
FOLKEFEST FOR FOLK FLEST 

Ordet festival har visstnok røtter i det indoeuropeiske ordet festus som betyr «lykkelig» og 

«glad». Og det er nettopp gjennom slike gode og sosiale anledninger til å treffe kjentfolk, 

høre god musikk og oppleve andre kulturelle innslag festivaler bidrar til glede. 

«Å feste» vil mange mene er synonymt med å drikke alkohol. For mange er det stort sett en 

hyggelig affære å ta et glass vin eller en øl, og mange drikker moderat nok til at sjansen for 

helseskader er lav. Men det ikke alltid vi tar «et glass til maten». Det er «litt typisk norsk» å 

drikke mye på en gang, og vi voksne drikker oss oftere beruset enn folk i sør-europeiske 

land. Dette mønsteret ser vi også igjen hos ungdommer som begynner å drikke alkohol. 

I Nord Trøndelag har vi nok en høy aksept for bruk av alkohol og beruselse. I enkelte 

kommuner er debutalderen for alkohol lav. Flere steder er det akseptert at unge mennesker 

som er konfirmert kan drikke alkohol. Dette på tross av at 18 år er aldersgrensen for kjøp av 

alkohol. Selv om mange kommuner i Nord Trøndelag har jobbet svært godt med 

bevisstgjøring omkring bruk av alkohol og andre rusmidler samt ungdoms muligheter til å ta 

gode valg, er det mye arbeid som gjenstår før hele befolkningens holdninger endres. Bruk av 

alkohol er kulturelt betinget og tar lang tid å endre, men gevinsten for folkehelsa er stor om 

vi greier å redusere bruken av alkohol og endre toleransegrensa for fyll. 

«Å feste litt for mye» er en måte å si at noen har drukket for ofte eller for mye på en gang. 

For den enkelte øker dette faren for å skades av alkoholbruken, men det øker også faren for 

at folk i omgivelsene opplever ubehag rundt alkoholbruken. Dette er det økende fokus på 

både i Europa, og i andre verdensdeler. En ekspertgruppe i Storbritannia har rangert ulike 

rusmidler etter skadevirkninger de har på brukeren og omgivelsene, og alkohol rangeres som 

det mest skadelige av alle rusmidler nettopp fordi bruken kan ha store negative 

konsekvenser for omgivelsene. 

Når voksne «fester litt for mye» hender det at sosiale anledninger som festivaler og lignende 

ikke bringer fullt så mye glede med seg som de kunne ha gjort. Erfaringer fra politiet i Nord 

Trøndelag viser at de bruker store deler av sine ressurser i helger og høytider på å handtere 

alkoholrelaterte hendelser. Det må være til ettertanke for oss alle.  

Når voksne «fester litt for mye» på arenaer hvor også barn eller ungdom er til stede kan det i 

tillegg til å være ubehagelig der og da, bidra til å bygge forestillinger om at det er sånn det 

skal være når man drikker alkohol. En studie basert på HUNT-data (Haugland et al. 2015) 

viste at hvis foreldre har et drikkemønster hvor det drikkes mye på en gang, så har barna 

større risiko for å drikke seg beruset. Jenter som bodde i kommuner i Nord Trøndelag hvor 

det var vanligst at voksne generelt drakk mye på en gang, hadde en større risiko for å drikke 

seg beruset sammenlignet med jenter som bodde i «tørrere» kommuner. 

I Nord Trøndelag forener mange nå krefter for å få økt fokus på bruken av alkohol. Det er 

fylkesmannen, politiet, KS, fylkeskommunen, KoRus- Midt, NHO og FFO som jobber sammen 



for å redusere de langsiktige skadene av alkohol sett i et folkehelseperspektiv. Arbeidet er 

kunnskapsbasert der målet er å: 

1.  bevisstgjøre foreldre  

2.  heve debutalderen på alkohol  

3.  redusere alkoholrelaterte akutte skader som vold og ulykker 

4.  skape trivelige sosiale møteplasser gjennom å arbeide for like og forutsigbare vilkår  for 

utelivsbransjen og arrangører 

5. etablere nettverk av kommuner som sikrer samhandling for å bekjempe alkoholens   

skadevirkninger også etter at 2015 er over 

Dette arbeidet har blitt godt mottatt av alle våre prosjektmedarbeidere møter. Både 

kommuner, næringsdrivende og arrangører av festivaler. Det gir oss tro på at vi over tid 

endrer drikkemønster og holdningene til bruk av alkohol.  

Vårt mål er at befolkningen i Nord-Trøndelag skal ha en ansvarlig alkoholkultur – vi er ikke en 

avholdsbevegelse. Vi ønsker kort og godt å bidra til bedre folkehelse og mindre fyll og vold – 

til glede for oss alle. 

 

God festivalsommer!  
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