
Fredag 3. juli 2020 POLITIKEN

Debat 5

Redaktionschef
Mads Zacho
Teglskov

Debatredaktører
Silja Thøgersen,
Susan Knorrenborg,
Magnus Barsøe, 
og Kenneth Lund

Jourhavende
Susan Knorrenborg

Kronikredaktør 
og leder af 
lederkollegiet
Marcus Rubin

Debat
Rådhuspladsen 37,
1785
København V
Telefon, Debat
33 47 12 00
Telefon, Kronik
33 47 24 03 

POLITIKEN
MODTOG I GÅR 31 læserbreve

og debatindlæg 2 læserbreve og debatindlæg
handlede om overvægt

VIGGO HØRUP
(1841-1902)
STIFTER AF
POLITIKEN I 1884

EDVARD
BRANDES
(1847-1931)
STIFTER AF 
POLITIKEN I 1884

K nap 1.000 tidligere anbragte unge
er hvert år hjemløse. Det viser en
ny rapport fra Vive – Det Nationale

Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Undersøgelse understreger, at vi i Dan-

mark ikke er dygtige til at løfte anbragte
børn og unge godt ind i voksenlivet. Alt
for mange mister fodfæste i tilværelsen
og havner på kanten af samfundet uden
bolig, uddannelse, netværk og job. 

Vi er syv unge mennesker, der alle tidli-
gere har været anbragt, og vi vil gerne
supplere debatten om anbringelsesom-
rådet ved at fortælle om, hvordan det er
at være barn af kommunen. Hvor hårdt
det er. 

Når unge mennesker flytter hjemme-
fra og indleder tilværelsen som voksne,
sker det ofte med tæt støtte og råd fra for-
ældre og familie. Men for os børn af kom-
munen – de anbragte børn – kan overgan-
gen til voksenlivet være brutal. Der er in-
gen kære (kommune)mor. For mange af
os handler det nemlig ikke om, hvorvidt
vi er klar til at flytte hjemmefra – når vi
fylder 18 år, er det bare ud.

Er man heldig, kan man modtage no-
get hjælp til den nye tilværelse. Man kan
blive tildelt det, der hedder ’efterværn’, af
kommunen. Det kan f.eks. være en for-
længelse af anbringelsen eller en kon-

taktperson. Kontaktpersonen kan hjælpe
– i hvert fald på en hverdag i dagtimerne.

Men sandheden er, at efterværn kan
være utrolig svært at få tildelt og rigtig
nemt at miste igen. Kommunen skal me-
ne, at den har et tilbud, som er passende
for den unge, og den unge skal have et
vist udviklingspotentiale. Og er man
først kommet ud af efterværn, eller har
man takket nej, kan det være næsten
umuligt at komme tilbage. 

Selv om efterværn kan være afgørende
for en god overgang til voksenlivet, ople-
ver vi desværre ofte dårlige eksempler.
F.eks. oplevede en af os at skulle vælge
mellem at blive hjemløs og at flytte hjem
til sin far, som vedkommende ikke har et
godt forhold til og heller ikke snakker

med den dag i dag. Situationen kunne re-
sultere i et droppet universitetsstudium.
Heldigvis havde vedkommende stadig
krav på efterværn. 

Kommunedamen, der besvarede tele-
fonopkaldet, virkede empatisk og lød,
som om hun gerne ville hjælpe, men af-
slog til sidst. Det var bare ikke muligt, lød
beskeden. 

Havde der været tale om en ung stof-
misbruger eller en gravid, havde det væ-
ret nemmere at hjælpe, sagde hun. I den
nuværende situation kunne hun ikke en-
gang tilbyde et møde med en sagsbe-
handler.

EN UNDERSØGELSE fra Socialstyrelsen vi-
ser, at afgørelsen om efterværn afhænger

af kommunernes individuelle praksis.
Den unges postnummer kan dermed af-
gøre, om man får tilbuddet eller ej. Un-
dersøgelsen viser også, at 40 procent af
de unge ikke modtager efterværn. Det ly-
der måske positivt, at 60 procent modta-
ger efterværn, men undersøgelsen viser
også, at en stor del af efterværnstilbudde-
ne afsluttes efter 1-3 måneder, og at over
halvdelen varer under et år. 

Efterværn er et tilbud, den unge kan
modtage til sit 23. år. Alligevel står mange
af os tidligere anbragte allerede som 18-
19-årige helt på egne ben uden en primær
omsorgsperson, der f.eks. kan hjælpe
med at flytte, give trøst i en svær situati-
on, fejre, at man har fået det job, man
søgte, har klaret en eksamen eller kan

hjælpe med at fylde køleskabet sidst på
måneden.

Efterværn er nødt til at være mere flek-
sibelt. Vi har oplevet pædagoger og andre
kommunefolk, der behandler jobbet
som en almindelig 8-16-arbejdsdag. Reali-
teten er dog, at hverken behovet for an-
dre mennesker eller livskriser er afgræn-
set til det tidsrum. Det er oftest de lange
aftentimer, der kan være hårde og en-
somme. Er man kun bevilget en kontakt-
person 7 timer om ugen, kan noget så
simpelt som en flytning være svær, fordi
det sjældent er i de arbejdstimer, en kon-
taktperson kan stille op. Og som tidligere
anbragte er et af vores fælles træk, at vi er
ret fattige på relationer og netværk, der
ville kunne stille op og hjælpe. Derfor
kan en kontaktperson betyde alt, når der
skal flyttes seks sorte sække og en ma-
dras.

Men at have et fremmed menneske et
begrænset antal timer om ugen er ikke
den rigtige løsning. Nye voksne bydes ik-
ke altid hurtigt velkommen i et liv, som
måske allerede har oplevet 32 forskellige
personer i form af pædagoger, plejeforæl-
dre og sagsbehandlere i barndommen,
der kom og gik. Det tager tid at komme
til at stole på, at denne person vil være
der for én. Derfor bliver alt for mange af
os tabt i den sårbare overgang til det un-
ge voksenliv. 

HVIS VI VIL se bedre statistikker for frem-
tidens anbragte børn og unge, må sam-
fundet også tage forældreopgaven på sig,
indtil vi faktisk er landet på benene. 

Vi må derfor tænke anbringelsesområ-
det og overgangen sammen på en måde,
så tillid og tryghed er kernelementer.
Succeskriteriet må være at hjælpe os til at
få en uddannelse eller job, en bolig og et
netværk. Og først slippe, når vi er klar til
det. Derfor giver det kun mening, at man
får tilføjet en ’forældrearbejdstid’, når
man arbejder med unge i overgangen til
voksenlivet. Det vil indebære, at man kan
få fat på sin støtte, når der er brug for det.
Også selv om det er klokken 22 søndag af-
ten. Det handler om at blive set, hørt og
hjulpet, lige nøjagtig som en forælder vil-
le hjælpe sit voksne barn, som lige er flyt-
tet hjemmefra.

Anbringelser

HELGA SOFIA NIELSEN, LEIKA FUGLSANG,
LINE ANDREASEN, EMMA-LUNA JENSEN,
ALEXANDER VESTERGAARD, JARL 
BRÆSTRUP OG DANIEL JENSEN, 
TIDLIGERE ANBRAGTE. DE ER MELLEM 17 OG 27
ÅR OG ALLE TILKNYTTET ALLIANCEN FOR 
ANBRAGTE OG UDSATTE BØRN OG UNGE

I overgangen til
voksenlivet har tidligere
anbragte brug for det
samme som alle unge:
Voksne, der vil støtte os,
præcis som forældre i
velfungerende familier
støtter deres børn.

Skal man hjælpe en tidligere anbragt
ung ind i voksenlivet, dur det ikke, 
at man kun engagerer sig kl. 8-16
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ROSKILDE Festival er her i jubilæumsåret
blevet aflyst på grund af den hærgende
pandemi. Det er ikke kun forbandet ær-
gerligt, det er også første gang siden festi-
valens åbning for 50 år siden. 

Utænkeligt, vil de fleste nok mene om
en af verdens største og længst kontinu-
erlige rockfestivaler – aldrig før afbrudt af
økonomisk krise eller spekulation, politi-
ske eller moralske/religiøse indgreb, krig,
terror eller naturkatastrofer. 

Men nu har den slået til, pesten, der i
folkefesternes, karnevalernes og festiva-
lernes 2.500-årige historie til alle tider
har ligget på lur indkapslet bagerst i fe-
stens dna.

Første gang vi hører om pesten i festi-
valsammenhæng er i 420’erne fvt., da de
af Sparta belejrede athenere inden for by-
muren i stort tal bukker under for infek-
tionen. Ja, selv lederen af krigens general-
stab, Perikles, smittes og dør. Hans mili-
tærkollega Sofokles, bystatens sundheds-
direktør, producerer i hast en teaterfore-
stilling om katastrofen. 

Den opføres under årets byfest – den ot-
te dage lange Dionysosfest – til lindring,
erindring og ikke mindst underhold-
ning. 

Han kaldte stykket ’Kong Ødipus’. Her
udmalede reserveofficeren, sundhedsdi-
rektøren og amatørdramatikeren Sofok-
les, hvor galt det kan gå, når dårlige be-
slutninger og en barsk skæbne går hånd i
hånd. Om tilskuerne holdt afstand under

forestillingen, ved vi ikke, kun at det
athenske bystyre fulgte samme strategi
som de svenske sundhedsmyndigheder i
dag med åbne scener, spillesteder, sports-
pladser og spisesteder. 

MEN LAD os – mens vi ser frem til, at Ros-
kilde Festival til næste år gennemfører sit
jubilæum med fortjent bravur – undersø-
ge, hvad der ellers gemmer sig i det årtu-
sind gamle festival-dna. 

Sommeren 1971 arrangerede to gymna-
sieelever, hvad de selv kaldte en Sound Fe-
stival på Roskilde Dyrskueplads. Den var
klart inspireret af de engelske festivaler
på kanaløen Isle of Wight i 1968, 1969 og
1970, hvor nogle af datidens store navne,
Marc Bolan, Bob Dylan og Jimi Hendrix,
havde optrådt. 

Men også den amerikanske Woodstock
Festival i 1969, og nok så meget filmen
om den – ’Woodstock: The Moovie 1970’ –
var med i inspirationspakken. Filmens
scoop var Jimi Hendrix’ syrerockperfor-
mance af den amerikanske nationalsang,
’The Star Spangled Banner’, med afslut-
tende guitarafbrænding. 

Liveopførelsen fandt imidlertid først
sted dagen efter festivalen, mens de sid-
ste deltagere pakkede deres telte ned og
begav sig hjem. I Woodstock-filmen er
Hendrix’ guitarstunt imidlertid festiva-
lens hovednummer. 

I dag huskes af de to urfestivaler kun
Woodstock (som jubilæumsfejredes sid-

ste år), og amerikanske rockhistorikere
og -journalister har da også for længst
valgt at udnævne den til verdens første
rockfestival og derfor flyttet Dylans op-
træden på Isle of Wight til Woodstock. 

Sådan! Eller som Shakespeare ville ha-
ve formuleret det: Festivaler er det stof,
som myter er gjort af.

ROSKILDE Festival hører sammen med
Isle of Wight-festivalen ikke blot til den
lille håndfuld af europæiske festivaler,
der i dag kan datere deres oprindelse til
68-årene, de har også med et halvt århun-
dred i erfaringsbagagen kunnet se og ud-
nytte en række af de universelle virke-
midler, strukturer, organisationsformer
og fascinationskræfter, som ikke blot var
bærende, men uomgængelige i oldti-
dens kultiske Dionysosfester.

Disse fester ophøjedes 550 år fvt. til
athenske statsfester under et politisk op-
gør mellem stridende adelspartier. De så-
kaldte tyranner vandt land- og byproleta-
riatet for sig ved at give deres orgiastiske
forårsfest for vinguden, Dionysos, officiel
status. 

Da ’demokraterne’ o. 500 fvt. tog over,
fastholdt de klogelig den løsslupne vin-
og kultfest med al dens sang, dans, dra-
ma, lystspil og erotiske løssluppenhed.
Ned gennem 400-tallet tæmmede og re-
gulerede de løjerne, så den uden helt at
miste rusens og orgiets friheds- og græn-
sesprængende klimaks kunne indsluses i
bystatens festkalender. 

Det er den udgave, vi kender i dag: en
festuge med et stort og varieret udbud af
forlystelser, kunstnerisk underholdning,
mad, drikke og euforiserende stoffer
samt ophævelse af dele af den alminde-
ligt gældende jurisdiktion. Sådan var det
på Perikles’ og Sofokles’ tid, og sådan er
det på rockfestivalerne i dag: Dionysos
var og er både i Athen og på Roskilde.

Den politiske og kulturøkonomiske
kontekst for de to festivaler med 2.500

års distance er
unik. Begge festiva-
ler havde deres
konstitueringspe-
riode og kunstne-
riske formdannel-
se i sammenligne-
lige verdenspoliti-
ske situationer. 

I Athen under forsvarskrig med perser-
ne, dernæst kold krig og siden bystats-
krig mellem de to dominerende militære
alliancer, Det Deliske Søforbund ledet af
Athen og Det Peloponnesiske Forbund le-
det af Sparta. Det er i disse år ca. 470-400,
de i dag kendte tragedier og komedier
med deres musik og danse blev skabt. 

VORE DAGES moderne festival er udviklet
efter afslutningen på Anden Verdenskrig
under en stormagtsformation af kold
krig og Vietnamkrig opretholdt af de to
militæralliancer Nato og (til 1989) War-
szawapagten. 

Den er opstået og har fundet sin form
samtidig med afviklingen af de sydeuro-
pæiske militærdiktaturer og falangis-
men (Grækenland, Spanien, Portugal),
den amerikanske borgerrettighedsbevæ-
gelses sejr og den internationale kamp
mod apartheid i Sydafrika. Beat- og rock-
musikkens tilblivelses- og konstitutions-
periode falder i øvrigt sammen med Ber-
linmurens opførelse i 1961 og fald i 1989. 

400-tallets athenske demokrati åbne-
de, om end kontrolleret, for kritik og sati-
re, typisk fremført i Dionysosspillenes
tragedier, komedier og satyrspil. 

Men også for, om end mandsdomine-
ret, seksuel frisættelse. 1960’ernes og
1970’ernes ophævelse eller slækkelse af
bog-, teater- og filmcensur, forbud mod
tekst- og billedpornografi, udbredelse af
p-piller og andre svangerskabsforebyg-
gende midler blev rockfestivalernes gro-
og klangbund. 

Befordrende var ydermere de mange
’bevægelser’, der samlede og konsolidere-
de 68-generationens kollektive bevidst-
hed – Vietnam-bevægelsen, kvindebevæ-
gelsen, boligbevægelsen – og i Danmark
også ’sommerlejrene’ på Femø og i Thy. 

ET ER IMIDLERTID det ’dionysiske’: den
frisatte seksualitet og grænsesprængen-
de adfærd. Noget andet er det ’organisa-
toriske’. 

En festival overlever kun gennem fast
organisation og stram forvaltning. Det 

Fra oldtidens Dionysosfester til Orange Scene

OLAV HARSLØF

Der er langt fra antikkens
Athen og dets festivaller til
vore dages rockorgier
såsom Roskilde Festival.
Eller er der nu egentlig
også det? Faktisk er der
mange fællestræk.

Olav Harsløf er professor og fhv. rektor. Hans
bog om Roskilde Festival, ’The Great Festival.
A Theoretical Performance Narrative of
Antiquity’s Feast and the Modern Rock
Festival’, er netop udkommet på det
engelsk-amerikanske forlag Routledge

Festivaler er det
stof, som myter
er gjort af


