
Julekrybber i Burkina Faso 
 

- fra kvartalsblad nr. 135 fra Terre-gruppen, Belgien, efterår-vinter 2011 

- af Aïda Soutongoma Ouédraogo, ansvarlig for koordineringen af Autre Terre’s regionale mission i 

Ouagadougou (Burkina Faso) 

- oversat af Patricia Langvad Jensen. 

 

Burkinerne udtrykker deres åndelige rigdom og originalitet gennem diverse kunstarter, som medrivende 

musik, farverige malerier, skulpturer rige på følelser, eller bevidstgørende teater. På ture gennem byer og 

landsbyer oplyser små bygninger vejene: julekrybberne. Julen er også en god mulighed for at børnene kan 

udtrykke deres kreativitet. 

 

 
 

Fra besøget i Ouagadougou, som Laura og Kristian Katholm Olsen, Birgitte Juul  

Nielsen og Jørgen Olsen aflagde jul og nytår 2010-2011, ses en julekrybbe 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

Julen kommer snart. Børnene forbereder opførelsen af huse til Jesus-barnet foran familiens hus. Den første 

opgave er at finde det vigtigste materiale, ler. Tomme sardindåser bruges som forme i fremstillingen af 

mursten, en papkasse bruges til taget, og til sidst beder de forældrene om kalk og maling.  
 

I begyndelsen af december begynder fremstillingen af mursten. Når man har rejst det nødvendige antal kan 

konstruktionen begynde torsdage og lørdage om eftermiddagen (børnene går ikke i skole på de tidspunkter) 

indtil juleferien.  
 

I ferien sætter vores murere for alvor gang i arbejdet. Hele familien deltager. Drenge som piger går i gang 

med arbejdet på julekrybben, der skal være klar til at give det lille Jesusbarn husly på natten den 24. 

december.  
 

Nogle af de mest fantasifulde fremstiller krybber i etager, andre anbringer små statuer af æsler og får, halm 

og en lille kurv, alt dette for at det skal minde om de forhold, hvorunder Jesus blev født, ud fra hvad de har 

fået at vide.  
 

Skikken med krybberne er oprindelig fra den kristne tro, men i dag finder man lige så vel familier fra andre 

religioner praktisere skikken, selv animister. Således er det gået til, at børn fra muslimske familier også 

deltager i fremstillingen af den traditionelle krybbe, med værker i stil med ”Notre Dame de Paris” og 

konstruktioner, der minder om moskeer. 
 

Om natten mellem den 24. og 25. december, når arbejdet er slut, lægger forældre og deres venner anonymt 

penge i krybben, som en hyldest til Jesus. Denne sum vender tilbage til børnene, som har bygget krybben.  
 



Nogle år er byens borgmester kommet på besøg for at se krybberne og har givet opmuntrings-gaver til dem 

han vurderede var de smukkeste. Børnene konkurrerer altså på kreativitet for at lave den smukkeste krybbe i 

kvarteret. 
 

I dag har præfabrikerede krybber fra asiatiske lande invaderet markedet, og har gradvist taget noget af 

pladsen for de krybber børnene byggede. Det viser sig, at det er mindre dyrt for forældrene at investere i 

kunstige krybber end at lade børnene fabrikerer deres egne. Derudover er de industrielle krybber 

genanvendelige, hvorimod dem vores venner laver, skal laves igen og igen.  
 

Heldigvis lader flere familier stadigvæk deres børn slippe deres geniale skaberevner fri, og tilbyder således 

krybber for enhver smag. 
 

 


