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Gävlebocken brann upp 

Natten mot lördagen beseglades den berömda Gävlebockens öde. Vid halvfyratiden på 
morgonen satte hittills okända gärningsmän fyr på den tretton meter höga halmklädda 
julbocken i centrala Gävle. Det är tjugofemte gången i bockens 41-åriga historia som den 
bränns ner.  

POLISEN I GÄVLE HADE UNDER lördagen inga spår efter bockbrännaren som i ett obevakat 
ögonblick den gångna natten lyckades sätta fyr på den världsberömda julbocken. I 105 länder 
jorden runt har bockfans följt gävlebockens öde via webbkamera. Vissa år har det också varit 
möjligt att via brittiska bookmakers spela på hur länge den ska klara sig.  
 
- Det finns inga vittnen så vitt vi vet och kvaliteten på bilderna från kamerabevakningen är inte 
tillräckligt bra för att vi ska kunna identifiera någon eller flera gärningman. Möjligheten för oss 
att få tag i de skyldiga beror på om vi får in något tips som kan ge resultat, säger Göran Lyrberg, 
vakthavande befäl vid Gävlepolisen. 
 
Under de 41 år som bocken byggts upp sedan starten 1966 - 1971 uppfördes ingen bock - har 
den bränts ner sammanlagt 25 gånger.  
 
TVÅ AV ÅREN, 1989 OCH 1992, brann det dessutom dubbelt eftersom bocken ersattes med en ny 
efter de första bränderna. Endast tolv av åren har bocken klarat sig helskinnad.  
 
Förutom att man satt eld på den har julbocken vid flera tillfällen slagits sönder eller utsatts för 
andra typer av sabotage. 1976 brakade en raggarbil in i bocken och körde sönder den. 
 
Med stomme och allt kostar gävlebocken cirka 150.000 kronor. Trästommen var flammskyddad 
och kan användas på nytt men att bygga upp den på nytt i år är inte aktuellt. 
 
- Lyckas någon sätta eld på bocken bygger vi inte upp någon ny. Skulle den brinna ner nu så 
finns det inga pengar att ersätta den med, förklarade Bockkommitténs ordförande Kurt 
Lagerholm för Dagens Nyheter efter Annandagens misslyckade brandattentat.  
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