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Interviewer: Hvordan bliver du, hvis du ryger hash?

Simon (15 år): Jeg bliver… Øh... Eller… Jeg bliver sådan… 
Altså, hvordan kan man sige det? Man bliver lidt gladere, ikke. 
Men det er ikke sådan noget så: Ej, nu er jeg ked af det, så nu 
skal jeg ryge noget hash, fordi så bliver jeg glad. Det er bare 
sådan. Man bliver lidt gladere af det. Og sådan…

Interviewer: Det er bare sådan et ekstra krydderi?

Simon: Ja (griner)… ja.

Kasper (15 år): Nej, det synes jeg ikke.

Simon: Synes du ikke?

Kasper: Nej.

Interviewer: Hvordan er det for dig?

Kasper: Altså, jeg prøvede det først og såå, altså så tog jeg, 
jeg ved ikke, jeg tog bare, altså sug på sug på sug. Og så kom 
det bare som sådan en bølge dér til sidst. Puh! Jeg ku slet ikke 
få vejret. Stod i panik…

Simon: Ja, nogen gange så…

Kasper: Det hele ! imrede bare. Puh, jeg ku slet ikke…

Interviewer: Hvor ubehageligt. Og det var første gang, eller 
hvad?

Kasper: Ja. Jeg var helt vildt skæv og så gik jeg i seng. Og så 
prøvede jeg det, jeg ved ikke, et år efter eller sådan noget…

Dette er en rapport om unge i Rødovre. Den beskriver deres oplevelser 
med og af alkohol, vandpibe og hash. De yngste deltagere i undersøgelsen 
går i 7. klasse, de ældste i 3. G.

Intentionen er at videreformidle de unges oplevelser og holdninger så nøg-
ternt og så loyalt som muligt. Det er unges egne beskrivelser af, hvordan 
de ser på alkohol, vandpibe og hash, og hvad det fylder i deres hverdag, 
som er i centrum. På baggrund af disse beskrivelser udpeger rapporten 
nogle mønstre, overvejelser og anbefalinger.

Rapporten er opbygget sådan, at de unges erfaringer med alkohol, 
vandpibe og hash behandles i hver sit kapitel. 
Herefter diskuteres nogle samlende tematikker, og afslutningsvis 
opridses nogle nedslagspunkter, der kan give stof til videre arbejde. 
Her beskrives også de – ganske få – anbefalinger, unge er kommet med 
i forhold til kommunens indsatser. Men først skal vi se nærmere på 
selve undersøgelsen, de unge som har medvirket i den, og de arenaer 
de bevæger sig i, når de drikker alkohol og/eller ryger 
vandpibe og hash.

@

At have et klart overblik i forhold til unges forbrug af alkohol, 
hash og vandpibe, er et stort og ambitiøst mål. SSP Rødovre vil 
med rapporten ”Fællesskaber, kontrol og risiko” via de unges egne 
udsagn og oplevelser, belyse trends og tendenser her og nu.

Flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser, er en del af unges 
måde at tale om alkohol og rusmidler på. Denne rapport har også 
det formål at synliggøre unges forbrug faktuelt, samt give os der 
arbejder forebyggende, en konkret viden om hvor stor udfordrin-
gen i Rødovre kommune er.
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Undersøgelsen er blevet til i løbet af 
en periode på "re måneder i 2011 og 
består af en kvalitativ del og en kvanti-
tativ del.

Den ene del af undersøgelsen består 
af interviews. 30 unge fra 9. Klasse til  
3. G har deltaget i de semistrukturerede 
interviews, som har varet imellem 45 
minutter og 1 # time. De unge er ble -
vet interviewet i grupper sammen med 
venner eller klassekammerater, de selv 
har valgt, eller som de kender godt. 
Interviewene er foregået forskellige ste-
der: Flere er foregået i de unges hjem 
over en kop the eller i et klasseværelse 
på de unges skole. Andre er foregået 
på den vandpibecafe på Frederiksberg, 
som er stamsted for mange unge i  
Rødovre eller ved et cafébord uden-
for bageren i Rødovre stationscenter. 
Ét enkelt interview er også foregået på 
lokalavisens kontor efter lukketid.

Under disse uformelle omstændig-
heder har de unge fortalt nuanceret 
om deres festliv og deres erfaringer af 

og med alkohol, vandpibe og hash. De 
unge har for eksempel fortalt om de 
sammenhænge, de drikker og ryger i. 
De unge, som selv har prøvet at være 
påvirket, har fortalt om, hvordan de 
oplever det. De unge, som ikke har prø-
vet det, fortæller om, hvordan de opfat-
ter det. Alle unge har blandt andet også 
fortalt om, hvordan det påvirker fælles-
skabet imellem dem, når nogle drikker 
alkohol, ryger hash eller vandpibe.

Den anden del af undersøgelsen 
består hovedsageligt af statistisk materi-
ale. Af praktiske årsager er denne del af 
undersøgelsen primært rettet mod 7.-9. 
Klasseelever. De er fortrinsvis mellem 13 
og 15 år, men der er enkelte på 12 og 16 
år. 452 unge fra alle dele af Rødovre har 
deltaget i denne del af undersøgelsen.

De har alle deltaget i en spørgeske-
maundersøgelse, vi har lavet på de syv 
kommunale folkeskoler1. Vi har besøgt 
21 klasser. Besøget er blevet indledt 
med, at vi har gennemgået skemaet 
sammen med eleverne, uden lærerens 

tilstedeværelse. Bagefter har de unge 
udfyldt skemaet. Det har i mange klasser 
givet anledning til en længere diskussion 
om erfaringer og overvejelser omkring 
rusmidler og ungdomsliv. Udvalgte bid-
der af disse diskussioner er kommet med 
i rapporten.

Rapporten bringer også et enkelt 
uddrag af statistisk materiale om 
16-18-åriges forbrug af hash. Det materi-
ale er indsamlet af Region Hovedstaden2.

Alle unge, som citeres i rapporten er 
anonymiseret og optræder derfor under 
pseudonym og uden angivelse af hvilken 
skole, vedkommende går på. Alder og køn 
er dog angivet korrekt.

Hensynet til de unges anonymitet bety-
der også, at undersøgelsen ikke beskriver 
alkohol- og hashforbrug på speci"kke fol-
keskoler. 

1  21 klasser på de syv skoler: Dagskolen, Hendriksholm,
 Islev, Nyager, Rødovre, Tinderhøj og Valhøj, har deltaget.

2 Materialet er fra Forskningscenter for Forebyggelse og
 Sundheds undersøgelse, som ligger til grund for  
 »Sundhedspro"l for region og kommuner 2010«.
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Rapportens målgruppe er ganske bred. 
Den omfatter således unge, der går i fol-
keskole eller på en ungdomsuddannelse3. 
De omfatter unge, som er på kanten af 
skolesystemet; Nogle, som har været ude 
af det, men nu er kommet tilbage. Og 
enkelte, som er droppet ud, sandsynlig-
vis midlertidigt

Der er også stor aldersforskel imellem 
deltagerne. De yngste er 12 år, de ældste 
18, og der er stor forskel på de oplevel-
ser, de har med og af alkohol, vandpibe 
og hash. En undersøgelse, der udeluk-
kende beskæftigede sig med 7. klasse-
elever ville sandsynligvis have set  
anderledes ud, idet mange unge først  
for alvor begynder at eksperimentere 
med alkohol, vandpibe og hash i løbet af 
8. klasse. På samme måde ville en under-
søgelse, som kun fokuserede på unge, 
der var færdige med folkeskolen, sand-
synligvis også vise et lidt andet billede.

Det, vi viser, er et bredt billede af 
Rødovres unge. Og der er også 
mange ting, der binder disse unge 
sammen, og som de er enige om. 
Der er for eksempel mønstre i, hvem 
de unge omgiver sig med, og hvilke 
grupperinger af unge, der "ndes. 
Forskellige typer af unge beskrives 
også overraskende ens på tværs af 
forskellige aldersgrupper. Når man 
forstår, hvad der kendetegner de for-
skellige typer, kan man få et klarere 
billede af de unge og det, som bin-
der dem sammen. Derfor følger nu 
en kort opsummering af unge-typer, 
som er baseret på de unges egne 
beskrivelser.

E>9F)9;)=9)6789))
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3  De unge, der går på ungdomsuddannelser, går
 på STX eller HTX, hvilket er behandlet under ét.
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Nogle piger beskrev sig selv som ”pæne 
piger”. De var dygtige i skolen, lavede 
deres lektier, var i stand til at planlægge 
en travl hverdag og var endnu ikke rig-
tig begyndt at feste eller drikke. Disse 
unge havde typisk tæt kontakt til deres 
forældre, og det var vigtigt for dem at 
bevare kontrollen.

I den anden ende af spekteret "ndes 
de piger, som nogle unge kaldte ”all 
over” typer, eller ”wild cats”. De piger, 
som faldt ind under den kategori, drak 
og røg og festede. De brød aftaler med 
deres forældre, var ikke optaget af sko-
len og nogle var også med jævne mel-
lemrum oppe at slås. For dem var det 
vigtigste at prøve alt, og de opsøgte ofte 
en tilstand, hvor de var ude af kontrol.  

Midt imellem disse yderpunkter "n-
der vi de ”stille og rolige” piger, som er 
klart i overtal. De stille og rolige piger 
går op i skolen. De fester, og de fortæl-
ler ikke deres forældre alt. Men de har 

generelt styr på deres dagligdag og hav-
ner ikke i meget voldsomme situationer, 
sådan som ”all over” pigerne.

=;9789
Drengene har lignende kategorier. Den 
vigtigste markør for drengene er imid-
lertid, om man er en ”hård type” eller ej.

De ”hårde” drenge viger ikke tilbage 
for trusler eller slåskampe. De udstrå-
ler, at intet kan skræmme dem og har et 
lidt truende kropssprog. De klæder sig 
i street wear. Nogle unge fremhæver, at 
de hårde drenge kan kendes på, at de 
har tatoveringer i hele ansigtet. Andre, 
at de sætter deres kasket helt oppe på 
hovedet. De hårde typer forbindes med 
ballade og sjældent med et velfunge-
rende skoleliv. I deres beskrivelser gør 
de unge meget ud af, at der er nogle, 
som faktisk er hårde, og så er der nogle, 
som bare spiller hårde.

De hårde typer er en vigtig kategori 
i den forstand, at både drenge og piger 
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ofte beskriver drenge ved at sige, at de 
ikke er hårde typer. Ligesom pigerne 
beskriver de !este sig som ”stille og 
rolige typer”. De lever et klassisk ung-
domsliv med fester og skole og måske 
noget sport. De gør uovervejede ting, 
men kommer sjældent op at slås eller 
fundamentalt ud af kontrol med deres 
liv.

En variant af de stille og rolige drenge 
er de ”helt stille og rolige” drenge. Det 
særlige ved dem er, at de sjældent mar-
kerer sig i gruppen og er meget tilbage-
holdende.

Omkring halvdelen af de interviewede 
unge beskrev, at de havde forskellige 
typer af venner. ”Stille og rolige” drenge 
kunne for eksempel godt være vokset op 
med drenge, som nu var på vej til at blive 
”hårde typer”. Og selv om alle var bevid-
ste om forskellen, opfattede de sig stadig 
som venner. Andre havde altid bevæget 
sig imellem forskellige vennekredse med 
forskellige typer og gjorde det stadig.
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Ligesom nogle unge bevægede sig 
i forskellige vennekredse, var der 
også nogle, som havde et meget 
veludviklet netværk af mere eller 
mindre perifere bekendte. Nogle 
unge fra en årgang kendte hinanden 
på tværs af skoler, og af og til også 
på tværs af kommunegrænser. De 
havde venner fra Brøndby, Glostrup, 
Hvidovre, Vanløse eller Husum. 
Disse tværgående netværk blev 
stærkere, efterhånden som de unge 
blev ældre. Dem, der havde ufor-
melle netværk på tværs af skoler og 
andre formelle fora, festede tit sam-
men. Mange festede også med deres 
klassekammerater. 

På ! gur 1. kan man se hvem, 7.-9. 
klasseeleverne festede sammen med.

)4#-,")!
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Figur 1 viser hvilke grupper,
 7.-9. klasse eleverne festede 
sammen med. Tallet er angivet 
i procent. Eleverne måtte vælge 
så mange svarmuligheder, 
de ville.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

%
/
.
$
$
(
%
.
N
N
(
"
.
5
(
"

1
(
2
2
(
"
)*

"
.
)

*
"
#5

#'
$
.
%
5
#1

#5
(
5
(
"

>
(
2
2
(
"
)*

"
.
)N

#2
)

!
"
#
$
%"

$
$
"
&
%'

(
$
)*

(
+
&

,
"

.
2
'
"
(
)1

(
2
2
(
"

M



O

Der var nogle unge, som var begyndt 
at gå i byen på diskoteker i København. 
Der var også nogle, som festede i deres 
ungdomsklub. Og for de unge, der gik 
på en ungdomsuddannelse, var fester 
på deres skole også rigtig vigtige.

Privatfester var dog klart den vigtigste 
festarena, hvis man ser på den samlede 
ungegruppe. En god fest er, ifølge nogle 
15-årige piger, en fest, hvor: ”Man hyg-
ger sig og danser og har det sjovt med 
hinanden, uden at folk behøver at være 
alt for fulde, så de ligger og brækker 
sig.” Mange fremhævede også, at til en 
god fest var der ingen slåskampe. Folk 
talte med hinanden på tværs af gruppe-
ringer, og der var ikke for lidt plads.

Fester med jævnaldrende var den 
sammenhæng, hvor de aller!este 
unge drak alkohol. Mange unge, sær-
ligt med etnisk dansk baggrund, for-
talte også, at de drak alkohol til fami-
liefester, men slet ikke så meget, som 
de gjorde til fester med vennerne.

Til disse fester var der også unge, 
som røg hash. Der var dog andre 
unge, som gjorde en dyd ud af, at de 
aldrig blandede hash og alkohol. Og 
der var generelt også !ere, som for-
bandt hashrygning med hygge og 
afslapning, end med fest. De røg en 
eftermiddag eller en aften i en for-
holdsvis lukket kreds af venner.

De unge, som røg vandpibe, tog 
den med i mange forskellige sam-
menhænge. Mange røg en eftermid-
dag eller en aften, hvor de skulle 
hygge sig. Nogle røg til opvarmning 
før en fest, og enkelte, meget inkarne-
rede rygere tog også vandpiben med i 
skole og røg i frikvartererne. 

Nu skal vi se nærmere på de  
erfaringer, de unge har med alko-
hol, vandpibe og hash. Vi starter med 
alkohol.
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De " re pigers fortælling om, hvor-
når de begyndte at feste gik igen 
i ! ere interviewgrupper. Med 
kon" rmationen var der for første 
gang en anledning til at holde fest 
for sine venner, og den " k derfor, 
sammen med blå mandag, en både 
konkret og symbolsk betydning 
for de unge. Som man kan se af 
nedenstående tabel havde mange 
af de unge allerede før kon" rma-
tionen prøvet at drikke. Men det 
var med festerne omkring kon-
" rmationen, festlivet for alvor 
begyndte for mange. Og dermed 
etableredes også den primære 
arena for brug af alkohol. 
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Figur 2
Hvem har drukket alkohol?

Figur 2 viser andelen af unge, 
som har drukket alkohol, delt op 
på aldersgrupper. 
Tallet er angivet i procent.
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Line (17 år): Festerne, de startede – for 
mig startede de – efter kon" rmationen.

So! e (17 år): Ja

Anna (18 år): Ja

Katrine (17 år): Ja, det har det også 
gjort for mig.

Line: Kon" rmationen… til kon" rma-
tionen, det var den første rigtige fest 
for mig. […]  Altså da holdt jeg min 
første rigtige fest, hvor mine veninder 
så kom og vi… dansede… og drak, og 
sådan noget, ikke. Hvor mine forældre 
jo så også var der og min storesøster 
og sådan nogle ting. Det var den første 
rigtige fest. 

:

!A
).

"&

!D
).

"&

!@
).

"&



!Q

Som Line ovenfor fortæller, er mange forældrene 
til stede til de første fester. Mange unge, særligt de 
unge med etnisk dansk baggrund, fortalte også, 
at de var sammen med deres forældre de første 
gange, de drak alkohol. 

For mange kom der dog derefter en fase, hvor de 
ikke indviede deres forældre i, hvor tit de drak. 
Mange unge berettede om, hvordan de fortalte for-
ældrene, at de havde "lmaften med vennerne og i 
stedet drak sig småfulde. Mange unge mente dog 
også, når de så tilbage, at forældrene sandsynlig-
vis alligevel vidste, hvad der foregik. 

Med tiden stoppede de !este unge med at drikke 
i smug. I stedet lavede de aftaler med deres foræl-
dre om, hvor meget og hvor tit, de måtte drikke. 
Aftaler, som nogle overholdt og andre brød. Fæl-
les for alle unge, uanset om de drak eller ej, var, at 
alkohol var et afgørende omdrejningspunkt, som 
var med til at strukturere deres sociale liv. Alko-
hol "k nemlig også ind!ydelse på dagligdagen for 
dem, der ikke drak, fordi den var med at skabe 
forskellige grupperinger blandt de unge.
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Når de unge stifter bekendtskab 
med alkohol har de forskellige 
reaktioner på det. Da vi spurgte 
unge fra 7. – 9. klasse, som har  
prøvet at drikke alkohol,  
hvad de mente om det, valgte 
de da også forskellige måder  
at beskrive det på. Nogle  
hæftede sig ved smagen  
af alkohol, andre ved hvilken 
tilstand det bringer dem selv  
i, og/eller hvad det gør ved 
fællesskabet og festen, når  
der er alkohol på bordet. 
Nedenstående tabel viser,  
hvad unge fra 7. – 9. klasse, 
som har prøvet at drikke  
alkohol, selv valgte at frem-
hæve, da de skriftligt skulle 
beskrive, hvad de synes om det. 

ICH<E<C)<8)=9K)B<R:IC9)C:>

Figur 3 viser 7.-9. klasseelevers 
mening om alkohol.

Det er klamt/det er giftigt!

Jeg kan ikke lide det!/det smager af hundetis

Dårligt, man kan ikke styre sig

Det er lidt mærkeligt

Det er "nt en gang imellem

Det er OK

Det smager dårligt, men det er hyggeligt

Jeg synes ikke, det er vilde

Noget smager godt, noget smager dårligt

Noget af det smager godt

Det smager OK, men jeg vil lige så gerne/ 
hellere ha en sodavand

Festen bliver sjovere, men man skal ikke have  
så meget at man bliver dårlig

Jeg drikker for at blive fuld

Anderledes og nyt

Det er hyggeligt

Det smager godt

Det er en dejlig følelse at være fuld

Det er luksus

Ved ikke

Det er sjovt
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Som man kan se af "guren, varierer 
unges reaktioner på alkohol ganske 
betragteligt. I interviewene, hvor de 
unge "k mulighed for at uddybe deres 
svar, var det dog tydeligt, at de !este 
var rigtig glade for de fester, de gik til, 
og hvor alkoholen blev drukket. De 
fortalte om at danse og om følelsen af 
at være fri. De talte om at spille sjove 
drukspil, om at blive mindre generte, og 
om hvad der skete imellem drenge og 
piger, når de drak. Om piger, der spil-
lede hjælpeløse og fulde og "k hjælp af 
drenge, som havde luret, at det var et 
trick, men alligevel med glæde gik med 
på legen.  

I dette virvar af drukspil og !irt og dans 
mistede mange unge overblikket over, 
hvor meget de egentlig drak. Når vi bad 
de unge om at vurdere, hvor meget de 
drak, sidst de drak alkohol, måtte rig-
tig mange unge konstatere, at de ikke 
kunne svare. Mange vidste ikke, hvad 
”en genstand” betød, eller var i tvivl 
om hvor mange genstande, der var i en 
mundfuld sprut, som de drak af !asken. 
Andre fortalte, at de kom med deres 
egen alkohol, blandt andet for at kunne 

holde styr på, hvor meget de drak. Det 
lykkedes bedst for dem, der drak gan-
ske lidt eller som holdt sig til øl, Som-
mersby, Rekorderlig eller lignende. De 
mange, der drak sprut, delte med hin-
anden. De gav noget til nogle venner og 
"k noget af nogle andre, og i takt med at 
de blev fuldere, mistede de overblikket 
over, hvor meget de egentlig drak. ”Jeg 
ved ikke, hvor meget jeg drak. Jeg var 
jo fuld” var således en bemærkning, der 
gik igen.

Én af de ting, der skete i takt med at de 
unge blev fulde, var, at de blev forbun-
det på en anden måde, end de var nor-
malt. I festverdenen galt nemlig andre 
regler for socialt samvær end normalt. 
Den verden var præget af en meget høj 
grad af samhørighed, loyalitet og soli-
daritet, og til gode fester talte alle med 
alle. Unge i alle aldersgrupper fortalte 
om inderlige aftener med mennesker, de 
aldrig før havde mødt; særligt de unge 
fra gymnasiet. ”Man kan have krammet 
og danset og sunget og snakket”, siger 
en pige om det første møde (med både 
drenge og piger) til en gymnasiefest. 

De unge fortalte også om, hvordan en 
naturlig del af festaftener bestod i, at ven-
ner hjalp hinanden ud af pinlige eller 
vanskelige situationer. 

To drenge fortalte for eksempel om, hvor-
dan der altid var nogle til deres fester, 
som ikke drak sig helt så fulde som de 
andre, så de kunne have overblikket, hvis 
noget gik galt. Dette skete helt af sig selv, 
og uden de unge havde lavet egentlige 
aftaler om det. 

To piger fortalte om, hvordan den ene 
havde insisteret på at hjælpe sin alt for 
fulde veninde ved at stikke en tandbør-
ste ned i svælget på hende, så hun kunne 
kaste noget af alkoholen op. Til gengæld 
havde den anden pige fundet hende i 
sneen, hvor hun havde lagt sig efter en 
fest, og sørget for, at hun kom hjem. 

Det var imidlertid ikke alle unge, som 
havde prøvet at drikke. Og de unge var 
generelt meget opmærksomme på, om de 
var ”alkoholerfarne” eller ej. Adskillelsen 
imellem dem, der drak alkohol, og dem, 
der ikke gjorde, var også en faktor, som 
i nogle sammenhænge opdelte gruppen 
af unge. 
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I nedenstående udsnit af et interview for-
tæller tre unge på 15 år om, hvordan de 
forsøgte at navigere til en klassefest, hvor 
der var både var unge, som var vant til 
at drikke og gå til fest, og unge, som ikke 
var. Det skabte nogle udfordringer. Sam-
tidig opstod der en uheldig situation med 
en ven, som de (særligt Kristian) påtog 
sig ansvar for at håndtere. Derfor gik 
festen langt fra som planlagt.

Kristian: Jeg drak mig ikke fuld, for  
ham min ven, der holdt festen, han drak 
sig skide fuld, så man blev ligesom nødt 
til at have styr på det hele. Fordi at, jeg 
var bange for at forældrene begyndte  
at brokke sig.

Interviewer: For de var også hjemme,  
eller hvad?

Kristian: Nej men, jo, men det var ikke  
så meget dem. Det var mere de andre  
forældre, fordi der er nogen forældre der 
går lidt mere op i, at deres børn de lige-
som skal på gymnasiet og det hele. Så der 
er nogen familier, hvor de sætter pris på, 
at man ikke drikker.

Christina: Jeg tror også i vores klasse, vi  
er meget forskellige steder. Nogen, de  

er slet ikke kommet dertil, hvor de skal 
drikke endnu, og andre de er kommet 
dertil, ikke. Så jeg tror også, det har 
meget med det at gøre.

Interviewer: Og så var du nervøs for at…

Kristian: Jamen, jeg vidste, der havde 
været lidt brok undervejs så heller bare, 
at være på den sikre side.

[…]

Og så var der nogen, der ikke engang 
skulle kigge på en øl uden at blive 
fulde. Der var én, der næsten lige lå og 
brækkede sig på grund af, at hun havde 
drukket tre øl. Og så var det sådan 
lidt… vi (de ”festerfarne”)havde aftalt 
inden, at vi så puttede det lidt hårdere 
sprut frem klokken tolv, for så var der 
mange af dem, som var gået hjem. Dem, 
der ikke måtte blive til så længe… Men 
der var så mange, der havde ringet til 
deres forældre og spurgt om de måtte 
blive lidt længere, så så var der plud-
selig mange af de lidt mindre personer, 
som der ikke skulle så meget til med. Så 
det blev ikke til noget.

[…]

Men det var også lidt med, at ham der 
holdt festen, han blev rigtig fuld, så han 
blev rigtig nærgående overfor pigerne 
selvfølgelig. Og så blev vi til sidst bange 
for, at han næsten voldtog dem.

Interviewer: Er det rigtigt?

Kristian: Ja.

Christina: Ja.

Interviewer: Mener du det?

Sara: Ja (griner) han skulle bare afvises.

Interviewer: Hvor voldsomt.

Kristian: Ja, det var ret voldsomt.

Sara: Ja, han var lidt eh … han var lidt 
nærgående.

[…]

Interviewer: Hvad gjorde I så egentlig 
ved ham?

Kristian: Der var mig og en anden vi… 
jeg sagde til ham eh… når han går ud af 
teltet, så følger du med ham, og når han 
er inde i teltet, så er jeg bare hele tiden i 
røven på ham.

Det fællesskab, de unge oplever til 
festerne, vender vi tilbage til
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Vandpiben er et forholdsvis nyt fæno-
men, som, ifølge de unge, er ved at 
brede sig hurtigt i ungdomskulturen 
i Rødovre. Vandpiberygning er meget 
udbredt i blandt andet Mellemøsten, 
hvor det traditionelt ryges med tobak, 
der smager af frugt. Denne skik har 
særligt unge med anden etnisk bag-
grund overført til København og 
omegn. Og også til Rødovre. For nogle 
unge med dansk baggrund er vandpi-
ben dog stadig et lidt mærkeligt fæno-
men. Eksempelvis for disse tre piger 
på 15 år:

Interviewer: Hvad med vandpibe, ryger 
I det?

Mette: Neej. Jeg forstår det ikke helt 
(griner).

Hanne: Nej, det gør jeg heller ikke.

Mai: Nej, vandpibe, deeet…

Interviewer: Altså, konceptet af det eller 
hvad. Eller hvad idéen er med det…?

Mette: Altså jo. Jeg tror godt, jeg kunne 
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"nde på det, hvis det var. Altså, jeg  
tænker, at det ikke er lige så slemt som 
at ryge.

Interviewer: Ja, hvordan mener du så,  
at du ikke forstår det?

Mette: Jamen, jeg forstår ikke det der 
med bare at tage sådan en vandpibe 
med, og så… ryger man (alle griner).

Interviewer: Hvorfor ikke?

Mette: Det virker bare sjovt. […]   
Det virker bare besværligt. 

Selv om de tre piger ser vandpibe som 
noget lidt uforståeligt og eksotisk, har 
ganske mange af deres jævnaldrende 
prøvet det. Af "gur 4 kan man således 
se, at 22% af pigerne i 7. - 9. klasse med 
dansk baggrund har røget vandpibe. 
For drengene er tallet 31 %, og der er 
ikke stor forskel på, hvor mange drenge 
med dansk baggrund, der har prøvet at 
ryge vandpibe og hvor mange, der har 
prøvet at ryge cigaretter.
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Figur 4 og 5. 
Hvor mange har røget 

cigaretter eller vandpibe?

Figur 4 viser andelen af drenge med 
henholdsvis dansk og anden etnisk 

baggrund, der har røget vandpibe og 
cigaretter. Drengene går i 7.-9. klasse. 

Tallet er angivet i procent.

Figur 5 viser andelen af piger med 
henholdsvis dansk og anden etnisk 

baggrund, der har røget vandpibe og 
cigaretter. Pigerne går i 7.-9. klasse. 

Tallet er angivet i procent.
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Blandt nogle unge er vandpiben da også 
meget populær. Som for eksempel for 
Kristian, Christina og Sara på 15 år.

Interviewer: Hvad med vandpibe?

Kristian: Det er godt!

Christina: Vi har vores egen!

Kristian: Jamen, det er simpelthen  
så godt!

Christina: Ja, vi elsker det!  
Vi har købt vores egen, mig og Anja.

Interviewer: I har jeres egen?  
(alle griner).

Christina: Vi har købt den her for halv-
anden måned siden.

Interviewer: I har simpelthen en dele-
vandpibe.

Christina: Ja! Eller, vi ryger på den sam-
men, ikke.

Interviewer: Ja, ja.

Christina: Såå… det er rigtig hyggeligt. 
Så kan man sidde en eller anden fredag, 
lørdag aften ude i haven… bare sidde…

Sara: Og så smager det jo godt, altså.  
Så kan man jo få smage til.

Kristian: Ja.

Christina: Ja. Det er det, der er forskel-
len på det og cigaretter. Der er jo smag 
i vandpibe, ikke.

Kristian: Jeg har jo så nogle venner, der 
altid er klar på at tage vandpibe med 
til fester og sådan noget.

Sara: Mmm…

Kristian: Og så kan man hoppe på 
trampolin, imens man er sådan lidt… 
(alle griner) Og det er jo også…  
det giver nogle meget sjove øjeblikke. 

[…]

Men det er også en meget social ting. 
Det er ligesom et lejrbål og sådan… 
Det er rigtig hyggeligt.

Ligesom Christina fremhævede !ere 
unge, at vandpibe var interessant, 
fordi det smagte sødere end cigaret-
ter. Enkelte talte også om, at det kunne 
påvirke deres tilstand, særligt de første 
gange, de røg. De følte sig lette. Men 
for næsten alle unge gik denne virk-
ning væk, efter de havde røget et par 
gange. Nogle, særligt etnisk danske 
unge, byttede derefter vandet i vand-
piben ud med alkohol eller brugte 
vandpiben til at ryge hash af. 

Men de !este røg vandpibe på en helt 
traditionel måde, uden at blive påvir-
kede. De røg, fordi det smagte godt, og 
fordi det var hyggeligt. Og for nogle 
drenge med anden etnisk baggrund 
var det blevet en så integreret del af 
deres hverdag, at de tog vandpiben 
med i skolen (gymnasiet) og røg i fri-
kvartererne.  
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Mange klasser i Rødovre har et Smart 
Board, som i frikvartererne overtages af 
eleverne. De bruger det til at gå online 
og se udklip fra de nyeste fodbold-
kampe, eller frem for alt til at høre musik 
fra Internettjenester. Det sker også i en  
7. Klasse, som jeg kommer ind i, fordi 
de skal medvirke i spørgeskemaunder-
søgelsen. I de sidste minutter af frikvar-
teret inden læreren kommer, hører jeg 
dem spille Snoop Doggs ”Smoke Weed 
Every Day” på repeat. Det betyder nu 
ikke, at der er nogen af dem, der selv 
har prøvet at ryge hash. I diskussio-
nen i klassen påpeger !ere også, at de 
synes, det var mærkeligt at svare på, om 
de havde røget hash. ”Det er der jo ikke 
nogen på vores alder, der gør!”, mener 
!ere. De bliver modsagt af to elever, som 
fortæller om jævnaldrende bekendte, der 
har prøvet det. Det efterlader !ere af de 
andre elever i vildrede. 

9;4I;:789;)F9=)EIBE

Situationen i klassen er ét af mange 
eksempler på den modsætningsfulde 
position, hash indtager i et ungdomsliv. 
På den ene side er det ulovligt. Mange 
unge fremhævede også risikoen for 
hashpsykoser, for afhængighed eller for 
at et forbrug kan lede til brug af hårde 
stoffer. Nogle kendte også eksempler 
på disse ting fra familie eller venner og 
bekendte. På den anden side er hash 
en åbenlys del af mange offentlige per-
soners liv. Det er lovligt i Holland. Og 
unge har forældre, lærere eller andre 
bekendte, der har prøvet det, og som 
ikke har taget skade af det. Denne ambi-
valens præger også mange unges syn på 
hash, som man kan se i nedenstående 
interview med to piger på 15 år.

9;)EIBE)97)=9C)I4)9K)FI:7BK;9IF)678=<FBC:>

Interviewer: Hvad tænker I om hash?

Hanne: Jeg synes, det er åndssvagt. 

Interviewer: Ja

Hanne: Jeg kan ikke ligefrem se, hvorfor 
der er nogen god grund til at gøre det.

Interviewer: Nej. Hvad tænker I andre - 
tænker I det samme?

Mette: Ja, sådan nogenlunde. Jeg synes, 
det virker lidt usandsynligt. 

Interviewer: Usandsynlig? 

Mette: Ja

Interviewer: Hvordan usandsynligt?

Mette: Jeg kan ikke forestille mig, at de 
sidder… og ryger… Altså jeg kan ikke 
forestille mig Kenneth (en dreng fra 
klassen, som de mener har prøvet at 
ryge hash) sidde og ryge en joint, eller 
hvad det hedder. Jeg ved ikke, det  
virker bare som om...

#
&
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Interviewer: Fordi du tænker, at…

Mette: Øhm, altså, han er jo bare et nor-
malt barn, og så ryger han ikke. Sådan 
tænker jeg… Men jeg ved jo godt et 
eller andet sted, at det ikke passer. Men 
altså…

Den ambivalente position hash har, ven-
der vi tilbage til om et øjeblik. Først skal 
vi se nærmere på nogle beskrivelser af 
unges første oplevelser med hash.

Simon og Kasper er begge 15 år og ven-
ner. De er del af en større gruppe, pri-
mært fra deres folkeskole, som de selv 
betegner som ”stille og rolige typer”. De 
fester en del og har drukket alkohol i et 
par år. De klarer sig godt i skolen, dyr-
ker sport og har gode netværk omkring 
sig. De har begge røget hash. 

Interviewer: Hvor gammel var du, da du 
røg af en joint første gang?

Simon: Jeg var 13.

Kasper: Håh!

Interviewer: Ja, det var tidligt. Hvordan 
"k du det? Var det der bare, eller hvad?

Simon: Jamen, det var en af mine venners 
storebrors venner der… der havde noget. 
Og så sad vi og drak lidt derhjemme. Og 
så prøvede vi det. Bare lige. Men... Ja

Interviewer: Blev du skæv?

Simon: Ja lidt, men det var ikke sådan 
meget, for jeg tog kun ét, ikke. Det var 
ikke særlig meget.

Interviewer: Men det var alligevel nok til, 
at det gjorde indtryk.

Simon: Ja.

=9)4<;BK9)8I789:
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Figur 6. Hvor mange unge har røget hash?

Figur 6 viser andelen af unge, 
som har røget hash, delt op på 
aldersgrupper. Data på 16-18-
årige er indsamlet af Region 
Hovedstaden.

I spørgeskemaundersøgelsen svarede 
13 % af de 15-årige ja til, at de har prø-
vet at ryge hash (se nedenstående tabel). 
Ifølge statistikken fra Region Hoved-
staden har 22 % af de 16-18-årige prø-
vet det.

I de efterfølgende diskussioner og i de 
uddybende interviews forklarede de 
! este, at de er blevet introduceret til 
hash af ældre venner. De unge fortalte 
ikke om at opsøge det selv, men pludse-
lig var det der bare. Og så prøvede de, 
eller også tog ældre venner initiativ til, 
at de skulle prøve det. Karina på 14 år 
fortæller:

Karina: Jeg har prøvet at ryge hash én 
gang. Men jeg gør det ikke igen, for… 
ja, jeg blev helt vildt dårlig i bussen. 

Interviewer: I bussen?

Karina: Ja, vi (hun og nogle ældre ven-
ner) havde været på Christiania, og så 
prøvede jeg at ryge, og så blev jeg helt 
vildt dårlig og kastede op i bussen. Så 
nu tror jeg ikke, jeg skal prøve mere. Det 
var så pinligt!
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De unge, som havde prøvet at ryge hash 
eller som havde venner, der af og til røg, 
fandt efterhånden måder at håndtere 
den ambivalente position, hash havde. 
De udviklede et nuanceret blik på hash-
rygning, og skelnede imellem misbrug 
og forbrug og imellem forskellige gra-
der af forbrug. Her er Kasper og Simons 
forklaring på, hvad hash fylder i deres 
hverdag.

Interviewer: Hvad med hash – fylder det 
noget, når I fester?

Kasper: Nej, er du sindssyg. Slet ikke. Jo 
altså, eller ikke i vores gruppe, slet ikke.

Simon: Nej, der er ikke nogen, der sådan 
dagligt… altså vi har selvfølgelig prøvet 
det til nogle fester… 

Kasper: Ja, ja...

Simon: Men det er ikke sådan noget, vi 
gør til hver fest. Det er meget, meget…

Kasper: Ja, det er sådan noget, altså 

efterfest. At hvis én så har, så altså ja, så 
kan det godt være man lige tager et sug, 
men det er slet ikke sådan…

Simon: Det er ikke sådan noget dér, at 
vi bare sidder mange forskellige og 
ryger…

Interviewer: Det er ikke sådan noget, at I 
for eksempel mødes om eftermiddagen 
og ryger?

Simon: Nej!

Kasper: Nej, nej, slet ikke.

Interviewer: Det er kun i sådan en fest-
sammenhæng, hvor I er lidt fulde…?

Simon: Ja…

Kasper: Og det sker i hvert fald sjæl-
dent…

Simon: Ja, det sker ikke særlig tit.

Interviewer: Hvor tit er det?

Simon: Jeg tror, det er en gang hver 
fjerde måned sådan cirka, tror du ikke?

Kasper: Tjoo, jeg har ikke gjort det i lang 
tid. Et år eller sådan noget…

[…]

Interviewer: Mener I, at det er farligt?

Simon: Nu har vi jo ikke prøvet det så 
mange gange før. Men når man gør 
sådan som os, og næsten aldrig gør det 
ikke, så… Så synes jeg ikke helt sådan, 
det er farligt.

Interviewer: Hvornår er det farligt?

Simon: Det er farligt, hvis man begynder 
én gang om ugen, én gang hver anden 
uge, cirka, ikke. Så tror jeg, det begyn-
der at blive farligt.

Interviewer: Hvordan tænker du, det er 
farligt?

Kasper: Hashpsykose!

Simon: Ja, psykose. Og din hjerne bliver 
jo også svækket af det, kan jeg forestille 
mig, ikke… Og… indlæring. Og… du 
bliver også psykisk lidt, tror jeg.

Interviewer: Synes I, at der er proble-
mer med alkohol eller med hash i jeres 
årgang? Synes I, det er så meget et pro-
blem, så man bør gøre et eller andet?

Kasper: Næh…
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Simon: Nej, det synes jeg ikke. Det er slet 
ikke gået så langt endnu, efter hvad jeg ved. 
Jeg synes ikke, der bør gøres noget endnu, 
vel. Men der er måske nok nogle, som har 
problemer med noget hash og skylder penge 
eller noget, ikke… Men jeg ved ikke, om 
man kunne gøre noget… 

To piger på 17-18 år er enige med de to 
drenge. So"e har prøvet at ryge hash, og 
Anna har ikke.

So!e: Jeg har ikke noget imod, at folk gør 
sådan noget (ryger hash) i weekenderne. 
Det, synes jeg, er fair nok. Men når det når 
dertil, hvor man ikke kan styre det og skal til 
at gøre det i hver dagene og sådan noget…

Anna: Ja.

So!e: Dér tænker jeg, det er sådan lidt taber, 
ikke… 

De unges differentierede syn på hashryg-
ning afspejler sig også i, at de forbinder 
forskellige følelser med forskellige grader 
af hashrygning. Man kan sige, at dem, der 
ryger, navigerer imellem følelser af uover-
vindelighed, afslappethed og afhængighed.
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Jesper er 15 år gammel. Han karakteri-
serer sig selv som en stille og rolig type, 
der fester og spiller fodbold og passer 
sin skole. Det virker som om, han er 
meget vellidt i sin klasse, både blandt 
drenge og piger. Han har prøvet at ryge 
hash et par gange, men har aldrig været 
rigtig skæv af det. Han fortæller om 
den ene gang, han har prøvet at købe 
en joint. Han var med nogle venner på 
Christiania.

Jesper: Det er sådan en ting, man tæn-
ker tilbage på og tænker, at det var da 
egentlig meget fedt at prøve. Det var 
det der med, at det var lidt farligt. Ens 
forældre havde ikke opdaget det og 
sådan… Man følte sig sådan lidt uover-
vindelig. Det, synes jeg, var meget sejt.

Interviewer: Hvorfor gik I ikke til én i 
Rødovre? Det ville måske være lettere…

Jesper: Ja, men det var også planen, men 
så havde de ikke hans nummer. Så øh… 
så tog vi derind og købte det af en halv-
fuld mand.

Interviewer: Ja. På Pusher Street?

Jesper: Ja.
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Fornemmelsen af uovervindelighed i 
overskridelsen af en grænse beskriver 
David og Carlo også. Drengene er hen-
holdsvis 18 og 16 år og går på gymna-
siet. De er begge vellidte og begavede 
og har brede netværk. Carlo hænger 
af og til ud med lidt hårde typer, mens 
Davids vennekreds er ”stille og rolige 
typer”. De har begge prøvet at ryge 
hash men er ikke længere så interesse-
rede i det. 

Interviewer: Hvad med hash – ryger I 
hash?

David: Nej, ikke mere.

Interviewer: Ikke mere?

Carlo: Jeg havde det… jeg røg rigtig 
meget på et tidspunkt. I starten af 9. 
Klasse. Da… jeg var lige blevet smidt ud 
af skolen… og… lidt ballade… lidt bal-
lade her og dér… og…så var der sådan 
en måned, hvor jeg røg ret meget, men 
efter det så har jeg ikke rigtig…

Interviewer: Hvad skete der så?

Carlo: Jeg tog mig bare sammen. Der var 
en måned, hvor jeg røg rigtig meget, og 

så stoppede jeg med det hele resten af 
året. Og så kom jeg godt ud af det. Jeg 
kom ud af folkeskolen med et højt gen-
nemsnit.

Interviewer: Og hvad så nu?

Carlo: Jeg røg i sommerferien og så én 
gang siden. Jeg synes ikke rigtig, der er 
noget spændende ved det mere.

Interviewer: Hvordan var det spændende 
at ryge?

Carlo: Du ved, det var tabu, jo. Det var 
sådan dér. Det var tabu, det var spæn-
dende. Man gjorde noget forbudt. Man 
følte sig sej, og så…

David: Ikke fordi det ikke havde nogen 
effekt, for det havde det jo. Men det var 
mere det der, at overskride grænsen.

Senere i interviewet fortæller drengene, 
hvordan de oplever rusen. 

:
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Carlo: Du er helt… […] jeg er kun blevet 
træt sådan… slasket, du ved, eller hvad 
skal man…

David: Afslappet!

Carlo: Ja, afslappet, afslappet!

David: Og det kilder lidt i kroppen (gri-
ner)

Carlo: Præcis. Det var det sjoveste sådan 
de første par gange, man prøvede det. 
Det der… det kilder sådan helt.

Selv om drengene altså godt kan lide 
fornemmelsen af at ryge hash, er de ikke 
så interesserede i det mere. Carlo fortæl-
ler, at det også er fordi, han kan mærke, 
at det påvirker hans koncentration i sko-
len. ”Jeg føler, at jeg bliver ukoncentre-
ret sådan, hvis jeg ryger en søndag og 
så tager i skole dagen efter… Jeg forstår 
ikke dem, der ryger i skolen”. 

Han fortæller, at han kender !ere, der 
ryger i løbet af skoledagen. Han nævner 
en gruppe drenge i en gymnasieklasse, 
som forlader timen og går ud for at ryge 
en joint. Han, David og to andre, som 
er med til interviewet, mener ikke, at 
lærerne er opmærksomme på, når ele-

ver er skæve i timen. De mener heller 
ikke, at lærerne ville gøre noget, hvis de 
vidste det. ”Så længe man ikke generer 
andre i timen, så er lærerne sådan set 
helt ligeglade med, hvad man gør. De er 
jo ikke pædagoger”, forklarer David.

Mens David og Carlo betragter sig selv 
som værende på vej væk fra hashen, er 
det i høj grad stadig en del af hverda-
gen for Søren på 15 år. Søren de"nerer 
sig selv, som én, der hører til forskellige 
steder, og siger: ”Jeg har både dårlige 
venner, der laver ballade, og så har jeg 
også gode venner, der bare er stille og 
rolige.” Han går i skole, men har !est 
venner udenfor skolen.

Interviewer: Hvor tit ryger du? 

Søren: Jeg ryger en gang hver anden 
dag, eller sådan noget.

Interviewer: Tænker du, at det er et pro-
blem, eller tænker du, at det er OK?

Søren: Det er et problem. Det er et pro-
blem at tage stoffer jo. Det er et stort 
problem.

Interviewer: Ja. Tænker du, det er farligt 
for dig selv, eller?

Søren: Det er farligt!

Interviewer. Ja. Hvad kan man gøre, tæn-
ker du? Kan man gøre noget?

Søren: Tage en kold tyrker.
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Interviewer: Ja. Det er det bedste, du kan 
forestille dig. Tænker du, at du skal gøre 
det, eller?

Søren: Ja, jeg skal gøre det! Det er også 
snart, men… der er mange ting, der 
kører på mig jo. Det…

Interviewer: Ja.

Søren: Og man bliver afslappet af det.

Interviewer: Ja. Ryger du også for dig 
selv, eller…?

Søren: Ja. Det er forskelligt.

[…]

Interviewer: Altså er det noget… du 
synes er rart, fordi du ligesom falder 
til ro?

Søren: Ja, præcis. Man tænker ikke så 
meget over tingene. Selv om der er 
meget, der kører på mig for tiden. Så 
jeg tænker ikke rigtig over tingene. Jeg 
glemmer tingene, og så har jeg det bare 
godt.

Interviewer: Ja. Og så falder du ligesom 
til ro… Men så kommer der ligesom en 
dag… så ryger du ikke. Og hvad så med 

den dag, du ikke ryger? Hvordan bliver 
du så? Bliver du så helt anspændt? 

Søren: Nej.

Interviewer: Tænker du: Ej, det bliver rart 
at ryge i morgen?

Søren: En gang imellem. Det er forskel-
ligt. Det kommer an på, om jeg har haft 
en hård dag og sådan…

Interviewer: Har det været sådan i lang 
tid, eller…

Søren: Eeej, et stykke tid. En "re… et 
halvt år eller sådan noget.

Interviewer: Og hvor gammel var du før-
ste gang, du røg?

Søren: Hash? 

Interviewer: Ja

Søren: Det ved jeg ikke. Ikke så gammel. 
12-13 år.
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Den overvejende del af de unge har, 
ligesom Søren, givet udtryk for, at et 
hyppigt hashforbrug er et stort problem 
og forbundet med lavstatus. Enkelte 
unge har dog fortalt om, hvordan de har 
prøvet at ryge hash, fordi andre og tit 
ældre unge har lagt stort pres på dem 
og givet dem fornemmelsen af, at der 
var status forbundet med at ryge hash. 
En pige på 15 år fortæller for eksempel:

”Jeg er en del af en drengegruppe, og 
det kræver nogle gange, at jeg er smart 
i en fart, og derfor tog jeg et sug af en 
joint en enkelt gang.” De drenge, pigen 
her taler om, har hun tidligere de"neret 
som ”hårde typer”, der ryger hash !ere 
gange om ugen. 

En anden pige på 18 år, som også tidli-
gere var del af en gruppe af især hårde 
drenge, fortæller også, at det at ryge lidt 
hash en gang imellem blev set som en 
vigtig del af fællesskabet. 

For de unge, som er ”stille og rolige” 
typer er der dog ikke den store sam-
menhæng imellem hash og position i 
en gruppe. Den gennemgående ten-
dens i disse unges udsagn er, at det 
ikke påvirker en persons status i en 
gruppe at ryge hash en gang imellem. 
Man får ikke mere status, og heller 
ikke mindre. Sådan er det i hvert fald, 
hvis man kun ryger en gang imellem 
og stadig opretholder en normal hver-
dag. Den eneste forskel er, at nogle 
unge undgår deres venner, når de er 
skæve. Bagefter er alt, som det plejer. 

Nogle unge udelukker heller ikke 
unge, der ryger meget ofte. Anna på 
17 år, som går i gymnasiet, forklarer 
om én i hendes vennekreds: ”Ham 
her, det er ham, der ryger rigtig meget 
og så videre, men han er stadig en del 
af gruppen”. 

Selv om nogle unge beskriver deres 
fællesskaber som rummelige over 
for unge, der ryger meget hash, kan 
rygningen alligevel få konsekven-
ser, påpeger de unge. Nogle unge 
talte således om, at dem der ryger 
meget, nogle gange selv trækker sig 
fra fællesskabet. Og over tid bliver 
deres interesser for forskellige, og de 
unge ender med at miste fælles hol-
depunkter.
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I de unges fortællinger om at ryge vand-
pibe, ryge hash og drikke alkohol er det, 
at de gør det i fællesskab, et omdrej-
ningspunkt. Mange unge mente, at det 
ville være ”mærkeligt”, ”sørgeligt” eller 
”taberagtigt”, hvis de skulle drikke eller 
ryge alene. De fællesskaber, som opstod, 
varierede dog alt efter, om de unge røg 
en vandpibe, røg hash eller drak alko-
hol. Derudover drak og røg de forskellige 
grupperinger af unge også i forskelligt 
omfang.  

Vandpiben var i udpræget grad fælles-
skabsopbyggende. Den hørte særligt til 
i situationer, hvor de unge hyggede sig 
med venner og bekendte; til opvarm-
ning inden en fest, en aften i haven, et 
frikvarter i skolen eller en eftermid-
dag på en græsplæne. Når de unge røg 
på den samme vandpibe, skabte det en 
form for intimitet og fællesskab – en 
følelse Kristian på 15 år beskrev ved at 
sige, at vandpiben var ligesom et lejrbål. 

Fællesskabet omkring hashrygning var 
mere løst, fordi hashen også handlede 
om den individuelle kropslige reaktion. 
At tage et sug af en joint, som gik på 
omgang, var i høj grad også en måde at 
bekræfte sit tilhørsforhold til gruppen, 
men de unge reagerede efterfølgende 
meget forskelligt på rusen. Nogle "k det 
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sjovt sammen, andre blev indadvendte 
eller trætte eller "k det dårligt. Mens 
nogle røg hash til fester, var det da også 
lige så meget en rus, de unge opsøgte 
udenfor festsammenhænge, når tem-
poet var lavere. Typisk en eftermiddag 
eller aften, hvor de hang ud med deres 
venner.

Alkohol var den vigtigste ingrediens, 
når de unge festede. De forklarede, at 
når de blev fulde, trådte de ind i et fest-
univers med andre koder og sociale 
normer end normalt. Det var muligt 
for dem at overskride gruppeskel og 
føle samhørighed, også med unge de 
slet ikke kendte. Sammen skabte de et 
socialt rum, som blev afsluttet så snart 
festen var forbi. Man kan sige, at  
alkoholen var med til at skabe  
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midlertidige fællesskaber, som ofte ikke havde en 
chance i hverdagen. Nogle unge sammenlignede en 
festaften med et engangsknald, hvor man ikke taler  
sammen bagefter. Andre skelnede (med et smil på 
læben) mellem festverdenen og ”den virkelige ver-
den”.

Alkohol var dog også med til at knytte bånd mellem 
unge, som allerede kendte hinanden, fordi de hjalp 
hinanden ud af vanskelige eller pinlige situationer – 
situationer, som de efterfølgende talte sammen om 
og grinte af. 

Når vi ser på forskellige grupperinger af unge og 
deres brug af vandpibe, hash og alkohol, er der 
nogle forskelle. Der er for eksempel !ere drenge end 
piger, der har prøvet at drikke og at ryge vandpibe 
og hash.

Den gruppering, der har drukket mindst alkohol og 
røget mindst hash, er piger med anden etnisk bag-
grund4.  Der er dog !ere piger med anden etnisk 
baggrund end piger med dansk baggrund, som har 
røget vandpibe.

4 Alle unge talte om, at der skete et skift i synet på og brugen af alkohol  
 og hash, når unge forlod folkeskolen og startede på en ungdoms-
 uddannelse. At dømme efter interviewene, var dette skift også  
 markant blandt piger med anden etnisk baggrund end dansk. Det er  
 dog stof til videre undersøgelse.
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Figur 7.
Hvor mange har drukket alkohol, røget vandpibe eller hash? 

Figur 9.
Hvor mange har røget vandpibe?

Figur 7 viser andelen af drenge og piger i 7.-9. klasse, som har prøvet at 
drikke alkohol, ryge vandpibe eller ryge hash. Tallet er angivet i procent.

Figur 9 viser, hvor mange unge i 7.-9. Klasse, som har røget vandpibe.  
De unge er opdelt efter køn og etnisk baggrund. Tallet er vist i procent.
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Figur 8.
Hvor mange har drukket alkohol?

Figur 10.
Har mange har røget hash?

Figur 8 viser, hvor mange unge i 7.-9. klasse, som har drukket alkohol. 
De unge er opdelt efter køn og etnisk baggrund. Tallet er vist i procent.

Figur 10 viser, hvor mange unge i 7.-9. Klasse, som har røget hash.  
De unge er opdelt efter køn og etnisk baggrund. Tallet er vist i procent.
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Vandpiben er generelt mest populær blandt unge med anden etnisk 
baggrund, selvom den også er ved at blive populær hos unge med 
dansk baggrund. Til gengæld er der færre unge med anden etnisk 
baggrund, som har prøvet at drikke alkohol eller ryge hash. 

Den gruppering, hvor der er !est, som ryger hash og !est, som 
drikker alkohol, er drenge med dansk baggrund. Flere drenge 
med anden etnisk baggrund end dansk, talte også om at drenge 
med dansk baggrund typisk drak alkohol på en anden måde, end 
de gjorde. De påpegede, at drenge med dansk baggrund generelt 
begyndte at drikke tidligere, og at det var mere naturligt for dem 
at drikke sammen med deres familier. De talte også mere om, hvor 
fulde de havde været, end drenge med anden etnisk baggrund. ”Vi 
taler måske mere om, hvad der faktisk skete til festen”, bemærkede 
en dreng med anden etnisk baggrund. 

Det er en væsentlig faktor i dette, at en stor del af drengene med 
anden etnisk baggrund end dansk i Rødovre er muslimer. Hvis de 
følger deres religion meget nøje, må de derfor ikke drikke. Det er 
dog i høj grad værd at bemærke, at !ere af de interviewede drenge 
med anden etnisk baggrund kom fra familier med kristen bag-
grund. Alligevel mente de, at drenge med dansk baggrund drak på 
en anden måde, end de gjorde. I deres øjne var det ikke et spørgs-
mål om religion. I stedet fremhævede de andre faktorer, især at 
mange forældre til unge med dansk baggrund var meget hurtige til 
at give deres børn øl med til fester. Eller at de unge i en meget ung 
alder som det naturligste af verden kunne drikke alkohol sammen 
med deres familier.
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Næsten alle de interviewede unge talte 
om nødvendigheden af at bevare kon-
trol.  Temaet dukkede næsten altid op, 
når de unge talte om at drikke alko-
hol eller ryge hash. Det var dog meget 
forskelligt, hvilken grad af kontrol de 
havde brug for, og hvornår de så tab af 
kontrol som noget bekymrende. Nogle 
var, som Mai (15 år) nervøs for at miste 
kontrollen over sig selv og den enkelte 
situation:

”Første gang, jeg drak, dér ville jeg 
gerne drikke sammen med mine foræl-
dre. Så det gjorde jeg jo så, ikke. Ja, det 
har så næsten hele tiden været med dem 
så. Hvor de har set, hvordan jeg har 
opført mig, og hvis…men jeg har aldrig 
prøvet at være fuld. […] Men jeg er også 
lidt bange for det der hvis ehh…man 
er fuld, og man bliver presset til et eller 
andet. Og når man er fuld, så kan man 
jo næsten ikke beherske sig selv…”

H<7K;<C)<8);:B:H<

Oplevelsen af at have været fuld og 
gøre ubeherskede og uovervejede ting, 
talte !ere unge om. De lidt ældre unge 
nævnte også, hvordan de kunne have 
festet ubehersket sammen med andre 
unge om fredagen, for så at møde dem i 
skolen om mandagen og end ikke hilse 
på hinanden. Kontrasten imellem det 
uhæmmede festliv og den kontrollerede 
hverdag var meget pinagtig. De !este 
unge grinede dog også af situationerne, 
når de fortalte om dem, og de havde da 
for det meste også bevaret en vis selv-
kontrol.

Enkelte unge fortalte dog, at de kunne 
miste kontrollen fuldstændigt, når de 
blev fulde. Én af dem var Michelle på 14 
år, som kan siges at være i den anden af 
kontrolspekteret end Mai. Michelle går i 
skole, men fester også rigtig meget. Hun 
fester meget med de ”hårde typer”, når 
hun er til privatfester men går også på 
diskoteker i København med sine ven-
inder. Hun mister tit kontrollen, når hun 

er fuld. Det er hun hver weekend. ”Man 
kan jo slå ihjel, hvis det for eksempel er 
noget med en dreng”, forklarer hun. 

Her fortæller hun om en tur i Tivoli, 
hvor situationen eskalerede for hende: 

”På et tidspunkt var jeg inde i Tivoli, og 
så havde jeg drukket mig rimelig stiv. 
Og jeg var godt pissed, fordi de havde 
taget mit sprut. Og jeg rendte rundt der-
inde og så var der én eller anden neger, 
der blev ved med at gå efter mig og gå 
at træde mig i hælene, og sådan noget. 
Hvor man bare kunne mærke, han hele 
tiden var bag mig, ikke. Og så bedte jeg 
ham om at smutte, og så øh… så kom 
jeg op og slås med ham, fordi han slog 
mig. Han gav mig en knytnæve på mit 
kindben. 

Michelle havde nogle drengevenner 
med i Tivoli, som "k stoppet slåskam-
pen og trukket hende væk. Det var hun 
rigtig glad for, for hun vidste, at hun 
bare gav los og ikke kunne stoppe, når 
hun blev fuld.
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Et !ertal af de unge befandt sig et sted 
imellem Mai og Michelle i deres måde 
at udøve kontrol. De !este havde langt 
fra brug for at kontrollere enhver situa-
tion, men havde alligevel brug for at 
bevare en grundlæggende følelse af, at 
de havde kontrol over sig selv. En afgø-
rende faktor for dem var, at de følte, at 
de havde kontrol over deres indsats i 
skolen. 

Skolen var faktisk et så centralt element 
i de unges liv, at rigtig mange mente, 
at hashrygning for alvor blev farligt, 
når det påvirkede ens skolegang. Den 
mening havde blandt andre Firat på 15 
år. Firat var en dreng, som både havde 
venner blandt de stille og rolige typer 
og blandt de hårde drenge. Han var ikke 
så meget for fester og havde heller ikke 
prøvet at ryge hash. Men han kendte 
nogle, som gjorde. Han forklarer:

”Jeg kender faktisk én, han ryger, ikk’, 
men han er også i gang med sin uddan-
nelse. Altså, han har røget, siden han 
var 15 måske, og han er 19-20 år nu, og 
han gør det stadig. Men han har sta-
dig kontrol over sig selv – han er i gang 
med at få sig sin uddannelse. 

Opfattelsen af, at hashrygning for alvor 
blev farligt og kom ud af kontrol, når den 
påvirkede skolegang delte Firat med en 
gruppe gymnasiepiger på 17-18 år. 

Interviewer: Synes I egentlig, det er far-
ligt at ryge hash?

So"e: Nej. 

Anna: Ikke farligt.

Line: Nej, ikke direkte farligt.

Anna: Altså, jeg ville ikke gøre det selv. 
Fordi jeg synes ikke, det er en god idé, 
men jeg synes ikke… altså jeg synes ikke, 
det er farligt. 

[…]

Line: Kun hvis man bliver afhængig af 
det. Så er det farligt. For så er det, man 
ryger ud af kontrol. Altså, så kan det 
være, man begynder ikke at komme til 
skole.

Senere i interviewet talte jeg mere med 
pigerne om den modstilling, de lavede 
imellem god skolegang og regelmæs-
sig hashrygning. Pigerne fremhævede, 
at rækkefølgen ofte også var omvendt 
af den, Line havde nævnt; det vil sige, 
at det ofte også var sådan, at unge først 
mistrivedes i skolen, og så begyndte at 
ryge hash regelmæssigt. Derefter kla-
rede de sig endnu dårligere i skolen. 
Mange andre unge talte også om, at de 
havde iagttaget denne vekselvirkning 
hos de af deres jævnaldrende, som røg 
meget hash. 
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Når man ser på det samlede materiale, 
og det, som er kommet med i denne 
rapport, er der ingen tvivl om, at kon-
trol og risiko er en meget væsentlig 
akse, når man skal forstå de unges brug 
af alkohol og hash. 

Vi har således set, at de unge har for-
skellige grænser for, hvad de opfat-
ter som farligt, og hvordan de opfatter 
risici. Nogle unge nød at løbe en høj 
risiko, som Jesper der fortalte om, hvor-
dan han følte sig uovervindelig, da de 
tog ind på Christiania for at købe hash. 
Eller Carlo, som havde samme fornem-
melse, da han røg hash de første gange. 
Andre, som Michelle, løb jævnligt en 
høj risiko, når de blev fulde, fordi de 
mistede kontrollen, men de beskrev det 
ikke  som noget positivt.  

I den anden ende af spekteret "nder vi 
unge som Mai, der var meget nervøse 
for at be"nde sig i ukontrollerede situa-
tioner. Det var en væsentlig årsag til, at 
hun aldrig havde været fuld.

De !este unge befandt sig et sted midt 
imellem. De forholdt sig på meget kon-
krete måder til de risici, de vidste, de 
udsatte sig for og tog forskellige for-
holdsregler for at sikre sig så godt som 
muligt. Derefter gav de slip og udfor-
skede fornemmelsen af at være fuld 
eller skæv.

I denne leg med risici, som de unge gik 
ind i i forskellige grader, var de aller!e-
ste enige om, at der var en klar grænse 
for, hvor langt man kunne gå. Den 
grænse gik, når de unge mistede gre-
bet om deres hverdag, og især når det 
påvirkede deres skolegang. 
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Med udgangspunkt i det indsamlede materiale er udvalgt syv overordnede nedslagspunkter. De kan give stof  
til inspiration i forhold til at arbejde med unge i Rødovre og deres forbrug af alkohol, vandpibe og hash.
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De aller!este unge synes, det var spæn -
dende og anderledes at få tid til at 
re!ektere over, hvor meget de drak og 
røg, og hvad der skete i de forskellige 
sammenhænge. Det var vigtigt for dem, 
at deres erfaringer ikke blev bedømt 
eller bragt videre til andre instanser. 
De !este unge talte meget frit og havde 
også mange spørgsmål. Nogle efterlyste 
også voksne personer med tavsheds-
pligt, som de kunne henvende sig til og 
tale mere med. 

S
Vandpiben er – ifølge de unge og bakket 
op af statistikkerne – på vej ind i mange 
ungdomsliv i Rødovre. 

@ 
De unge ved generelt rigtig meget om de risici, der forbundet med at ryge hash 
og drikke alkohol. Også de unge, som vælger at ryge hash og at drikke, er i vid 
udstrækning velinformerede om de risici, de løber. Dem, der ryger vandpibe, 
ved dog mindre om de risici, der er forbundet med det.

A 
Der er en høj grad af loyalitet imellem unge. 
Loyaliteten betyder, at unge hjælper deres venner, 
når de for eksempel er fulde. Nogle gange skrider 
de også ind, hvis deres venner får et forbrug af 
hash, som foruroliger dem. Men så skal de være 
tætte venner. 

Unge kendte ofte til jævnaldrende, som røg 
hash regelmæssigt, uden at lærere og forældre 
"k noget at vide. Det ville, mente de unge, være 
grænseoverskridende over for klasse- eller skole-
kammerater, de ikke kendte så godt.

!



@A

D
Drenge med anden etnisk baggrund 
påpegede, at unge med dansk bag-
grund drak mere og tidligere, end 
de selv gjorde. De drak også på en 
anden måde. Drengene mente, at det 
i høj grad hang sammen med den 
måde forældre til unge med dansk 
baggrund, håndterede deres børns 
alkoholforbrug på. 

Der var også unge, som påpegede, 
at der var mange lærere i   og på 
gymnasieniveau, som ikke opda-
gede eller gjorde noget ved, når  
elever havde et faretruende stort 
hashforbrug.

L
Mange unge ved ikke, hvor meget de drikker, når de drikker sig fulde. 
Kvanti"ceringen er abstrakt og irrelevant for dem, og de tænker i  
stedet i tilstande og oplevelser. Man kunne derfor overveje at lave  
et tilstandsbarometer sammen med de unge, som viste forskellige  
stadier af deres aftener med alkohol. Det kunne bruges i samtaler  
med de unge om alkohol.

M 
Unge sætter stort hashforbrug  
og vellykket skolegang op som  
hinandens modsætninger.  
At gøre en indsats over for 
unge, der pjækker fra skole  
og/eller fungerer dårligt i  
skolen, kan derfor være én  
vigtig metode at forebygge 
massivt hashmisbrug.



@D

Mange af de interviewede unge mente ikke, at der var 
behov for indsatser over for den brede gruppe af unge, 
som klarede sig "nt, på trods af alkohol og til tider hash-
forbrug. Alle grupper af unge var dog enige om, at det 
var afgørende for at hjælpe de få, som havde problemer, 
særligt med hash. 

6789B)I7T94IC:789;

Nogle unge, primært de unge, som ikke selv drak alkohol 
eller røg hash, havde disse forslag til tiltag:

Lav en massiv indsats over for 
de elever, som har det svært i 
folkeskolen, og som pjækker 
tit. Det er vigtigt, at de unge 
som er med, ikke føler sig 
udstillet, men alligevel bliver 
hjulpet.  

Gør det sværere at få fat i hash – især for mindreårige.

Gør det ulovligt for unge at drikke alkohol – ikke kun  
at købe det. Det andet er dobbeltmoralsk.

Gør det dobbelt så dyrt at drikke.

Deres anbefaling lyder:

Fotos af unge er modelfotos, og har ikke 
noget med de interviewede unge at gøre.
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