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må finde sted, er, at julemanden gi-
ve hånd til børnene. Det kan måske
lyde lidt ekstremt, men med til hi-
storien fra alpelandet høre også, at
det indtil nu har været comme il
faut, at julemanden boede i en grot-
te, som børnene skulle gå ind i for
at besøge julemanden i diverse
storcentre. Grottescenariet er selv-
følgelig med til at øge muligheden
for overgreb, og det er helt rigtigt
set, at de har droppet denne praksis
i Schweiz. 

Så i Danmark er der god grund
til, at vi bevarer de grottefrie juleop-
stillinger.

Men der er flere problemer. Det
er utroværdigt at sige, at juleman-
den stammer fra og bor i Grønland.
Julemanden ligner ligner ikke en

D et er juleaften, og juleman-
den parkerer sin slæde i din
indkørsel. Han stråler af

selvtillid og har en klar forventning
om, at han snart bliver aftenens
drama-king. 

Skødesløst slænget over sine vel-
polstrede skuldre har han en sæk,
som er fyldt til randen med gaver,
der alle er produceret af nisser un-
der slavelignende forhold på et
værksted i Udkantsgrønland. Han
bruger din skorsten som indgang,
og det første, julemanden gnægger,
efter at han er dumpet ned i stuen
og ser, at du og din julekåde familie
står klar til modtage ham, er »ho ho
ho!«. Dette scenarie skriger åben-
lyst på en moralfilosofisk analyse.

’Ho ho ho’ betyder, oversat fra
amerikansk, ’luder luder luder’!
Magen til overgearet startbemærk-
ning skal man lede længe efter.
Tænk dig at kalde alle i din familie
prostituerede, og det endda uden
at kende din familie særlig godt.
’Ho’ er også en britisk forkortelse
for habitual offender (da. vanefor-
bryder), men den britiske oversæt-
telse gør meget lidt for at mildne
det uforskammede i julemandens
indgangsreplik. 

At Hanne-Vibeke Holst ikke har
været ude med riven og skoset jule-
manden for hans sprogbrug kan
undre. For hun er kendt for at slå
hårdt ned på unge rapmusikere,
der bruger ordet ’ho’. Men måske er
julemandens alder en formildende
omstændighed for Hanne-Vibeke
Ho-lst? 

Julemanden synes her at lefle for
de unge med sin hilsen. Denne tak-
tik minder om folkekirken, når de
holder ’spaghettigudstjeneste’ eller
pifter altergangen op ved at servere
’alterøl’ og ’økoknækbrød’. 

Men julemandens sprogbrug in-
dikerer, at der kan være andre mo-
ralske skeletter i skabet. Lad mig
håndplukke lidt fra denne grimme
last.

At det kun er artige, hvide og rige
børn, der får gaver, er næppe noget,
der gør julemanden til en attraktiv
rollemode. Tænk dig kun at give ga-
ver til artige børn! Er det, hvad gode
forældre ville gøre? Og hvorfor gi-
ver han kun gaver til hvide børn –
har I nogensinde set julemanden
give gaver til sorte børn? Og det er
kun børn fra velstillede hjem, der
får gaver, det vil sige børn fra hjem
med skorsten. Børn i etageejen-
domme, på herberger, i asylcentre
og flygtningelejre og børn, der bor i
en lade på landet, får ingen gaver –
da deres bolig ikke har skorsten.
Uretfærdigheden er til at få øje på.

Pædofiliproblemet er en anden
moralsk udfordring for juleman-
den. Skal vi lade vores børn sætte
sig på knæet af fremmede mænd i
storcentre og lade dem fortæller vo-
res børn hemmeligheder? Næppe! 

I Schweiz har den nationale fore-
ning af julemænd opstillet et etisk
kodeks for alle julemænd. Når en
julemand skal tale med et barn,
skal det foregå således, at forældre-
ne kan høre, hvad der bliver sagt, og
barnet må ikke sidde på juleman-
dens knæ. Den eneste fysiske kon-
takt mellem julemand og barn, der

inuit med sin lyse hud og hvide hår-
vækst. Det er endvidere utrovær-
digt, at den gamle julemand trods
sin fremskredne alder helt uproble-
matisk kan kravle på tage og krybe
ned igennem en dansk standard-
skorsten. Det er desuden utrovær-
digt, at han reklamerer for en brun
og usund amerikansk læskedrik.

Vi lyver for vores børn og siger
»nu kommer julemanden« og at ju-
lemanden »findes i virkeligheden«.
Men når børnene endelig finder ud
af, at det er onkel Per eller nabo-Ole,
der giver sig ud for at være juleman-
den, siger vi bare »jamen juleman-
den kan ikke være alle steder på en
gang, så han har sendt onkel Per i
stedet for«. Løgn på løgn. Og jule-
manden kysser mor. 

»Hvad sker der!«, tænkte jeg selv
og var som barn meget ulykkelig
over hændelsen. 

Min far og mor syntes bare, at det
var sjovt, men måske lærer vi her
vores børn, at utroskab er alminde-
ligt, sjovt og spændende!

Men o.k., julemanden udfører da
også gode handlinger, og selve er-
hvervet ’julemand’ har da også visse

fordele. Når julemanden drister sig
til at giver gaver til kvinder, er det
meget inspirerende, at han ikke for-
langer at få noget igen. Tænk dig
som kvinde at få gaver af en stor og
rar gammel mand, der ikke ønsker
visse modydelser for gaverne. En su-
gar daddy, ja, men en daddy uden
moralske bagtanker – mange kvin-
ders hvide drøm! 

I en tid med høj arbejdsløshed
skaber julemandsinstitutionen des-
uden arbejde, og vi burde udvide
denne idé til også at gælde andre
højtider. Hvad med en påske- eller
pinsemand? Eller en storebede-
dagskvinde eller måske en 1. maj-
trold? Det meste af julemandens ar-
bejde foregår indendørs i butiks-
centre, og for alle, der er forfaldne
til rollespil, er dette et fremskridt. I
stedt for at kaste med trylledej og
kæmpe med papsværd i en mørk
og kold skov kan rollespilsfolket nu
forklædt som julemænd hygge sig
inden døre med små børn uden vå-
ben og med rigelige mængder af
klejner og gløgg. 

Glædelig jul – he he he!
bagsiden@pol.dk

Højtidsfilosofi

THOMAS SØBIRK PETERSEN,
JULESTRESSET FILOSOF 

Julemanden er helt 
usædvanlig umoralsk

ANLØBEN. Julemanden, som han
bliver fremstillet i populærkultur, af
forældre og af storkapitalen, er en
tvivlsom type. Faktisk decideret
umoralsk, skriver filosof Thomas
Søbirk. Billedet her understøtter
hans pointe.
Foto: Simon Fals
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Yihaa Hassan: »Er FUCKING ligeglad
med den danske Jesusjulefest og dens
FUCKING falske flommefede flæske-
stegsfix, hvor grisegnaskende gribbe
vælter sig i vestlig velfærdsvellyst byg-
gende på mageløs materialisme og ef-
terfølgende byttebesættelse i stor-
magasinernes småborgerlige smelte-
digel, som må få Jesus til at vende sig i
sin groteske grav, hvis det ikke var, for-
di han ikke allerede havde forladt
den!«.

Søren Pind: »Det bliver en arbejdsjul
for mit vedkommende, idet jeg sidder
og forbereder nogle samrådsspørgs-
mål til kirkeminister Manu Sareen. Jeg
har læst et sted, at han hader at danse
om juletræet og have nissehue på, og
Danmark kan jo ikke have en kirkemi-
nister med de holdninger! Det er sim-
pelthen ikke acceptabelt!«.

Allan Simonsen: »I år bliver dansen
omkring juletræet delt op i flere kate-
gorier, og efter hver julesang skal der
stemmes om, hvem der er bedst. Vin-
deren går så videre til næste dans, og
til sidst er vi to tilbage, der skal kæm-
pe i disciplinen 'Nu er det jul igen'. Jeg
regner med at have gode chancer, for
min fanklub har allerede givet mig
32.000 stemmer«.

Uffe Heltvæk: »Jeg har meddelt på
Facebook, at jeg holder jul. Og jeg op-
fordrer alle til at bidrage med ideer og
forslag til, hvordan den kan fejres på
en måde, som samtidig er et opråb
mod den kynisme, mangel på gav-
mildhed og hakken nedad, som trives
i vores samfund«.

Annette Vilhelmsen: »Det var egent-
lig meningen, at jeg skulle stå for ju-
len i år. Men jeg synes, det er et alt for
stort ansvar at stå med. Så derfor har
jeg bedt Holger K. om at tage over. Jeg
er på gave med Lisbeth Zornig og er
spændt på, hvad hun giver, for jeg flot-
tede mig virkelig, sidst jeg gav hende«.

AF MIKAEL WULFF &
ANDERS MORGENTHALER
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