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Forord 

Jeg sneg mig ikke ind på Aalborg Øst. Faktisk ville det være mere ram
mende at sige, at Aalborg Øst sneg sig ind på mig! Da jeg flyttede til 
bydelen i foråret 1999, havde jeg således ikke nogen ide om, i hvilken 
grad mødet med kvarteret og menneskene skulle komme til at sætte dags
ordenen for de næste par år af mit liv. Og så alligevel: I mine mest rør
strømske øjeblikke havde jeg en halvvejs ubevidst, diffus og nærmest 
socialromantisk ide om, at det vel var ganske passende, at jeg, med de 
principper jeg stod for i form af en socialt indigneret tilgang til forskning
en og socialvidenskaben, rent faktisk bosatte mig i et af de boligområder, 
jeg hævdede mig solidarisk med. Der var således god grobund for, at 
Aalborg Øst kunne snige sig ind på mig. Hvilket så også skete. 
I lang tid oplevede jeg børnene og de unge i gadebilledet som et irritations
moment i min hverdag. Deres støjende og til tider voldsomme adfærd 
stødte sammen med mine 'veltilpassede' middelklassenormer. Men med 
min akademiske træning følger selvsagt en evne til at se stort set alt, 
herunder også min egen forargelse, lidt udefra. Adfærden kunne tolkes i 
socialpædagogikkens faglige termer. Langsomt begyndte jeg at opfatte 
børnene som socialt belastede, truede, adfærdsvanskelige, omsorgssvigte
de, afvigende eller normløse - nogen det var synd for. Blot for kort efter 
at indse, at denne optik, gud hjælpe mig, var mindst lige så stemplende 
som min umiddelbare og ureflekterede fordømmelse! Det var en fordøm
melse iklædt akademiske gevandter; en fordømmelse der syntes kun at 
kunne overskrides ved at opfatte den latente 'konflikt' som et sammenstød 
mellem forskellige, men ligeværdige, normsæt betinget af forskellige 
sociale udgangspunkter. Denne indsigt lod mig så tilbage med en uhånd-
terbar kulturrelativisme. 

Sideløbende med denne proces begyndte jeg at tale med nogle personer 
i universitetsmiljøet om mine refleksioner. De opfordrede mig til at gå 
videre med min nyfundne interesse for bydelen og dens børn og unge. 
Langsomt blev min ambivalente blanding af forargelse, indignation og 
solidaritet således til en nysgerrighed; en undren og en interesse, som 
der måtte følges op på. Det er formentlig ganske sjældent, det sker, at et 
forskningsfelt i den grad byder sig til, springer i øjnene - ja nærmest 
tigger om at blive undersøgt. 



Denne bog er den foreløbige kulmination på den proces, som igangsattes, 
da denne undren blev grundlaget for mit speciale. Bogen er med andre 
ord en bearbejdet udgave af det speciale, som i første omgang blot blev 
præsenteret for censor og eksaminator en stille januar formiddag i et 
eksamenslokale på Aalborg Universitet. Det må vel være tilladt her i 
forbifarten at nævne, at det var dem, som i første omgang opfordrede 
mig til at bearbejde specialet til en bog. Der er i øvrigt tale om en kvalitativ, 
empirisk forankret og i nogen grad normativt reflekterende forskning -
så er læseren advaret. 

Det må være på sin plads her at takke alle de mennesker, der har vist 
interesse og hjælpsomhed undervejs i forskningsprocessen. Her skal Kim 
Sørensen og Per Frandsen fra Det Sociale Jægerkorps i Aalborg Kom
mune, samt personalet på institutionerne Smedegården og Knasten særligt 
nævnes. Desuden skal der rettes en tak til Birte Bech-Jørgensen, Lissy 
Hegland, Tore Jacob Hegland og resten af Alfuff-gruppen på Institut 1, 
Aalborg Universitet. De har bakket min til tider famlende og usikre forsk
ning op på en måde, som man normalt ikke har adgang til som speciale
studerende. Også Nils Mortensen, der har været en uundværlig spar
ringspartner i arbejdet med at bearbejde det oprindelige speciale til bog
form, fortjener en stor tak. Endelig, og langt vigtigst, skal der rettes en 
stor tak til alle de unge i Aalborg Øst, både de vilde og de 'helt alminde
lige' , som har accepteret og tålt min tilstedeværelse og stædige granskning 
af forhold, som de fleste af os ville opfatte som private. 

God læselyst! 
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Undersøgelsens omdrejningspunkt: 
De Vilde Unge - og Aalborg Øst 

I dagtimerne kører Bus nummer 7 hver tiende minut fra Nytorv. Man 
skal stå på uden for Salling, hvis man skal i den rigtige retning. Desti
nationen hedder Saltumvej. Efter omtrent et kvarters kørsel, umiddelbart 
efter Nørre Tranders, krydser bussen Budumvej og bevæger sig dermed 
ind i det område, jeg, og de fleste andre af Aalborgs borgere, kalder 
Aalborg Øst, ofte bare forkortet til 'Øst'. 

Rent formelt er 9220 Aalborg Øst blot et postnummer. I de fleste ålborgen
seres bevidsthed er betegnelsen Aalborg Øst imidlertid navnet på en bydel, 
der arealmæssigt kun udgør en delmængde af postnummerområdets for
melt afgrænsede region. Det rigtige Aalborg Øst, Aalborg Øst som so
cial kategori, er således navnet på den bydel, der afgrænses af Egensevej 
mod syd, Budumvej mod vest, Øster Uttrupvej mod nord og Tranholmvej 
mod øst. Det er denne bydel, nogle socialarbejdere i daglig tale kalder 
'firkanten' (eller 'den sorte firkant', når de tror, at der ikke er nogen, der 
hører dem). 

Hvis man står af 7'eren ved endestationen, befinder man sig på Saltumvej. 
Man kan så gå lidt rundt og se sig omkring. Efter kort tids ophold i 
bydelen, på dens stier og pladser eller i de lokale indkøbscentre, opdager 
man, at beboersammensætningen adskiller sig fra de fleste andre kvar
terers. Der er en relativt stor andel af mennesker, hvis påklædning og 
øvrige udseende fortæller noget om, at de har svært ved og/eller ikke 
ønsker at leve op til majoritetssamfundets fordringer om normalitet, kon
formitet og disciplin. Snart fornemmer man således, at bydelen for en 
stor dels vedkommende bebos af mennesker, som er socialt, uddannel
sesmæssigt og økonomisk underprivilegerede. Hvem ville ellers finde 
sig i at bo i de tidlige 70'eres hastigt opførte betonbyggeri? - et byggeri 
som hist og her bærer tydeligt præg af byggesjusk og lav kvalitet i den 
forstand, at forvitringen og forfaldet allerede nu har sat sit tydelige præg 
på de knap 30 år gamle bygninger. Her bor desuden en hel del mennesker, 
hvis hud- og hårfarve fortæller, at de må være flygtninge eller indvandrere. 



1.1 Kendsgerninger om Aalborg Øst 

Indledningsvis er det på sin plads med nogle faktuelle oplysninger om 
Aalborg Øst1. Aalborg Øst er en relativt ny bydel, der blev opført sidst i 
60'erne og først i 70'erne. Imidlertid bevirkede oliekrisen og lavkon
junkturen i 1973/1974, at en række faciliteter, blandt andet en planlagt 
svømmehal, aldrig blev opført. Bydelen har knap 15.000 indbyggere. 
Boligmassen er sådan sammensat, at der er relativt flere almennyttige 
boliger i Aalborg Øst end i Aalborg som helhed2. Den almene boligmasse 
i Aalborg Øst består dels af 2-3 etagers boligblokke, dels af rækkehuse 
og klyngehuse. Indbyggerne i Aalborg Øst er i relativt forstand en del 
yngre end beboerne i Aalborg som helhed. Således er der 27 % børn og 
unge under 18 år i Aalborg Øst mod 19 % i kommunen som helhed. Ser 
man på beboernes økonomiske råderum, viser det sig, at indkomsterne i 
Aalborg Øst tendentielt er lavere end i kommunen som helhed3. Hvad 
angår arbejdsløshed, er der en tilsvarende tendens til, at Aalborg Øst er 
en smule hårdere ramt af arbejdsløshed end kommunen som helhed. Der 
er i relativ forstand flere enlige forsørgere i Aalborg Øst end i resten af 
Aalborg Kommune4. Andelen af indvandrere i Aalborg Øst er markant 
højere end i resten af kommunen5. Der er en del arbejdspladser i Aalborg 
Øst, men de er primært besat af lønmodtagere, som pendler ind udefra. 
Der er kun begrænset handelsliv i Aalborg Øst. 
Aalborg Øst er præget af en veludbygget infrastruktur med gennemgående 
stier og let adgang via omfartsveje. Imidlertid bevirker infrastrukturens 
indretning, at der er tale om en høj grad af fysisk adskillelse af industri, 
almennyttigt boligbyggeri og parcelhusområder. Parcelhusområderne er 
således adskilt fra de almene boligområder af et sti- og vejsystem, som 
langt fra indbyder til at krydse de usynlige grænser mellem de forskellige 
områder; hvilket udtrykkes glimrende på det lokale kvarterløftsprojekts 
hjemmeside: "Både de almennyttige boligområder og parcelhuskvar
terer er karakteriseret ved at ligge som separate afsnørede enklaver, 
som indbyrdes kun forbindes af stisystemerne for de svage trafikanter. 
De store trafikårer fungerer på mange måder som barrierer i forhold til 
bebyggelserne "6. 

1„2 To centrale spørgsmål om De Vilde Unge 

Med de ovenstående oplysninger er der givet en indledende antydning 



af, hvad Aalborg Øst er for et lokalområde. Denne fremstilling handler 
om en specifik gruppe af unge mennesker, der som udgangspunkt har 
det til fælles, at omstændighederne har bragt dem til Aalborg Øst. Hvis 
man bliver hængende i Aalborg Øst længe nok, vil man før eller siden 
støde ind i dem. Unge mennesker, der, deres lave antal til trods, til tider 
er ganske synlige i gadebilledet. De er ofte let genkendelige i deres 
amerikansk inspirerede 'hip hop' beklædning, som synes at tilfredsstille 
de unge mænds tilsyneladende ønske om at signalere en meget ekspressiv 
maskulinitet. Der er nemlig ofte tale om unge mænd - selv om der også 
er piger knyttet til grupperne. For en overvægt af de unge i grupperne 
fortæller udseendet desuden, at de må være børn af indvandrere eller 
flygtninge. De pågældende unge virker for en udenforstående, som om 
de er præget af en vis rastløshed: De synes altid at være på farten. Og de 
har ofte en adfærd, som kan virke støjende, voldsom, undertiden direkte 
truende - hvis man ikke er forberedt på den - dog mest over for hinanden. 
Jeg kalder dem De Vilde Unge7. 
Min erkendelsesinteresse har rettet sig mod De Vilde Unge i Aalborg 
Øst. Jeg har bestræbt mig på at producere en viden, som retter sig mod 
besvarelsen af to spørgsmål, nemlig: 

1: Hvad er det for fællestræk, der karakteriserer den kollektive kultur 
hos De Vilde Unge i Aalborg Øst? 

2: Hvorvidt og hvordan kan disse fællestræk forstås og forklares på bag
grund af de pågældende unges livsvilkår? 

Spørgsmål 1 må besvares med en nuanceret beskrivelse af den subkultur, 
der er dannet af De Vilde Unge i Aalborg Øst, medens spørgsmål 2 må 
besvares ved at undersøge subkulturen i relation til de pågældende unges 
livsvilkår. I en vis forstand er disse spørgsmål dog uadskillelige - på 
papiret kan de stilles hver for sig, men jeg tror ikke, de bør eller kan 
adskilles i en konkret forskningspraksis. Selve beskrivelsen af de unges 
subkultur indeholder altid allerede en analyse heraf. Derfor er de to 
spørgsmål i praksis behandlet under et i analyseafsnittet om De Vilde 
Unge (kapitel 4). 
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i .3 Indledende metodiske pointer 

Min forskning har altså været centreret omkring et forsøg på at opnå en 
forståelse af De Vilde Unge, som bor i Aalborg Øst, dvs. jeg har bestræbt 
mig på at producere viden om den måde, disse unge tænker, handler og 
fortolker verden samt at relatere disse træk til de sociale forhold. Der 
ligger heri en pointe af principiel videnskabsteoretisk karakter: Min 
tilgang er ikke fænomenologisk i snæver forstand, dvs. den er ikke 
begrænset til at omhandle forståelse 'af mennesker i deres egen livsverden' 
(Kristensen 1996: 22-24). Det er således mit videnskabsteoretiske ud
gangspunkt, at man mest hensigtsmæssigt kommer til at forstå mennesker, 
hvis man netop forstår dem på baggrund af deres strukturelt betingede 
livsvilkår. Konkret betyder det, at jeg for at forstå De Vilde Unges måde 
at tænke og handle på inddrager min viden om de unges livsvilkår. 

For at producere viden om de unges subkultur og dennes relation til 
livsvilkårene er der anlagt en kvalitativ metode, som i et vist omfang har 
nærmet sig det antropologiske. Jeg er gået i dybden med en granskning 
af De Vilde Unge og i bredden med en udforskning af den lokale kontekst. 
Min forskningspraksis i bredden har bestået i et forsøg på at opnå en 
nuanceret forståelse af bydelen Aalborg Øst. Jeg har således nærmet mig 
Aalborg Øst i en konkret interaktion med de mennesker, der bor her og i 
et konkret selvoplevet møde med de fysiske omgivelser. En del af min 
hverdag i bydelen har derfor undertiden haft karakter af en uplanlagt 
deltagende observation. 
Jeg har desuden mere systematisk foretaget deltagerobeservationer og/ 
eller udført løst strukturerede interviews med en række aktører, som an
tages at kunne give vigtig information om Aalborg Øst. På den måde har 
jeg forsøgt at indfange bydelen i dens kompleksitet, idet jeg naturligvis 
har måttet tage visse pragmatiske hensyn, fordi en udtømmende 
undersøgelse af alt, hvad der kunne være interessant i bydelen, ville være 
endog meget ressourcekrævende. 
Mit primære og centrale ærinde har imidlertid hele tiden været at gå i 
dybden med De Vilde Unge. Min konkrete metode i forhold til De Vilde 
Unge i Aalborg Øst har i første omgang bestået af en ganske lang serie af 
deltagende observationer i en 'klub for dem, der er smidt ud af klubberne' 
organiseret af Det Sociale Jægerkorps i Aalborg Øst. Disse observationer 
blev senere, da denne klub lukkede, suppleret med en række observationer 
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i almindelige kommunale ungdomsklubber for unge i Aalborg Øst samt 
interviewlignende samtaler med nogle af De Vilde Unge, som kom i 
disse klubber. Det valg at udføre min undersøgelse på disse steder indebar 
nogle principielle problemer: Jeg stødte hurtigt ind i pædagogerne og 
måtte forholde mig til deres udsagn om de unge. Desuden har de unges 
væremåde i klubberne helt sikkert været påvirket af pædagogikken. 
Spørgsmålet var da, i hvilket omfang jeg skulle gøre pædagogerne og 
pædagogikken til noget centralt i min forskning? Jeg har valgt at opfatte 
pædagogikken som noget betydningsfuldt sekundært. Det betyder, at det, 
jeg i første omgang er interesseret i at vide noget om, ikke er pædagogik
ken i klubberne. Beskrivelsen af klubbernes pædagogik er derfor forsøgt 
begrænset til det omfang, der er nødvendigt for at beskrive konteksten 
for de unges adfærd. Jeg har desuden forsøgt at forholde mig kritisk til 
pædagogernes udsagn om de unge. Omvendt mener jeg, at den viden, 
jeg har produceret, netop ved at koncentrere mig om de unge, har nogle 
socialpædagogiske implikationer, som jeg antydningsvis kommer ind 
på i sidste kapitel. 

Principielt mener jeg, at der altid er et normativt aspekt i vidensproduk
tion. Som allerede nævnt i forordet er dette forskningsprojekt derfor præ
get af refleksioner over forholdet mellem kundskab og normativitet. Det 
er vigtigt allerede her at fastslå, at et normativt aspekt i vidensproduktion
en efter min overbevisning ikke behøver at kompromittere den videnska
belige produktion af kundskab og viden. I min konkrete forskningspraksis 
har jeg således bestræbt mig på, på redelig og troværdig vis, at producere 
gyldig kundskab og viden om De Vilde Unge i Aalborg Øst, samtidig 
med at jeg har forsøgt at forfølge et ideal om at udføre engageret og, når 
der er grund til det, indigneret forskning. 

1.4 Læsevejledning 

Efter dette indledende kapitel følger kapitel 2, som uddyber min prin
cipielle og videnskabsteoretiske postion. Heri indgår tillige en mere minu
tiøs gennemgang af de konkrete metoder og værktøjer, der er benyttet i 
forskningsprocessen såvel som en redegørelse for nogle centrale teore
tiske pointer. Dvs. at teorivalget følger af, og er integreret i, de principielle 
videnskabsteoretiske overvejelser. I afsnit 2.2 findes en gennemgang af 
nogle centrale begreber fra Bourdieu. Dette afsnit er medtaget som en 
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service til de læsere, der ikke måtte kende forfatterskabet, hvorfor det 
med fordel kan springes over af læsere med et sådant kendskab. For 
læsere, der ikke har en særlig interesse for abstrakte og teoretiske 
sociologiske overvejelser, kan det anbefales at springe det meste af kapitel 
2 over, således at man går direkte til afsnit 2.7 (Konkret anvendelse af 
metode i feltet). 
Efter kapitel 2 følger kapitlerne 3 og 4, som indeholder analyser af det 
empiriske materiale: Kapitel 3 er en analytisk beskrivelse af Aalborg 
Øst. Kapitel 4 er fremstillingens mest centrale. Det omhandler De Vilde 
Unge, som her karakteriseres gennem seks centrale træk (sprogspil og 
sprogbrug, et konfliktfyldt forhold til institutionernes spilleregler, småkri
minalitet og 'smarte' fiduser, hip hop stil, strejferi og tempo samt ekspres
siv maskulinitet). Kapitel 5 konkluderer på analysen, knytter an til nogle 
teoretiske diskussioner og antyder en mulig socialpædagogisk implikation 
af mine forskningsresultater. 



Principielle og teoretiske overvejelser bag 
undersøgelsen af De Vilde Unge 

I dette kapitel fremlægges de vigtigste overordnede principielle og meto
diske overvejelser, som ligger til grund for min undersøgelse af De Vilde 
Unge: Jeg tilslutter mig den velkendte men helt centrale videnskabsteore
tiske pointe, at der må skabes en position mellem fænomenologi og struk
turalisme, ligesom jeg gør gældende, at videnskab og normativitet hænger 
sammen på en måde, som fordrer normativ og etisk refleksion som en 
integreret del af visse faser af vidensproduktionen. Endelig gør jeg rede 
for en række centrale metodiske og metodologiske overvejelser, der mun
der ud i en beskrivelse af projektets helt konkrete metodiske fremgangs
måde. Denne beskrivelse opfatter jeg som helt afgørende for læserens 
mulighed for at vurdere undersøgelsens videnskabelige kvalitet. 

2.1 Et udgangspunkt mellem strukturalisme og 
fænomenologi 

Det synes umiddelbart mest oplagt at anvende en symbolsk interaktionis-
tisk og/eller fænomenologisk tilgang i mit forskningsprojekt, fordi for
målet her er at opnå en kvalitativ, lokal og specifik forståelse af De Vilde 
Unge i Aalborg Øst. Imidlertid er spørgsmålet, om en sådan undersøgelse 
kan være sociologisk adækvat med mindre man samtidig forsøger at 
placere De Vilde Unge i en samfundsmæssig sammenhæng, dvs. reflekte
rer over en række strukturelle forhold. 
Dette spørgsmål trænger sig på, fordi både den symbolsk interaktionistis-
ke og den fænomenologiske tilgang, så vidt jeg kan se, rummer væsentlige 
problemer, når det drejer sig om at opnå en adækvat forståelse af den 
sociale verden. Problematikken er den, at når vi betragter den sociale 
verden lidt på afstand, kan vi iagttage mønstre og magtrelationer, som 
forbliver udgrænsede i periferien af fænomenologiens og den symbolske 
interaktionismes optik. Bourdieu har udtrykt denne indvending i en væ
sentlig passage: 

'.. .jeg er stærkt skeptisk overfor den videnskabsteoretiske 
tilgang, mange interaktionister bruger i deres arbejde, fordi 
den uvilkårligt befordrer en vis nærsynethed, for ikke at sige 
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