
Når danske unge holder 
forfest, handler det om 

mere og andet end en 
billig brandert

Forfesten er for mange unge en vigtig del af en aften i byen. Det er dér, hvor 
”bunden” bliver lagt, stemningen bliver skabt, og håret bliver sat. Denne artikel 
dykker ned i, hvad der er på spil, når især unge kvinder ”gør sig klar” sammen. 

Det handler nemlig om mere og andet end en billig brandert. 
AF MARIA DICH HEROLD

Maria Dich Herold er psykolog og lektor 
ved Center for Rusmiddelforskning
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Når danske unge holder 
forfest, handler det om 

mere og andet end en 
billig brandert At gå i byen og drikke alkohol spiller en stor rolle 

i mange danske unges sociale liv (1). Men hvad 
foregår der egentlig til forfesten? Hvad laver de 
unge sammen, før de begiver sig ud i, hvad man 
kan kalde det ”mainstream natteliv” på diskoteker 
og barer målrettet unge. Vi ved, at alkohol og 
beruselse spiller en stor rolle for, hvordan de 
unge forfester og går i byen. Men vi ved også, at 
der er andre ting på spil, blandt andet at forfesten 
typisk er struktureret af køn. Eller for at sige det 
helt enkelt: At unge kvinder ofte holder forfest 
med andre unge kvinder, og at unge mænd ofte 
holder forfest med andre unge mænd (2). Det er 
i mange tilfælde først ude i nattelivet, at de unge 
mødes på tværs af køn. Forfesten er i sagens 
natur centreret omkring forberedende aktiviteter, 
som blandt andet inkluderer at forberede sig på 
dette møde, komme i den rette stemning ved at 
spise sammen, høre musik, spille spil og drikke 
alkohol. Måske derfor oplever mange af de unge, 
som vi har snakket med, at forfesten, modsat 
nattelivet, udgør et trygt rum og måske endda 
er det hyggeligste tidspunkt på aftenen. Her 
fortæller Hildur (21 år):

”Vi veninder spiser ofte sammen. Vi laver mad 
eller henter noget takeaway, afhængigt af hvad vi 
har energi til. Men jeg elsker at lave mad sammen. 
På dét tidspunkt er vi ikke nødvendigvis fulde 
endnu. Vi gør lidt ekstra ud af maden, bruger 
god tid på at spise og rydde op efter os. Og så 
begynder vi at drikke alkohol – men først har vi 
haft tid til at se hinanden i øjnene. Det kan jeg 
virkelig godt lide.” 

Til forfesten får de unge altså mulighed for 
at skabe en særlig form for intimitet med 
hinanden. Festen udgør et rum, hvor de ikke 
bare ”varmer op”, men hvor de også ”lader op”. 
Og et rum, hvor de forbereder sig på at træde 
ind i det mere kaotiske, uforudsigelige, men 
også spændende natteliv senere på aftenen. 

Denne artikel baserer sig på en større dansk undersøgelse lavet af Center for Rusmid-
delforskning med fokus på danske unges alkoholvaner og forholdet mellem alkoholbrug, 
beruselse, køn og kønsnormer. Som en del af undersøgelsen talte vi med 140 danske unge 
mellem 18 og 25 år om deres alkoholvaner og syn på alkoholbrug. Du kan læse mere om 
undersøgelsen på: https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rus-
middelforskning/temasider/unge-koen-og-alkoholberuselse/

Dette gælder både for unge mænd og for unge 
kvinder. Men trods fællestrækkene så spiller 
køn og ’kønnede’ normer en betydelig rolle 
for, hvordan unge alkoholbrugere forfester og 
dermed også forbereder sig på at gå i byen 
senere på aftenen. 

At ”gøre sig klar” er et kollektivt
anliggende for de unge kvinder
Selvom både unge mænd og unge kvinder 
forfester, og selvom de på tværs af køn synes, 
det er vigtigt at skabe en god stemning og opnå 
en passende alkoholberuselse, før de bevæger 
sig ud i nattelivet, så betyder køn en hel del for, 
hvorledes forfesten udspiller sig. Især ”at gøre 
sig klar” sammen er en praksis, som rigtig mange 
af de unge kvinder beskriver og forholder sig til 
i vores undersøgelse, mens det langt sjældnere 
bringes op af de unge mænd. Her er det Liv (19 
år), der fortæller om, hvordan det foregår, når 
hun forfester med veninderne:

”Der sker en masse. Vi skruer op for musikken, 
og så begynder vi at finde ud af, hvad vi skal tage 
på. Prøver 20 forskellige ting, står og kigger på 
hinanden og er sådan lidt ’nej, nej, det skal være 
den anden’ … Det er så hyggeligt. Og man sætter 
hår på hinanden, hjælper hinanden med makeup 
og det hele. Og så bliver der sagt ’skål’ en gang 
imellem. Vi får noget at drikke og synger med på 
musikken … Der er så meget, der skal gøres, 
faktisk, og det er en vigtig del af den måde, vi er 
sammen på … Og så, ’nå, men nu ser vi mega 
godt ud, og vi har fået en masse at drikke, og vi 
har hygget mega meget, så kan vi tage i byen’.”

For Liv er dét at gøre sig klar i fællesskab alt-
så en hyggelig og central del af forfesten, hvor 
veninderne spiller en meget aktiv rolle i forhold til 
valg af tøj, hår og makeup. Samtidig antyder for-
tællinger som denne også, at der hersker nogle 
helt særlige normer omkring, hvordan de unge 45
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kvinder ”bør” se ud, når de skal i byen: Det er 
med Livs ord vigtigt at se ”mega godt ud”. Og det 
er ikke helt ligetil at beslutte sig for, hvordan man 
skal klæde sig. Det kræver både støtte og monito-
rering fra veninderne at ramme ”det rigtige look”.  
 
At ramme ”det rigtige look”
Både vores undersøgelse og den eksisterende 
forskning peger på, at særligt det ”mainstream 
natteliv” er præget af kønsnormer, der for de unge 
kvinders vedkommende betyder, at de skal virke 
seksuelt tilgængelige og selvsikre, men uden at 
fremstå ”billige”. Eller med andre ord: At nattelivet 
på sin vis udgør, hvad human-geografen Qian 
Hui Tan kalder en ”heteroseksuel markedsplads” 
(3), hvilket stiller nogle særligt paradoksale krav 
til, hvordan unge kvinder skal se ud og gebærde 
sig. Og som de altså forbereder sig på, allerede 
til forfesten (2). For Michelle (19 år) og hendes 
veninder kommer dette således til udtryk: 

”Vi går efter det, hvor man ikke ser total billig ud, 
men heller ikke sådan, hvor der er halskrave op 
og alt det der. Man må ikke vise for meget, men 
heller ikke for lidt.  Det er en god blanding. Jeg 
har det lidt sådan, at man må godt overlade lidt til 
drengenes fantasi … ”

Det er med andre ord afgørende hverken at 
udstråle, at man er ”totalt billig”, eller at man 
er kedelig og utilgængelig. At mestre denne 
balancegang sammen med veninderne er 
for nogle unge kvinder sjovt, hyggeligt og en 
fest i sig selv. Nogle besidder på forhånd den 
selvsikkerhed, det kræver, mens andre oplever 
at have brug for venindernes hjælp til at opbygge 
både selvsikkerheden og ”det rigtige look”. Dette 
beskriver Henriette (19 år):

”Når mine veninder lægger min makeup, så 
føler jeg mig mere selvsikker. For jeg går ikke 
selv op i makeup og sådan, og det har jeg aldrig 
interesseret mig for. Men hvis man har fint tøj 
og fin makeup og det hele, så føler man sig 
selvsikker … ”

For unge kvinder som Henriette så bliver dét 
at gøre sig klar i fællesskab med veninderne en 
virksom strategi til at opnå ”det rigtige look” 
– og dermed den selvsikkerhed, det kræver for 
hende senere at bevæge sig ud i nattelivet. Man 
kan også udtrykke det sådan, at dét, hun gør 
med veninderne til forfesten, når de ”gør sig klar 
sammen”, hjælper hende til at indfri de krav og 
forventninger, der er til hende som ung kvinde i 

Foto Kelsey Chance, Unsplash 

Foto Omar Lopez, Unsplash
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nattelivet. Og at hun dermed (forhåbentlig) und-
går at blive evalueret negativt, når hun senere på 
aftenen bevæger sig derud. 

Det handler ikke bare om forfængelighed
Selvom forfesterne er vigtige for både unge 
mænd og unge kvinder, så er særligt dét ”at gøre 
sig klar” sammen altså et centralt element i den 
måde, som mange unge kvinder forfester på, og 
mange beskriver forfesten som både sjov, tryg 
og hyggelig. Men hvorfor er dette interessant? Er 
det ikke bare et udtryk for forfængelighed, og at 
det er ’typisk’ for unge kvinder at bruge så meget 
tid og energi på deres udseende? Nej. Forfesten 
er vigtig for de unge kvinder, ikke kun fordi den 
er sjov og hyggelig, men også fordi den udgør 
et slags svar på den kønnede udfordring, det 
ofte er at føle sig iagttaget, vurderet og potentielt 
devalueret, når de går i byen for at feste. Men 
på samme tid kan man argumentere for, at for-
festen også er med til at forstærke nogle særlige 
normer omkring, hvordan de unge kvinder har 
mulighed for at se ud og opføre sig i det ”main-
stream natteliv”. Jenny (19 år) er én af de rela-
tivt få unge kvinder fra vores undersøgelse, som  
forholder sig tydeligt kritisk til det pres, hun ople-
ver omkring, hvorledes hun skal se ud, når hun 
går i byen:

”Der er tit den her idé eller det her pres om, at 
man skal være dame og pige og feminin. Men det 
er nogle gange sjovere at gøre de ting, som hø-
rer under at være maskulin, synes jeg … Frem 
for at dulle sig op og sådan noget. Altså jeg kan 
også godt lide at dulle mig op en gang imel-
lem. Men jeg vil hellere have sneakers og nogle  
behagelige bukser på i byen end en stram kjole og 
høje sko.”

Selvom de unge kvinder forholder sig meget for-
skelligt til de normer omkring køn og udseende, 
som præger både nattelivet og forfesten, så de-
ler de – på tværs af deres forskellige oplevelser 
– den omstændighed, at de forventes at skulle se 
ud og agere kvinder på nogle helt særlige måder, 
når de drikker alkohol og går i byen: At de skal 
være aktive alkoholbrugere og være klar til at 
eksperimentere med deres seksualitet og kroppe 
– men uden at drikke sig for fulde eller fremstå 
”vild og villig”, som Denise (24 år) udtrykker det 
(se også 3, 4). Og dette opleves altså mere pro-
blematisk for nogle, end det gør for andre. 

I artiklen ’ Drinking comfortably? Gender and 
affect among Danish pre-partiers’ International 
Journal of Drug Policy skrevet af artiklens forfat-
ter i samarbejde med professor Geoffrey Hunt (2) 
kan du læse mere om, hvordan danske unge for-
fester, og hvorfor forfesten er en vigtig del af en 
aften i byen. Artiklen belyser forfesternes betyd-
ning for både unge kvinder og unge mænd
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Som denne artikels overskrift fortæller, så ved- 
rører unges forfester altså mere og andet end blot 
at blive (billigt) fuld først på aftenen. Ud over be-
ruselsen giver forfesterne nemlig også de unge 
mulighed for at have det sjovt og hyggeligt sam-
men og for at opbygge en følelse af intimitet og 
tryghed, før de bevæger sig ud i nattelivet, som 
mange forbinder med en højere grad af spæn-
ding og spontanitet, men som også ofte opleves 
som mere kaotisk og udfordrende end festen 
derhjemme. Særligt for de unge kvinder gælder 
det endvidere, at praksissen omkring at ”gøre sig 
klar” i fællesskab udgør en (for mange) sjov og 
hyggelig løsning på de kønnede udfordringer, de 
møder i det ”mainstream natteliv”, og som blandt 
andet indebærer, at de skal se ”mega godt ud” 
på en særligt balanceret måde. Når unge kvinder 
går i byen, gør de det med andre ord på nogle 
præmisser, der er meget eksplicit relateret til køn 
og kønsudtryk, og som udfordrer dem på måder, 
som de altså søger at tage hånd om kollektivt – 
allerede når de mødes til forfesten. 
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