȱ Deltagerneȱ iȱ sammeȱ
fællesskabȱfår,ȱiȱovennævnteȱeksempelȱmedȱtiden,ȱetȱandetȱrationale,ȱsomȱdeȱudviklerȱ
viaȱ deresȱ engagementȱ iȱ handelȱ medȱ musikȱ ogȱ naziȬartefakter,ȱ ogȱ atȱ deȱ derved,ȱ somȱ
Chrisȱ påpeger,ȱ bliverȱ orienteretȱ modȱ pengeȱ ogȱ indtjening.ȱ Detȱ resultererȱ i,ȱ atȱ voldenȱ
rettesȱ modȱ andreȱ interntȱ iȱ miljøet,ȱ fordiȱ deltagerneȱ nuȱ handlerȱ medȱ profitȱ forȱ øjeȱ ogȱ
ikkeȱlængereȱagererȱmedȱreferenceȱtilȱenȱpolitiskȱogȱideologiskȱsag,ȱpåȱtrodsȱafȱatȱideoȬ
logiskeȱ symbolerȱ ogȱ nationalsocialistiskeȱ udsagnȱ erȱ detȱ ”cellofanpapirȱ handlingerneȱ
pakkesȱindȱi”,ȱsomȱChrisȱudtrykkerȱdet.ȱ
ȱȱȱ

Bådeȱ deȱ højreekstremeȱ miljøerȱ ogȱ rocker/bandeȬmiljøerneȱ harȱ brugȱ forȱ enȱ voldsȬ

kompetence,ȱ somȱ deltagerneȱ overȱ tidȱ opøver,ȱ ogȱ somȱ kanȱ anvendesȱ iȱ beggeȱ miljøer,ȱ
hvorforȱdet,ȱsomȱtidligereȱnævnt,ȱogsåȱgørȱdetȱmereȱnaturligtȱforȱdeltagerneȱatȱagereȱogȱ
bevægeȱsigȱpåȱtværsȱafȱdisseȱgrupperinger.ȱȱ
ȱ

Menȱpointenȱerȱher,ȱatȱiȱstedetȱforȱdenȱ”CrossȬover”ȱbevægelseȱfraȱAȱtilȱB,ȱsomȱdenȱ

aktuelleȱpolitiskȱskabteȱdiskursȱunderstreger,ȱsåȱerȱdetȱviȱherȱbetegnerȱ’overlap’,ȱmåskeȱ
nærmereȱ enȱ kollektivtȱ forankretȱ bevægelse,ȱ hvorȱ deltagereȱ udspillerȱ forskelligartedeȱ
rationalerȱogȱidentiteterȱafhængigȱafȱenȱdagsorden,ȱhvorȱdenȱenkelteȱbådeȱindividuelt,ȱ
menȱpotentieltȱogsåȱsomȱenȱdelȱafȱetȱkollektiv,ȱløbendeȱjustererȱrationaler,ȱbehov,ȱrelaȬ
tionerȱogȱmulighederȱafhængigȱafȱogȱiȱenȱskiftendeȱkontekst.ȱ

Glidende bevægelser
Fjerdeȱ ogȱ sidsteȱ eksemplariskeȱ caseȱ kalderȱ viȱ ’glidendeȱ bevægelser’.ȱ ’Glidendeȱ bevæȬ
gelser’ȱillustrererȱdeȱbevægelser,ȱdeȱenkelteȱdeltagereȱȬȱpåȱtværsȱafȱmiljøerȱogȱgrupperȱȬȱ
gennemgår,ȱnårȱdeȱbevægerȱsigȱfraȱetȱmiljøȱtilȱetȱandetȱȬȱuansetȱomȱdetteȱmiljøȱerȱkriȬ
mineltȱellerȱikke.ȱBevægelserneȱskerȱoverȱlangȱtid,ȱhvorȱdenȱenkelteȱudviklerȱnyeȱrelaȬ
tionerȱmedȱandreȱmenneskerȱudenforȱellerȱpåȱkantenȱafȱdetȱmiljø,ȱhanȱerȱdeltagerȱiȱogȱ
identificererȱsigȱmed.ȱȱ

ȱ
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Bevægelserneȱ erȱ dobbelte,ȱ forståetȱ påȱ denȱ mådeȱ atȱ denȱ enkelteȱ involveresȱ iȱ nyeȱ

aktiviteterȱogȱrelationer,ȱderȱliggerȱiȱyderkantenȱafȱdetȱmiljøȱellerȱdenȱgruppe,ȱdenȱenȬ
kelteȱerȱengageretȱi.ȱPersonenȱerȱsåledesȱblevetȱengageretȱiȱaktiviteter,ȱderȱerȱåbenȱforȱ
nyeȱrelationerȱsamtidigȱmed,ȱatȱhanȱerȱtrætȱafȱtingenesȱtilstandȱiȱdetȱmiljø,ȱhanȱalleredeȱ
erȱenȱdelȱaf.ȱȱ
ȱ

Bevægelserneȱ kanȱ sammenlignesȱ medȱ det,ȱ derȱ ogsåȱ indenforȱ ekstremismeforskȬ

ningenȱbeskrivesȱsomȱ”pushȱandȱpull–faktorer”157.ȱDetȱvilȱsigeȱforhold,ȱderȱpåȱsammeȱ
tidȱgør,ȱatȱdenȱenkelteȱopleverȱenȱtræthedȱiȱforholdȱtilȱdenȱgruppe,ȱhanȱerȱenȱdelȱafȱogȱ
følerȱsigȱtiltrukketȱafȱandreȱforholdȱudenȱforȱgruppen,ȱsomȱhanȱvurdererȱsomȱværendeȱ
attraktive.ȱȱȱ
ȱ

Langtȱ deȱ flesteȱ deltagereȱ vilȱ påȱ etȱ tidspunkȱ foretageȱ sådanneȱ ’glidendeȱ bevægelȬ

ser’,ȱdaȱdenȱheltȱovervejendeȱdelȱafȱalleȱdeltagereȱiȱbådeȱekstremeȱgrupperȱogȱkriminelȬ
leȱ miljøerȱ medȱ tidenȱ vilȱ søgeȱ andreȱ aktiviteterȱ ogȱ tilhørsforholdȱ ogȱ derforȱ løsriveȱ sig.ȱ
Deȱ glidendeȱ bevægelserȱ erȱ såledesȱ enȱ delȱ afȱ enȱ proces,ȱ hvorȱ individetȱ retterȱ sinȱ opȬ
mærksomhedȱ andetstedsȱ ogȱ erȱ derforȱ resultatȱ afȱ enȱ forandretȱ orientering,ȱ interesse,ȱ
relationȱog/ellerȱpositionȱ–ȱkombineretȱmedȱenȱmuligȱadgang.ȱȱ
ȱ

SomȱiȱnedståendeȱtilfældeȱhvorȱdenȱtidligereȱvenstreekstremistȱHansȱPeterȱforklaȬ

rer,ȱhvordanȱ hanȱ bevægedeȱsigȱfraȱatȱværeȱ enȱ megetȱ aktivȱdeltagerȱ iȱ detȱ venstreȱ eksȬ
tremistiskeȱ miljøȱ tilȱ atȱ bliveȱ stadigȱ mereȱ kriminelȱ ogȱ stadigȱ mindreȱ politiskȱ aktiȬ
vist/ekstremist.ȱSomȱhanȱfortæller,ȱblevȱhamȱogȱhansȱvennerȱinvolveretȱiȱendnuȱenȱtypeȱ
kriminalitetȱ viaȱ hashsalg,ȱ somȱ medførteȱ nyeȱ relationerȱ tilȱ rockereȱ ogȱ prospekts,ȱ derȱ
ogsåȱ igangsatteȱ overvejelserȱ hosȱ hamȱ ogȱ hansȱ kammerater,ȱ omȱ deȱ selvȱ skulleȱ gåȱ denȱ
vej.ȱMenȱsomȱhanȱsiger,ȱhavdeȱdeȱingentingȱtilfællesȱmedȱrockerneȱværdimæssigt.ȱHanȱ
siger:ȱ
ȱ
Altså,ȱviȱkøbteȱmasserȱafȱhash,ȱtypiskȱafȱmarokkanereȱogȱenȱdanskerȱsomȱselvȱtransportereȬ
deȱdetȱopȱogȱkøbteȱenȱlilleȱsmuleȱafȱham.ȱMenȱtypiskȱmestȱenȱmarokkaner,ȱsomȱtransporteȬ
redeȱdetȱdirekteȱop,ȱogȱsåȱhavdeȱviȱenȱletȱkontaktȱtilȱhamȱherȱrockeren,ȱsomȱviȱkøbteȱenȱlilleȱ
smuleȱhashȱaf.ȱMenȱellersȱvarȱdetȱegentligȱbareȱatȱmødesȱmedȱhamȱengangȱomȱmånedenȱogȱ
ligeȱsnakkeȱmedȱham,ȱogȱhanȱkunneȱfåȱsineȱpenge.ȱOgȱviȱhavdeȱlidtȱenȱdrømȱom…ȱJegȱhavȬ
deȱlidtȱ enȱ drømȱomȱatȱ bliveȱrocker.ȱDetȱvarȱbareȱ noget,ȱviȱtalteȱom.ȱMenȱviȱ varȱsammenȱ
medȱprospectsȱtilȱrockereȱogȱsådanȱnoget.ȱViȱhavdeȱintetȱtilfællesȱmedȱdemȱoverhovedet.ȱOgȱ
jegȱkunneȱsletȱikkeȱforestilleȱmigȱatȱdyrkeȱsådanȱetȱrockerliv.ȱMenȱdetȱvarȱmere…ȱDetȱvarȱ
strategiskeȱårsager,ȱdenȱmagtȱderȱfølgerȱmedȱatȱværeȱrocker.ȱMenȱdetȱvarȱbareȱnoget,ȱviȱtalȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(2009).ȱIntroduction.ȱI:ȱBjørgo,ȱT.,ȱ&ȱHorgan,ȱJ.ȱ(Red.),ȱLeavingȱTerrorȬ
ismȱBehind.ȱ(s.ȱ1Ȭȱ15)ȱNewȱYork:ȱRoutledgeȱ
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teȱom.ȱAltså,ȱviȱgjordeȱdetȱaldrig.ȱViȱvarȱvedȱpåȱetȱtidspunktȱatȱskulleȱkøbeȱnoget,ȱviȱvilleȱ
laveȱtilȱenȱnatklub.ȱDetȱvilleȱviȱgøreȱmedȱhamȱherȱHAȇeren.ȱOgȱviȱvarȱengangȱvedȱatȱskulleȱ
overtage…ȱenȱhashklub,ȱhanȱhavde,ȱogȱsåȱsamtidigȱskulleȱhanȱogsåȱværeȱenȱdelȱafȱdetȱhashȬ
halløj,ȱviȱlavede.ȱSåȱpåȱdenȱmådeȱså…ȱsåȱfikȱviȱenȱtættereȱogȱtættereȱrelation,ȱogȱdetȱerȱjoȱ
derfor,ȱjegȱtror,ȱviȱbegyndteȱatȱtænkeȱoverȱdet,ȱogȱomȱmanȱskulleȱgåȱindȱiȱrockermiljøet.ȱOgȱ
ellersȱså…ȱsåȱhangȱviȱjoȱlidtȱudȱmedȱkriminelleȱfolk.ȱȱ
ȱ
Citatetȱ illustrerer,ȱ hvorledesȱ Hansȱ Peterȱ ogȱ hansȱ vennerȱ iȱ kraftȱ afȱ deresȱ involveringȱ iȱ
hashhandlenȱ bådeȱ fårȱ etȱ nytȱ fokusȱ ogȱ introduceresȱ tilȱ nyeȱ relationer,ȱ derȱ skaberȱ enȱ
overvejelseȱ omȱ detȱ erȱ rockervejen,ȱ enȱ afȱ demȱ skalȱ gåȱ Ȭȱ ’afȱ strategiskeȱ årsager’,ȱ somȱ
HansȱPeterȱudtrykkerȱdet.ȱDeȱopleverȱdenȱmagtȱrockerneȱharȱogȱsynesȱpåȱdaværendeȱ
tidspunktȱatȱvurdereȱdenȱsomȱpositivȱogȱattraktivȱforȱderesȱvirke.ȱDeresȱfællesȱinteresseȱ
iȱhashhandelȱgør,ȱatȱdeȱfårȱenȱtættereȱogȱtættereȱrelationȱtilȱandreȱmenneskerȱmedȱanȬ
dreȱ interesser,ȱ formerȱ forȱ kriminalitetȱ ogȱ orienteringer,ȱ endȱ demȱ deȱ harȱ færdedesȱ
blandtȱdeȱsidsteȱår.ȱȱ
ȱ

Deresȱnyeȱinteresserȱogȱrelationerȱkommerȱogsåȱtilȱudtrykȱpåȱandreȱmåder,ȱidetȱdeȱ

skifterȱtøjstilȱogȱiȱdetȱheleȱtagetȱbegynderȱatȱudvikleȱsigȱpåȱ enȱmåde,ȱderȱogsåȱfårȱdetȱ
miljø,ȱHansȱPeterȱindtilȱdaȱharȱidentificeretȱsigȱmed,ȱtilȱatȱtageȱafstandȱfraȱdem.ȱ
ȱ
I:ȱSåȱIȱharȱegentligȱadskiltȱjerȱselvȱfraȱdet,ȱIȱreeltȱsetȱvarȱenȱdelȱaf?ȱDetȱerȱvedȱatȱglideȱiȱbagȬ
grunden.ȱȱ
HansȱPeter:ȱJa.ȱJaȱogȱfeministerneȱsynes…,ȱsomȱviȱellersȱhavdeȱtætteȱvenskaberȱmedȱogȱførȱ
iȱtidenȱboedeȱmed,ȱdeȱsynesȱogså,ȱviȱvarȱblevetȱheltȱlangtȱude.ȱDeȱsynesȱviȱvarȱmacho.ȱDetȱ
atȱviȱbareȱdyrkerȱvoldenȱogȱdyrkerȱdenȱbestemteȱtøjstil,ȱviȱgårȱi.ȱIȱforholdȱtilȱmegetȱafȱdetȱ
andetȱogȱikkeȱgiderȱværeȱengageredeȱiȱpolitik.ȱȱ
I:ȱHvadȱtøjȱbrugerȱIȱiȱforholdȱtilȱdem,ȱfx.ȱȱ
HansȱPeter:ȱDetȱerȱbareȱatȱgåȱiȱmærketøj,ȱsomȱNorthȱFaceȱtøjȱogȱsådanȱnogleȱting,ȱiȱstedetȱ
forȱatȱgåȱiȱslidtȱtøjȱogȱbumperȱjakkerȱogȱdreadlocksȱogȱsådanȱnoget,ȱsåȱerȱviȱheltȱkronragedeȱ
ogȱgårȱi…ȱtypiskȱsådanȱnogetȱNorthȱFaceȱtøj.ȱSådanȱlidtȱmereȱkriminelȱidentitet,ȱharȱvi.ȱȱ
ȱ
Citatetȱillustrerer,ȱhvorledesȱHansȱPeterȱogȱhansȱvennerȱforandrerȱsig.ȱDeȱfårȱnyeȱværȬ
dierȱsetȱfraȱdetȱvenstreradikaleȱmiljø,ȱhanȱvarȱvedȱatȱglideȱvækȱfraȱfordi,ȱsomȱhanȱsiger,ȱ
deȱiȱstørreȱudstrækningȱharȱfåetȱenȱkriminelȱidentiet.ȱ’Feministerne’ȱfraȱdetȱvenstreraȬ
dikaleȱmiljøȱbetragterȱsamtidigȱogsåȱhamȱogȱhansȱvennerȱsomȱmacho,ȱderȱkunȱdyrkerȱ
vold,ȱforȱvoldensȱskyld.ȱHansȱPeterȱogȱvennerneȱslårȱstadigȱmenneskerȱned,ȱsomȱkateȬ
goriseresȱsomȱ’fjenderȱogȱnazister’,ȱmenȱerȱellersȱikkeȱpolitiskȱaktiveȱiȱandreȱdeleȱafȱdetȱ
autonomeȱmiljø.ȱȱ

ȱ
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Hansȱ Peterȱ erȱ såledesȱ påȱ sammeȱ tidȱ hashhandler,ȱ derȱ fokusererȱ påȱ mærketøjȱ ogȱ

harȱskiftetȱdreadlocksȱudȱmedȱenȱskaldetȱisse,ȱmensȱhanȱinvolveresȱiȱvold,ȱderȱbegåsȱpåȱ
baggrundȱafȱenȱideologiskȱkategorisering,ȱmenȱhanȱogȱhansȱvennerȱharȱmistetȱlegitimiȬ
tetenȱiȱomverdensȱøjne,ȱderȱstillerȱspørgsmålȱved,ȱomȱvoldenȱikkeȱbareȱbegåsȱforȱvolȬ
densȱskyldȱȬȱiȱkraftȱafȱdetȱnedtonedeȱogȱellersȱmanglendeȱpolitiskeȱengagement.ȱ
ȱ

HansȱPeterȱogȱvennerneȱudviklerȱdesudenȱlangsomtȱandreȱværdierȱiȱkraftȱafȱderesȱ

forøgedeȱøkonomiskeȱformåen,ȱderȱgørȱatȱdeȱfårȱnyeȱogȱdyreȱvaner,ȱsomȱdeȱgamleȱvenȬ
nerȱikkeȱkanȱȬȱmenȱhellerȱikkeȱvilȱȬȱværeȱenȱdelȱaf.ȱDeȱgliderȱsåledesȱlangsomȱvækȱfraȱ
detȱautonomeȱmiljø,ȱmenȱdeȱudstødesȱogsåȱpåȱsammeȱtidȱafȱmiljøet,ȱderȱbetragterȱdemȱ
somȱ”langtȱude”ȱsamtidigȱmed,ȱatȱdeȱogsåȱselvȱerȱtrætteȱafȱdeȱideologiskeȱdiskussioner.ȱ
Christianȱbeskriverȱdetȱsåledes:ȱ
ȱ
Detȱ varȱ ikkeȱ sådanȱ vanvittigtȱ mangeȱ penge,ȱ viȱ havde.ȱ Menȱ detȱ varȱ pæntȱ mangeȱ pengeȱ iȱ
forholdȱtil,ȱhvadȱviȱhavdeȱhaft.ȱȱJegȱhavdeȱhaft…ȱSå…ȱSåȱja.ȱJegȱkunneȱgodtȱlideȱatȱgåȱudȱ
ogȱspiseȱogȱgikȱikkeȱrundtȱmedȱenȱposeȱguld,ȱnårȱviȱskulleȱiȱbyen,ȱmenȱbareȱkøbteȱfadølȱfraȱ
barenȱ ogȱ gavȱ tilȱ voresȱ vennerȱ og…ȱ kunneȱ lejeȱ bilerȱ ogȱ køreȱ rundt…ȱ Ja…ȱ Detȱ varȱ sådanȱ
livsstilspåvirkning,ȱsomȱhellerȱikkeȱhavdeȱkunnetȱhængeȱsammenȱmedȱvoresȱgamleȱvenner,ȱ
somȱikkeȱtjenteȱpenge.ȱ
I:ȱNå,ȱsåȱderȱbliverȱogsåȱenȱadskillelse.ȱȱ
Christian:ȱJa,ȱderȱbliverȱogsåȱenȱadskillelseȱder.ȱHeltȱklart.ȱȱ
ȱ
MenȱdetȱfårȱogsåȱandreȱkonsekvenserȱforȱHansȱPeterȱogȱChristian,ȱsomȱogsåȱerȱinvolveȬ
retȱiȱsalgȱafȱhashȱogȱhashcafeen.ȱSomȱChristianȱfortæller,ȱmedvirkerȱhansȱinvolveringȱiȱ
hashhandlenȱogsåȱtilȱatȱhanȱmøderȱandreȱmennesker,ȱderȱ faktiskȱåbnerȱhansȱhorisontȱ
ogȱbidragerȱtil,ȱatȱhanȱudviklerȱetȱmereȱnuanceretȱsynȱpåȱtingene,ȱendȱdenȱsort/hvideȱ
orienteringȱhanȱmener,ȱprægedeȱdetȱautonomeȱmiljø.ȱHanȱsiger:ȱȱ
ȱ
Viȱtjenteȱenȱavanceȱvedȱatȱståȱogȱsælgeȱdetȱetȱgramȱadȱgangenȱ(hashen).ȱMenȱdetȱbringerȱ
migȱsåȱfremȱtilȱminȱvejȱsådanȱudȱafȱdetȱhele,ȱsomȱvarȱatȱværeȱiȱdenȱkælderȱderudeȱogȱståȱogȱ
sælgeȱhashȱogȱmødeȱalleȱmuligeȱmennesker.ȱAlleȱmuligeȱhashrygereȱogȱungeȱindvandrereȱ
ogȱungeȱogȱældreȱlokale…ȱBareȱnogleȱfolkȱsomȱikkeȱvarȱiȱdetȱmiljø,ȱsomȱjegȱhavdeȱværetȱenȱ
delȱafȱdeȱsidsteȱ3Ȭ4ȱårȱog,ȱhvorȱdetȱvarȱsådanȱénȱhistorie,ȱderȱblevȱfortalt,ȱogȱdenȱsammeȱhiȬ
storieȱ ogȱ denȱ sammeȱ historie.ȱ Hvorȱ jegȱ mødteȱ nogleȱ andreȱ mennesker…,ȱ fikȱ nogleȱ andreȱ
indtryk.ȱBegyndteȱatȱseȱtingeneȱmåskeȱmereȱrelativistisk,ȱellerȱkunneȱrelativisereȱlidtȱmereȱiȱ
forholdȱtilȱdetȱsortȬhvideȱbilledeȱjegȱhavdeȱpåȱverden,ȱatȱderȱvar…ȱja…ȱderȱvarȱosȱogȱdemȱ
påȱenȱellerȱandenȱmåde.ȱMenȱderȱvarȱmangeȱafȱdem,ȱderȱvarȱiȱ[hash]klubben,ȱsomȱvarȱdem,ȱ
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menȱsomȱjegȱegentligȱgodtȱkunneȱrelatereȱtilȱogȱdem,ȱdetȱvilȱsigeȱfolk,ȱderȱbareȱarbejdedeȱogȱ
tjenteȱpengeȱeller…ȱmåskeȱtjenteȱmangeȱpenge.ȱ
ȱ
Somȱcitatetȱillustrerer,ȱbevirkerȱChristiansȱglidendeȱbevægelseȱoverȱiȱenȱnyȱkriminalitetȱ
paradoksaltȱ nok,ȱ atȱ hanȱ udviderȱ sinȱ horisont,ȱ fordiȱ hanȱ møderȱ andreȱ ogȱ forskelligeȱ
menneskerȱmedȱmangeȱsynspunkterȱogȱmangeartedeȱpositionerȱsammenlignetȱmedȱde,ȱ
derȱfærdesȱiȱdetȱAutonomeȱmiljø.ȱChristianȱoplever,ȱhvordanȱhanȱkanȱrelatereȱtilȱdisseȱ
andreȱ(kunderne,ȱderȱkøberȱhash),ȱsomȱikkeȱerȱenȱdelȱafȱdetȱ’os’,ȱhanȱselvȱharȱidentificeȬ
retȱsigȱmedȱigennemȱåreneȱfremȱtilȱopstartenȱafȱhashklubben.ȱHansȱsamtidigeȱoplevelseȱ
afȱbådeȱ atȱ væreȱtrætȱ afȱ detȱAutonomeȱmiljøȱogȱ erfaringerneȱ af,ȱatȱhanȱ kanȱrelatereȱtilȱ
mangeȱ forskelligeȱ mennesker,ȱ hanȱ indtilȱ daȱ harȱ føjetȱ tilȱ kategorienȱ ’dem’,ȱ bevirkerȱ atȱ
hanȱtilȱsidstȱforladerȱdetȱAutonomeȱmiljøȱogȱsidenȱstopperȱsinȱkriminelleȱløbebane.ȱȱȱ
ȱ

Glidendeȱ bevægelserȱ erȱ såledesȱ mangeartedeȱ bevægelserȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ krimiȬ

nelleȱogȱikkeȬkriminelleȱfællesskaberȱogȱekstremeȱmiljøer,ȱderȱførerȱpersonenȱetȱandetȱ
stedȱhenȱogȱmedførerȱetȱforandretȱtilhørsforholdȱogȱidentitetsudvikling.ȱPersonensȱgliȬ
dendeȱbevægelserȱkanȱogsåȱgåȱhåndȱiȱhåndȱmedȱkollektiveȱbevægelser,ȱhvorȱmanȱstøtȬ
terȱhinandenȱogȱfølgesȱadȱsomȱdelȱafȱetȱfællesskabȱudȱafȱetȱekstremtȱog/ellerȱkrimineltȱ
miljø,ȱmensȱkollektivetsȱogȱindividetsȱmotiver,ȱogsåȱgradvistȱændrerȱsig.ȱIȱChristianȱogȱ
HansȱPetersȱtilfældeȱbevægedeȱderesȱlilleȱfællesskabȱsigȱlangsomtȱudȱafȱogȱvækȱfraȱdetȱ
kriminelleȱmiljø,ȱogȱiȱretningȱafȱvideregåendeȱuddannelse.ȱIȱdisseȱglidendeȱogȱgradviseȱ
bevægelserȱ kanȱ vejenȱ udȱ samtidigȱ væreȱ yderstȱ konfliktuelȱ ogȱ rummeȱ mangeȱ sværeȱ
dilemmaerȱ ogȱ kampe,ȱ hvorȱ personenȱ harȱ brugȱ forȱ støtteȱ ogȱ hjælpȱ forȱ atȱ kommeȱ godtȱ
videre.ȱȱ
ȱ
ȱ
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8. Anbefalinger og intervention
Detteȱ afsluttendeȱ kapitelȱ indeholderȱ overordnedeȱ ogȱ konkreteȱ anbefalingerȱ iȱ forholdȱ
til,ȱhvordanȱmanȱkanȱarbejdeȱvidereȱmedȱindsatserȱogȱinterventionerȱiȱrelationȱtilȱrapȬ
portensȱgenstandsfelt,ȱnemligȱdeȱbevægelser,ȱborderȱjump,ȱcrossȬover,ȱoverlapȱogȱgliȬ
dendeȱovergange,ȱderȱ eksistererȱ mellemȱ bandeȬ/rockermiljøer,ȱkriminelleȱ netværk,ȱogȱ
andreȱradikaliseredeȱellerȱekstremeȱgrupper.ȱ
ȱ

Overordnetȱsetȱharȱrapportenȱvist,ȱatȱviȱmedȱ”CrossȬover”ȱharȱatȱgøreȱmedȱetȱrelaȬ

tivtȱnytȱfokus,ȱdvs.ȱiȱpolitiskȱ ogȱinterventionsmæssigȱforstand.ȱLigeledesȱharȱ viȱiȱ rapȬ
portenȱ gennemȱ litteraturȱ ogȱ empiriskȱ undersøgelseȱ reformuleretȱ ogȱ undersøgt,ȱ detȱ viȱ
betegnerȱ somȱ etȱ bredtȱ ogȱ reformuleretȱ ’crossȬover’Ȭfelt.ȱ Detteȱ reformuleredeȱ ’crossȬ
over’ȱogȱdetȱtilhørendeȱinterventionsfeltȱdækkerȱbådeȱdenȱbredeȱforebyggelse,ȱherunȬ
derȱ heleȱ vejenȱ indȱ iȱ miljøerne,ȱ vejeneȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ miljøerneȱ ogȱ udȱ afȱ dem,ȱ exitȬ
interventioner,ȱsamtȱetȱpolicyȬniveau.ȱDvs.ȱatȱudvikleȱvidenȱomȱalt,ȱhvadȱderȱkanȱgøresȱ
påȱdetteȱenormtȱbredeȱogȱkomplekseȱfelt.ȱMedȱandreȱordȱdækkerȱopdragetȱundersøgelȬ
seȱ afȱ etȱ megetȱ bredt,ȱ differentieretȱ ogȱ ikkeȱ mindstȱ etȱ komplekstȱ feltȱ atȱ undersøgeȱ ogȱ
afdækkeȱtilȱbunds.ȱDerforȱharȱviȱogsåȱmedȱrapportenȱmåttetȱlaveȱnogleȱprioriteringer,ȱ
dybderȱogȱafgrænsninger.ȱEksempelvisȱharȱviȱvalgtȱatȱafkorteȱogȱfokusereȱrapportensȱ
interventionsfokusȱtilȱindeværendeȱkorteȱkapitelȱogȱenȱtilhørendeȱpjece:ȱCrossȬover158,ȱ
enȱpjeceȱderȱligeledesȱsammenfatterȱundersøgelsenȱȬȱformidletȱsærligtȱmedȱetȱinterveȬ
nerendeȱfokus.ȱPjecenȱindeholderȱligeledesȱanbefalingerȱaf,ȱhvordanȱforskelligeȱparterȱ
kanȱhandleȱogȱforholdeȱsigȱinterventionsmæssigtȱpåȱdeȱmangeȱforskelligeȱniveauerȱogȱ
områder,ȱderȱhørerȱunderȱforebyggelsesfeltet.ȱ
ȱ

Nårȱ viȱ iȱ rapportenȱ anvenderȱ betegnelsenȱ ”CrossȬover”ȱ medȱ stortȱ ogȱ iȱ citationsȬ

tegn,ȱerȱdetȱforȱatȱtydeliggøre,ȱatȱdetȱerȱdenneȱganskeȱnyfødteȱogȱprimærtȱsystemȬȱogȱ
medieskabteȱitalesættelse,ȱderȱdiskuteres.ȱViȱserȱdetȱatȱpåpegeȱdenneȱnyeȱitalesættelseȱ
ogȱatȱsætteȱdisseȱcitationstegnȱsomȱetȱførste,ȱmenȱvigtigtȱskridtȱpåȱvejȱmodȱetableringȱafȱ
enȱ(selv)kritiskȱvidensbasering,ȱderȱkanȱløfteȱforebyggelsesindsatsen.ȱ

”Cross-over” skaber blinde vinkler i forebyggelsen
”CrossȬover”ȱ erȱ såledesȱ kommetȱ tilȱ atȱ referereȱ tilȱ enȱ bestemtȱ typeȱ bevægelseȱ ogȱ kanȱ
dervedȱ medvirkeȱ tilȱ atȱ skabeȱ blindeȱ pletter,ȱ fordiȱ ordetȱ tendererȱ tilȱ atȱ retteȱ voresȱ opȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ Mørck,ȱ L.ȱ L.ȱ &ȱ Christensen,ȱ T.ȱ W.ȱ (2017).ȱ CrossȬover.ȱ Bevægelserȱ påȱ tværsȱ afȱ ekstremeȱ grupper,ȱ
bandeȬȱogȱrockermiljøet.ȱKøbenhavn:ȱÅrhusȱUniversitet.ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

mærksomhedȱ påȱ aleneȱ énȱ smalȱ ogȱ lineærȱ bevægelseȱ fraȱ bandetilhørȱ tilȱ islamiskȱ eksȬ
tremisme.ȱDenȱnuværendeȱbrugȱafȱ”CrossȬover”ȱerȱydermereȱbaseretȱpåȱenȱrækkeȱanȬ
tagelserȱomȱradikaliseringsprocessenȱogȱenȱbestemtȱsammenhængȱmellemȱudsagnȱ
ogȱhandling,ȱsomȱerȱuddybetȱiȱhovedrapporten.ȱ
ȱ

Nårȱ ”CrossȬover”ȱbyggerȱvidereȱ påȱ disseȱetableredeȱ antagelser,ȱrisikererȱviȱyderȬ

mere,ȱ atȱ antagelserneȱ medȱ tidenȱ etableresȱ somȱ forklaringer.ȱ ”Crossover”ȱ kanȱ dervedȱ
utilsigtetȱmedvirkeȱtil,ȱ atȱviȱoverserȱdeȱkomplekseȱdynamikker,ȱderȱerȱ påȱspilȱ iȱogȱpåȱ
tværsȱafȱkriminelle/ekstremeȱgrupperȱogȱnetværk,ȱogȱviȱkanȱrisikereȱatȱoverseȱåbningerȱ
forȱintervention.ȱ

En etnografisk tilgang
Iȱvoresȱundersøgelseȱafȱ”CrossȬover”ȱvalgteȱviȱderforȱatȱ’zoomeȱud’ȱogȱetnografiskȱunȬ
dersøgeȱ fællestræk,ȱ overlapȱ ogȱ situeredeȱ ogȱ komplekseȱ bevægelserȱ iȱ ogȱ påȱ tværsȱ afȱ
kriminelleȱnetværk,ȱbander,ȱrockereȱogȱekstremeȱgrupper.ȱ
ȱ

MedȱdenneȱundersøgelseȱharȱviȱdermedȱanlagtȱetȱbredtȱperspektivȱogȱenȱetnograȬ

fiskȱ tilgangȱ forȱ atȱ undgåȱ blindtȱ atȱ reproducereȱ denȱ nye,ȱ menȱ alleredeȱ retȱ etableredeȱ
forståelseȱafȱ”CrossȬover”.ȱ
ȱ

Medȱ denneȱ rapportȱ håberȱ viȱ atȱ bidrageȱ tilȱ enȱ mereȱ nuanceretȱ forståelseȱ afȱ komȬ

pleksitetenȱafȱprocesserȱogȱperspektiver,ȱderȱerȱyderstȱrelevanteȱatȱbegribeȱforȱatȱkunneȱ
vidensbasereȱogȱløfteȱforebyggelsesindsatsen.ȱ
ȱ

Viȱønskerȱogsåȱatȱskabeȱopmærksomhedȱpåȱdeȱbegrænsninger,ȱderȱgenereres,ȱnårȱ

viȱstiftȱopdelerȱogȱkategorisererȱogȱfxȱopfatterȱmiljøerȱsomȱhenholdsvistȱkriminelleȱellerȱ
ekstreme.ȱ Rigideȱ opdelingerȱ ogȱ fastlåsteȱ kategoriseringerȱ kanȱ medvirkeȱ tilȱ atȱ skyggeȱ
forȱatȱforståȱdeltagereȱiȱdiverseȱgruppersȱmegetȱvarieredeȱideologiskeȱoverbevisninger,ȱ
forskelligeȱpositioner,ȱmotiverȱogȱgrundeȱtilȱatȱengagereȱsigȱogȱdeltage.ȱ
ȱ

Etȱsnævertȱfokusȱpåȱdenȱbevægelse,ȱderȱerȱetableretȱmedȱ”CrossȬover”,ȱbevirker,ȱatȱ

viȱ –ȱ detȱ gælderȱ bådeȱ osȱ forskere,ȱ fagfolk,ȱ mentorer,ȱ politi,ȱ systemȱ ogȱ civilsamfundȱ Ȭȱ
risikererȱatȱoverse,ȱhvadȱdeltagelsenȱiȱbander/rockergrupper,ȱkriminelleȱnetværk,ȱradiȬ
kaleȱog/ellerȱekstremeȱgrupperȱkanȱindebæreȱforȱdenȱenkelte.ȱDetteȱgælderȱfxȱdeltagelȬ
seȱiȱforholdȱtilȱudviklingenȱafȱkropsliggjorteȱrutiner,ȱkulturelȱvidenȱogȱikkeȱmindstȱnetȬ
værksmuligheder.ȱ Menȱ ogsåȱ individuelleȱ relationerȱ somȱ muliggørȱ samtidigeȱ tilhørsȬ
forholdȱogȱidentiteter,ȱderȱsynesȱatȱtranscendereȱenȱgivenȱideologiskȱoverbevisningȱogȱ
eventueltȱogsåȱkanȱføreȱpersonenȱog/ellerȱmiljøetȱvidereȱtilȱatȱtageȱafstandȱfraȱvoldeligeȱ
handlinger.ȱ
ȱ

Detȱ erȱ medȱ baggrundȱ iȱ detteȱ bredeȱ etnografiskeȱ blik,ȱ atȱ viȱ medȱ denneȱ rapportȱ

læggerȱopȱtilȱenȱfortsatȱdiskussionȱafȱhvilkeȱåbningerȱogȱiȱhvilkeȱsituationer,ȱetȱalternaȬ

ȱ
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tivtȱ fællesskabȱ –ȱ ellerȱ medȱ andreȱ ordȱ enȱ betydningsfuldȱ andensȱ eventuelleȱ forholdenȱ
sigȱȬȱmåskeȱvilȱkunneȱmedvirkeȱtilȱatȱpåvirkeȱbevægelserneȱindȱiȱogȱudȱafȱmiljøerȱȬȱogȱ
dermedȱforebyggeȱbandeinvolveringȱog/ellerȱekstremisme.ȱSidstnævnte,ȱmenerȱvi,ȱerȱetȱ
næsteȱ oplagtȱ skridtȱ atȱ udforskeȱ mereȱ indgående,ȱ nårȱ forebyggelsesindsatsenȱ skalȱ viȬ
densbaseresȱogȱløftes.ȱ
ȱ

Etȱ andetȱ forslagȱ tilȱ videreȱ forskningȱ omhandlerȱ etȱ længerevarendeȱ praksisforskȬ

ningsprojekt,ȱ derȱ samtidigȱ rummerȱ enȱ praksisudviklendeȱ dimensionȱ påȱ tværsȱ afȱ exitȱ
ogȱforebyggelse.ȱForȱatȱsikreȱenȱvidereȱpraksisforankretȱvidensbaseringȱanbefalerȱvi,ȱatȱ
derȱigangsættesȱetȱbredtȱkoordineretȱlæringsȱogȱudviklingsfokuseretȱforskningssamarȬ
bejde,ȱderȱikkeȱkunȱfokusererȱpåȱsystemetsȱegneȱforebyggendeȱindsatser,ȱmenȱsomȱogȬ
såȱinkludererȱNGO’er,ȱprivateȱogȱfrivilligeȱparter,ȱderȱpt.ȱudgørȱenȱbetydningsfuldȱdelȱ
afȱindsatsenȱpåȱdetȱforebyggendeȱområde.ȱLigeledesȱanbefalesȱdet,ȱatȱdeȱinstanser,ȱderȱ
stårȱ forȱ udviklingenȱ afȱ videnȱ ogȱ opkvalificeringȱ afȱ området,ȱ ogsåȱ involveresȱ iȱ detȱ viȬ
denskabeligeȱogȱpraksisudviklendeȱarbejde.ȱȱ

Anbefalinger og intervention
Viȱ afslutterȱ hermedȱ enȱ opsummeringȱ afȱ rapportensȱ treȱ grundlæggendeȱ anbefalinger,ȱ
derȱforȱosȱatȱseȱerȱvigtigeȱaspekterȱafȱenȱvidensbaseringȱogȱudviklingȱafȱforebyggelsesȬ
indsatsen:ȱ
ȱ
1. Mereȱydmyg,ȱpraksisforankretȱogȱselvkritiskȱforståelseȱaf,ȱhvadȱderȱerȱmedȱtilȱatȱ
radikalisereȱȱ
2. StørreȱtillidȱtilȱsystemetȱskabesȱgennemȱselvkritiskȱforholdenȱsigȱtilȱdilemmaerȬ
ne.ȱ
3. Mereȱ praksisforankretȱ forskningȱ iȱ samarbejdeȱ medȱ forebyggelsesȬȱ ogȱ exitȬ
interventioner.ȱ

Mere ydmyg, praksisforankret og selvkritisk forståelse
Derȱerȱbrugȱforȱenȱmereȱnuanceretȱforståelseȱafȱforebyggelsesfeltetsȱmangeȱdilemmaer,ȱ
ogȱ iȱ sammeȱ åndedrætȱ skalȱ derȱ afprøvesȱ ogȱ udviklesȱ handlemulighederȱ iȱ forholdȱ tilȱ
disseȱdilemmaer.ȱȱ
ȱ

Enȱ videreudviklingȱ afȱforebyggelsesfeltetȱskerȱbedstȱiȱtætȱ praksisforankretȱogȱ inȬ

ternationaltȱinspireretȱsamarbejdeȱpåȱtværsȱafȱuniversitetsforskningȱogȱpartnereȱpositiȬ
oneretȱ indenforȱ kommuner,ȱ kriminalforsorg,ȱ politi,ȱ PET,ȱ NGO’er,ȱ videnscentre,ȱ miniȬ
sterier,ȱpårørende,ȱudsatteȱboligområder,ȱogȱcivilsamfund.ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

EnȱerkendelseȱafȱatȱderȱerȱenȱmangelȱpåȱkonsensusȱomȱbetydningenȱafȱradikaliseȬ

ring,ȱ samtȱ atȱ enȱ vedvarendeȱ udpegningȱ afȱ ’islamiskeȱ miljøer’ȱ virkerȱ stigmatiserende,ȱ
ogȱ atȱ forebyggelsesindsatsenȱ dermedȱ utilsigtetȱ kanȱ bliveȱ kontraproduktivȱ Ȭȱ viȱ skaberȱ
det,ȱviȱbekæmper.ȱ
ȱ

Derforȱ anbefalesȱ enȱ mereȱ ydmyg,ȱ selvkritiskȱ ogȱ åbentȱ undersøgendeȱ brugȱ afȱ beȬ

grebetȱradikalisering.ȱȱ
ȱ

Derȱanbefalesȱenȱstørreȱbevidsthedȱom,ȱatȱradikaliseringȱerȱkontekstuelt,ȱstatenȱerȱ

ikkeȱenȱneutralȱobservatør,ȱmenȱenȱaktivȱmedspiller,ȱderȱogsåȱkanȱmedvirkeȱtilȱviaȱpoliȬ
tiskeȱbeslutningerȱogȱdiverseȱinstitutionersȱagerendeȱatȱskabeȱradikalisering.ȱ
ȱ

DerȱanbefalesȱenȱstørreȱforståelseȱforȱatȱsammenhængenȱmellemȱudsagnȱogȱhandȬ

lingȱerȱyderstȱkompliceret.ȱEkstremeȱudsagnȱbørȱikkeȱgøresȱligȱmedȱ’etȱtegnȱpåȱradikaȬ
lisering’.ȱȱ
ȱ

Størreȱ forståelseȱ afȱ atȱ denȱ ”socialtȱ marginaliserede”ȱ erȱ enȱ typeȱ deltagelseȱ udȱ afȱ

flereȱ forskellige.ȱ Detȱ erȱ ikkeȱ alleȱ ”socialtȱ belastede”,ȱ derȱ bliverȱ deltagereȱ iȱ ekstremeȱ
grupper,ȱrockerȬȱog/ellerȱbandegrupperinger.ȱMotiverneȱerȱkomplekseȱogȱmangfoldige.ȱȱ
ȱ

Derȱanbefalesȱenȱstørreȱgradȱafȱforsigtighedȱmedȱatȱgodtageȱ”CrossȬover”Ȭbegrebetȱ

somȱårsagsforklaring.ȱOmarȱElȱHusseinȱerȱIKKEȱrepræsentativȱforȱheleȱgrupperȱafȱdelȬ
tagere,ȱVictorȱogȱLukasȱerȱIKKEȱrepræsentativeȱforȱalleȱsyrienskrigereȱogȱikkeȱalleȱsyriȬ
enskrigereȱ harȱ diagnoser.ȱ Deȱ fårȱ detȱ måske,ȱ menȱ detȱ erȱ ikkeȱ nødvendigvisȱ årsagȱ tilȱ
deltagelse.ȱ
ȱ

Derȱanbefalesȱenȱvidereȱopkvalificeringȱafȱpraktikereȱiȱforholdȱtilȱatȱskabeȱenȱbedreȱ

forståelseȱafȱdeltagerprocessen,ȱafȱhvordanȱmanȱbliverȱenȱdeltagerȱiȱenȱekstremȱgrupȬ
pe/bandeȬ/rockermiljøet:ȱvejeȱind!ȱ
ȱ

Atȱ snakkeȱ omȱ radikaliseringȱ erȱ ikkeȱ nokȱ ogȱ dækkerȱ ofteȱ overȱ enȱ manglendeȱ forȬ

ståelseȱafȱdeȱkomplekseȱ processer,ȱmenneskerȱgennemgår,ȱnårȱviȱudviklerȱenȱbestemtȱ
opfattelseȱafȱosȱselvȱogȱandre.ȱȱ
ȱ

Derȱherskerȱenȱmegetȱensidigȱforståelseȱblandtȱpraktikere,ȱsomȱerȱbaseretȱpåȱradiȬ

kaliseringȱsomȱprimærtȱetȱpsykosocialtȱfænomen.ȱEnȱforklaringsmodelȱsomȱoverser,ȱatȱ
joȱstørreȱpolitiskȱkonfliktȱderȱer,ȱjoȱmereȱradikaliseringȱ–ȱogȱherȱmåȱviȱikkeȱoverseȱvreȬ
denȱmodȱsystemet,ȱderȱfindesȱpåȱtværsȱafȱgrupper.ȱȱ
ȱ

Deȱ individualiseredeȱ forklaringsmodeller,ȱ derȱ primærtȱ erȱ knyttetȱ tilȱ dårlig,ȱ trauȬ

matiskȱbarndomȱogȱsocialȱmarginaliseringȱforklarerȱnoget,ȱmenȱforklarerȱkunȱenȱtypeȱ
deltagerȱudȱafȱflere.ȱ
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Større tillid til systemet skabes gennem selvkritisk forholden
sig til dilemmaer
Bedreȱforståelseȱafȱatȱexitȱogȱforebyggelseȱikkeȱkunȱhandlerȱomȱatȱbliveȱjobparat.ȱExitȱ
ogȱforebyggelseȱfremmesȱvedȱatȱskabeȱnyeȱtilhørsforholdȱogȱenȱfølelseȱhosȱmålgruppenȱ
af,ȱatȱmanȱ”erȱgodȱtilȱnoget”.ȱDetteȱkanȱskabesȱgennemȱdeltagelseȱiȱmeningsfuldeȱaktiȬ
viteterȱ ogȱ fællesskaber,ȱ derȱ ligeledesȱ kanȱ udfyldeȱ hverdagenȱ ogȱ dermedȱ forebyggeȱ
følelsenȱ afȱ ensomhed,ȱ tomhedȱ ogȱ atȱ føleȱ sigȱ anderledesȱ ogȱ uvelkommenȱ (ogsåȱ kaldetȱ
andetgørelse).ȱ Ensomhed,ȱ tomhedȱ ogȱ andetgørelseȱ erȱ deȱ værsteȱ risikofaktorȱ iȱ forholdȱ
tilȱatȱfaldeȱtilbageȱellerȱbevægeȱsigȱvidereȱiȱekstremeȱmiljøer.ȱȱ
ȱ

Vellykkedeȱ exitprocesserȱhandlerȱogsåȱomȱatȱskabeȱnyeȱogȱalternativeȱ forståelserȱ

afȱ enȱ selv;ȱ hvorforȱ manȱ blevȱ enȱ deltagerȱ iȱ enȱ destruktivȱ gruppe;ȱ hvadȱ deltagelseȱ gørȱ
vedȱen.ȱDerȱerȱbrugȱforȱforløb,ȱderȱogsåȱtagerȱhåndȱomȱdeȱkropsliggjorteȱrutiner,ȱmanȱ
tilegnerȱ sigȱ somȱ deltagerȱ iȱ enȱ destruktivȱ gruppe,ȱ ogȱ hvorledesȱ manȱ kommerȱ videre.ȱ
Erfaringenȱer,ȱatȱenȱsådanȱstøtte,ȱtillid,ȱoprigtighedȱiȱprogrammerneȱbl.a.ȱkanȱnåsȱgenȬ
nemȱ brugȱ afȱ opkvalificeredeȱ formers.ȱ Praksisforankretȱ opkvalificeringȱ erȱ vigtigȱ –ȱ det,ȱ
atȱmanȱsomȱ”former”ȱharȱenȱfællesȱhistorie,ȱerȱikkeȱnok.ȱȱȱ
ȱ

Detȱanbefales,ȱatȱderȱskabesȱbedreȱpladsȱtilȱsåkaldteȱbrobyggereȱogȱoversættereȱpåȱ

tværsȱafȱpositionerȱȬȱdetȱgælderȱbådeȱmellemȱdeȱforskelligeȱdeleȱafȱdenȱforebyggendeȱ
indsatsȱ ogȱ målgrupperneȱ (iȱ relationȱ tilȱ bandeȬ/rockerfeltetȱ ogȱ ekstremeȱ miljøer)ȱ samtȱ
mellemȱpraktikereȱogȱforskere.ȱDerȱerȱbrugȱforȱflereȱbrobyggereȱiȱalleȱled,ȱderȱkanȱforȬ
ventningsafstemme,ȱ formidleȱ påȱ måderȱ derȱ passerȱ deȱ forskelligeȱ involveredeȱ parter,ȱ
uansetȱomȱdetȱerȱbeboereȱiȱbelastedeȱboligområder,ȱansatteȱiȱkommunenȱellerȱpraktikeȬ
re,ȱ derȱ skalȱ samarbejdeȱ medȱ forskere.ȱ Såledesȱ kanȱ derȱ iȱ relationȱ tilȱ alleȱ involveredeȱ
målgrupperȱ bedreȱ skabesȱ denȱ nødvendigeȱ tillidȱ ogȱ gensidigeȱ forståelseȱ afȱ deȱ mangeȱ
forskelligartedeȱ dilemmaerȱ ogȱ fortsatȱ udviklesȱ handlemulighederȱ iȱ detteȱ komplekseȱ
felt.ȱȱ
ȱ

Diverseȱ forebyggelsesstrategierȱ ogȱ resultater/indsigterȱ børȱ ligeledesȱ iȱ langȱ størreȱ

udstrækningȱformidlesȱmedȱblikȱforȱmodtageren.ȱȱ
ȱ

Bedreȱ ogȱ tættereȱ samarbejdeȱ omkringȱ personerȱ iȱ såvelȱ forebyggelseȱ somȱ exitȱ ogȱ

andreȱforløb,ȱderȱerȱsatȱiȱgangȱviaȱkriminalforsorgenȱpåȱtværsȱafȱdeȱforskelligeȱsektorer,ȱ
herunderȱNGO’er,ȱprivate,ȱcivileȱogȱfrivilligeȱparter.ȱȱ
ȱ

VellykkedeȱexitȬforløbȱerȱbaseretȱpåȱtillidsrelationer.ȱDerforȱerȱåbenhed,ȱærlighed,ȱ

ikkeȬȱdømmendeȱomgangȱheltȱcentraltȱatȱudvikleȱ–ȱdetȱgælderȱgenereltȱiȱdetȱforebygȬ
gendeȱarbejde,ȱpåȱtværsȱafȱinstanser.ȱEnȱvejȱtilȱdetteȱkanȱvære,ȱatȱflereȱformersȱogȱpårøȬ
rendeȱ involveresȱ iȱ detȱ forebyggendeȱ arbejde,ȱ såledesȱ atȱ derȱ skabesȱ størreȱ legitimitetȱ iȱ
målgruppensȱøjne.ȱ
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ȱ

ȱ

ȱ

BedreȱsamarbejdeȱmedȱforældreȱogȱandreȱforȱmålgruppenȱbetydningsfuldeȱpersoȬ

nerȱ iȱ forholdȱ tilȱ unge,ȱ derȱ erȱ involveretȱ iȱ grupperinger.ȱ Detȱ gælderȱ såvelȱ radikaleȱ ogȱ
ekstremeȱsomȱbandeȬ/rockergrupperingerne.ȱ

Mere praksisforankret forskning i samarbejde med forebyggelses- og exitinterventioner
Derȱanbefalesȱmereȱforskningȱomȱ’deȱglidendeȱovergange’,ȱoverlapȱogȱborderjumpsȱderȱ
eksistererȱmellemȱmiljøerneȱogȱderesȱdeltagere,ȱsamtȱomkringȱdeȱfællesstrækȱderȱfindesȱ
påȱtværsȱafȱmiljøerne.ȱEtȱforskningsprojektȱafȱkunȱetȱårsȱvarighedȱfraȱstartȱtilȱpubliceȬ
ringȱerȱforȱlidtȱtilȱatȱfåȱadgangȱogȱkommeȱiȱdybdenȱmedȱnuanceretȱforståelse,ȱdilemmaȬ
erȱogȱhandlemuligheder.ȱDetȱgælderȱligeledesȱmåletȱmedȱatȱfåȱforankretȱresultaterneȱiȱ
udviklingȱafȱforebyggelsesȬȱogȱexitindsatsenȱȱ
ȱ

Derȱ anbefalesȱ ligeledesȱ videreȱ praksisforankretȱ forskningȱ i,ȱ hvordanȱ ’systemet’ȱ

kategorisererȱ deltagerneȱ ogȱ bekymringerȱ på.ȱ ȱ Denȱ nuværendeȱ forskningȱ påȱ feltetȱ harȱ
vist,ȱatȱnogleȱdeltagereȱiȱdetteȱbredeȱforebyggelsesfeltȱkategoriseresȱiȱkasser,ȱogȱatȱderȱ
ofteȱinterveneresȱpåȱmåder,ȱderȱkanȱhaveȱradikaliserendeȱkonsekvenser.ȱ
ȱ

Systemetsȱageren,ȱherunderȱuklareȱkategoriseringsȬ,ȱindberetningsȬȱogȱdokumenȬ

tationspraksisser,ȱkanȱligeledesȱskabeȱvrede,ȱdistanceȱtilȱsystemetȱogȱrisikoȱforȱyderliȬ
gereȱ’radikalisering’.ȱȱ
ȱ

Deltagereȱiȱradiale,ȱekstremeȱmiljøerȱogȱbandeȬ/rockergrupperingerȱerȱ’anderledes’ȱ

endȱ andreȱ borgereȱ ogȱ børȱ derforȱ behandlesȱ anderledesȱ iȱ detȱ offentligeȱ system.ȱ Dvs.ȱ
mindreȱ kassetænkningȱ iȱ kommunerneȱ ogȱ enȱ megetȱ hurtigereȱ behandlingstidȱ afȱ deresȱ
sager.ȱDenȱlangeȱbehandlingstidȱbremserȱogȱ’ødelægger’ȱpotentieltȱdenȱenkeltesȱmotiȬ
vationȱforȱexit.ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
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Bilag: Kort om metode og etiske
overvejelser
Litteratursøgning om ”cross-over” og lignende fænomener
AarhusȱUniversitetsȱBibliotekȱiȱEmdrupȱ(DPB)ȱharȱhjulpetȱmedȱatȱfortageȱenȱlitteraturȬ
søgningȱiȱStatsbiblioteks/AULsȱbaseȱSearchȱogȱdenȱdanskeȱfællesbaseȱBibliotek.dkȱsamtȱ
iȱScopus.ȱDetteȱerȱforetagetȱafȱtoȱomgangeȱȬȱdelsȱvedȱprojektstartȱfebruarȱ2016ȱogȱdelsȱ
vedȱprojektetsȱslutningȱjanuarȱ2017,ȱforȱafdækningȱafȱeventuelȱnyȱforskningslitteratur.ȱ
Biblioteketȱ søgteȱ påȱ kombinationerȱ afȱ ordȱ somȱ extremism,ȱ gangs,ȱ borderȱ jumping,ȱ
crossȱover,ȱradical,ȱislamism;ȱsamtȱenȱkombineretȱsøgningȱpåȱdansk:ȱbande,ȱterror,ȱraȬ
dikalisering;ȱsamtȱiȱjanuarȱ2017,ȱudvidetȱtilȱsvenskȱ”gäng”,ȱefterȱviȱhavdeȱfundetȱviaȱenȱ
bredereȱgoogleȱansøgning,ȱatȱenȱsvenskȱforskerȱvarȱenȱafȱdeȱførste,ȱderȱnævnteȱbegrebetȱ
iȱdanskeȱmedierȱiȱkølvandetȱpåȱterrorangrebetȱiȱKøbenhavnȱ(seȱkapitelȱ2).ȱ
ȱ

Bibliotekssøgningerneȱ gavȱ ikkeȱ særligeȱ resultaterȱ iȱ forholdȱ tilȱ faglitteraturȱ omȱ

”crossȱ over”ȱ somȱ begreb,ȱ manȱ finderȱ lidtȱ mere,ȱ hvisȱ manȱ søgerȱ påȱ ”crimeȬterrorȬ
nexus”,ȱderȱbl.a.ȱreferererȱtilȱterrororganisationer,ȱderȱsamtidigȱogsåȱgørȱbrugȱafȱorgaȬ
niseretȱ kriminalitetȱ tilȱ atȱ finansiereȱ deresȱ virke,ȱ varȱ derȱ mereȱ forskningslitteratur.ȱ
Forskningslitteraturenȱ omȱ crimeȬterrorȬnexusȱ opererȱ imidlertidȱ påȱ etȱ mereȱ abstraktȱ
gruppeplan,ȱ hvorȱ fokusȱ erȱ terrorgrupperȱ ellerȱ kriminelleȱ organisationer,ȱ hvorȱ bevæȬ
gelserȱ ellerȱ overlapȱ beskrivesȱ somȱ gåendeȱ beggeȱ veje,ȱ mellemȱ kriminelleȱ organisatioȬ
ner,ȱderȱbrugerȱterrormidlerȱtilȱatȱmaksimereȱprofit,ȱogȱterrororganisationer,ȱderȱmuteȬ
rerȱ ogȱ bliverȱ organiseredeȱ kriminelleȱ –ȱ fxȱ IRAȱ ogȱ Farc.ȱ Detteȱ internationaleȱ ”crimeȬ
terrorȬnexus”Ȭfeltȱ harȱ viȱ kunȱ berørtȱ perifert,ȱ fordiȱ detȱ erȱ mindreȱ relevantȱ iȱ forholdȱ tilȱ
opdraget.ȱȱ
ȱ

Viȱ valgteȱ iȱ stedetȱ atȱ udvideȱ biblioteksbaseȬsøgningenȱ tilȱ mereȱ populæreȱ søgemaȬ

skinerȱ somȱ fxȱ google,ȱ hvorȱ Cand.ȱ Pæd.ȱ iȱ pædagogiskȱ psykologiȱ Nafisaȱ Saddiqiȱ harȱ
hjulpetȱosȱmedȱatȱudskilleȱforȱemnetȱrelevanteȱavisartiklerȱogȱandreȱofficielleȱdokumenȬ
terȱogȱ seminaropslag,ȱfraȱ regeringen,ȱsocialstyrelsen,ȱ rigspolitiet,ȱsomȱ viȱ henviserȱ tilȱiȱ
rapportensȱkapitelȱomȱ”CrossȬover”Ȭbegrebetsȱfødsel.ȱ

Metode og etiske hensyn
Rapportenȱharȱtilstræbtȱenȱetnografiskȱtilgang,ȱmedȱsemistrukturedeȱkvalitativeȱinterȬ
views,ȱhvorȱmanȱiȱinterviewȱmedȱdeȱsåkaldteȱ”formers”ȱeksempelvisȱgårȱsåȱtætȱpåȱakȬ

ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

tørersȱbevægelserȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱkonkreteȱmiljøer,ȱsåledesȱatȱmanȱkanȱanalysereȱdelȬ
tagernesȱ motiverȱ forȱ atȱ bevægeȱ sigȱ iȱ enȱ retningȱ fremforȱ enȱ anden,ȱ samtȱ hvadȱ derȱ erȱ
udslagsgivendeȱ (detȱ erȱ nogleȱ gangeȱ tilfældigheder)ȱ forȱ hvilkenȱ retningȱ bevægelsenȱ
tager.ȱȱIȱaltȱerȱderȱforetagetȱkvalitativeȱinterviewsȱmedȱ36ȱindivider.ȱ16ȱafȱdisseȱharȱenȱ
særligȱfølsomȱhistorik,ȱiȱkraftȱafȱatȱdeȱtidligereȱharȱværetȱengageretȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱfleȬ
reȱforskelligeȱtyperȱkriminelleȱogȱekstremistiskeȱmiljøer.ȱȱ
ȱ

Forskningȱindebærerȱ altidȱ etiskeȱovervejelsersȱiȱforholdȱtilȱdeȱmennesker,ȱderȱinȬ

terviewes.ȱIȱforholdȱtilȱdeȱdeltagereȱderȱharȱenȱsærligȱhistorik,ȱbyderȱdetteȱpåȱyderligereȱ
etiskeȱovervejelserȱforȱatȱsikreȱderesȱanonymitet,ȱogȱatȱdeȱikkeȱblevȱudsatȱforȱutilsigtedeȱ
risiciȱvedȱatȱdeltageȱiȱvoresȱundersøgelse.ȱForȱatȱundgåȱrisici,ȱharȱdeȱhaftȱdeȱinterviewȬ
citater,ȱ derȱ vurderesȱ somȱ evt.ȱ personfølsommeȱ tilȱ gennemsyn,ȱ ligesomȱ viȱ harȱ sløretȱ
rapportenȱpåȱsteder,ȱhvorȱderȱvarȱrisikoȱforȱgenkendelseȱafȱpersonfølsommeȱoplysninȬ
ger.ȱ Derudoverȱharȱdetȱ væretȱ afȱ afgørendeȱ betydningȱforȱ voresȱudførelseȱafȱundersøȬ
gelsen,ȱatȱviȱfikȱetableretȱetȱkontraktligtȱudgangspunkt,ȱsomȱgavȱosȱrettighedenȱoverȱalȱ
datamaterialet,ȱsomȱdesudenȱopbevaresȱpåȱenȱsærligȱsikkerȱlogȱpåȱAarhusȱUniversitet.ȱ
Kontraktenȱ medȱ opdragsgiver,ȱ somȱ erȱ UdlændingeȬȱ ogȱ Integrationsministeriet,ȱ indeȬ
bærerȱogså,ȱatȱopdragsgiverȱikkeȱkanȱkræveȱadgangȱtilȱellerȱudleveringȱafȱdatamateriaȬ
let,ȱsåvelȱsomȱopdragsgiverȱikkeȱkanȱkræveȱindholdȱiȱrapportenȱændret.ȱ
ȱ

Ministerietsȱ opdragȱ harȱ budtȱ påȱ udfordringerȱ iȱ forholdȱ tilȱ enȱ megetȱ

kort/begrænsetȱtidsramme,ȱnærmereȱbestemtȱ11ȱmåneder,ȱsomȱviȱfikȱudvidetȱtilȱ12ȱmåȬ
neder.ȱDetȱtagerȱlangȱtidȱatȱskabeȱadgangȱogȱtillidsfuldȱkontakt,ȱogȱpåȱdetteȱfeltȱerȱderȱ
taleȱomȱenȱyderstȱsmalȱpotentielȱmålgruppeȱafȱinterviewpersoner,ȱderȱikkeȱnødvendigȬ
visȱerȱsærligȱinteresseretȱiȱatȱbliveȱinterviewetȱogȱpåmindetȱomȱderesȱfortid.ȱViȱkanȱseȱ
fraȱ tidligereȱ undersøgelserȱ udbudtȱ afȱ ministeriet159,ȱ atȱ detȱ iȱ udgangspunktetȱ erȱ megetȱ
sværtȱatȱidentificereȱogȱfåȱadgangȱtilȱmennesker,ȱderȱtidligereȱharȱdeltagetȱiȱekstremeȱogȱ
kriminelleȱgrupper,ȱikkeȱmindstȱfordiȱdetȱkanȱindebæreȱenȱrisikoȱforȱyderligereȱnegativȱ
stemplingȱogȱgenkendelseȱatȱdeltagerenȱsomȱinterviewperson.ȱEtȱforholdȱderȱkunȱvanȬ
skeliggøres,ȱ nårȱ der,ȱ somȱ tilfældetȱ erȱ her,ȱ efterspørgesȱ enȱ målgruppe,ȱ somȱ yderligereȱ
harȱ væretȱ engagetȱ iȱ ellerȱbevægetȱsigȱ påȱtværsȱ afȱflereȱ forskelligeȱ typerȱkriminelleȱogȱ
ekstremeȱmiljøer.ȱȱȱ
ȱ

Derudoverȱ harȱ viȱ interviewetȱ relevanteȱ vidensȬȱ ogȱ myndighedspersoner,ȱ derȱ arȬ

bejderȱ indenforȱ forebyggelseȱ afȱ kriminalitet,ȱ radikaliseringȱ ogȱ ekstremismeȱ samtȱ exit.ȱ
Detȱerȱikkeȱalleȱrelevanteȱpersoner,ȱsomȱviȱharȱkunnetȱfåȱaftalerȱiȱstandȱmed.ȱDetȱskylȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
http://libsoc.dk/wpȬcontent/uploads/2014/09/AntidemokratiskeȬogȬekstremistiskeȬ
milj%C3%B8erȬiȬDanmarkȬseptemberȬ2014.pdfȱ
ȱ
159

ȱ
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desȱenȱkombinationȱafȱderesȱtravlhedȱogȱvoresȱbegrænsedeȱtidsramme.ȱHavdeȱviȱhaftȱ
længereȱtidȱogȱdermedȱøgetȱmulighedȱforȱatȱetablereȱtillidȱogȱudvidetȱmedforskersamȬ
arbejdeȱ omkringȱ detȱ praksisudviklingssigte,ȱ derȱ ligeledesȱ liggerȱ iȱ undersøgelsensȱ opȬ
drag,ȱjaȱsåȱtænkerȱvi,ȱatȱviȱvilleȱhaveȱkunnetȱfåȱflereȱinvolveretȱpåȱenȱmeningsfuldȱogȱ
mereȱdybdegåendeȱmåde,ȱderȱsamtidigȱkunnetȱhaveȱbidragetȱtilȱdenȱpraksisudvikling,ȱ
somȱfeltetȱiȱhøjȱgradȱefterspørgerȱogȱkunneȱprofitereȱafȱ(jf.ȱkapitelȱ8ȱomȱInterventionȱogȱ
anbefalinger).ȱ

Interviewene
Deltagerneȱiȱinterviewene,ȱer:ȱ
x

36ȱpersoner,ȱderȱfordelerȱsigȱiȱtreȱoverordnedeȱkategorier:ȱ

x

ansatteȱ vedȱ offentligeȱ ogȱ privateȱ instanser,ȱ derȱ arbejderȱ medȱ forebyggelseȱ afȱ
kriminalitet,ȱradikaliseringȱogȱekstremismeȱsamtȱexitȱ

x

Forskereȱ iȱ ekstremeȱ religiøse/politiskeȱ grupper/miljøerȱ samtȱ forebyggelseȱ ogȱ
exitȱ

x

Formersȱ –ȱ dvs.ȱ tidligereȱ deltagereȱ iȱ kriminelleȱ netværk,ȱ bande/rockerȱ gruppeȬ
ringȱog/ellerȱekstremeȱgrupper.ȱ

ȱ
16ȱ afȱdeȱ36ȱ erȱansatteȱvedȱoffentligeȱogȱprivateȱinterventioner,ȱderȱarbejderȱmedȱforeȬ
byggelseȱafȱkriminalitet,ȱradikaliseringȱogȱekstremismeȱsamtȱexit.ȱȱ
ȱ

Deȱfordelerȱsigȱpåȱfølgendeȱinstitutionerȱogȱorganisationer:ȱ
x

TreȱansatteȱvedȱhenholdsvisȱØstȱJyllandsȱPoliti,ȱKøbenhavnsȱVestegnsȱPolitiȱogȱ
KøbenhavnsȱPolitiȱȱ

x
x

TreȱansatteȱiȱKriminalforsorgenȱȱ
ToȱansatteȱiȱKøbenhavnsȱKommuneȱ–ȱVINKȱogȱsocialforvaltningen,ȱBorgercenȬ
terȱBørnȱogȱUnge,ȱNørrebroȱ

x

EnȱSSPȱmedarbejderȱfraȱGuldborgsundȱkommuneȱ

x

ToȱsocialarbejdereȱfraȱNørrebroȱ

x

Samtȱenȱrækkeȱansatte,ȱfrivilligeȱog/ellerȱ(tidligere)ȱbrugereȱfraȱprivateȱorganiȬ
sationerȱellerȱNGO’erȱȬȱsåsomȱComeback,ȱBreatheȱSmart,ȱFryshusetȱ(DKȱogȱSveȬ
rige),ȱHeadonȱogȱServe2unite.ȱ

ȱ
Intervieweneȱafȱoffentligeȱogȱprivateȱansatteȱfokusererȱpåȱinterventionensȱmålgrupperȱ
ogȱderesȱkonkreteȱerfaringerȱmedȱmennesker,ȱderȱbevægerȱsigȱfraȱkriminelleȱnetværkȱ
ellerȱ bander/organiseretȱ kriminalitetȱ tilȱ ekstremeȱ grupper,ȱ samtȱ afsøgningerȱ afȱ hvorȬ
vidtȱ detteȱ forholdȱ erȱ genereltȱ ogȱ nyt.ȱ Derudoverȱ søgteȱ viȱ atȱ afdækkeȱ hvilkeȱ typerȱ afȱ

ȱ
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ȱ

ȱȱ

ȱ

ȱ

bevægelser,ȱderȱsynesȱatȱfinderȱstedȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱkriminelleȱog/ellerȱekstremeȱgrupȬ
peringer,ȱmiljøerȱogȱnetværk.ȱDesudenȱundersøgteȱviȱdeȱansattesȱforståelseȱafȱ’radikaliȬ
sering’,ȱogȱderesȱopfattelseȱafȱordetsȱanvendelighedȱiȱderesȱdagligeȱarbejde.ȱȱȱ
ȱ
x

Fireȱafȱdeȱ36ȱerȱforskereȱspecialiseretȱiȱekstremeȱpolitiske/religiøseȱgrupperȱ
samtȱforebyggelseȱogȱexit.ȱ

Intervieweneȱmedȱdeȱfireȱforskereȱhavdeȱfokusȱpåȱstørreȱhistoriske,ȱpolitiskeȱogȱsocialeȱ
samfundsmæssigeȱ sammenhængeȱ ogȱ begivenheder,ȱ ogȱ hvordanȱ disseȱ understøtterȱ
kollektiveȱbevægelser,ȱkonfliktlinjerȱogȱpolariseringerȱiȱdetȱstørreȱsamfund.ȱDaȱenkelteȱ
individersȱ involveringȱ iȱ kriminelleȱ ogȱ ekstremeȱ grupperȱ synesȱ atȱ knytteȱ anȱ tilȱ størreȱ
kollektiveȱsamfundsbevægelserȱsåvelȱnationaleȱsomȱinternationaleȱpolitiskeȱforholdȱogȱ
diskurser.ȱ
ȱ
x

16ȱafȱdeȱ36ȱerȱformers,ȱderȱpåȱforskelligeȱmåderȱharȱbevægetȱsigȱiȱogȱpåȱtværsȱ
afȱkriminelleȱogȱekstremeȱgrupper,ȱnetværkȱogȱmiljøer.ȱȱȱ

ȱ
De,ȱsomȱharȱdeltagetȱiȱinterviewene,ȱer,ȱmedȱundtagelseȱafȱtre,ȱdanske.ȱȱȱ
ȱ

DisseȱinterviewsȱharȱhaftȱfokusȱpåȱdenȱenkeltesȱindgangeȱtilȱekstremeȱogȱkriminelȬ

leȱmiljøer.ȱDeȱinterviewedeȱbeskrevȱhvilkeȱtyperȱmiljø,ȱdeȱhavdeȱværetȱengageretȱi.ȱDetȱ
vilȱ sige,ȱ atȱ interviewpersonenȱ påȱ denȱ mådeȱ harȱ haftȱ afgørendeȱ indflydelseȱ påȱ voresȱ
karakteristikȱafȱmiljøerne,ȱsåsomȱnavngivetȱrockergruppering,ȱbandeȱellerȱetȱkrimineltȱ
netværkȱ og/ellerȱ ideologiskȱ defineretȱ miljø,ȱ gruppeȱ ellerȱ netværk,ȱ samtȱ egenȱ positionȱ
ogȱbevægelserȱiȱogȱpåȱtværsȱafȱdiverseȱmiljøer.ȱDerudoverȱharȱdeȱbeskrevetȱderesȱvejeȱ
indȱ iȱ miljøerneȱ ogȱ deȱ særligeȱ betydningsfuldeȱ mennesker,ȱ samfundsmæssigeȱ og/ellerȱ
personligeȱ omstændigheder,ȱ derȱ havdeȱ indflydelseȱ påȱ deresȱ involveringȱ iȱ detȱ givneȱ
miljø.ȱȱ
ȱ

Intervieweneȱfokuseredeȱogsåȱ på,ȱ hvilkeȱrelationerȱ ogȱ netværkȱmiljøetȱ havdeȱgeȬ

nereret,ȱsamtȱhvorvidtȱogȱhvorledesȱgruppen/netværketȱellerȱmiljøetȱaktivtȱrekruttereȬ
deȱdeltagere.ȱViȱsøgteȱdesuden,ȱatȱkortlæggeȱgruppen/miljøetȱellerȱnetværketsȱnationaȬ
leȱ ogȱ internationaleȱ forbindelserȱ samtȱ afdækkeȱ størreȱ kollektiveȱ samfundsbevægelserȱ
ogȱbegivenheder,ȱderȱblevȱopfattetȱsomȱbetydningsfulde,ȱsåvelȱsomȱdenȱnationaleȱsomȱ
internationaleȱpolitiskeȱkontekstȱmiljøetȱpotentielȱvarȱenȱdelȱafȱellerȱrefereredeȱtil.ȱȱ
ȱ

Viȱ undersøgteȱ ligeledesȱ hvilkeȱ omstændigheder,ȱ derȱ medvirkedeȱ til,ȱ atȱ personenȱ

skiftedeȱ miljø/gruppe/netværkȱ samtȱ deȱ motivationer,ȱ derȱ låȱ tilȱ grundsȱ forȱ skiftetȱ ogȱ
processenȱ omkringȱ det.ȱ Detȱ vilȱ sige,ȱ varȱ derȱ taleȱ omȱ enȱ længerevarendeȱ proces,ȱ hvorȱ

ȱ
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denȱenkelteȱlangsomtȱforandredeȱsigȱpga.ȱnyeȱorienteringerȱogȱmotivationer?ȱVarȱskifȬ
tetȱsketȱhurtigtȱfraȱenȱgruppeȱtilȱenȱandenȱogȱpåȱbaggrundȱafȱhvilkeȱomstændigheder,ȱ
varȱforandringenȱsketȱȬȱforȱeksempelȱbehovetȱforȱbeskyttelse,ȱinterneȱfjendskaber,ȱudȬ
brændthed,ȱ nyeȱ interesser?ȱ Desudenȱ undersøgteȱ viȱ hvilkeȱ kompetencer,ȱ værdiȬȱ ogȱ
normmæssigeȱ orienteringer,ȱ personenȱ udvikledeȱ viaȱ deltagelsenȱ iȱ miljøet,ȱ samtȱ deȱ
hændelserȱ derȱ skabteȱ deȱ refleksioner,ȱ derȱ igangsatteȱ denȱ endeligȱ løsrivelsesproces.ȱ
Intervieweneȱ søgteȱ ogsåȱ atȱ undersøge,ȱ hvorledesȱ deltagelseȱ iȱ ekstremeȱ ogȱ kriminelleȱ
miljøerȱkanȱforbyggesȱsamtȱhvordanȱexitȱmulighederȱkanȱforbedres.ȱȱ
ȱ

Forȱatȱillustrereȱdeȱmiljøerȱogȱbevægelsesmønstre,ȱdeȱ16ȱinterviewedeȱformersȱharȱ

væretȱ engageretȱ i,ȱ nævnesȱ førstȱ denȱ typeȱ (kriminelle)ȱ miljø,ȱ gruppeȱ ellerȱ netværk,ȱ deȱ
blevȱinvolveretȱi.ȱDernæstȱviserȱpilenȱdeȱforskelligeȱbevægelsesretninger,ȱderȱerȱidentiȬ
ficeretȱiȱinterviewene.ȱȱ
ȱ

Nårȱpilenȱpegerȱiȱenȱretning,ȱillustrererȱdenȱenȱbevægelseȱfraȱetȱmiljøȱoverȱiȱetȱeksȬ

klusivtȱengagementȱiȱenȱandenȱkriminelȱellerȱekstremȱgruppe.ȱNårȱpilenȱderimodȱpegerȱ
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”Cross-over” er en kategori, der dækker over bevægelser mellem kriminalitet og bandetilhør til politisk og religiøs ekstremisme. Den er opstået i kølvandet på Omar El-Husseins terrorangreb i København foråret 2015.
Kategorien refererer til en bestemt type bevægelse og kan derved
medvirke til at skabe blinde pletter, fordi ordet tenderer til at rette vores
opmærksomhed på én smal og lineær bevægelse fra kriminalitet og bandetilhør til islamisk ekstremisme.
Den nuværende brug af ”Cross-over” bygger på en række dominerende
antagelser om radikaliseringsprocesser og en bestemt sammenhæng mellem udsagn og handling. Når ”Cross-over” bygger videre på disse etablerede antagelser risikerer vi, at antagelserne med tiden etableres som
forklaringer. Den etablerede ”Cross-over” kategori kan derved utilsigtet
medvirke til, at vi overser de komplekse dynamikker, der er på spil i og på
tværs af kriminelle/ekstreme grupper og netværk.
Denne rapport giver således et billede af de komplekse bevægelsesmønstre
i og på tværs af kriminelle netværk, bander, rockere og ekstreme grupper.
Den giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver,
der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering.
Rapporten er skrevet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

