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billedtekst!? ophavsmand? ukendt? [http://www.gordoncooper.com/Bosnia/Sarajevo/sarajevo.html#rma]

Det kort over Sarajevo, som de fleste har på nethinden, er nok det berømte
fugleflugtsprospekt fremstillet under krigen 1992-95, der ser den belejrede
by fra en serbisk snigskyttes synsvinkel i bjergene mod syd, med de hyppigste
mål angivet med ildevarslende røde pletter i gadebilledet.
Dette vue kan også løseligt angive byens vækst. Modsat de fleste andre
byer, hvor væksten lægger sig som grove, cirkulære årringe uden om byen,
har Sarajevos vækst været tvunget af den snævre Miljacka-dal til at være
lineær. Byen blev grundlagt helt i højre ende af kortet, mod øst, med et ci329
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tadel ved en overgang over floden – tyrkisk Sarajevo, med stormoske, bazar
og karavanserai ned mod floden og boligkvarterer i gyder op ad bakkerne
bagved. Til venstre herfor, mod vest, følger den østrigske by fra efter 1878,
med brokvartershuse, gader, kirker og borgerlige institutioner som bryghus,
opera osv. Igen vest herfor følger det første Jugoslaviens Sarajevo, med spredte
bebyggelser fra mellemkrigstiden – og endnu længere mod vest de omfattende
kvarterer fra Tito-perioden med moderne boligblokke og lufthavn. Det hele
tilsat genopførelser og nybygninger efter krigsskaderne.
Sarajevos struktur viser således på pædagogisk vis dens historie. Bl.a. derfor
er den en stærk case angående fremvæksten af offentligt rum. Vi er vant til
med Habermas at datere offentligheden til den sene oplysningstid, hvilket
helt sikkert er for sent. Der er kimformer til offentlighed i den antikke agora
og i markedspladser og universiteter i den europæiske by – men de fleste offentlighedshistorier fokuserer på denne europæiske historie. Her frembyder
Sarajevo et exempel på en by på kanten af denne europæiske tradition og af
den islamiske tradition i osmannerriget.1
Sarajevo blev blev grundlagt 1462 af Isabeg Ishaković, general og den
første bey (guvernør) af tyrkisk Bosnien, der byggede Saraj’et og donerede
Sultan-moskeen på venstre bred af Miljacka. Det foregik som led i den
osmanniske erobring af området, der var påbegyndt i 1384. Byen hed oprindelig Vrhbosna, fra 1600-tallet Sarajevo, af Saraj-ovasi (palads-mark) – altså
serail-sletten omkring guvernørpaladset. Den var ikke befæstet bortset fra
citadellet mod øst – det kunne ikke lade sig gøre,, indrammet af lave bjerge
tæt på begge sider af dalen som byen er. Husrev-beg, der var bey og erobrede
mange byer i Vestbosnien, donerede moske-madrasa-komplekset af samme
navn 1530 i bazarkvarteret Baščaršija; både Ishaković og Husrev-beg grundlagde store kroer (han) for handelsmænd. Fra 73 % kristen/27 % muslimsk
i 1485 udviklede byen sig til 97 % muslimsk allerede i 1530, primært ved
konvertering af indbyggerne, medens befolkningen i oplandet vedblev med
at være overvejende ortodokse kristne. Som praksis var i det osmanniske
rige, indførtes særbeskatning af ikke-muslimer, ligesom de fik forbud mod
farverig beklædning. Byen voksede hastigt til 23.500 indbyggere i 1600 og
nærmede sig 80.000 i 1660 – byen var osmannisk militærcentrum med en
ledende krigerkaste af spahije (kavalerister) og med garnison for de osmanniske fremstød mod nord og vest – og var i lange perioder Balkans og endda
rigets næststørste by efter Istanbul.
Der var ikke noget decideret bystyre bortset fra guvernøren, der til gengæld
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havde ret til at dræbe uden rettergang. En afgørende organiseringsform i
byen – som i mange muslimske byer – var de såkaldte ”vakuf ”er – bosnisk
for arabisk waqf – en velgørende institution doneret af en rigmand, opretholdt af økonomien i hans agerland, butik eller værksted, der betaler for en
moské, madrasa, bibliotek, fontæne etc. Det er således i stort omfang private
velgørende enheder – snarere end offentlige initiativer ejet af byen som sådan
– der står for offentlige funktioner. I 1604 var der mere end 100 vakuf ’er i
Sarajevo. Håndværkere var organiseret i lav med omfattende autonomi, og
mange butiksindehavere blev beskyttet ved forbindelser med kavalerister.
Sikkerhed synes at have været privatiseret, overladt til folks egen bevæbning
eller alliancer. De nævnte centrale moskeer og sarajet udgjorde byens centrum;
omkring dem lå bazar, bad, karavanseraier, dervish-ordner, skoler og andre
institutioner, adskilt fra de omkringliggende boligkvarterer.
Med hensyn til det offentlige rum er det mest interessante træk imidlertid boligkvarteret ”mahala”en. ”Mahala” er betegnelsen for et selvstændigt,
aflukket bykvarter med egen lille moske – mesdžid – og brønd, ofte bageri,
grønthandel og kaffehus, forbundet med en snæver vej ned til bazaren, sarajet og de centrale stormoskeer. Mahalaen bestod af små, toetages huse og
havde ofte navn efter den velgører, der opretholdt dens moske. Byen bestod
omkring 1600 af omkring 100 mahalaer. Mahalaerne rummede nogle hundrede indbyggere hver og anvendtes også til segregering. Således rummede
byen også en katolsk og en ortodoks mahala (med en lille, stadig existerende
serbisk kirke fra ca. 1520). En sefardisk mahala kom til 1580, en ashkenazisk
omkring 1700.
Sarajevo nød en stor grad af selvstændighed, og allerede fra 1603 var der
konstante spændinger mellem den muslimske elite i Sarajevo og centralstyret
i Istanbul (der talte hhv. slavisk og tyrkisk). Der synes at have været en cyklus:
indsættelse af ny guvernør med henblik på kontrol af byen, ledsaget af en
straffeekspedition – der så på et tidspunkt må trækkes tilbage og overlade
byen til sig selv – fremvækst af ny autonomi osv. Sarajevos guldalder slutter
imidlertid i 1697. Osmannerne lider nederlag ved den anden belejring af
Wien 1683 – og taber derefter hurtigt store dele af Ungarn, Slavonien og
Dalmatien. Eugen af Savoyen belejrer Sarajevo 1697 og nedbrænder byen,
da den nægter at overgive sig. Byen forbliver dog på osmanniske hænder,
da ”krajina”-grænsen mellem Østrig-Ungarn og Tyrkiet kommer til at ligge
fast, men byen ligger herefter i en udkantsposition.
Den gryende nationalromantik og -liberalisme får fodfæste i Serbien
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og Kroatien i første halvdel af 1800-tallet. Den serbiske nationalopstand
i Beograd 1804 undertrykkes med sarajevanske tropper, men fra 1830 får
Serbien semi-uafhængig status. Sarajevo kæmper som militærby imod janitsharkorpsets nedlæggelse 1826 og den ny hærforordning 1833 (synlig i
skiftet til fez i stedet for turban). Et bosnisk oprør mod centralstyret indledes
i 1831 ved Husein-kapetan. Fra 1839-76 gennemføres de osmanniske ”Tanzimat”-reformer af liberal-europæisk inspiration: i Sarajevo med resultater
som indskrænkning af den muslimske elites magt; ophævelse af laugene1850;
opførelse af serbisk skole 1850 og ortodoks katedral 1863-1872, hvis indvielse
måtte foregå under militær beskyttelse; indførelse af religiøst plurale byråd
1865; trykkeri 1866 og den første bosniske avis Bosanski Vjestnik samme år.
Efter Berlinerkongressen 1878 bliver Bosnien-Hercegovina østrigsk
protektorat, og under guvernør Benjamin von Kállay iværksættes fra 1882
en hastig moderniserings- og urbaniseringsproces for at udvikle byen og
neddæmpe (især serbisk) nationalisme –- og samtidig tillade fri religion.
Det er i den østrigske periode 1878-1918 (Østrig ophæver protektoratet
og annekterer Bosnien under fælles ledelse af Østrig og Ungarn i 1908),
at hele østrigsk Sarajevo opbygges: en omfattende urbanisering finder sted
vest for det gamle Sarajevo – hele kvarteret fra Baščaršija til det nuværende
præsidentpalads opføres i minimeret ”Ringstraße”-stil med parallelle gader
og nyklassicistiske ejendomme, også på den smallere strimmel syd for floden.
I stort tempo bliver Sarajevo en moderne europæisk by: østrigsk kaserne,
industri, sporvogne osv., massiv influx af tilflyttere fra landet og en radikal
forandring af det offentlige rum.
På kortet her fra 1905 ser man både det gamle tyrkisk Sarajevo i kortets højre
side, ca. indtil bazarkvarteret, og den omfattende østrigske urbanisering vest
for det. Man bemærker den lange række af offentlige institutioner, rådhus,
regeringspalæ, posthus, banegård, sporvogne, museum, skoler, gymnasium,
katolsk katedral, luthersk kirke, hospital, landsbank, domstol såvel som
nye offentlige gaderum, især de øst-vest-gående pragtgader som fx Franz
Josef-gaden (nu De Grønne baretters gade) og Ferhadija-gaden, nu gågade.
Den muslimske elites privilegium på monumenter i bymidten relativeres med
de tre kristne kirker med kort afstand – en urbanistisk insisteren på religionspluralitet. Hertil kan føjes liberalisering af trykkelovgivning og bogsalg,
med fremvæksten af både bosnisk- og tysksprogede aviser og publikationer
(selv om mange serbiske skrifter blev forbudt).
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billedtekst!? Kort over Sarajevo 1905

I kontrast til denne hasteopbygning af en standard-østrigsk moderne by
med de dermed forbundne offentlighedsstrukturer er det slående, at vi har
en enestående kilde til forholdene i Sarajevo ikke længe forinden – kroaten
Matija Mažuranić (1817-81).

II
Matija Mažuranić var den yngre broder til kroatisk nationalismes to grundlæggere, filologen Antun Mažuranić og digteren Ivan Mažuranić, der også var
ban (ungarsk vicekonge i Kroatien, reelt kroatisk premierminister). Rollerne
som nationalhistoriker, -poet og -politiker var altså taget – som yngste broder
tog Matija Mažuranić den opgave at foretage en grundig undersøgelse af
Bosnien. Ideen var, at Bosnien med essentielt samme folkesprog som Kroatien
udgjorde et muligt territorium for de kroatiske statsambitioner ifølge den
herderske nationalisme, med fælles sprog som afgørende nationalitetskriterium. Mažuranić foretog derfor en art opdagelsesrejse til tyrkisk Bosnien, der
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var adskilt fra Kroatien af den habsburgske ”Militärgrenze” – Krajina – langs
det meste af den kroatisk-bosniske grænse, markeret ved floder som Una og
Sava. Det viste sig umuligt for Mažuranić at forcere denne grænse, han blev
sendt tilbage over floden af tyrkiske grænsevagter, og han måtte derfor vandre
det meste af vejen til Beograd for at komme ind i Bosnien ”ad bagvejen” via
det semi-uafhængige Serbien. Hans rejse kom til at vare 1839-41. I oktober
1839 tager han fra Zagreb til Karlovac, og i løbet af november følger han Sava
til Zemun ved Beograd og videre til Kragujevac. I december kommer han
omsider ind i Bosnien over Drina ved Višegrad og nårSarajevo 11. december.
Her er han gæst hos pashaen af Sarajevo til 19. januar 1840. Herfra fortsætter
han tilbage mod Zvornik, men bliver syg og er døden nær på rejsen. I februar
ankommer han til Beograd uden penge og må tage arbejde i 10 måneder
for i januar 1841 at vende tilbage til Kroatien. Her affatter han sin rapport
om tyrkisk Bosnien – reelt en art feltarbejde. Mažuranić er en opmærksom
iagttager, der relativt fordomsfrit gør optegnelser om sæder og skikke hos de
lokale – som han anser for kommende medborgere i et nyt Kroatien.
Mange informationer er overraskende. Mažuranić kan møde folk, der
tror, han er et overnaturligt væsen, fx fordi han har handsker på – som tages
for sort hud. Både kristne og muslimer, han møder, tror på hekse, vampyrer,
varulve, sandsigere, djævle, dæmoner. Mænds hovedbeskæftigelse er at sidde
på kafana, kaffehus, og ryge på en lang pibe, en čibuk. Det hænder, at han eller
andre kristne bliver tvunget af landevejen for at demonstrere ydmyghed over
for de rettroende trafikanter, eller flokke af børn kaster sten efter ham med
religiøse hånsord. Beskrivelsen af Sarajevo er specielt detailleret: ”Sarajevo
is an enormous city: the people of Sarajevo do not know how big it is, since
no one visits every part of it. It is not permitted to venture outside the main
streets, not even to cast a glance anywhere, let alone enter” (2007, 48). Det,
Mažuranić her beskriver, er mahala-strukturen: ”The inhabitants of each
mahala can go freely following their own routes to the čaršija, but are strictly
forbidden to enter another mahala.” Det er ikke tilladt for indbyggerne i én
mahala at bevæge sig ind i en anden – den eneste trafik, man kan følge, er
den ad gyden ned til byens centrale institutioner, baszar, moske etc. Byen har
reelt karakter af en klynge af helt adskilte landsbyer, hvis indbyggere kun kan
mødes i det relativt lille centrum. Tilsvarende bemærker Mažuranić fraværet
af offentlige pladser: ”In between the houses, where we have squares they
have graveyards: in sunlight the white stones of the turbe shine like so many
swans” som han poetisk skriver (48). Østrigerne liberaliserede naturligvis
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adgangen mellem kvartererne efter 1878, men hvis man går op ad de smalle
gyder fra bazarkvarteret, kan man på begge sider af floden stadig ane mahala-strukturen med småmoskeer og begravelsespladser.
Med hensyn til byggeskikken gør han følgende iagttagelse: ”In the larger towns, all the better houses are walled around separately like forts (...).
Inside there is usually a house in which the saibia (master of the house)
resides, with the harem (the women’s house) next to it. Alongside these are
the muftak (kitchen) and the ahar (stable). Roses and other flowers grow in
the courtyard, and if the master so wishes there is a česma (fountain)” (83).
Husene er således som små befæstninger vendt væk fra gaderne, om hvilke
det hedder, at ”Streets are always crooked and usually narrow” (85). Hvis
huset overhovedet har en facade mod gaden, ”... it would have no windows
overlooking the street, but only the usual embrasures”, altså skydeskår i stedet
for vinduer (85). Det offentlige rum er således betydelig mere indskrænket
end i det senere østrigsk Sarajevo. Byen havde ry for sine frodige haver, men
de var private, inde i gårdene.
Men offentligheden indskrænkes også på en anden måde, nemlig af et
stramt adfærdskodeks angående adfærd i gaderummet: ”When Turks walk
through the town, they bow their heads and look down. They take long steps
while keeping their legs well apart, because of the great pleat on their caksire
(trousers) (...) I was eager to see the outsides of their houses, so could not
keep my head lowered. I was therefore constantly being cursed by the Turks
who would tell me: ”Why do you hold your head up like a ker (dog), and look
around as if you were searching for a rotting carcass? Can’t you walk with
your head bowed, like a man?”” (101). Man skal holde blikket slået ned og
ikke kigge på andre mennesker, endsige andre menneskers huse. Der er reelt
ikke meget offentligt rum i den betydning, at man ville kunne kommunikere
med fremmede i gaderummet. Denne stramme adfærdskontrol har særlige
motivationer: ”Others, on the other hand, would advise me that it was a
great affront to the person whose house was looked at, because people would
immediately say that the viewer was on the lookout for his wives, and if the
householder saw him he could kill him on the spot” (101). Hvis man skulle
finde på at kigge på et hus, vil ejeren slutte, at man er ude efter hans koner
og øjeblikkelig dræbe én, informeres Mažuranić om. Hans beretninger om
voldsniveauet i byen lader ane, at dette måske ikke kun er hans meddeleres
spøg. Adfærdskoden omfatter også forskellige regler alt efter religion:
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No Christian youth can visit the čaršija except on business. This is because,
when a Turk buys something at the čaršija, he looks out to see if he may
spot some unoccupied Vlach. And if there is none, he takes one going
about his own business and tells him: ”Here, young man, carry this for
me” . (113)

Den kristne er forpligtet til at påtage sig sådanne byrder, hvis en muslim
kræver det af ham. Denne asymmetri går i det hele taget igen, også i trafikken
uden for byerne: ”When an unidentified Christian passes through some other
village, the Turks persuade their children (...) to throw mud and stones at
him, and to ask him for money. The children will not let go of him until he
pays them off. This happened to me on two occasions. (...) ”There goes a cross.
Hit him! Give us money, sirrah lime-wood cross!” ” (113) ”Lindetræskors”
synes at være et standardskældsord mod kristne – måske fordi lind anses for
en blød og ringe træsort. Kontakt med kvindelige muslimer synes omfattet
af særlige regler:
It was these Turkish girls who poked most fun at me, saying: "There goes
the Švaba! There goes the Švaba! He looks so funny, just like a stork.” (...)
For my part, I pretended not to understand, for if a Vlach exchanges one
word with a Turkish girl he gets beaten on the soles of his feet.” (101)

Mažuranić har åbenbart været let genkendelig på sin anderledes gangart og
sit omkringfarende blik, men truslen om straf hindrer ham i at svare igen
på pigernes drillerier.
Hvad mændene angår, hævder Mažuranić, at de mødes for at ryge og
diskutere, hvilke kristne med smukke koner de kender: ”Then they divide into
groups, and each groups goes off to visit its Vlach. They are not allowed, however, to bother a free Vlach while he is alive. If he has a particularly beautiful
wife, the Turks first try to kill him, after which his widow is at their mercy.
The girls to whom nature has bequeathed beauty is the most unfortunate,
since no Christian youth is allowed to look at them, let alone marry them. As
a result, the most beautiful ones are forced to become Turks.” (50) Mažuranić
hævder således forekomsten af den muslimske skik med tvangskonvertering
af kristne piger og enker ved ægteskab.
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III
Mažuranićs beskrivelse af Sarajevo synes at udgøre en variant af et mere generelt mønster for osmannisk bydannelse. I Raymonds nyklassiske beskrivelse af
arabiske storbyer i det osmanniske rige (2014) fokuseres på perioden 15-1800
i Kairo, Algier, Tunis, Aleppo, Damaskus, Mosul og Bagdad, med vægt på de
fire første. Raymond bemærker fraværet af nogen central politisk instans, der
svarer til bystyre med rådhus, borgmester etc. Det indebærer imidlertid ikke
anarki, snarere et sofistikeret samspil mellem flere forskellige magtcentre.
Et er centralregeringen i Istanbul, hvis udsendte tyrkiske embedsmænd
udgør en art kolonistyre med henblik på at gennemføre osmannisk lovgivning og initiativer i disse provinshovedstæder, og som ofte også griber ind i
reguleringen af aspekter af bylivet. Et andet er det stramme laugsvæsen for
handel og håndværk i byerne, der ofte har et styrende niveau for kontrol
og organisering af handelen. Et tredje er den lukkede kvarterstruktur, der
både giver de enkelte områder i byen en høj grad af autonomi – men også
af ansvar for begivenheder i eget boligområde. Her ser vi, hvordan Sarajevo
og i særdeleshed mahala-strukturen har lighedspunkter med disse arabiske
byer: De enkelte boligkvarterer har ofte ganske få, bevogtede indgange, der
blev stængt for natten. Tendensen er, at den centrale by præges af bazaren
og af prestigiøse håndværksfag ofte beliggende omkring en central stormoské. Dette offentlige rum er karakteriseret ved et gadenet, der ofte nærmer
sig et grid-net af vinkelrette gader omkring en central handelsgade – som
Qasaba-kvarteret i Kairo. Det ses rudimentært i Sarajevo – og har næppe
været muligt i større skala i den smalle dalbund. Men ligesom i Sarajevo står
centralkvarteret i skarp modsætning til gadenettene i boligkvartererne, der
reelt er semiprivate og som forgrener sig i krogede gyder, der oftest ender
blindt. Reelt er der en central offentlig sfære omkring bazar og moske – og
så aftager offentligheden, jo mere man går ud i boligkvartererne, der reelt
snarere er en buket af afsondrede enheder, adskilt fra hinanden med mure.
En diffust afgrænset rettighed kaldet ”fina” for husejere til at disponere over
området omkring deres huse gør disse gyder ret private – Raymond anfører
en sag, hvor en boligejer simpelt hen spærrer en gyde med en tilbygning.
Fraværet af overordnet bystyre muliggør ændring af gadenettet på privat
initiativ. Mange mere velhavende boliger er gårdhuse, der så at sige vender
indad og hverken har vinduer eller pynt ud mod gaden. Også denne struktur
genkendes i Sarajevo. Raymond argumenterer dog, at dette er en generel
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middelhavstendens snarere end en islamisk motiveret struktur. Overalt er
private aktiviteter mere afgørende end overordnet planlægning, nybygninger
foregår således mest på initiativ af private rigmænd, der instituterer en ”waqf ”
med henblik på fx at bygge og drive en fontæne, en moske, en madrasa etc.
Også dette genfindes i Sarajevo. Kvarterernes relative lukkethed voksede i
den osmanniske periode på grund af ”millet”-systemet,2 der gav en vis grad af
autonomi til andre trosretninger – armenske og græske kristne, jøder, alawitter
etc. – igen en parallel til mahala-systemet. Disse andre troende blev samtidig
udsat for særbeskatning, evt. påtvunget klædedragt og lignende – i mangel
af gadebelysning skulle alle fx. bære en lanterne om natten i Kairo, undtagen
jøder, der kun måtte bære en fakkel eller olielampe. ”Millet”-systemet synes
således at have øget de religiøse gruppers isolation i bestemte kvarterer.
Noget lignende gælder ifølge Raymond fremvoksende etniske kvarterer,
kurdiske, andalusiske, syriske og andre, defineret ved geografisk oprindelse.
Raymond drager ikke explicit den konklusion, at det samlede offentlige
rum simpelthen er betydeligt mindre end i europæiske byer, men det er en
nærliggende opsummering. Fremkomsten af kaffe og tobak som nydelsesmidler i perioden synes dog at have udvidet offentligheden lidt parallelt med
de europæiske byer: de gav anledning til en omfattende fremvækst af caféer
– naturligvis under protester fra konservative imamer – der kunne udgøre
en markant udvidelse af mængden af offentlige mødesteder som alternativ
til moské og hammam. Mažuranić finder som sagt, at rygning på caféer er
voksne muslimske mænds hovedbeskæftigelse, ikke kun i Sarajevo, men hvor
han kommer frem i tyrkisk Bosnien.
Tyrkisk Sarajevo synes således at vise en række paralleller med de arabiske
byer i det osmanniske rige. Det er især interessant, fordi Raymonds arabiske
byer har før-osmannisk baggrund (adskillige af dem endda før-muslimsk), og
han interesserer sig netop for perioden 15-1800 fordi før-osmanniske træk
her endnu er sporbare, før moderniseringsbølgerne i 1800-tallet, medens
Sarajevo modsætningsvis er osmannisk helt fra grundlæggelsen. En række
af disse træk synes således at gå på tværs af tyrkiske og arabiske områder i
osmannerriget, men også på tværs af ældre og nyere byer.
Det offentlige rums ringe omfang og særlige strukturering i tyrkisk Sarajevo står i stærk kontrast til østrigsk Sarajevo efter 1878. Tyrkisk Sarajevo
var en by af en meget anderledes karakter, med stærkt begrænset individuel
bevægelses- og adfærdsfrihed, uden individuel trosfrihed (vantro blev kollektivt tolereret, men ofte individuelt forfulgt, var underlagt særlove og kun
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konvertering til islam, ikke fra islam, var lovlig), uden kollektiv sikkerhed og
uden samlet politisk styre. En begrænset offentlighed, der især synes at have
en politisk rolle i opstande, fandt sin plads i cafeer, hvor der dog har været
begrænset adgang for andre end rettroende voksne mænd.
Den østrigske okkupation i 1878 indvarsler således en omfattende revolution i byens offentlighed:
1) fra et minimum af offentligt rum til offentlig tilgængelighed på alle gader
og pladser
2) fra obligatorisk segregering i Mahalaer til fri bosættelse
3) fra trosretningers forskellige juridiske status til religionsfrihed og lighed
for loven
4) fra religiøst til sækulært styre med blandet repræsentation
5) oprettelse af en lang række offentlige institutioner tilgængelige for alle
borgere
Selv efter ødelæggelserne under krigen 1992-95 er denne kontrast mellem
tyrkisk og østrigsk Sarajevo slående i gadebilledet. Indskrænkninger i det
offentlige adfærdskodeks indføres imidlertid igen efter krigen af det muslimske styre, omend i mere begrænset omfang. I 2008 forbød bystyret således
julemanden, i 2011 kysseri i det offentlige rum.
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