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noter om natten
AF SÉBASTIEN TUTENGES
STOF har gennem tiden budt på et væld af
forskningsbaserede artikler. Prøv blot at
gå på opdagelse i arkiverne på www.stofbladet.dk. Her kan man læse om undersøgelser af alkoholforbruget blandt teenagere,
misbrugere med personlighedsforstyrrelser,
cannabisdyrkning og meget andet. Flere af
disse artikler er skrevet af ’etnografer’:
et folkefærd, der dyrker feltarbejdet som
kongevejen til videnskabelig indsigt. Etnografer tager gerne ud i felten i lange
perioder for at leve blandt de studerede,
tale med dem, observere dem, fotografere
dem, imitere dem, sanse dem og gradvis
opbygge en kropslig og intellektuel forståelse af deres liv. Dette omstændelige
arbejde hører vi imidlertid sjældent nærmere om – hverken i STOF eller andetsteds.
Forsknings- og formidlingsartikler skal jo
helst være helt koncise, og mange skribenter vælger derfor at nedtone metodeudredningerne for i stedet at skrive detaljeret om forskningsresultaterne. Tag for
eksempel Morten Hulvej Jørgensens artikel om ’Teenagernes egen skadesreduktion’
fra STOF nummer 10, 2007. Her nævnes det
kort, at artiklen bygger på ’en etnografisk
undersøgelse, som blev gennemført i 2004
blandt en gruppe 13-16-årige i et dansk
landsbysamfund’. Man forstår, at der er
blevet udført ’interviews’, ’observation’
og ’deltagerobservation’. Men hvordan er
det lige, at den granvoksne etnograf får
unge til at tale åbent og ærligt om deres
alkoholforbrug? Hvor, hvornår og hvordan
observerer man teenagere? Hvori består
deltagelsen, når emnet er alkohol og skader? Og hvilke slags data kommer der ud af
de etnografiske metoder?
I det følgende vil vi løfte lidt af sløret for det etnografiske feltarbejde ved at
bringe en række feltnoter og billeder fra
det danske natteliv, der er taget i forbindelse med det igangværende forskningsprojekt ’Fest i trygge rammer’. Projektets

ærinde er at undersøge og minimere sikkerhedsproblemerne på barer og diskoteker
i Danmark, og til det formål anvendes en
række metoder, hvoriblandt observation,
deltagerobservation og fotografi spiller
en central rolle. (1) Nærværende tekst- og
billedcollage skulle gerne give et indblik
i det etnografiske arbejde og i de typer
af data, der kommer ud af etnografi; samtidig håber vi på at give et indtryk af de
nattelivsmiljøer, som vi har udforsket i
forbindelse med projektet. Når jeg skriver
’vi’, så henviser jeg til en gruppe bestående af i alt 12 personer (forskningsassistenter, praktikanter, studentermedhjælpere og undertegnede), der har været ude i
felten siden projektstarten i juni 2012.
I det følgende præsenterer vi en række eksempler på feltnoter og billeder, der kaster lys på nattelivet i Jomfru Ane Gade,
på brune værtshuse, diskoteker og barer.
Feltnoterne er oprindeligt blevet nedfældet in situ på en notesblok for efterfølgende i flere omgange at blive renskrevet
på en computer. Noterne skal selvfølgelig
ikke betragtes som ’rå data’, der objektivt gengiver det pulserende liv uden for
teksten. Al skrift er altid allerede fortolket, uanset hvor meget man som skribent
bestræber sig på at være virkelighedstro.
Det samme gælder i øvrigt fotografi. Fotografen sætter nødvendigvis sit personlige
præg på den virkelighed, som hun eller han
forsøger at indfange.
Vi har masser af noter og billeder i vores
arkiv, som er gabende kedelige, forvirrende, misvisende eller for selvudleverende
til en offentlig publikation. De feltnoter
og billeder, som vi har valgt at inkludere
i denne collage, er dem, som vi finder mest
sigende og fængende. ■
Projekt ’Fest i trygge rammer’ har fået økonomisk støtte fra TrygFonden og
Familien Hede Nielsens Fond.
(1) Man kan læse mere om projektet i forrige nummer af STOF: Tutenges, S.
et al. (2011). ’Fest i trygge rammer’. STOF, 18: 46-49.
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JOMFRU ANE GADE #Ask#
Kl. 19.30

Jomfru Ane Gade løber fra 7-eleven ned mod havnen, casinoet og stripklubberne. Klientellet skifter som man nærmer
sig havnen, fra flakkende lidt for unge gymnasielever, over
solidt byggede og snart voksne mænd, til dem der er over
halvvejs i livet, men stadig har lyst til svir og fadbamser, og noget at se på. Facaderne changerer fra glinsende
pink og gult over messing og brunt til sort.
Kl. 20.00

Op og ned ad gaden, ind og ud mellem motorcykler og folk,
går et uniformeret korps af piger og sælger den nye drik.
De henvender sig mest til unge mænd, der ser ud som om de
kommer fra Aalborg. Pigerne har lyst hår og en blå og hvid
truckerkasket på, en grøn- og blåternet stram skjorte, der
er lidt skovmandsagtig, men figursyet; meget korte hotpants
i denim, mørke strømpebukser og kondisko. I mistænkeligt
mange af pigernes strømpebukser er der løbet en maske. Pigerne ser sure ud. Det er køligt i aften.
Kl. 20.30

Musikken er egentlig ikke helt ringe. Det er sjovt at være
i Aalborg. Men da bandet giver sig til at spille Hendrix går
det for vidt. Hendrixfortolkningen er trist og ødelægger
også det næste nummer, der skal fungere som kulminationen på
aftenens event: Bandet spiller ’Born to be Wild’, mens motorcyklerne i procession kører væk, ud i Aalborgs gader, ud
til hvem-ved-hvor.

UDEN FOR PÅ BAD BOY #Lars#
Kl. 21.00

Ved døren hænger der et skilt, der siger, at stedet forbeholder sig ret til at afvise folk pga. fire forskellige punkter: hvis de ’er berusede... skiller sig ud fra de øvrige
gæster….. udviser truende adfærd eller er iført streetwear,’
(sidste punkt uddybes med eksempler som hættetrøjer, joggingbukser m.m.).
Folk i køen er ret fulde. Især en flok unge drenge på 18-20
år, der står bag os. En af dem pisser op af muren, som vi
alle står mindre end en halv meter fra. Nogle gider ikke
stå i kø længere. Mange folk forlader køen i løbet af de 50
minutter, vi står her, men mindst lige så mange holder ud.
Folk må være ret glade for stedet. Mange kommer svedende
ud på gaden for at ryge og trække frisk luft. En del kommer herud for at snakke og flirte, hvilket også er ret svært
indenfor i larmen. De fleste af pigerne er meget letpåklædte, men de kan tilsyneladende sagtens klare at stå udenfor
i aftenens 5 grader i et kvarter alligevel. En fyr kommer
med en pige i hendes halskæde, som han præsenterer
10trækkende
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som sin ’nye slave’. Hun ser fuld ud. Så snart hun har vendt
ryggen til, siger han, at hun er ’den billigste luder! Hun
kysser med alle. Snak med hende i halvandet minut, så skal
du se!’. Der er to piger i gruppen, som udtrykker, at det er
tarveligt sagt, men samtidig griner de meget af ham.

HELLIGE FRANS PÅ BAR #Frederik#
Kl.21.30

Dørmanden spørger mig om ID og kigger undrende på mit kørekort og derefter på mig. – Du er godt klar over, at det er
18-20-årige, der er her, ik? siger han uden at smile, sådan ligesom for at advare mig om hvad jeg er på vej ind til.
'Jaah' siger jeg, mens jeg overvejer om jeg skal fortælle
ham, at jeg ikke er her for at score, men er i gang med et
forskningsprojekt om rusmidler i nattelivet.
Kl. 21.45

Efter at have betalt 50 kroner i entré går jeg ned ad trappen, og fornemmer på lyden af råbende fyre og lugten af
spildt fadøl, at der er gang i en god fest allerede. Ved et
bord tæt på en af barerne sidder fire drenge med hver deres
bakke med ti shots. Det ser flot ud. Jeg spørger dem hvorfor
de er på bar i dag. ’Der var ikke nogen damer i Ølstykke,
og så tog vi toget herind'. 'Hvordan går det så med damerne
her?' spørger jeg. Han griner og siger at der ikke har været
held med det endnu, men at det helt sikkert kommer senere,
når alle har drukket ud.
Kl. 22.15

Jeg går ind i rummet ved siden af, hvor musikken er mere
rolig, for at skrive historien om drengene og shotsene ned.
Da jeg er færdig sidder jeg og kigger mig lidt omkring, og
spekulerer på om alle kan se, at jeg er i hvert fald 10 år
ældre end gennemsnittet og 90 % mere ædruelig. Nogle unge
lyshårede og fulde piger kigger sig lidt søgende omkring. En
af dem spørger mig om jeg keder mig, en anden om hvad jeg
drikker. Mine tamme svar opfatter de vist som afvisning.
Det står klart, at jeg har brudt barens vigtigste party-normer, og et billede af mig selv i munkeklæder dukker op i mit
hoved mens jeg skriver de vise ord ned på min blok: at folk
går i byen for at drikke og score.

ZINK

#Lars#

Kl. 23.00

Vi står en del ved dansegulvet. Der er flere enligt dansende
fyre. De ser ud til enten at være på stoffer eller helt
ustyrligt fulde. Især en ung fyr på omkring 20 år danser
helt vildt og energisk med et meget hurtigt benarbejde (en
blanding af hip hop moves og irsk folkedans), mens han
ser ud til at være i sin egen verden. Folk der skal forbi
er alle meget tæt på at blive ramt af hans vilde dans. De
11
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fleste reagerer ved først at blive forskrækkede over de

pludselige hurtige bevægelser, som er ved at ramle ind i
dem, men ler derefter til hinanden. En skaldet mand på
omkring 40 år skifter mellem at stå og kigge på de andre
dansende og selv danse helt vildt. En fyr, der går rundt i
hvid skjorte med Zink-logo på (bartenderne og garderobedamerne er i sorte trøjer med logo på), snakker på et tidspunkt alvorligt til ham og ser ud til at give ham en advarsel.

SHERWOOD #Merete#
Kl. 23.30

Sherwood taler til mit hjerte. Ikke et sted, jeg ville
komme, men et sted, jeg ville ønske at komme. Sherwood har
plads til alle. Maskuline karseklippede mænd, dykes, bøsser, indvandrere, straights, asiatere (til salg?!?), you
name it. Utroligt at tage til en provinsby og finde et af
omtale lidet flatterende sted og møde så meget flertydighedstolerans. Ved disse mennesker ikke, at man primært skal være
sammen med andre fra eget segment og kategori? Har de ikke
hørt om kategoriseringer og diskrimination?? Scenen er sat i
Sherwoodskoven: Der er grove træmøbler, gamle fake-lysestager, udstoppede vildttrofæer, dj pulten er et minislot, der
hænger våbenskjold på væggene, som er malet i temaets stil.
Og stilen er gennemført og dårlig, klientellet er en blandet
landhandel  flertallet marginaliserede mennesker. Dette er
for langt ude til en David Lynch film. Sherwood gør intet for
at sælge til et bestemt klientel. Sherwood er bare der, hvor
alle kan komme, på nær hvis man er typen, der lægger vægt på
hvor og med hvilke andre gæster man drikker sit sprut. Så
drop din pseudoaltruisme og dine hipster idéer; du er ikke
bedre end os. Kom til Sherwood.

CAKE

#Lars#

Kl. 01.10

Der står en enkelt dørmand i indgangen, der også er prydet
af et skilt, hvorpå der står, at Cake er en medlemsklub, og
at de forbeholder sig retten til at afvise ikke-medlemmer
i døren. Det er et lille sted, men stopfyldt af mennesker.
Gennemsnitsalderen ser ud til at være omkring de 30. De fleste
af fyrene er jeg derimod ret hurtig til at kategorisere som
’bøsser’ (virkelig kønne, ingen kropshår, generelt velplejede, stramt tøj, mange veltrænede, feminine bevægelser).
Kl. 01.25

På toilettet er der stor kø. Der stinker af pis og er meget
moslen rundt. Det er meget småt, og urinalet er meget tæt
på det eneste lukkede toilet derinde. I køen til det aflukkede toilet står to arabisk udseende fyre. Den ene støtter
den anden, der dårligt nok er i stand til at stå selv. Jeg
tænker, at han skal hjælpe ham med at brække sig.
12
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En tynd og meget påvirket fyr, der er mindre stilet klædt
end de fleste herinde (cowboy-skjorte) og noget mindre køn
end gennemsnittet, kommer vaklende hen til os. Musikken er
høj, han taler meget snøvlet, det virker som om han inviterer os til noget og han trækker en lille pose pot eller
skunk op af skjortelommen. Vi ler lidt, og uden at jeg nogensinde helt forstår, hvad vi egentlig snakker om, tror jeg
nok, vi får takket nej, og han lægger det tilbage i lommen
og går videre.
Kl.02.15

Der er godt proppet herinde. Klientellet ligner meget det
samme, som de sidste par gange, jeg har været her: hovedsageligt bøsser fra 25 år og opefter samt heteropiger mellem 20 og 30 år. Der er god stemning, og latteren og snakken
høres næsten lige så højt som den overgearede popmusik. Vi
smyger os ned gennem lokalet.
Kl. 02.20

Jeg ser en mand og en kvinde sidst i 20'erne gå ud mod toilettet sammen. Han holder hende i hånden og trækker hende
leende efter sig ud på herretoilettet, mens hun siger ’neeej’. De ler begge to. Jeg venter et halvt minuts tid og går
tilbage til toilettet for at se, om de mon går ind i båsen
for at knalde og/eller tage narko. Der står en stor fyr i
åbningen og ler, mens han siger ’kan du så komme ud!’ Det
virker ikke til, at de har været i gang med noget uartigt.
Der er god toiletstemning.
Kl. 2.30

Jeg bemærker en tydelig lugt af pot. Efter et stykke tid får
jeg øje på en fyr, der står i udkanten af dansegulvet og ryger på en joint. En pige får et hiv, mens han stadig holder
den.

VESTERGADE #LEA#
Kl. 02.45

Efter observationsbesøget på natklubben K træder vi ud på
gaden. Der er så tæt af mennesker, at jeg må mase og zigzag’e mig vej frem. Gaden er et trafikalt knudepunkt for unge
i 18-25-års alderen. De mødes og spredes på vej ind og ud af
de tæt koncentrerede barer og natklubber; omkring 15 barer
og natklubber er samlet alene på denne gade  dertil kommer
de tilstødende gaders tilbud. Gaden er et kaos af energier.
Det er medrivende. En pige sidder på en fortovskant. Det
ligner, hun hviler sig. Hun ser meget fuld ud. Foran hende
støtter en ung fyr en vaklende pige. Hun kæmper med at tænde
en cigaret, der hænger på hendes læber. Han holder en tændt
lighter for hende. Hun slingrer, tager skridt frem og tilbage, smiler af sig selv; siger at hun er håbløs. De griner.
Med hans støtte fortsætter hun forsøget med at tænde sin
cigaret. Jeg ser ikke om det lykkedes.
www.stofbladet.dk · Stof 20
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Kl.02.50

En beruset ung fyr slingrer hen imod en af de gennemkørende
biler, hvis ruder er rullet ned. En kvindelig passager på
bagsædet kigger ud med opstemte øjne og et smil på læben.
Bilens passagerer er ældre end de fleste på gaden omkring
dem. Hun har rullet vinduet ned; hun underholder sig med at
cruise her.
Kl. 03.00

En fyr i en postrød skjorte kommer helt op til en af bilerne, bukker sig mod bagsædets ene rude og siger eller gør
noget; jeg ser ikke hvad. Han bakker derpå baglæns med et
smørret smil.
Pigen bag ruden smækker bildøren op, stiger i en heftig bevægelse ud og skridter efter fyren. Hun spytter efter ham.
Det fjogede smil har han stadig på læberne, mens han undviger hendes gentagne angreb; i en aggressiv talestrøm raser
hun af ham, fægter artikulerende med armene og slår direkte
ud efter ham. Han flytter sig, svarer ikke igen. Smilet på
hans læber fortager sig. Hun spytter igen.
Den anden pige på bagsædet læner sig ud af bilen; kalder sin
veninde ind. Bilen begynder at køre langsomt. Bildøren står
stadig åben. Dét reagerer hun heller ikke på.
Pigen i bilen stiger ud og begynder at hive i sin aggressive
veninde, der først stritter imod, men kort efter sender den
sidste spyttende bevægelse af sted mod fyren. Hun lader sig
føre ind i bilen, der derpå kører væk.
Publikum, der som mig før var fokuseret på dramaet, spredes;
gaden forvandles igen til et rum, hvor mindre optrin udfolder sig på kryds og tværs.
Kl. 03.15

På gaden foran diskotek S står en flok unge på ca. 20 år og
snakker; de fleste er tydeligt fulde, og nogle diskuterer ophidset. Bag en gigantisk dørmand ses et lille hjemme-printet
A4-ark, der reklamerer for torsdags-strip med entré for 20
kr. Vi smiler til hinanden. Hér er løvens hule!
Kl. 03.30

Til venstre for garderobedisken er et 10 kvm. rygerum med
90’er mønstrede sofaer. Sur røg bider i næsen, som om gammel røg har vævet sig ind i sofaerne, eller som om lokalet
aldrig er blevet luftet ud. Der er fyldt og livligt herinde.
Fra rygerummet ser jeg en gruppe drenge, der konstant går
ind og ud mellem gaden og diskoteket; der sker måske noget;
de går hurtigt.
Kl. 03.40

Langs den ene væg er en bardisk og på modsatte side et sænket
dansegulv med pol-stang, en hævet DJ-pult og et stort optrykt
fotografi skruet ind i væggen; det forestiller to nøgne piger
tæt sammenslynget i en brusekabine. Dansegulvet er stort set
tomt, kun kortvarigt indtages det af en lille gruppe piger.
Jeg er urolig og forvirret; stemningen på diskoteket er både
sløv og anspændt, utilregnelig.

feltNoter

K(L)UBBEN #Maj#
Kl. 04.00

Vi er på vej til en klub hvor jeg har hørt at brugen af
euforiserende stoffer skulle være udbredt. Da vi kommer
ind sætter vi kursen mod toiletterne. Vi maser igennem en
gruppe gæster og kommer ind på de mørke dametoiletter. Her
er beskidt: Gulvet er snasket, vådt og rester af toiletpapir
er smidt omkring på toiletgulvet. På væggene er der malet
skødesløs graffiti, forskellige tags, forskellige budskaber.
Et nummer man kan ringe til hvis man er kommet for at få
noget. Ida siger at det er på sådan nogle toiletter man er
bange for at få en kønssygdom bare ved at sætte sig på brættet. Hendes beskrivelse er spot on! Jeg føler mig overbevist
om, at det ikke er unormalt at der bliver sniffet coke i de
små aflukkede båse. Der står en pige ved vasken. Hun svajer,
nærmest sejler frem og tilbage og jeg kan ikke få øjenkontakt med hende. Måske har hun drukket for meget. Måske er
det narko.
Kl. 04.15

Tilbage oven på er der flere der danser. Nogle ligner at de
er i deres helt egen verden. Mange danser underligt. Måske
er det de underlige asymmetriske technorytmer eller stemningen, men det er som om der er en indforståethed blandt
stedets gæster: Her kan man danse som man vil og her kan man
opføre sig som man vil. Jeg føler mig dog ikke som en del af
stedets atmosfære og måske er det derfor jeg oplever gæsternes adfærd som underlig. Jeg er ikke vant til adfærdskoderne og føler mig udenfor den indforståethed der er omkring
hvordan man opfører sig. Jeg ser i løbet af natten aldrig
nogen benytte sig af narkotika, men det virker som om, at det
er legitimt at være påvirket af andet end alkohol hvis man
vil, ligesom det virker okay at opføre sig som om man var på
stoffer.

DET BRUNE VÆRTSHUS #Sébastien#
Kl. 04.30

Jeg træder indenfor på den lille bodega. Her er varmt, og
røgen er så tæt, at mine øjne straks begynder at løbe i
vand. Barejeren vil gerne høre, hvordan det går med forskningsprojektet. ’Har I kaldt det for projekt ’Fest i trygge
rammer’!? Det lyder som sådan en fest, man var til i 9.
klasse, hvor der var ballondans, og forældrene sad ude i
køkkenet og drak kaffe’.
Kl. 04.45

’Nu stopper det. Ud med dig!’ Beskeden er henvendt til en
meget fuld mand på omkring de 60 år. Han vralter mod udgangen. På vejen fejer han (formentlig med vilje!) flasker
og glas omkuld på et bord, hvor der sidder tre mænd og tre
kvinder.

Kl.04.50

Nu er situationen dysset ned. Der er ikke stemning for
slagsmål her i aften. Den gamle fyr er forduftet. De seks
forurettede ved bordet køber eller får nye øl. Festen fortsætter som om intet var hændt.
Kl. 05.15

Vi sætter os op i baren, bestiller Hof og en pakke cigaretter. Vi er ikke rygere, men pulser ivrigt løs. Sutten ved
siden af køber en øl og skåler med bartenderen, der vanen
tro drikker Underberger. Stemningen er afslappet, venlig og
inkluderende. Her kunne man sagtens blande sig i andres diskussioner og selskaber, uden at det ville være mærkeligt.
Kl. 05.30

Pludselig siger den mandlige bartender skarpt, ’Det der gør
du bare ikke! Ud på toilettet!’. Men det er for sent. Henrik brækker sig ud over bardisken. ’Jeg klarer den’, siger
bartenderen, ’men han skal ikke komme tilbage.’ Samtalerne
i baren er forstummet; mange har blikket rettet mod mig. Jeg
ser fornøjede, afventende og skeptiske ansigtsudtryk.
Kl. 05.45

Udenfor har Henrik sprayet asfalten. Han retter sig op og går
resolut ind igen for at bestille en ny omgang. Bartenderen siger
venligt en sætning, han sikkert har sagt mange gange før: ’Du kan
komme igen i morgen. I kan bare komme igen i morgen, drenge.’

UGEN EFTER
Kl. 22.15

Vi tager plads i baren. Bag disken står bartenderen, der
bevidnede min vens uheldige optræden. Bartenderen betjener
os høfligt, nærmest ærbødigt. Ingen sure miner. Ingen bebrejdelser eller krav om erstatning for det ubehagelige rengøringsarbejde. Jeg spørger ham, om han før har oplevet kunder,
der kaster op ud over baren? Jo da. ’Man oplever en del ting
i den her branche. På min anden vagt var der en ung fyr, der
kastede op på væggen og op i loftet.’ Den unge fyr må have
været på kokain eller sådan noget, lyder forklaringen. ’Hvem
skulle gøre rent,’ spørger jeg. ’Hvem tror du?’ lyder svaret.
Bartenderen tanker hyppigt op af en brunlig sprutflaske, der
lader til kun at være til ham selv. En fyr vil vide mere om
episoden fra sidste uge, men bartenderen ryster bestemt på
hovedet og siger: ’tavshedspligt’. Dét er klasse.

Natten
drømme
Teenag
på natk
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Vild pige – pæn pige? Dét er piger i dag frisat til selv at afgøre – fra situation til situation.

		

Projekt ’Fest i trygge rammer’ følger fire 18-årige piger ud i nattelivet.
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Artiklen bygger på fire 18-årige veninders beskrivelser af deres oplevelser med at gå på natklub hver
weekend i Indre By i København. Beskrivelserne
stammer fra to dybdegående kvalitative dobbeltinterview fra projekt ’Fest i trygge rammer’ på
Center for Rusmiddelforskning. Pigernes navne er
anonymiserede i artiklen.
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Nattesyn

Således som jeg engang mødte dig under stjernerne / i en
tom port, hvor dine klæder flagrede / så du blev en ny
kvinde i hvert øjeblik / kunne jeg endelig se dig som du
var, under stjernerne.
(Henrik Nordbrandt) gengivet i udsnit i Natteliv, Tiderne Skifter
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hæmningerne lidt, men det er ikke sådan, at vi bare vælter
AF LEA TRIER KRØLL

Drenge er udadreagerende, de slås og kører fulde ned
ad bakker i tomme indkøbsvogne, mens piger mere
stilfærdigt afsøger grænser. Ser det ud til. Vi lægger
derfor sjældnere mærke til pigerne. Det vil denne artikel råde bod på ved at føre læseren med ind på de ølklistrede mainstream natklubgulve og her give indsigt i
nogle af de grænsesøgende lege, teenagepiger udspiller
med drenge og veninder.
Artiklen følger i hælene på fire teenagepiger, når
de på natklubber bevidst leger med grænserne for det
mulige og acceptable. Og vi vil se, at når de udfordrer
grænser, får de mulighed for at mærke tilværelsen
meget mere intenst end i den samtidigt komplekse og
kedelige daglige trummerum.
De fire piger er alle 18 år og drager stort set hver
weekend mod Københavns Indre By for på natklubber
at feste, pjatte, drikke, flirte og nyde det tætte samvær.
Det er to venindepar, der ikke kender hinanden, og de
fester heller ikke på de samme natklubber. Men det,
de finder mest sjovt og ophidsende på natklubber, er
alligevel slående ens: Her pirrer de nattens fine sociale
strømme i legende konfrontationer med drenge.

Sammen om nattens drømme
Veninderne er fælles om næsten hver weekend at gå
i byen sammen. For, som det ene venindepar fortæller: ’Vi har de samme indstillinger’ og ’ved, hvad vi vil
have’; de kender hinanden. Og de er enige om, at en
god aften i byen er, når de først går hjem, når natklubberne lukker. I de tidlige morgentimer følges de i tog
eller taxa hjem til deres forældre i forstæderne.
Christina og Nevena går på den samme klub en eller to nætter hver uge, for de elsker det sted, hvis stamgæster og personale er som en lille familie for dem. De
har begge en erhvervsuddannelse bag sig, men laver
på interviewtidspunktet ikke noget til daglig. Nevena
mener, at deres faste natklub for tiden udgør rammen for livet. Og Christina fortæller, hvordan hun hver søndag efter
en bytur ringer til Nevena og spørger, om de ikke skal tage
i byen igen den kommende weekend. ’Det er bare højdepunktet på ugen,’ fortæller hun og tilføjer grinende: ’Ej, nu
lyder jeg som en narkoman.’ Begge piger har en fast fyr,
som de har med i byen hver weekend. Det er drenge,
de også snakker med i ugens løb og kalder ’flirts’; men det
er ikke kærester, understreger de. Pigernes fest centreres
om at lave jokes med hinanden og bagtale fremmede
– og om at håndtere jalousispil mellem dem selv og
deres flirts. De drikker sig gerne berusede og ’smider

rundt’, for de synes ikke, piger bør være for fulde.
Anna og Camille fester anderledes. De går på
interviewtidspunktet begge på hvert sit gymnasium
i København og synes, at de er seriøse og har travlt i
hverdagen; også derfor er det fedt at kunne glemme
hverdagen, når de er i byen, hvor de bare kan have det
sjovt og være sammen som veninder. De foretrækker,
modsat Christina og Nevena, et sceneskift, når de er i
byen; der skal kunne ske noget nyt og være mange nye
mennesker. Så de er stort set altid på op til tre forskellige natklubber i løbet af en nat. De kan bedst lide at
komme steder, hvor folk fremstår selvbevidste og tør
flirte, hvilket de også selv gør. Og pigerne drikker altid
meget, når de er i byen, og de fortæller grinende om
flere episoder, hvor det af samme årsag ’gik helt galt’.
De to venindepar forholder sig altså forskelligt til,
om piger må være vilde. Hvor Anna og Camille giver
den los, bliver sejlende fulde og blander sig med masser af fremmede, holder Christina og Nevena sig til
’familien’, hvor de præsenterer sig som ’pæne’ piger,
der ikke drikker for meget.

Følelsesophidselse
Men hvad er så sjovest ved at gå i byen? Begge venindepar
nævner, at de legende konfronterer drenge ved at iscenesætte spil, der pirrer og udfordrer deres relationer.
For Christina og Nevena er noget af det mest ophidsende at holde styr på jalousispil, der kører mellem dem
og deres respektive flirts. Fnisende fortæller de, hvordan
de gør deres flirts jaloux, og hvordan de selv ofte bliver
jaloux. Og det medfører tit konflikter. Nevena fortæller
f.eks. om, når pigerne danser med andre drenge:
’så lidt nogle gange er det et problem, at vi følges med
de to drenge dér, fordi så [begge griner] … kommer der tit
noget jalousi op [...] Når der kommer nogle piger, der ikke
kommer der normalt sådan nogen – ja – rigtig irriterende
nogen [Christina griner, Nevena smiler i stemmen] så kan
der godt komme noget jalousi – og det kan der også komme
fra dém, og – ja, så skændes vi lidt [med drengene], men så
går vi ind igen [fra gaden til natklubben]’.
Pigerne griner, når de fortæller om konflikterne. Og
Christina forklarer, at når jalousispillene udmunder i
konflikter, er hun i det humør, hvor der skal ’ske noget’.
Og det er sjovt, når der sker noget: Efter at have fortalt om
et voldsomt jalousiskænderi afbryder Christina sig selv og
siger til Nevena: ’Skal vi ikke tage derhen i weekenden?
Nu sidder vi lige og snakker om det.’ For Christina bliver
ophidset af at genfortælle den dramatiske historie og
drages tilbage mod klubben. Det er netop de intense følelwww.stofbladet.dk · Stof 20
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sesophidsede øjeblikke, der gør jalousispillene attraktive.
Også Anna og Camille nyder at pirre drenge og deres
eget mod, når de er på natklub. De kører flere udfordrende
og flirtende spil; ét af dem er en konkurrence om, hvem
af dem, der kan score flest gratis drinks fra fremmede. De
griner, når de fortæller om det og beskriver en tilsvarende
leg, hvor de bevidst lægger op til noget hos drenge – og så
afviser dem; ’dét synes vi også er sjovt,’ forklarer Anna,
hvor hun sammenligner det med at score drinks. Pigerne
morer sig med at forvirre drengene og ’smutte fra regningen’ ved ikke at flirte videre. Og Camille griner ad Annas
fortællinger og tilføjer, at det er ’lidt ondt, men – det er
også meget sjovt!’

Grænselege, der bryder hverdagens rutine
Pigerne er fælles om at opleve en ophidselse, der er
nydelsesfuld, når grænser tilnærmes eller forrykkes.
Christina og Nevena morer sig over at se deres egne
og drengenes følelsesmæssige ophidselse, når pigerne
nærmer sig grænsen for, hvor meget de kan tillade sig
at udfordre de længerevarende relationer til drengene.
Anna og Camille udfordrer også grænser; når de bryder typiske forventninger til piger, der flirter og modtager drinks, lirker de ved grænserne for kønnede og
seksuelle normer og forventninger. I pigernes lege sker
der noget, der er engagerende og fortryllende intenst.
Modsat i hverdagens sociale rum, hvor Anna
mener, at de er seriøse, og hvor Christina og Nevena
ikke oplever noget særligt, kan pigerne i de dramatiske
øjeblikke opleve tilstande af intenst følelsesmæssigt
engagement, der løfter dem op og ud af det trivielle
hverdagsliv. De oplever her en nydelsesfuld, fri, øjebliksorienteret væren, der ikke minder dem om livets
øvrige varige, bindende definitioner.
Anna mener, at selvom det er ’lidt sjovt’, så er det
også ’lidt farligt, eller hvad man siger’, at gå med fremmede fyre hjem. Pigerne må altså kunne styre både
sig selv og situationernes udvikling, når de leger med
drenge. Og det er Anna og Camille – omend lidt
tvetydigt – selvsikkert besluttede på, at de godt kan.
Camille mener, at man: ’ikke helt [kan] beslutte sig [for,
at nu er legen slut], men man kan godt alligevel’.
Christina og Nevena er mindre selvsikre end Anna
og Camille. De ved af egen erfaring, at grænsen, som
deres jalousispil vugger på, er fin og kan være helt
umulig at balancere, hvorfor det også fremgår af deres
diskussion af jalousispil, at det er en delikat affære:
’Christina: Det er sjovt, men / Nevena: men så skal
det også løses igen. / Christina: ja! Det skal løses! / Nevena: Det skal løses, ellers kan det godt gå over grænsen.
22
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/ Interviewer: Hvad vil det sige, at det går over grænsen?
/ Nevena: At man bare; – at man kan se, at det ikke er
noget, der bliver løst i løbet af aftenen’.
Pigerne ønsker netop kun momentan følelsesophidselse og ikke længerevarende, ukontrollabel
overophidselse. For mulighed for kontrol er en del af
spillet, så længe det er sjovt. Nevena fortæller, hvordan
det gik langt over stregen for, hvad der var sjovt, da
hendes ekskæreste blev voldelig efter at have set hende
tillade en fremmed fyr at lægge armen om sig:
’Så går han fuldstændig amok, det, det var kaos; – så
griber han fat i ham drengen og siger: ’Du skal ikke røre
hende, og du skal bare fjerne armen’; – og så begynder han at
hive fat i mig, om at jeg var bare dit og dat og dat. Og så lod
jeg den bare ligge, tænkte jeg […] Men så havde han altså
fundet to flasker og fyrer dem ned efter mig […] Altså, der
kogede jeg fuldstændig; – dér gik jeg i chok; jeg havde aldrig
oplevet ham sådan der.’
Det er altså tydeligt, at begge venindepar er fuldt
bevidste om, at deres grænseprovokerende spil er risikofyldte. Og at de derfor ved, at de må kunne balancere på grænserne for at bevare spillene sjove. At kontrol
er et centralt element i legen kan pege på, at det måske
ikke kun er følelsesmæssig oplevelse, pigerne nyder,
men også det at se sig selv kontrollere grænselegene?

Faldskærmsudspringere og teenagepiger
Pigernes søgen efter grænser kan ses som en seriøs
leg, hvis mening peger ud over det øjeblik, legen varer.
Stephen Lyngs (klassiske) etnografiske studie af
faldskærmsudspringere kan vise os hvorfor: Blandt
faldskærmsudspringere finder Lyng det socialpsykologiske fænomen edgework, der er en form for frivillig
risikotagning, hvor det centrale for edgeworkeren er
at bevise over for andre og sig selv, at man evner at
håndtere risikofulde situationer.
I mange situationer kan man nyde at have evner
for noget bestemt. Men netop at kunne håndtere
situationer, der vipper på grænsen til kaos – situationer andre mennesker vil finde ukontrollable – er for
edgeworkeren en særligt værdifuld egenskab; det beviser dennes mentale styrke. Det er altså glædesfuldt
og attraktivt for faldskærmsudspringere at håndtere de
farefulde udspring, fordi oplevelsens mening rækker
ud over den enkelte situation og giver dem mulighed
for at leve livet med en fornemmelse af personlig
handlekraft.
At kunne handle frit eller selvstændigt oplever pigerne sandsynligvis netop ikke i hverdagslivet. Unges
livsverden er i dag præget af en række komplekse krav

om tilpasning til kontrollerende institutioner: i familien, i skolen, på karrierevejen o.lign. Samtidigt med,
at der forestår forskelligartede institutionelle krav,
spøger også bevidstheden om markedets og dermed
ens egen fremtids uforudsigelige foranderlighed, der
kræver kontinuerlig selvaktualisering. Situationen er
paradoksal: Unge oplever samtidig krav om tilpasning
til et samfund i kontinuerlig forandring og en glædesløs binding til institutionelle normer.
Edgework kan umiddelbart tilfredsstille længsler
i pigernes hverdag. I deres spil kan pigerne momentant opleve både at være følelsesmæssigt autentiske og
selvstændigt handlende, stærke individer. At oplevelsen blot er momentan betyder måske ikke så meget,
for netop dér i det intense øjeblik fremstår alt åbent og
stadig muligt; en besnærende drømmetilstand, hvor
intet er fastsat.

Kontrol(tab?)
Antagelsen om, at piger er mere stilfærdige end drenge, er forhåbentligt blevet udfordret og nuanceret i
denne artikel. Jeg har villet vise, at piger er handlekraftige, og at det også er værd at have øje for deres måder
at søge grænser på. Konkret var det her fire teenagepigers pirrende sociale spil med drenge og veninder.
Vi har set, at pigernes pirrende lege på natklubber er
nydelsesfulde; det er de, når pigerne leger med grænser og dermed oplever følelsesmæssig ophidselse og
autenticitet. Pigerne kan også nyde at opleve selvstændig handlekraft, når legene falder ud som de selv
ønsker: værdifulde på et subjektivt plan, hvor de kan
virke som individuelle oprør mod hverdagssamfundets
usikkerhed og overvågning. Samtidig kan de på et
socialt plan rokke ved upåagtede forventninger til køn
og dermed på sin vis være kreativt udforskende. Vild
pige – pæn pige? Dét er piger i dag frisat til selv at afgøre – fra situation til situation. Men det er netop også
med til at gøre legene risikable. For de er komplekse.
Og også drengene kan have svært ved at gennemskue,
at pigerne egentlig ikke er så interesserede i at score
som i at have det sjovt. Det er heller ikke sjældent, at
det er pigerne der støber kuglerne til de konflikter, der
senere udvikler sig voldeligt blandt drengene.
Et projekt som ’Fest i trygge rammer’, der arbejder for at oplyse politikere og praktikere om (for dem)
formålstjenlige interventioner i nattelivet, kan være
med til at sikre hensynet til unges værdifulde oplevelser ved også at søge forståelse for de handlinger, der
umiddelbart fremstår dumdristige, uansvarlige og
unødvendigt risikofulde.

Men at risikofulde lege kan være værdifulde har
meget af den tidligere forskning om risici ikke kunnet se. Her er risikotagning ofte blevet sammenkædet
med enten bekymring eller irrationalitet. Pigernes spil
er dog netop ikke udtryk for simpel irrationalitet, og
måske kan denne artikel medvirke til, at en eventuel
første impuls til fordømmelse af unge menneskers
risikofulde handlinger genovervejes.
Man må dog samtidig have øje for, at nok mener
unge at kunne opnå noget, når de tager risici, men
ikke alle unge er lige gode til at kalkulere og vurdere
risici og således holde sig inden for grænsen for, hvad
der er sjovt og givende. Tidligere studier har vist, at
social baggrund også her spiller en rolle.
Her er det også værd at diskutere, om kommercielle natklubbers opfordring til et her-og-nu hedonistisk forbrug fører til for hovedløs ophidselse. For
nok kan klubbernes illusionsmaskineri, der tilslører
hverdagens krav og normer, være skønt, men det kan
også bombardere med så mange reklamestimuli, at
gæster reduceres til rusforbrugere, hvis hovedbeskæftigelse bliver ophidselse for ophidselsens egen skyld og
en endeløs jagt på endnu flere nye ting og oplevelser.
I sådanne processer, hvor bevidsthed om fortid og
fremtid viger til fordel for intense nu’ers oplevelse, kan
perspektiverne i det sociale liv i så høj grad forsvinde,
at lege med grænser inden for det sjove og meningsfuldes grænser helt glemmes. Og hvis pigernes samlede meningshorisont forstyrres, kan pigerne ikke
bare forledes til at tro, at enkelte intense øjeblikke er
tilfredsstillende modsvar på hverdagens kedsomhed,
men også gøre det endnu sværere for dem at integrere
nattens brag i deres hele liv.
Perspektiverne i denne artikel rækker videre end
de fire teenagepiger. Måske kan f.eks. unges forhold
til alkohol og beruselse minde om pigernes på samme
tid løsslupne og kontrollerede spil? Rusmiddelforskerne Measham og Brain ser britiske unge søge det,
de kalder, kontrolleret tab af kontrol: De unge vil opnå
intens nydelse, når de drikker sig fulde – men samtidig
kalkulerer de meget bevidst med grænser for deres
exces, f.eks. hvordan, hvor og med hvem de drikker sig
fulde. Om fænomenerne også ligner hinanden på et
socialpsykologisk plan, kan fremtidige studier måske
vise. Men sikkert er det, at der er mange flere måder,
hvorpå unge søger nydelse og tilfredsstillelse i grænsesøgende adfærd. Og måske kan videre forskning i
dette fænomen oplyse om ikke bare nattelivets berusende socialitet og subjektive værdier, men også pege
på noget tidstypisk ved ungdomslivet? ■
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Medierne har ofte fokus på den danske ungdoms alkoholforbrug og de risici, de unge udsætter
sig for, når de fester igennem fra torsdag til lørdag. Et aspekt ved nattelivet, som sjældent bliver
belyst, er de risici, som de ansatte i nattelivet udsættes for. Et nyt forskningsprojekt har denne
vinkel med. Her følger erfaringer fra et feltarbejde som bartender.

En socio
bag bar

olog
ren
OM FELTARBEJDET
OG UDSKÆNKNINGSSTEDET
Feltarbejdet foregik på et mellemstort diskotek i
hovedstadsområdet, hvor der serveres et stort udvalg af alkoholiske drikke til lave priser.
På udskænkningsstedet er bartenderne alle unge kvinder. Som bartender skal man være iklædt
diskotekets bluser, nedringet og med udskænkningsstedets logo samt bære make-up, som om
man selv skulle i byen. Ifølge personalepolitikken skal de ansatte være venlige og imødekommende, og det vægtes højt, at opmærksomheden
rettes mod kunden. Bartendernes løn består dels
af en fast løn, dels af drikkepenge, som optjenes
individuelt. Af drikkepengene skal der lægges 20
procent til afrydderne. Bartenderne betaler halv
pris på alt i baren, som de selv køber. Jeg afløste
en bartender og indgik på lige fod med de ansatte i serveringen.
Feltarbejdet forløb over i alt fire vagter: to fredage og to lørdage fra klokken 23 til 05.

							 en er gemt henne, når den ikke står på bordet. (…)Jeg
AF MAJ WITTE

I foråret 2012 var jeg praktikant på ’Fest i trygge rammer’. Med vejledning fra Sébastien Tutenges, forsker
på projektet, foretog jeg et etnografisk feltarbejde som
bartender på et mellemstort diskotek. Målet med feltarbejdet var at belyse nogle af de risici, der er forbundet med at arbejde bag baren. Jeg afløste en bartender
og indgik på lige fod med de ansatte i serveringen,
hvor jeg skulle varetage opgaver og leve op til samme
krav som dem.
Ved inddragelse af feltnoter vil jeg beskrive udfordringer, der dukkede op i feltarbejdet, hvorefter jeg vil
komme ind på både positive aspekter og problematikker, jeg erfarede som bartender.

På udebane
Min opstart som bartender var præget af usikkerhed.
Der foregik konstant en masse omkring mig i et hæsblæsende tempo, og jeg måtte forsøge at følge med, da
kunderne i baren hurtigt blev utålmodige og utilfredse, hvis en servering tog for lang tid. Det var kaotisk
at stå bag baren. I starten virkede det overvældende,
og jeg mistede overblikket. Jeg var på udebane, og de
mange forskellige opgaver og instruktioner, jeg havde
fået, smeltede sammen i ét stort rod i mit hoved. Jeg
følte mig fremmed, hvilket tydeligt fremgår af mine
feltnoter:
Selvom der er mennesker rundt om mig, føles det ikke,
som om det er den samme verden, vi befinder os i. Jeg prøver
at finde min plads, men jeg ved ikke, hvilket ben jeg skal stå
på. Jeg føler mig ualmindelig klodset ved situationen: tøjet,
pladsen bag baren, hvor jeg skal i gang med at bestille noget,
og det smil, som jeg forventes at skrue op for. Jeg vakler. Smiler lettere kunstigt. Så tager den ene bartender fat i min arm.
Hun er lidt lavere end mig, har lyst hår og et stort smil. ’Du
tager bare imod den næste bestilling, så hjælper jeg dig!’ halvt
råber hun ind i mit øre. ’Øh – o.k.’, svarer jeg.
Jeg følte mig alene og forvirret, men erfarede, at
det var jeg ikke. Bartenderen Lærke1 blev min nye bedste ven og den bartender, der primært hjalp mig i gang.
Hun var sød ved mig – men hendes læs af kunder blev
også større og større i takt med, at jeg ikke fik betjent
nogen: At jeg blev selvkørende var bestemt også i hendes interesse. Der opstod dog, på trods af støtten fra
Lærke, løbende problemer, som jeg selv måtte løse:
Jeg skal virkelig anstrenge mig for at få det til at køre,
og jeg koncentrerer mig alt, hvad jeg kan, for at huske,
hvilke priser de forskellige typer af alkohol har, hvilke typer
af alkohol der er i de forskellige drinks, og hvor ananasjuic26
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spørger flere gange de forskellige bartendere, hvad der skal
i de pågældende drinks – hvordan pokker laver man en
Kung-Fu? - en tanke, jeg aldrig havde forventet skulle stå
som et stort mystisk og ubesvaret spørgsmål i mit hoved.
Det var først efter jeg havde været bag baren et
stykke tid, at jeg fik lidt rutine i mine arbejdsopgaver,
og jeg begyndte at kunne huske tricks og regler, som jeg
var blevet introduceret til under min ca.15 minutters
oplæring. Først herefter fortog den værste fremmedhed over for omgivelserne sig, og jeg begyndte at kunne
fokusere på det nye perspektiv på bartenderarbejdet,
der blev synligt bag baren – på godt og ondt…

Fællesskab, samarbejde og hænderne over hovedet
Særligt i starten, men også senere, var jeg afhængig af
de andre bartendere, og det var min oplevelse, at de
gladelig hjalp mig. Her var både et godt samarbejde og
en god stemning det meste af tiden. Fællesskabet og
interessen for hinanden kom blandt andet til udtryk,
da en tredje bartender spurgte mig, om jeg ikke skulle
have et shot at komme i gang på. Det takkede jeg ja til,
hvorefter hun hældte et shot ’Fisk’ op til mig. Der blev
også hældt shots op til de andre. Alle bag baren skålede og vendte bunden i vejret på deres glas samtidig.
Skålen er et samlingspunkt for de ansatte.
I feltarbejdet er det forsøgt at lægge deltagerobservationerne så tæt som overhovedet muligt op ad de
forhold, som bartenderne normalt er underlagt. Jeg
indtog derfor alkohol, som de andre bartendere, når
normerne foreskrev det, eller jeg direkte blev opfordret
til det. Dette metodiske valg bygger på overvejelser fra
Hammersley og Atkinsons principper om etnografi
(Hammersley & Atkinson, 1995).
Den gode stemning, som ses i eksemplet ovenfor,
var ikke enkeltstående. Bartenderpigerne dansede ofte
glade med til musikken, vrikkede med numsen og svingede armene over hovedet. Indimellem er der en fest
bag baren! Dette bliver ikke mindst styrket af bestyreren, som flere gange kom forbi med shots til alle ansatte. Festglade ansatte giver en god forretning. En stor
del af arbejdet bag baren kan betragtes som ’følelsesarbejde’, som det er beskrevet af sociologen Hochschild.
Hun definerer følelsesarbejdet som: ‘(…) en handling,
der forsøger at ændre på graden af /kvalitetsniveauet i en
følelse eller stemning’. (Hochschild, 1979: 561).
(Redaktionens oversættelse fra: ’..the act of trying to
change in degree of quality an emotion or feeling’.)
Men den gode stemning påvirker også de ansatte
selv, hvilket jeg også oplevede: Jeg løsnede op, dansede

med til den velkendte popmusik, og mit smil blev mere
og mere mit eget frem for det før så kunstige. Stemningen og det gode humør blandt bartenderne er vigtigt og
gør aftenen både lettere og sjovere at komme igennem.
Min første oplevelse af at være alene bag baren bliver
mere og mere fjern og ophæves til sidst af fællesskabet.
Bag baren er man afhængig af at kunne samarbejde
for at kunne nå sine serveringer. Der er ikke megen
plads, men mange mennesker; derfor bliver man nødt
til at have en konstruktiv fysisk omgang med hinanden
for at betjeningen kan gå hurtigt og gnidningsfrit. Man
rækker ting til hinanden, men indimellem er de ansatte
også nødt til at komme frem, tilbage og rundt om hinanden for at få fat i de forskellige flasker. På min første
vagt var det en udfordring at komme omkring, indtil jeg
opdagede, hvordan der bag baren også blev kommunikeret på et kropsligt sprog, som jeg var uvant med:
Jeg må flere gange gøre mig umage for ikke at gå i
vejen for de andre bartendere, og vi danser indimellem frem
og tilbage, fordi vi ikke kan finde ud af, hvilken vej vi skal
gå uden om hinanden. Flere gange tager en af dem fat om
livet på mig for at føre mig lidt til den ene side, hvis jeg står
i vejen foran køleskabet eller et af skabene under bordet.
Det virker ret intimt med måden, de kærligt ’flytter’ eller
rykker hinanden og mig rundt på, men samtidig går det
klart hurtigere, end hvis man skulle til at råbe, at vedkommende skulle flytte sig. Samtidig virker det også, som om
der er en underlig form for nærhed i det blide tag.
For at arbejdet kan udføres så effektivt og elegant
som muligt, tyr bartenderne til en kropslig strategi,
når det verbale går for langsomt eller ikke kan trænge
igennem. At tage fat i hinanden opleves ikke negativt
- nærmere kærligt effektiviserende og indforstået. På
den måde er en del af samarbejdet en accept af, at man
fysisk rykker rundt på hinanden.
Jeg oplevede i løbet af feltarbejdet mange positive
interaktioner mellem bartenderne. Anerkendelse af
udseende, måden, opgaver blev løst på, eller blot fælles
grin. Selv blev jeg påvirket og revet med af stemningen
som bartenderne var med til at skabe. Det sammenhold
og samarbejde, som man blev en del af, er dels en god
oplevelse, dels hjælper det bartenderens eget arbejde,
men man bliver også afhængig af de andres samarbejde, hjælp og humør. På den måde er samarbejdet i alles
interesse, også virksomhedens.

Fra smiger til grænseoverskridende opførsel
Det var ikke bare de andre ansatte, jeg fik gode oplevelser med. Undervejs i mit feltarbejde oplevede jeg
at få særlig opmærksomhed fra nogle af kunderne.

Opmærksomheden virkede positiv og styrkende på
min bartenderselvtillid, når den blev formidlet som
anerkendelse, og den var anderledes end den, jeg
fik fra kollegerne i baren, da relationen til gæsterne
naturligvis var en anden. For gæsterne er bartenderen
en serviceperson, men også noget særligt, da denne
er en af de udvalgte bag baren. De gange jeg oplevede
anerkendelse eller personlig interesse fra kundernes
side, blev jeg både glad og stolt:
Et par piger kommer op i baren og bestiller to drinks, de
er smilende. Da jeg går i gang med deres Captain Morgan
med cola, dobbelt op selvfølgelig, spørger den ene, om jeg
er ny. Jeg smiler og forklarer, at det er min første aften bag
en bar. De griner og præsenterer sig selv ved at give hånd.
Den ene forklarer, at de er stamkunder, og at de kender alle
bartenderne ’du gør det super godt!! – og du er rigtig sød!!’,
siger den anden.
Gode oplevelser ved erhvervet kan således også
komme fra kundernes tilfredshed. Ofte er kommentarerne overdrevne på grund af kundernes berusede
tilstand. Opmærksomheden kan dog også antage en
mere grænseoverskridende karakter, eksempelvis
når den tager form af vedholdende tilnærmelser fra
gæster. Karakteristisk for diskoteket er dets kvindelige
bartendere, og det påvirkede tydeligt interaktionen
med de mandlige gæster. Fyrenes interesse var først
smigrende, men hos vedholdende kunder blev tilnærmelserne grænseoverskridende. Dette skete eksempelvis med en kunde, der gentagne gange vendte tilbage
til baren:
Peter (gæst) hænger ind over baren og vil tale. Det er
dog mest det samme, han spørger mig om: ’Vil du med
videre?’ og: ’Jeg skal have dit nummer i aften!’ Jeg smiler
og siger, at det må vi snakke om, når jeg har fri – jeg må slet
ikke den slags, mens jeg er på arbejde, bilder jeg ham ind.
Det ved jeg ikke om reelt er tilfældet, men jeg gemmer mig
bag idéen om, at der er en sådan regel. ’Du er så smuk’,
siger han og kigger fuld og fortryllet på mig.
I situationen bliver det tydeligt, hvordan man kan
blive fanget i den rolle, som man forventes at leve op
til: som den smilende og imødekommende bartender.
I salget af drinks og øl er de følelser, bartenderen viser,
centrale for, at kundens købsoplevelse bliver god. Desuden forøges chancen for at få drikkepenge ved en flirtende attitude. Det følelsesmæssige udtryk må derfor
formes efter situationen – er bartenderen i et humør,
der ikke passer ind i rollen, må disse følelser skjules og
erstattes af et stort og imødekommende smil. Netop
her bliver bagsiden af følelsesarbejdet tydeligt. Servicearbejderen risikerer ifølge Hochschild at blive fremmed
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for sine følelser i arbejdet, idet bartenderen tvinges til at
lade som om, at pågældende føler på en specifik måde i
kraft af arbejdets karakter (Turner & Stets, 2005:39f).
For at komme uden om tilnærmelserne blev min
strategi at finde på regler som en undskyldning for mit
manglende engagement. Nogle festgængeres interesse i
at score og deres høje promille leder let til, at bartenderen bliver fanget i situationer mellem på den ene side sit
job som den belevne bartender, der interesserer sig for
sine kunder, og på den anden side en direkte grænseoverskridende adfærd fra gæsten. Bartenderens position bag baren er dobbelt. Der er noget frydefuldt over
tilnærmelserne, men også noget ubehageligt påtvunget.
Bartenderen skal finde sig i meget og kan ikke påvirke
situationen i samme grad som kunden. Relationen er
ulige og defineret af gæsten, hvilket jeg oplevede som
noget negativt.
At situationen er påtvunget bliver endnu tydeligere,
når man ser på, hvordan bartenderen, ud over at behage
kunderne gennem følelsesarbejdet yderligere er fysisk
fastlåst på sin plads bag baren: Immobiliteten gør situationen problematisk, da man er magtesløs og ufri til at
forlade situationen (Jackson, 2002: 182; se også Tutenges & Rod, 2009: 363). Bartenderen kan ikke gøre
andet end at fortsætte betjeningen, fanget bag baren.

Det handler om alkohol – og kroner og øre
En anden negativ side, jeg oplevede ved feltarbejdet,
var konfrontationen med det faktum, at bartendererhvervet handler om at skabe profit i en benhård
industri. Som beskrevet ovenfor skal alle betjeninger gå
stærkt, og ved nogle serveringer bliver der solgt varer
for mange hundrede kroner. Det betyder også, at bestyreren holder øje med de ansatte og deres afregning.
Bartenderne forventes dog også at feste med og drikke
selv, men skal samtidig kunne holde styr på pengene
og betjene kasseapparatet korrekt. Dette lykkedes ikke
hver gang, hverken for mig eller for de andre:
Lærke laver en bestilling på seks Jægerbombs2, der går
galt, da hun slår dem ind. Hun står i længere tid ved kasseapparatet. Efter et stykke tid kommer Christian (bestyreren) hen. Han er tydeligt irriteret, ’Du har ikke tastet
nok ind!’ siger han. Grænsen for, hvornår man er fuld og
kan varetage sit job, og hvornår man er for fuld og ikke kan
varetage det, er hårfin. Lærke er tæt på den. Christian tager
hendes nøgle og trykker 6 Jægerbombs ind. Han virker
rigtig irriteret på hende.
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Som bartender presses man til at få solgt så meget
så hurtigt som muligt: gøre det korrekt samtidig med,
at man giver en god service. Dette pres med at få langet
så mange drinks som mulig over disken øger stresset hos bartenderne. Min oplevelse af dette var, at jeg
gang på gang måtte gentage for mig selv, hvad det var,
jeg var i gang med at lave. Særligt i de travleste timer
efter midnat er det svært at følge med, og man mister
let overblikket. Når en bartender er for langsom til at
hjælpe, eller man selv fjumrer for længe med vodkaflasken, påvirker det også de andre bartendere, som bliver
utålmodige og irriterede, fordi man sinker hinanden.
Som det fremgår af ovenstående er der en tendens
til, at bartendernes alkoholindtag kan nærme sig grænsen, hvor bartenderen ikke kan varetage sit job3. Dette
leder mig hen til et andet forhold, jeg oplevede som
problematisk, nemlig at bartenderne og herunder mig
selv i mit feltarbejde indtog store mængder alkohol for
at bevare den festlige stemning og holde sig i gang til
lukketid. Dette gør det naturligvis sværere at varetage
sit arbejde, som det ses ovenfor med Lærke, men hvad
der er mere relevant er bartendernes sundhedsmæssige tilstand, som flere gange ugentlig, i kraft af deres
arbejde udsættes for de risici, som et større alkoholindtag medfører. Det er svært at sige nej tak til alkoholen,
og dermed er det en risiko, som det er svært ikke at
udsætte sig selv for. ■
Projekt ’Fest i trygge rammer’ har fået økonomisk støtte fra TrygFonden og
Familien Hede Nielsens Fond.
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NOTER
1
2
3

Alle navne på personer fra feltarbejdet er anonymiseret.
En Jægerbomb er et shot, hvor der i et lavt glas skænkes energidrik. Oven i
dette placeres et shotglas med Jägermeister.
I denne forbindelse skal det understreges, at mit feltarbejde bygger på et
specifikt udskænkningssted, og jeg derfor ikke kan sige noget generelt om
bartenderes alkoholforbrug.
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