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Fuck verden: Politikerne kan stikke deres ghettoplaner

Frygt, usle levevilkår
og ballade. Det er
mange danskeres
billede af Vollsmose.
Men langt hovedparten af de cirka
10.000 mennesker,
der bor i den socialt
knæsatte bydel,
drømmer ikke om
gadekrig med ’fucking
pansere’ eller om et
liv som kriminelle
ghetto-gangstere.
Ekstra Bladet har sat
sig for at ﬁnde ind til
beboernes daglige liv.
Vi går i disse dage på
jagt efter de bløde
sider af Vollsmose,
men også den
forbandelse, der så
ofte får volden, nedturene, ydmygelserne og udstødelsen
til at gå i arv.
Om få dage kommer
politikerne med deres
store planer for,
hvordan problemerne
i ghettoen skal løses.
I går talte vi med tre af
de familier, der bor
midt i orkanens øje
– bag torvet i Bøgeparken, hvor problemerne med kriminelle
unge længe har taget
fokus. De tre familier
fortalte, at deres eneste ønske er, at der bliver fred i bebyggelsen.
I dag taler vi en af de
kriminelle unge:
17-årige Saleh A,
som de andre i
gruppen kalder ’chef’.
Han giver skråt optegnet til politikernes
ghettoplaner, og hans
dagsorden er simpel:
Han er rasende på
politiet og Hells
Angels’ støttegruppe
AK 81.

2007

var året, da Vollsmose
fik sin første folketingskandidat, Asmaa
Abdol-Hamid, der stillede op for Enhedslisten. Hun er tidligere
formand for beboerforeningen Bøgeparken.

Vi hader
hader
Vi
panserne,
panserne,
mand
mand
---------------------------------------------------------------------------

Torsten Ruus
Marie Lade
Foto: Ole Frederiksen

------------------------------------

Han kalder sig Tupac. De andre siger chef. I virkeligheden hedder han Saleh A, og
han stiller gerne op som talsmand for den hårde kerne af
kriminelle indvandrerdrenge i Vollsmose.
Klokken er 16, og chefen er
ved at vågne.
Håndtrykket
er
vagt.
Øjenkontakten
konstant
flagrende. Det er attituden
til gengæld ikke.
Pludselig stritter Saleh

med en blottet foldekniv.
– Hvad vil du, mand? Vil
du købe hash? Skal jeg stikke dig?
Den 17-årige søn af en irakisk indvandrer giver den
gas, mens et slæng af ’brødre’ griner og slår ring om
Ekstra Bladets reportere. En
af dem kalder sig Ali ’The
Game’. En anden Kalif. Resten er tavse.

Rockere skal holde sig væk
Vi har lagt følere ud. Vi har
talt med børn i Humlehaveskolen, mønsterbrydere på
B1909’s baner og hundreder

Jeg hader verden. Jeg hader
perkere. Jeg er ligeglad med mennesker. Jeg stoler kun på mig selv
--------------------------------------------------------------------------af jævne Vollsmose-borgere.
Nu vil vi også gerne have
natdyrene i tale. De indvandrere som sidder tungt på
Bøgeparkens torv, giver
nærpolitiet overarbejde og
får forældre til at låse dørene om natten.
Pludselig er de der. Med
hvinende
dæk
bremser

gruppens Honda Civic.
Salehs dagsorden er simpel. Han er rasende på politiet og Hells Angels’ støttegruppe AK81.
– Jeg prikker deres kugler,
hvis de kommer her. Vi hader panserne, mand. De blander sig og giver os bøder, og
AK – de har ikke noget at gø-

re her. Det er vores område.
Bandidos er gode nok. De er
ikke racister, mener Saleh,
der promenerer i ørkenstøvler og dyrt gangsta-kluns.
Officielt lever han på kontanthjælp og på sin arbejdsløse mors nåde. Men Saleh
har penge nok. Han blev
smidt ud af folkeskolen efter
7. klasse. Nu lever han mest
om natten.

Storkriminel
– Jeg er storkriminel. Ikke
fordi jeg har siddet inde. Det
er jeg for klog til. Men jeg laver knæk sammen med de
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skråt op, mener storkriminel 17-årig fra Vollsmoses hårde kerne
SYG OG UFORUDSIGELIG

Chefen har
ingen grænser
Der er glimt af noget blødt i
hans øjne. Men indholdet er
ikke til at spøge med. Det er
folk med kendskab til Saleh
A’s liv enige om.
Saleh med dæknavnet Tupac er en typisk repræsentant for de traumatiserede
indvandrerdrenge, som hærger Vollsmose.

En ren vulkan
Hans forældre kom til Danmark som vraggods fra Irak,
og Saleh markerede sig med
grov kriminalitet, allerede
da han gik i Humlehaveskolens observationsklasse.

Familieklanen tæller også
to fætre, der var dybt fedtet
ind i terrorsagen i Vollsmose.
– Saleh har ingen grænser.
En ren vulkan. Han er helt
uforudsigelig, siger en person med nøje kendskab til
hans baggrund.
Som barn blev han grebet i
indbrud, tyverier, ulovlig våbenbesiddelse og vold. Myndighederne måtte melde pas,
og han blev sendt til en institution for unge kriminelle.
I dag hører Saleh til den
hårde kerne af løsgående
ballademagere i Vollsmose.

INDVANDRER-GANGSTERE
UDFORDRER ROCKERE

Nu skal vi
perkere styre
kampen
Kræfter i det kriminelle miljø forsøger nu igen at samle
et organiseret modspil til
HA-støtterne AK81 i Odense.
– Den nye bande skal hedde ’9 Guys’. Den skal styres
af os perkere og tage kampen
op mod AK81, siger en af de
indvandrer-gangstere, Ekstra Bladet er i kontakt med i
Vollsmose.

Vil i rampelyset

Ghettoens skræk
– Jeg er storkriminel. Jeg laver
knæk sammen med de andre og
sælger hash. Hvad ellers?
Kommunens folk er nogle
bøsserøve, og jeg kan ikke få
arbejde, så jeg er nødt til at lave
penge, siger Saleh.
--------- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

Vi røvkeder os.
Hvad skal vi lave?
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -andre og sælger hash. Hvad
ellers? Kommunens folk er
nogle bøsserøve, og jeg kan
ikke få arbejde, så jeg er nødt
til at lave penge, siger Saleh.
Han giver skråt op-tegn til
politikernes ghettoplaner.
Skal de hælde millioner af
skattekroner i Vollsmose,
stemmer Saleh for, at de opfører fitness-rum og steder
med billard, hvor de unge

kan være.
– Vi røvkeder os. Hvad
skal vi lave? Der er ingenting, siger Saleh.
Protester over, at en lille
del af bydelens unge hærger
resten af Vollsmose med støj,
kriminalitet og ballade preller af på Saleh.
– Jeg hader verden. Jeg hader perkere. Jeg er ligeglad
med mennesker. Jeg stoler
kun på mig selv, siger han.
Gruppen er ved at blive
utålmodig. I en stille stund,
hvor de andre er optaget af at
studere en ampul med klar
væske og hælde softdrinks

og junkfood i sig, erkender
Saleh, at han nogle gange er
træt af det hele.

Det spænder helt vildt
– Jeg er syg. Om morgenen
spænder det her. Helt vildt,
siger Saleh op slår sig på
brystkassen. Han fastholder,
at han ikke tager stoffer. Kun
smøger og en joint, når det
skal være.
Så peger han på tre tatoverede prikker ved højre øje:
– Det betyder tro, håb og
kærlighed. Jeg tror på kærlighed, og jeg skal giftes, når
jeg bliver ældre.

– Har du en kæreste?
– Ja, ja. Hun er dansk. Men
fuck hende. Jeg elsker mine
brødre her og min familie,
siger Saleh.
Mørket kommer snigende.
Drengene skal videre. De hujer efter en bulet japaner-øse
fyldt til randen med unge
mænd og fuck-fingre, som
hviner forbi på Vollsmose
Allé.
– Kom nu, chef, råber en af
drengene.
Saleh trækker på skuldrene og hopper ind. Vollsmoses natdyr skal på arbejde.

De planer gør ikke indtryk
på Per Franch, leder af nærpolitiet i bydelen og formand
for Odense Kommunes særlige banderåd.
– Lad nu være med at nævne de bander. Det fortjener
de ikke. Der er ikke noget i
det, og det eneste, de kriminelle vil, er at finde en identitet og et rampelys, de kan sole sig i, siger Per Franch.
Hans indtryk er, at stemningen i bydelens underverden lige nu er rolig. Men
Ekstra Bladet erfarer, at konflikten mellem især AK81 på
den ene side og den uklart
strukturerede indvandrerbande Black Ghost og Bandidos på den anden kan blusse
op igen hvert øjeblik, det
skal være.
Intet tyder dog på, at det

har rykket ved balancen, at
Bandidos igen er på banen i
Odense med klubhus på Mågevej.
Politiet vurderer, at ca. 100
personer i Vollsmose er meget aktive i kampen om magt
og status og det lokale narkomarked. En løs gruppering
som B4L – Brothers For Life
– er formentlig gået i sig selv.
De kriminelle indvandreres familier er flettet ind i
hinanden, men disciplinen
er lav. Enkeltpersoner ophøjes til ledere og tværes ud i ét
væk.

Pisser territoriet af
Med Per Franchs ord fremstår miljøet som ’en stor gryderet’. De statsløse palæstinensere har ofte en større
vrede og brutalitet i sig, men
ellers markerer de ca. 80 nationaliteter i Vollsmose sig
ikke selvstændigt i underverdenen.
Sammenstødene er styret
af impuls. Rockerne vil ’lige
pisse territoriet af ’, og så
pisser indvandrerne tilbage.
– Mit indtryk er, at de kriminelle er frustrerede lige
nu. De er under pres, fordi
folk protesterer mod balladen i Vollsmose, siger Per
Franch.

