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POLITIKEN Mandag 24. dec. 2012

8 Debat

6,2% steg danskernes dankortforbrug i de første to weekender af
december i år i forhold til samme weekender sidste år 343 millioner kroner svarer

denne stigning til

B alladen om juletræ eller ej i et bo-
ligkvarter i Kokkedal sluttede som
bekendt med, at der alligevel kom

et træ op på det efterhånden landskend-
te, pagodeformede læskur midt i bebyg-
gelsen. Men handlede striden om reli-

gion eller om en dansk
tradition? Eller er et ju-
letræ og en juletræsfest
bare ’hygge’, som to
muslimske unge sagde
om deres juletræsfest i
Nykøbing F? Det sete af-
hænger som bekendt
af øjnene, der ser, og

blandt de over 500 indlæg alene i den
trykte presse var hele paletten af fortolk-
ninger repræsenteret. Men lad os da først
se på de historiske kendsgerninger: 

Julen er naturligvis en kristen højtid,
og julen er en vigtig del af kirkeåret. Men
juletræet var i begyndelsen ikke en del af
kirkens jul. Skikken med at pynte et gran-
træ og sætte det indendørs til jul kom til
Danmark fra Tyskland for omkring 200
år siden, og som kulturhistorikeren Tro-
els-Lund (1840-1921) tørt bemærkede, så
stod juletræet og andre nyere juleskikke
»i lidet eller intet Forhold til Kristendom-
men«. 

Juletræet fik en national betydning fra
midten af 1800-tallet, hvor traditionen
med flagguirlander på juletræet blev ud-
bredt. ’Højt fra træets grønne top’, som er
skrevet i samme periode, nævner heller
ikke Jesus-barnets fødsel, men fremhæ-
ver at: »Vid, det er en ære, Dannebrog at
bære«. Men det er også almindeligt med
engle som juletræspynt, og den obligato-
riske stjerne i toppen symboliserer stjer-
nen over Betlehem. Så juletræet bærer
også på en kristen symbolik. Men først og
fremmest er det pyntede juletræ for dan-
skerne blevet det centrale symbol for en
dansk jul.

DENNE SAMMENVÆVNING af religiøs og
national symbolik er karakteristisk for
det, som i religionssociologien kaldes ci-

vilreligion. Det centrale i civilreligion er
dyrkelsen af nationen og landet som no-
get særligt under højere magters bevå-
genhed. Det har vi mange eksempler på i
Danmark. Et af dem oplever vi allerede
om en uges tid, hvor mange danskere
deltager i et stort dansk civilreligiøst ritu-
al, nemlig at lytte til Dronningens nytårs-
tale klokken 18, som er en af årets mest se-
te tv-udsendelser med over to millioner
seere. Dronningen afslutter som bekendt
sin tale med ordene: Gud bevare Dan-
mark. Det er ikke hendes valgsprog, det
er en forbøn, der forbinder nationen

med det guddommelige. Dronningens
ord er derfor en civilreligiøs forbøn.

Juletræet er en del af dansk civilreli-
gion, fordi det i en dansk sammenhæng
både repræsenterer noget religiøst og ik-
ke mindst noget vigtigt dansk. Og så har
vi balladen, hvis man beslutter at afskaffe
traditionen med et juletræ, sådan som et
ubetænksomt flertal i beboerforenin-
gens bestyrelse gjorde. For hvad var det,
man ville meddele med beslutningen –
var det modstand mod en ’kristen tradi-
tion’? Eller var det, som nogle politikere
udtrykte det, et ’frontalangreb på danske
værdier’? 

Det er oplagt svært at nå til en fælles
forståelse af sagens substans, når juletræ-
et som civilreligiøst symbol forener det
nationalt danske med det kristne. Her
kan man vælge, som nogle debattører
har gjort, nemlig at lægge vægten over
mod det religiøse og se juletræsballaden
som en modsætning mellem muslimer
og kristne. Man kan også vælge at lægge
vægten over mod det nationale og se det
som et spørgsmål om en national kultur-
kamp om integration. Og mellem disse
yderpunkter har atter andre valgt at se
det som både en religionskamp og en
kulturkamp. 

Alle disse positioner rummes i et fælles
civilreligiøst perspektiv, som jeg har illu-
streret i figuren.

I DIAGRAMMET er det civilreligiøse rum
udspændt mellem henholdsvis en religi-
øs og en national akse. Placeringen af ju-
letræerne A, B og C illustrerer de tre posi-
tioner, som viser en forskellig forståelse
af juletræet som symbol i dansk civilreli-
gion. Juletræssagen udtrykker denne
uenighed, som berører noget centralt i
de fleste danskeres opfattelse af, hvad det
vil sige at være dansk. Og kun få vil være
tilfredse med en forklaring om, at sagen
fra begyndelsen hverken havde noget
med danskhed eller religion at gøre, men
nærmest var banalt bestyrelsesfnidder
blæst ud af proportioner – en forklaring,
som er markeret med juletræ D!

Fra den religionssociologiske forsk-
ning ved vi, at de fleste immigranter er
nødt til at forholde sig til, at der i deres
nye værtsland eksisterer en national civil-
religion, som ikke sådan umiddelbart er
genstand for forhandling. Men som al an-
den religion kan også civilreligion æn-
dres gennem fornyelse, dvs. ved at indfø-
re nye traditioner. Forsøg på tvangsmæs-
sig afskaffelse af eksisterende traditioner

vil derimod ofte blive opfattet som et
overgreb. 

DER ER FLERE vellykkede, lokale forsøg på
at gøre den muslimske eid-fest til en
dansk lokalfest for alle. Måske kan der en-
gang opstå en ny tradition i dansk civilre-
ligion, hvis en sådan religiøs fest udvikler
sig til også at blive en hyldest til det nati-
onale sammenhold på tværs af religiøst
tilhørsforhold. Ramadanmiddagen på
Christiansborg har nu været arrangeret
hvert år siden 2008 og er tæt på at blive
en etableret Christiansborgbegivenhed.
Den er et markant eksempel på, hvordan
repræsentanter for en religiøs minoritet
forsøger at iscenesætte en civilreligiøs
begivenhed, som har til formål at ind-
skrive dem i det store nationale fælles-
skab. Kan balladen om juletræet lære os
noget om, hvordan man fornyer og ikke
fornyer dansk civilreligion, så den fortsat
er rummelig, har balladen ikke været for-
gæves.
analyse@pol.dk

Margit Warburg er dr.phil. og professor i re-
ligionssociologi ved Institut for Tværkultu-
relle og Regionale Studier, Københavns
Universitet.
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Juletræet er forbundet
med en kristen højtid, men
det er også et nationalt 
julesymbol – og derfor blev
der ballade i Kokkedal.
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Fortolkninger af juletræsballaden
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GRANTRÆET. Et af de helt store debatemner i jule-sæsonen 2012 blev opsætningen af et pyntet grantræ i denne almene boligbebyggelse i Kokkedal. Men måske har debatten ikke været helt forgæves, mener professor Margit Warburg. Arkivfoto: Jens Dresling

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten 

FOR beskriver selv formålet med sin eksi-
stens som et forsøg på at afhjælpe det eta-
blerede systems manglende evne til at nå
de mest udstødte borgere. Dem, som af
den ene eller anden grund er røget ud af
det etablerede system og lever i et ’utan-
förskap’, som vore svenske naboer kalder
det. 

Den politiske debat i Sverige handler
netop om udenforskabet og hvad der kan
gøres for at få alle med. Gennem at itale-
sætte et udenforskab er det politiske fo-
kus i Sverige rettet mod de grupper, som
ikke er med, og som der er en vilje til at
inkludere. Når vi taler inklusion, er det,
fordi vi ved, at eksklusionen eller uden-
forskabet i vort samfund er et faktum.

Et andet faktum er, at udenforskabet
ikke kun berører de mest udsatte grup-
per. Følelsen af ikke at være med i det ar-
bejdende fællesskab og ikke at være dæk-
ket ind af den retning, velfærdssamfun-
det er i gang med at udvikle sig i, er i
vækst. I aviserne kan vi læse overskrifter i
stil med: ’Mange ledige er modløse og
stressede’. Vi hører om nye undersøgel-
ser, der (igen) dokumenterer, at socialt
udsatte grupper har en uforholdsmæssig
høj syge- og dødelighed. Og vi mærker
samtidig en tydelig tendens til, at politi-
kere og meningsdannere betragter ledig-
hed som noget nær et personligt brist
hos den enkelte frem for en effekt af den
uheldige udvikling af de økonomiske
konjunkturer. 

I efteråret har jeg deltaget i en lang
række debatmøder, men særligt to har
skilt sig ud og har manet til eftertanke. I
Aarhus deltog jeg i et møde om reformen
af fleksjob- og førtidspensionsområdet.
Mødedeltagerne var primært menne-

sker, som søgte eller håbede på at få et
fleksjob eller på at få en førtidspension.
Mange følte sig usikre på, hvad der ville
ske med dem. De følte sig ikke hørt eller
accepteret, og mest af alt oplevede de ik-
ke, at de fik hjælp i det offentlige hjælpe
system. 

Hvis man skal have hjælp, søger man
til de frivillige organisationers rådgiv-
ning eller til brugerforeningernes hjem-
mesider eller deres uddannede bisidde-
re. Den tidligere opfattelse af, at man
kunne gå til det offentlige for at få hjælp,
er hos mange afløst af en oplevelse af, at
man bliver kontrolleret, mistænkelig-
gjort og holdt hen med paragraffer og
velmenende ord. 

To uger senere deltog jeg i en panelde-
bat, hvor også beskæftigelsesminister
Mette Frederiksen deltog. Mette Frederik-
sen argumenterede fornuftigt, rationelt
og godt for forslagene for den reform af
fleksjob- og førtidspensionsområdet,
som regeringen ønsker at gennemføre
og igangsætte efter nytår. En reform, hvis
sigte jeg på mange måder er enig i. Men
jeg så mellem disse to møder den af-
stand, der var mellem det rationelle og
logiske regeringsforslag på den ene side
og de fleksjobbere og førtidspensioni-
ster, som oplevede, at der først ikke var
plads på arbejdsmarkedet, og nu var der
ikke lydhørhed for deres synspunkt i
hverken den offentlige debat, hos em-
bedsværket eller i det politiske liv. 

Afstanden var til at få øje på mellem
disse to debatmøder. Det handlede ikke
kun om, at reformen betød færre penge.
Det var mest af alt en illustration af, at de
rationelle muligheder, vi har for at kom-
me ud af krisen, har negative konsekven-

ser for mange menneskers livsmulighe-
der. Denne udvikling skubber stadig flere
mennesker ud i et udenforskab, de ikke
selv har valgt. Flere oplever, at der ikke er
plads på herberget til dem. 

HVIS VI VENDER os ud i verden til det syd-
lige Europa, ser vi, at specielt Spanien og
Grækenland er ramt at økonomiske kri-
ser, som er langt værre end det, vi oplever
herhjemme. Det har konsekvenser, sær-
ligt for unge mennesker, der ikke har
mange muligheder for at finde arbejde
og egen bolig. De mister tilhørsforhold
til samfundet og kan ikke identificere sig
med det samfund, de lever i. De oplever
ikke, at det er her, hjælpen kommer fra.
Det er venner og familie, der støtter de
unge arbejdsløse.

De unge i disse lande bor nu hjemme
længere tid end tidligere eller flytter
sammen i familierne for at skabe rum til
alle. I enkelte tilfælde betaler forældrene
til børnene løn i de firmaer, der ansætter
dem. Dette blot for at børnene kan få er-
hvervserfaring, der kan skrives på et CV.
Som sagt kan man ikke sammenligne si-
tuationen i Sydeuropa med det, vi ople-
ver herhjemme, men retningen er den
samme. 

Særligt i Grækenland ser vi – med den
medvind, det højreorienterede og natio-
nalistiske parti, Gyldent Daggry, har i sej-
lene – at pladsen på herberget kan blive
så trang, at reaktionerne i civilsamfundet
bliver negativt ladet og lægger de ud-
stødte grupper for had. Skismaet er det
samme: at den græske regering vedtager
budgetter, som afspejler den rationelle
måde at håndtere krisen på gennem of-
fentlige besparelser. 

Men de sociale følelser, der vækkes, kan
også være negative og true sammen-
hængskraften i et samfund.

MAN SIGER, at sammenhængskraften be-
står af tre faktorer: tillid, sociale netværk
og normer. En svækkelse af tilliden til det
offentlige er en af de faktorer, som vil væ-
re med til at svække samfundets sam-
menhængskraft. Derfor skal vi også her-
hjemme passe på, at tilliden til systemet
hos de udsatte grupper ikke bliver for lav. 

Det er et vilkår i de fleste menneskers
liv, at livet handler om at søge sit eget. Vi
er nødt til at kæmpe for at være med i fel-
tet, men heldigvis er de fleste af os også
indstillet på, at samfundet skal bekæmpe
social nød. Derfor er der faktisk også
plads på herberget til nogen, og heldigvis
for det. På danske herberger findes de
hjemløse, misbrugerne og de psykisk sy-
ge. Dem, mange kalder de ’sociale tabere’.
Jeg vil hellere kalde dem ’sociale kæmpe-
re’. De prøver at kæmpe sig tilbage eller
forsøger at skabe sig en plads i den niche
af tilværelsen, som er deres. Har vi den
plads, rummelighed og vilje, der er nød-
vendig, for at der også kan være plads til
de mennesker, som ikke selv vedvarende
kan skabe deres egen plads i vores sam-
fund? 

Noget af det helt særlige ved juletiden
er, at hér kan man opleve, at der er vilje til
at give og plads til at rumme hos rigtig
mange mennesker. 

Et ægtepar ringede til det herberg, jeg
arbejdede på, og inviterede fire hjemløse
hjem til juleaften. Børnene var for længst
flyttet hjemmefra, og parret var i et kom-
pliceret system af delebørn havnet i den
situation, at der var god plads omkring

julebordet. Sjæl-
dent har jeg set fire
hjemløse så vel-
klædte, vandkæm-
mede og glade,
som da de drog af
sted til en hjem-
mejul, hvor de var
inviteret indenfor
hos mennesker,
der ikke fik løn for
at fejre jul med
dem. De gjorde alt
for, at denne dag
skulle blive god, og
trods store sociale
problemer i form
af misbrug blev
det nedtonet. De
talte om den jule-
aften i lang tid og
værdsatte den. 

Spørgsmålet er
vel i virkeligheden,
om vi vil give hin-
anden plads. Både
i det nære og i det
samfundsmæssige
er der god mulig-
hed for at skabe
plads og rumme-

lighed, hvis viljen og det personlige enga-
gement er til stede. Direktør i Boligselska-
bet KAB, Jesper Nygaard, har i et nyligt de-
batoplæg skrevet, at det handler om at
’fastholde og udvikle’. Fastholde de gode
sider ved vores velfærdssamfund og ud-
vikle de sider af samfundet, hvor der er
behov. Juleaften er oplevelsen af at være
udenfor ekstra stærk for mange menne-
sker, og følelsen bliver ikke mindre tyde-

lig af, at mange af de tilbud og rammer,
som ellers er hverdagen for dem, lukkes
ned, og den ramme, hvori man fejrer jul,
nemlig i familien, får mere og mere be-
tydning for mange mennesker. 

Juleaften samles danskerne rundt om
julebordet, og julefreden sænker sig over
det ganske land efter en hektisk måned
eller mere præget af hastværk og travl-
hed med at gøre klar til aftnernes aften.
Der er stearinlysskær og dug på bordet.
Smukke pakker under træet, og duften af
mad bliver mere og mere påtrængende,
efterhånden som køkkenets frembringel-
ser finder vej til bordet og gør det kom-
plet.

Har vi en pejs, er der tændt op i den. Vi
kan være mange eller få, kun de nærme-
ste eller ’hele den pukkelryggede’, vi er
pæne i tøjet, lidt andægtige og måske og-
så lidt kejtede i forhold til den foreståen-
de fest. De fleste af os er samlet i familiens
skød, der hvor vi ifølge vores kulturelle
normer er bestemt til at have det bedst. 

Når vi samler familien og fejrer, at Je-
sus blev født, sætter vi os i den stik mod-
satte situation af de omstændigheder,
han blev født under. Jesus kom til verden
som hjemløs. Vi fejrer ham ved at samle
os i familiens skød eller på en varmestue,
et herberg eller andre steder, hvor der er
åbent og inkluderende.

Flere har gennem tiderne brugt ud-
trykket »Et samfund skal måles på, hvor-
dan det behandler de svageste«. I juleti-
den rykker vi sammen og finder plads til
hinanden, og selv om der ikke var plads i
herberget til Josef, Maria og Jesusbarnet,
var der jo altså nogen, som gav dem plads
i en stald. 
ROBERT OLSEN

... Der var ikke plads i herberget

Hvis Josef 
og Maria skulle
komme til 
København 
i dag, ville de 
faktisk heller
ikke kunne få 
en plads på 
et offentligt 
herberg. Heller
ikke selv om
der var ledige 
pladser. De ville
mangle en op-
holdstilladelse
og et cpr-
nummer. Hvis
disse ting ikke
er i orden, får
man ikke plads
på et offentligt
dansk herberg
i dag


