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Fagligt juleevangelium – år 2011 

Kære seniorer! 

Årets fortolkning over den hellige tid, der forestår os, skal handle om juledagene som 
helligdage. Året består som bekendt af 365 dage, men i indeværende år ”kun” af 220 
arbejdsdage. 145 dage ”helliger” vi os noget andet end arbejdet. 

Hvem kan vi takke herfor? Lad os starte med begyndelsen. Vi skal af alle oplagte steder til 
Sinai. Året er ca. 1.300 f.v.t. Ned fra Sinais Bjerg kommer Moses med to stentavler. Tavlerne 
indeholder en række bekendtgørelser, som eftertiden har samlet i De ti Bud. Et af budene 
lyder, at man skal huske sabbatdagen, den syvende dag og holde den hellig. At helligholde 
dagen vil sige, at man ikke skal arbejde. Arbejder du den dag, ærer du ikke din Gud. Lad os alle 
takke Gud, at han rubbede neglene, og ikke brugte 10 eller 20 dage på at skabe verden.   

Moses kommer altså for ca. 3.500 år siden ned fra Sinais Bjerg efter en vanskelig 
overenskomstforhandling med Herren selv, jødernes gud Jehova. Med sig har han 52 fridage. 
Aldrig før eller siden har vi haft en bedre overenskomstforhandler. Thorkil E. Jensen har 
virkelig noget at leve op til her, når OK-2012 starter op i det nye år. 

Alting har naturligvis en pris. Også 52 fridage hjemtaget i ét hug! Af det tiende bud fremgår 
det eksempelvis, at man ikke må bolle med naboens kone endsige tjenestepige, selv om lysten 
måtte begære hertil. Det er jo tydeligvis en mandeverden, vi her har med af gøre. Herren selv 
er tydeligvis en mand – streng men retfærdig. Således siges der intet om, at din nabos hustru 
ikke godt må begære dig, og det kors har vi mænd så måtte slæbe rundt med lige siden. 

Jødedommen kan vi med andre ord takke for de første 52 fridage. En stor tak skal lyde til 
jøderne. 

Så har vi ham Jesus Kristus og hans lidelseshistorie. Vi skal nu til Tyrkiet, til byen Iznik et 
halvt hundrede km. syd for Istanbul. Her blev det første fælleskirkelige møde holdt i år 325, 
da byen hed Nikæa. Mødet blev holdt under ledelse af Konstantin den Store – den første 
romerske kejser, som efter at have myrdet såvel sin kone som ældste søn, lod sig døbe som 
kristen for at kunne dø som en kristen mand. 

På kirkemødet i Nikæa træffes der store beslutninger. Det slås fast, at Jesus blev født som 
menneske af en jomfru men han var tillige Guds søn og af samme væsen som Herren selv – 
altså hellig og en del af ”den hellige treenighed”: Gud, Jesus og Helligånden. Slet ikke dårligt 
gået for nu var mytologien på plads for en række nye helligdage. Jul, påske og pinse samt Kr. 
Flyverdag. I bedste fald taler vi om 6 fridage i navn af helligdage. Oven i jødedommens 52 
fridage tilføjer kristendommen nu 6 fridage, som alle har overlevet op til i dag.  

Kristendommen afføder i virkeligheden mange, mange flere fridage. Men så kom der en 
liderlig læge fra Altona, Hamborg på tværs af helligheden. Struense hed han. Han kom så tæt 
på den sindslidende Christians 7-tals kone, den unge smukke Caroline Mathilde, at hun blev 
gravid af det og fødte kongen en prinsesse. Struense selv kom på hjul og stejle ude på Østre 
Fælled i 1772, men to år forinden havde han lagt navn til en Helligdagsreform, der kraftigt 
sanerede antallet af helligdage med en række grove anklager rettet mod bønderne så som, at 
disse alligevel kun brugte helligdagene til druk, hor og spil. Arbejdet derimod – sagde man – 
ville ”forebygge laster” samt fremme ”pengenes cirkulation”. Den nedsatte 



2 
 

helligdagssaneringskommission tog godt fat: Afskaffet blev 3. juledag, 3. påskedag, 3. 
pinsedag, Hellig Trekongersdag, Skt. Hansdag, Mikkelsdag, Alle Helgensdag, Maria 
Renselsesdag, Maria Besøgsdag og så blev Maria Bebudelsesdag flyttet til en søndag. Så kunne 
bønderne lære det. I stedet blev St. Bededag indført.  

Fra hedensk tid har kun en enkelt fridag overlevet op til i dag. Det drejer sig om 1. nytårsdag, 
hvor vi fejret årets begyndelse, solhvervet, dvs. vi fejrer den natur, som vi oprindeligt har 
været en indgroet del af. 

Vi er nu oppe på 52 fridage hentet ud af jødedommen, 7 fridage hentet ud af kristendommen 
og 1 fridag hentet fra Odin og Thors tid. I alt 60 fridage indskrevet i dagens samfund i navn af 
de hellige guder. Men vi skal frem til at kunne forklare 145 arbejdsfrie dage. 

Næste fridag kom med nationen, folkets stat, folkets regering. Den franske Revolution giver 
fødsel til nationernes opkomst og dermed fødsel til en nationaldag, som i mange lande er lig 
med en arbejdsfri grundlovsdag, befrielsesdag, uafhængighedsdag. 5. juni er grundlovsdag i 
Danmark; 17. maj i Norge, hvor Eidsvold-forfatningen fejres; 14. juli i Frankrig, hvor Stormen 
på Bastillen fejres; 4. juli i USA, uafhængighedsdagen. Blandt de mere kulørte nationaldage 
kan nævnes: Spanien. 12. oktober. Columbus opdager Amerika; Luxemburg. 23. juni. 
Hertugens fødselsdag; England. 23. april. Skt. Georg dag, en helgen fra Tyrkiet som aldrig har 
sat sine fødder på engelsk jord; Grønland, 21. juni, lysets dag, solhverv og så Færøerne. 29. 
juli. Den fejring holder jeg af. Den dag i det Herrens år 1030 faldt den hellige Olaf for øksehug i 
slaget ved Stiklestad i Norge af norske vikinger, der modsatte sig kristendommens indførelse. 
Det udløser den dag i dag en fridag på Færøerne. Sådan er der så meget. 

Vi fik nu Grundlovsdag med, men mangler fortsat at forklare 85 arbejdsfridage dage. De 
kommer nu og hedder 1. maj, 24. december, 5 ugers ferie, 5 feriefridage og 52 arbejdsfrie 
lørdage: I alt 85 fridage indført i 1900-tallet, i arbejdernes århundrede, indført i navn af Karl 
Marx, Louis Pio, Thorvald Stauning og Max Bæhring…. Ja, det er sandt, hvad jeg siger. 85 
fridage indført af den organiserede arbejderbevægelse. Vi trumfer samtlige religioner, kejsere 
og konger og ikke at glemme: En liderlig livlæge fra Altona, Hamborg. 

Jeg skal slutte denne fortolkning af juleevangeliet med at konstatere, at tidens største 
statsdannelse, Den europæiske Union endnu ikke udløser en fridag. 9. maj er EU’s nationaldag 
til minde om Schuman-erklæringen. Men det er stadigvæk en arbejdsdag, og så længe dette er 
tilfældet, er der stadigvæk inden for Den europæiske Union plads til forbedringer. 

Jeg skal med disse ord ønske Jer alle og Jeres familier nogle afslappende fridage, som I kan 
afholde i gudernes navne, i årstidernes navn, i nationens navn eller i arbejderbevægelsens 
navn: Forskellen er for langt de fleste af Jer fuldkommen den samme. Som 
helligdagskommissionen sagde på Struensens tid: Helligdagene bruger bønderne til øl, ….. og 
hornmusik! 

God jul til Jer alle i dette arbejdsgiverår, hvor flere af helligdagene falder på en lørdag og 
søndag. 

AL 


