
Foto: Iris

Af Esben Vest Jensen
esje@berlingske.dk

F or mange er det største dilemma i 
julen, om der skal spises and eller 
flæskesteg. For andre er dilemmaet, 
om man skal holde jul med eller 

uden sine børn. Det kan være en bitter pille 
at sluge, for julen er en højtid, der for de fleste 
er lig med dansen om juletræ, oppakning af 
gaver, og i centrum er typisk børnene. 

I 2014 blev 19.435 ægtepar skilt. Det er det 
højeste antal skilsmisser, der nogensinde 
har været i Danmark på et år, og det er 23 pct. 
flere end det gennemsnitlige antal skilsmis-
ser de seneste ti år. De færreste skilsmissefa-
milier holder fast i at holde jul sammen, efter 
at skilsmissen er blevet en realitet. Derfor 
holder mange børn jul hos mor det ene år og 
hos far det næste. 

Når børnene forsvinder ud af den ligning, 
skal man genopfinde sin opfattelse af jul, 
men det behøver ikke alt sammen ende i 
selvynk og triste minder. Det mener social-
rådgiver Camilla Semlov, der selv har prøvet 
øvelsen på egen krop og som også hjælper 
andre med at håndtere livet med delebørn.

Det vigtigste er, at man først og fremmest 
tænker på børnenes behov. Det kan være 
svært i julen, fordi man så gerne vil fejre den 
med børnene, mener Camilla Semlov, der 
har skrevet bogen »Det næstbedste – når far 
og mor ikke bor sammen«.

»Man skal kunne finde hvile i, at ens barn 
får en god jul, hvis det er hos den anden part 
i år. Man skal kunne tænke: Det bliver en 
hyggelig jul for mit barn, og til næste år får jeg 
muligheden for at skabe en hyggelig jul for 
mit barn,« siger Camilla Semlov.

Hun forstår godt, hvorfor især julen kan 
være en besværlig højtid for skilsmissefami-
lier.  

»Det er en stor udfordring, for der er rigtig 
mange følelser involveret, og det er en fami-
liehøjtid for de fleste. Det er en særlig højtid 
forbundet med al mulig sorg, hvor man 
bliver mindet om, at tingene ikke er, som 
man havde håbet på, at de skulle være,« siger 
Camilla Semlov.

Hun har selv været gennem skilsmisse og 
har i dag både søn, bonussøn og datter. En 
stor del af hendes jobbeskrivelse er netop 
at hjælpe skilsmissefamilier med at få hver-
dag – og højtider – til at hænge sammen, når 
forholdet brister, og man skal opfinde nye 
traditioner. Netop det at kunne opfinde nye 
traditioner er en helt central måde, hvor man 
kan komme godt gennem en skilsmisse. 

En af de typiske måder at håndtere julen 
for skilsmisseforældre er, at børnene holder 
to juleaftener. Måske er det den 23. hos far og 
den 24. hos mor eller omvendt. Den løsning 
fraråder Camilla Semlov. Hun foreslår i ste-
det, at man laver en mere skarp opdeling for 
at give barnet ro i juletiden.

»Børnene bliver stressede af det, og noget 
af magien går også af juleaften. Alle familier 
er forskellige, men generelt oplever jeg, at for-
ældre kommer til at stresse deres børn ved, at 
de skal holde to juleaftener. Især hvis det er 
den 23. og den 24.,« siger hun.

Julen er familiens højtid, den er hjerternes 
fest. Peter Fischer-Møller, der er biskop i Ros-
kilde, siger, at den rolle, som familien fik i det 
borgerlige samfund fra starten af 1800-tallet, 
i høj grad har præget vores opfattelse af julen 
som en familiehøjtid, og at det har hængt ved 
siden. Han mener, at de mange nye familie-
former kan udfordre vores billede af, hvem 
man »bør« fejre jul med. Men det betyder 
ikke, at de nye familieformer er noget pro-
blem for vores fejring af julen. Det er snarere 
gaveræset og vores iscenesættelse af fejrin-
gen som børnenes fest, der halter lidt. 

»Jul er blevet et meget kompliceret pusle-
spil, fordi vi har fået så mangfoldige familie-
former. Og det bliver ofte komplicerede for-
handlinger om, hvor vi skal være og så videre. 
Vi har en drøm om, at børnene er i centrum, 
men de kommer mere i centrum som iscene-
sættelse, end det egentlig er børnenes behov, 
ønsker eller drømme, vi imødekommer med 
julen,« siger Peter Fischer-Møller. 

Han oplever også, at mange mennesker 
gerne vil arbejde som frivillige til juleafte-
ner, der bliver afholdt i og af kirken. Her kan 
voksne mennesker, der ikke vil eller kan 
holde jul med familien eller tage til Mallorca 
i julen, holde deres julefejring.

»Jeg hilser det velkommen, at der bliver 
flere måder at holde jul på, og vil særligt hilse 
det velkommen, at det kirkelige kan spille en 
øget rolle. Man kan sagtens holde juleaften 
uden for den vante forestilling, uden det skal 
ses på som en fiasko,« siger Peter Fischer-
Møller.

I takt med, at kernefamilien udfordres, og 
der bliver flere forskellige måder at være 
familie på, gør det også det at skulle undvære 
sin børn i julen, mindre stigmatiseret. Det 
mener kultursociolog Emilia van Hauen.

»Næsten alle de sociale strukturer, vi har 
haft i vores samfund, som har været med til 
at definere, hvem vi er, og hvor vi hører til, er 
under forhandling. Der er 37 familieformer 
registreret, og det er et udtryk for, at man 
anerkender og accepterer, at der er mange 
måder at være familie på. Det gælder også i 
julen,« siger Emilia Van Hauen.

Ifølge Camilla Semlov åbner det 
også for, at man kan holde en voksenjul, 
hvor alt ikke går ud på at tænke på 
børn, men hvor man kan nyde en 
juleferie uden at have dårlig samvit-
tighed, fordi man ved, at ens børn 
har det godt hos eks-partneren. 

Det er i virkeligheden nøglen 
til den gode juleaften uden sine 
børn, mener forfatteren. Stol på den 
anden forælder, og nyd, at du kan gøre 
noget godt for dig selv og dine børn – selv når 
du ikke åbner gaverne med dem om aftenen 
den 24. december.

FMan skal kunne finde hvile i, at 
ens barn får en god jul, hvis det 

er hos den anden part i år. Man skal  
kunne tænke: Det bliver en hyggelig  
jul for mit barn, og til næste år får jeg 
muligheden for at skabe en hyggelig  
jul for mit barn.

Camilla Semlov, socialrådgiver 

       Drop egoismen 
    og giv delebørnene 

julefred

Skilsmissejul. At blive 
skilt kan betyde, at man 

skal holde juleaften  
uden sine børn. Hvis 

man tænker på børnenes 
behov først, får alle  

den bedste jul, mener  
skilsmisserådgiver.
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