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Som tradisjon tro gikk barnehagen også i år julebukk. Vi øver på noen sanger, kler oss ut og sminker 

oss slik at vi blir litt ugjenkjennelige. Barna syntes det er stor stas å kle seg ut og sminke seg og å gå 

for å underholde andre. Vi syntes det er viktig å holde denne tradisjonen ved like, slik at kommende 

generasjoner tar med seg dette videre. Vårt besøk endte hos naboen SAE. De ventet med en 

oppmerksomhet barna fikk og kunne kose ser med. Tusen takk for at de tok oss imot, til tross for at vi 

hadde passert nyttår. 

Dette sies om julebukk hos Wikipedia: Ordet julebukk har blitt brukt om en geitebukk som ble slaktet 

til jul, kanskje for å få et godt år og feire fruktbarheten eller for å markere slutten på arbeidsåret. 

Seinere ble julebukk også betegnelse på en person som «går julebukk», det vil si en som går fra hus til 

hus i juletida sammen med et lite følge der alle er utkledt. Opprinnelig var en i flokken eller opptoget 

utstyrt med en bukke- eller hornmaske og en raggete skinnfell, siden var det vanligvis utkledt 

ungdom som var innom gårdene, sang, danset og tøyset, ble skjenket og fikk julemat. Tradisjonene 

med å gå julebukk kan være en rest etter maskeskikker fra sør i Europa, katolske opptog med 

djevelfigurer og julespill i middelalderen eller en dramatisering av Oskoreia (julereia). I eldre tradisjon 

har julebukk dessuten blitt brukt om en farlig vette som overvåket juleforberedelsene og kunne 

straffe folk og skremme barn, på samme måte som til dels julesveinene og Lussi. Inn på 1800-tallet 

kunne julebukken også komme med julegaver som en forløper og siden hjelper til julenissen. 

Julebukk kan også betegne en halmfigur som forestiller en bukk med krumme horn og røde bånd, og 

som brukes som pynt til jul. Julebukk har i tillegg vært navn på visse typer kaker, brød og 

selskapsleker. I dag har tradisjonen med å gå julebukk utviklet seg til en lek der barn kler seg ut i 

romjula, går fra dør til dør, synger julesanger og får godteri og julekaker som belønning. 
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