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LOTTEN GUSTAFSSON

Bocken brinner!
En dialog på offentlig plats och i Gävles 

lokalpress

Skyltsöndagen 1966 stod för första gången en stor julbock 
av halm på Slottstorget i Gävle. Den väldiga julprydnaden 
hade bekostats av köpmannaföreningen Södra Kungsgatans 
förening - en sammanslutning av affärsidkare med hemvist 
på Södra Kungsgatan som mynnar ut på Slottstorget. Den 
presenterades som världens största halmbock. Idén hade 
kläckts av en reklamkonsulent som tidigare legat bakom 
projekt som ”världens största skidor” och ”världens största 
pinnstol.”

Jättebocken skulle stå och sprida julstämning bland vin- 
terfrusna flanörer ända fram till Tjugondag Knut. Men bara 
några minuter in på det nya året, 1967, gick larmet att den 
hade fattat eld. Brandkåren, som varit med om att bygga 
bocken, skyndade till platsen men lyckades inte hejda elden. 
Kvar i snömodden fanns bara ett pyrande träskelett som fick 
sågas ner. Några månader senare häktades en 25-årig man 
som erkände att han tänt eld på halmbocken med sin ciga
rettändare. Han uppgav att han följt en plötslig impuls.

Denna nyårsbrand blev upptakten till ett årligen återkom
mande drama i Gävle. Sedan 1966 har det till varje jul stått



Sedan 1986 byggs två halmbockar till Slottstorget i Gävle. Den mindre har 
tillverkats av Vasaskolans Naturvetenskapliga förening och den större med 
stöd av bl.a. Söders köpmän och kommunen. Båda omtalas som ”jul
bocken”' och båda hotas av pyr omaner. Ofta har de ställts mot varandra, i 
både lekfullt och retoriskt syfte. Polemiken har bl.a. kretsat kring frågor 
om ursprung och autenticitet - vilken är originalet och vilken är kopian? 
Foto Leif Jäderberg/Gefle Dagblad 1986.

minst en halmbock på Slottstorget, trots att flertalet av dem 
utsatts för någon form av vandalism.

De första fem bockarna byggdes i köpmannaföreningens 
regi med ekonomiskt bistånd något år av bland annat Gävle 
stad och Bockens bryggerier. När de s.k. Söders köpmän 
tröttnade - i samband med att 1970 års bock bränts ner efter



bara sex timmar på torget - tog en av stadens gymnasieföre- 
ningar (Naturvetenskapliga föreningen vid Vasaskolan) 
över. Men inte heller gymnasisternas bockar har fått stå i 
fred.

1986 gjorde Söders köpmän och kommunen en påkostad 
comeback med en tolv och en halv meter hög bock. Höjden 
fastställdes av stadens notarius publicus som högtidligen 
hissades upp i en lyftkran särskilt för detta ändamål. Resul
tatet infördes sedermera i Guinness rekordbok.

Gymnasieföreningens medlemmar blev förorättade över 
att behöva dela rollen som bockbyggare som de då varit 
ensamma om i över femton år. De bar ut ett ilsket plakat 
tillsammans med sin mindre bock där de tillönskade alla 
”utom Söders köpmän” en god jul. Sedan dess har det fun
nits två halmbockar på Slottstorget varje jul - gymnasister
nas mindre och en större som bekostats av bland annat Sö
ders köpmän.

Idag kan man köpa vykort och t-shirts med julbocken på. 
Det har skrivits spaltmetrar om den i lokalpressen och till 
och med utomlands. Till Gävles 550-årsjubileum 1996 lär 
gävlekonstnären Hans Tjörneryd planera att skapa univer
sums största bock med avancerad laserteknik. Man kan fråga 
sig om bocken skulle ha fortlevt lika envist och fått samma 
starka emotionella laddning om den inte hade utsatts för 
vandalism så gott som varje år.

Något år har den körts över av en bil, ett annat bröt man 
hornen av den. Den har puttats omkull och slagits in med 
papper. Och så har man tänt eld på den - gång på gång.

Enligt en enkät som Gefle Dagblad använde sig av i janua
ri 1992 för att få veta vad utsocknes förknippade med Gävle 
visade det sig att de allra flesta nämnde just julbocken. Den 
omtalades bland annat som ”Julbocken som brinner upp 
varje år” och ”den där bocken som de eldar upp” (G.D. 
17/1-92). Gävles offentliga juldekoration har blivit känd



långt utanför staden i kraft av att den bränts ner så många 
gånger.

Förstörelsen tycks väcka känslor på ett brett spektrum 
från starkaste avsky till skrattlysten förtjusning. I en artikel i 
Dagens Nyheter 1988 (D.N. 9/12-88) uppges en äldre man 
ha sagt: ”Det vore skräp med Gävles ungdom om bocken 
stod kvar på trettondagen!” medan andra gävlebor föreslog 
att den som befanns skyldig till branden skulle bindas vid en 
påle för att bespottas av förbipasserande. I en ledare i Gefle 
Dagblad skrev en suppleant i kommunalfullmäktige: ”Jag 
hatar och föraktar dig, förbannade bockbrännare!” (G.D. 
27/12-91). Han fick svar i en insändare där bockbränningen 
kallades ”en varm tradition” och där skribenten beskrev att 
hon själv alltid erfor en behagligt pirrande känsla av till
fredsställelse när halmprydnaden gått upp i rök (G.D. 7/1- 
92).

Åsikterna går alltså isär. Kanske kan det upplevas som ett 
befriande fadersuppror när någon eldar upp denna jättelika 
hane mitt i stadens hjärta som försvaras så envetet av ord
ning och vuxenvärld. Många tycks inta en ambivalent håll
ning; visst ska bocken brinna - men inte före jul. Man talar 
hur som helst nästan aldrig om bocken utan att förhålla sig 
på något sätt till förstörelsen. Det är mot bakgrund av den 
som halmbocken tycks få sin betydelse. Skadegörelsen är ett 
beteende som förväntas även om många vill förhindra det. 
Känslan av tillfredsställelse blandas med förtrytelse varje 
gång det väntade upprepas.

Försvaret av den hotade julbocken har ägnats stor energi 
och uppfinningsrikedom. Den har dränkts in med impreg- 
neringsmedel för att kunna stå emot lågorna. Olika fö
reningar har bevakat den i kalla vinternätter. På torget har 
TV-kameror, direktkopplade till polisen, monterats upp. En 
julsäsong erbjöd sig t.o.m. en ung man från Skåne att bo inne 
i träkonstruktionen för att omedelbart kunna ingripa om



någon skulle tända på. Insamlingar för att bygga upp bocken 
så snart som möjligt efter att den brunnit har dragit in fem- 
siffriga belopp. Den ritualiserade vandalismen har fött ett 
ritualiserat försvar.

Julbockens associations fält

När köpmännen i Gävle bestämde sig för ett nytillskott i 
julskyltningen valde de en halmbock - ett lite ålderdom
ligare och kanske ovanligare föremål än granen eller tomten 
- ur det rika förrådet av vedertagna svenska julsymboler. 
Begick de ett misstag genom att ignorera bockens symbol
historiska dimensioner? Uppenbart är att halmbocken i 
Gävle inte låtit sig förvandlas till något neutralt varumärke. 
Men är det historiens spöken som reser sig ur dess för
kolnade aska?

Vi behöver inte skrapa särskilt djupt under 1800-talets 
fernissa av hemtama julklappsutdelare och prydnadsbockar 
förrän vi stöter på en mer hednisk bock med våldsamma och 
lekfulla attribut. I en salvelsefull predikan 1992 varnade en 
pastor gävleborna för att hemfalla till avgudadyrkan av jul
bocken. Enligt honom var det starka engagemanget för den 
ett tecken på att onda krafter kunde ha sitt finger med i 
spelet.

”Ni ska lägga märke till om stadssymbolen bara är en 
enkel sak som kommunen, politikerna och köpmännen 
inte bryr sig om. Men om de intresserar sig för den, om de 
satsar pengar på den, om konstnärer inspireras av den. Då 
kan den vara en boning för den starke” (G.D. 7/3-92).

Kan en äldre djävulsbild med bockfötter, horn och skägg ha 
föresvävat den orolige prästen? Julbocken kan kanske ses



Så här såg det ut 1985 när det lokala regementet 114 hade inhägnat bocken 
med järnstängsel och spanska ryttare. De militära attributen omvandlar 
delar av julsky Itningslan dskap et till ett noga bevakat territorium där de 
rituellt mest laddade kvadratmetrarna avgränsas och görs tydliga. Detta 
är en inramning som på en och samma gång skyddar, upphöjer och mine
rar. Inhägnaden för tanken till ett galler i en zoologisk park som samtidigt 
håller betraktare på avstånd och det vilda, oordnade på plats. Foto Gefle 
Dagblad 1986.



som en antikrist i juletid eller som en Mammons guldkalv 
mitt i julrushen.

Bockens väg från djävulsgestalt till julattribut går via det 
presentutdelande helgonet S:t Nicholaus. Denne föregånga
re till vår jultomte uppträdde allt som oftast tillsammans 
med en fängslad bock. Det kuvade, behornade djuret skulle 
symbolisera satan som helgonet betvingat. Sedermera do- 
mesticerades S:t Nicholaus sällskapsdjur så till den grad att 
han under en period helt kom att överta helgonets roll som 
julklappsutdelare. Det var den rollen som köpmännen i 
Gävle anspelade på när de ett år försedde julbocken med en 
kälke fullastad med julklappar (vilket för övrigt inte passera
de utan protester).

Också i äldre tiders jullekar hade bocken sin självskrivna 
plats. Som Nils-Arvid Bringéus har påpekat kan man se 
brännandet av Gävle julbock som en omedveten fortsättning 
på traditionella spektakel där bocken i levande gestalt ”spritt 
både glädje och skräck” (Bringéus 1984).

Det gamla bondesamhällets jular präglades inte som våra 
dagars av slutet familjeumgänge och tillbakadragenhet från 
den sociala arenan. Tvärtom var det vanligt att grannar i alla 
åldrar umgicks under lekfulla och festliga former i de ”jul
stugor” som hölls i mellandagarna. Uttryck som ”det gör 
ingenting på julen” och ”julespy var glömt före fastan” 
skvallrar om en atmosfär med förhöjd tolerans mot oord
ning och skämt.

Det var vanligt att ungdomsgäng på jakt efter bidrag till 
egna fester våldgästade julstugorna. Ofta var någon i det 
stojiga sällskapet utklädd till bock. I en uppteckning från 
1800-talets Västergötland poängteras att en sådan bockper
son skulle vara bra på att ”åfäkta sig” och att han helst skulle 
ränna kring på alla fyra, stångas och skrämma barn (Keyland 
1919).

Myndighet och kyrka utfärdade upprepade förbud mot



såväl julstugornas allmänna styrsellöshet som mer specifikt 
mot rännandet med julbocken. I en sådan förordning från 
1721 förfasade man sig över att julfriden stördes ”istället för 
det att whar och en med innerlig hiertans andackt borde sig 
bereda att rätteligen kunna begå och fira den instundande 
julen”. (Publication angående den så kallade Juhl-bocken). 
På en insändarsida i Gefle Dagblad 250 år senare kan man 
läsa: ”Bockdebatten gör att den riktiga julefriden inte riktigt 
vill infinna sie för Gävleborna. Vad göra åt eländet?” (G.D. 
6/12-89).

Det finns sägner som berättar hur den som ägnade sig åt 
lekar där bocken var inblandad löpte risken att få sällskap av 
en annan behornad varelse. 1728 fick en julbockslek i Malmö 
följande ödesdigra slut:

”Men de hade icke där länge övat sina upptåg med honom 
/julbocken/ förrän vid den händelse att ljuset utsläcktes 
man fick se mot månskenet utanför fönstret en annan 
bock med större och fasligare horn” (Bringéus 1984:60).

En orsak till bockens demonisering kan vara dess hedniska 
ursprung. I fornnordisk mytologi förknippades den med 
asaguden Tor. Om de bockar som drog hans vagn berättas 
att de kunde återuppstå även om man haft ihjäl dem och ätit 
upp dem kvällen innan. Med kristendomens införande fick 
bockarna liksom deras hedniske husbonde dåligt rykte.

Julbocken i den svenska traditionen framstår alltså som en 
symbol för odödlighet och styrka, en vildsint men lekfull 
maskering i julens normlösa festtid och som en inkarnation 
av djävulen själv. Lägg därtill det språkliga associationsfältet 
kring bocken - syndabock, kåtbock - ord som inspirerar till 
aggressiv handlingskraft. Ska vi förstå den ritualiserade 
bockbränningen i Gävle som ett utslag av kollektiva minnen 
och halmbesten som den mytiska retning som aktiverat 
dem?



Alldeles säkert kan ingen folkloristisk repertoar - om än 
aldrig så mustig - ensam förklara den värdeladdning en före
teelse fått. Om dessa språkliga och historiska associations- 
fält bidragit till den destruktivitet och omsorg som ägnats 
julbocken i Gävle kan vi bara gissa.

I den här artikeln vill jag istället visa att julbocken för
svarats och återuppbyggts av en mängd olika anledningar. 
Varje offentligt evenemangs framgång beror av dess förmåga 
att ge uttryck åt en mångfald röster (jfr Kugelmass 1991).

Bocken på torget är en bild som lånat sig till olika be
tydelseladdningar. Den har visat sig rymma en mängd aktu
ella betydelser. Men inte i sin egenskap av julbock rätt och 
slätt utan genom det man gör med den och vad som berättas 
om den. Dess utsatthet tydliggörs och poängteras i lokal
pressen. Med ledning av vad som skrivits om julbocken i de 
båda lokaltidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad 
mellan 1966 och 1993 skall jag försöka rekonstruera vad jag 
kallar ett ”traditionsmanuskript”. Jag hoppas sedan kunna 
belysa hur detta manuskript och händelserna kring bocken 
lånat sig till olika betydelser och kunnat ge uttryck åt såväl 
enighet som konflikt, lek och blodigt allvar.

Traditionsmanuskript et - ett selektivt 
återberättande

Insändare, bilder och rapporter ger plats åt många röster och 
åsikter om bocken men medverkar samtidigt i skapandet av 
en allt tydligare berättelse. För också med intentionen att 
sakligt rapportera, redigerar media händelser och gör dem 
begripliga mot bakgrunden av gemensamt upprätthållna fö
reställningar. Stuart Hall beskriver detta som nyhetsvärdets 
stora paradox. Samtidigt som en händelse - för att över
huvudtaget kunna presenteras som en nyhet - måste vara



oväntad så måste den förmedlas på ett sådant sätt att läsarnas 
kunskaper och förväntningar tydliggörs och bekräftas (Hall 
1973).

Att rapportera om bocken som brinner ger möjligheten 
att balansera virtuost mellan dessa dubbla hänsyn. Samtidigt 
som nyheten är dramatisk bekräftar den allmänt rådande 
förväntningar. Det uppseendeväckande fortfar att vara re
markabelt fast det är väntat.

Bakom varje traditionaliserat beteende finns föreställ
ningen om hur det ska utföras. Jag har tänkt på detta som ett 
slags traditionsmanuskript. Ordet har inspirerats av en pas
sage hos John J. MacAloon där han påpekar att kulturella 
uppträdanden följer, eller åtminstone tros följa, ett slags på 
förhand givet, manuskript (MacAloon 1984).

Det vi upplever och beskriver som kontinuitet är i själva 
verket alltid föremål för omtolkningar till såväl funktion 
som innehåll (jfr Handler och Linnekin 1984). Vi lever med 
en idealbild av hur en tradition ser ut, ofta omedvetna om 
dess skiftningar. Trots omtolkningar och förändringar kan 
vi därför ha känsla av kontinuitet, av ett förelagt mönster för 
det handlande vi upplever som traditionellt - till exempel 
brännandet av Gävle julbock.

En del av upplevelsen av en tradition är känslan för tradi- 
tionsmanuskriptet, den förväntan man medvetet eller omed
vetet hyser inför ett visst tillfälle. De inblandade är mer eller 
mindre medvetna om att de följer ett traditionsmanuskript. 
Avvikelser behöver inte leda till att man erfar att traditionen 
har brutits. Vi kan välja att inte se det avvikande. Men sker 
avvikelserna alltför ofta är det troligt att de till sist blir så 
uppenbara att ”manuskriptet” måste skrivas om. Även om 
det utövar inflytande är det inte färdigskrivet vid något visst 
tillfälle. Också föreställningen om vad som är traditionellt är 
en produkt av upprepade val. Den är därför föränderlig.

Vi får inte glömma att det rör sig om en pågående växel



verkan mellan å ena sidan verkliga händelser som visar en 
tendens att upprepas och bli formaliserade och å andra sidan 
människors tolkningar och reaktioner inför detta. Tradi- 
tionsmanuskriptet tar form av de händelser det beskriver 
(och föreskriver) men det får också återverkningar på dem. 
Utövarna av en tradition påverkas av berättelsen om dem 
själva, men denna berättelse har i sin tur formats av deras 
handlingar.

Historikern Hobsbawm beskriver traditionsskapandet 
som en aktiv formaliserings- och ritualiseringsprocess. Det 
karakteriseras, enligt honom, av hänvisningen till det för
gångna och ibland helt enkelt till själva upprepningen. 
(Hobsbawm 1983).

Att hänvisa till upprepningen är precis vad gävlejournalis- 
terna, och för den delen också insändarskribenterna, gör. 
För att kunna hålla ett traditionsmanuskript vid liv får man 
inte vara alltför nogräknad. Den gemensamma (men troligen 
omedvetna) överenskommelsen kräver att man inte uppe
håller sig alltför mycket vid olikheter. Genom att påpeka 
oregelbundna detaljer kan intrycket av det repetitiva i skeen
det undermineras. De överdrifter och felaktigheter som 
ibland finns i pressen verkar alla för att understryka att det vi 
upplever som traditionellt är vanligare än det i själva verket 
är.

När pressen förenklar och stiliserar bidrar den till upp
rättandet av ett traditionsmanuskript som föreskriver vad 
man kan förvänta sig, vilket handlingsschema som förelig
ger. När gävletidningarna beskriver sin julbocks historia fö
reskriver de i lika hög grad dess framtid. Och det är i ut
rymmet mellan tidningarnas motstridiga uppgifter, i felmar
ginalen där man lagt till och dragit ifrån, förenklat och typi- 
serat, som traditionens symbolvärde och uttrycksförmåga 
blir som tydligast.



Ett traditionsmanuskript v'dxerfram

Under de 27 år som den här undersökningen täcker ( 1966— 
1993) har bockar byggts i jultid i Gävle. De flesta av dem har 
bränts ner. Men om man systematiskt följer deras öden visar 
det sig att nästan lika många har klarat sig. Fem år har boc
ken skadats på andra sätt än genom uppeldning och sju år 
har den fått stå helt orörd. Trots detta presenteras vi gång på 
gång samma historia om julbocken i tidningarna. Man för
dömer och framhåller i samma andetag.

Det allra första bockexemplaret brändes på nyårsnatten, 
bara några minuter in på det nya året. Det var ett stilistiskt 
lyckat val av tidpunkt. ”JULBOCKSVANDALEN tände på 
precis klockan tolv” stod det att läsa i Arbetarbladet den 
andra januari 1967 ovanför bilden av en glödande bock som 
avtecknade sig vackert mot natthimlen, inte olik ett rejält 
nyårsfyrverkeri.

När bocken för andra året byggdes upp på torget var den 
redan från början behäftad med sin föregångares öde. Ett 
orons moln svävade över julprydnaden. Enligt Gefle Dag
blad, sökte sig många gävlebor nyårsaftonen 1967 till Slotts- 
torget kring tolvslaget och blev mäkta förvånade när de fann 
halmbocken oskadd. ”Det ska märkas när ett år tar slut och 
när ett nytt börjar. Det skall festas, skålas och föras oväsen.
Och världens största halmbock skall brännas ner__Trodde
man ja” (G.D. 2/1-68).

Redan efter en enda brand tycks man ha bestämt sig för att 
beskriva bocken som ”den hotade bocken.” Efter en enda 
incident gavs brännandet självklarhetens prägel.

Redan när bocken ställs ut på torget har rubrikerna börjat 
blåsa under förväntningarna. Man har spekulerat i hur länge 
den ska få stå kvar. Ständigt har det påmints om brandhotet 
som svävar över bockarna:



”För 15:e året i rad står nu julbocken på plats på Slottstor- 
get. Nu återstår att se hur länge den får stå kvar” (G.D. 
2/12-86).
”Nu är det bara att vänta på sabotaget” (G.D. 3/12-84). 
”Brandkåren har högsta beredskap. Vadslagarna har sat
sat sina pengar. Det är upplagt för årets bockthriller” 
(G.D. 16/12-88).

Någon gång har till och med ofrivilligt uppskattande uttryck 
använts om pyromanin; ”Många nattvandrare tog sig tid och 
beundrade evenemanget’Vom brand i bocken/ (A.B. 2/1 - 
67). ”Så fullbordades alltså även i år den kriminella delen av 
traditionen kring den kända bocken” (A.B. 27/1-86). ”Bock- 
brännaren gick grundligt till väga...” (G.D. 17/1-90).

Trots att pressrösterna ofta präglas av en god portion ironi 
bidrar de till att framhålla hotet att bli nedbränd som en 
ofrånkomlig del av Gävle julbocks väsen och idé. Hotet har 
blivit så välintegrerat att en bild av ungdomar som bar ut sin 
nytillverkade bock kunde förses med titeln ”MOT BÅ
LET!” (G.D. 4/12-89). Man får intrycket att julbocken, lik
som den gammaltestamentliga syndabocken, är till för att 
offras.

Vad har hänt när bocken inte förstörts? Hur har man 
reagerat när den fått monteras ned oskadd efter Tjugondag 
Knut? I pressen ges ofta intrycket att det rör sig om ett 
slående undantag varje gång den tycks klara sig ovanligt 
länge. I början av januari 1986 är rubriker som ”Julbocken 
slår rekord” och ”Aldrig har den klarat sig så länge” typex
empel. Att något inte skedde framställdes som en nyhet, en 
beaktansvärd händelse.

Uttryck för förvåning, ibland gränsande till besvikelse 
blandas med känslan av seger. De mest extrema exemplen på 
detta är de förslag om att iscensätta bockbrasan legalt som 
framkastats de år pyromanerna ”slarvat”.



”Gör den hittills kriminella nedbränningen av bocken 
laglig och låt traditionen leva vidare i den andan. I vår 
fantasilösa stad finns det så litet av begivenheter, så kan 
nya skapas bör man inte försitta tillfället.” (A.B. 5/12-81).

I Gefle Dagblad 1986 kunde man snarast tala om ett oroat 
tonfall när bocken verkade klara sig alltför länge: ”vem vill 
ha en 12, 5 meter hög halmbock när glada julen är slut?” Man 
föreslog att den skulle eldas upp i organiserade former ”Så 
att Gävleborna inte blir alldeles utan den traditionella bock
bränningen” (G.D. 2/1-86). En ordförande i den gymnasie- 
förening som byggt julbockar sedan 70-talet berättade för 
mig att det mest varit besvärligt när den stått kvar obränd ett 
år. Efter en hel del huvudbry fick den sluta sina dagar som en 
kompakt isklump i den strömmande Gavleån.

Alltid är det just branden som framhålls som hotet mot 
bocken trots att den också har skadats på andra sätt. 1976 års 
halmbock blev till exempel nedmejad av en bil. 1971, 1972, 
1978 och 1983 bröts bockarna sönder eller puttades omkull. 
Ändå är det pyromanin som gång på gång framhålls i pres
sen. I december 1979 står det till exempel att läsa i Gefle 
Dagblad ”Varje år har någon tänt på det juldjur som Natur
vetenskapliga Föreningen på Vasaskolan tillverkat (G.D. 
3/12-79). Det som framhålls som ”traditionellt” är inte bara 
att bocken förstörs utan också hur den förstörs.

Kanske är det föreställningen om eld som något renande, 
allt förtärande, som spelat in? Att elda upp något är ett 
uråldrigt sätt att offra, att förpassa döda till det hinsides och 
att rituellt tillintetgöra. Kanske har det också haft någon 
betydelse att det varit brandmän som byggt den större bock
en.

När Gävlestudenter vid Linköpings universitet lät bygga 
en egen bock förbjöd universitetet bockbyggandet som ”all
mänfarlig verksamhet” av rädsla för att traditionsmanu-



skriptet skulle följas (G.D. 15/12-89). I december 1992 stod 
en halmbock på Medborgarplatsen i Stockholm. Den var 
lindad med röda band för julen och med gröna och vita för 
fotbollslaget Hammarby och slutade följdriktigt som en 
ynklig hög förkolnade halmrester. När bockbyggandet 
sprids, sprids också det traditionsmanuskript som vuxit 
fram i Gävle under åren.

En annan uppgift som ofta förmedlas i tidningarna är att 
ingen eller åtminstone bara en enda bockbrännare någonsin 
har blivit gripen. I Arbetarbladet 2/12-85 står till exempel att 
läsa: ”Bockarna brukar som bekant brännas, men aldrig har 
man hittat de skyldiga. Jo förresten, den första bockens ba- 
neman avslöjades och dömdes till fängelse i sex månader.” 
1990 konstateras uppgivet: ”Polisen har inte vidare stort 
hopp om att få fast den här bockbrännaren - heller” (G.D. 
17/1-90).

I januari 1986 påstås än en gång att det bara är den förste i 
den långa raden av bockförstörare som avslöjats. ”Sedan är 
det aldrig någon bockbrännare som åkt dit” (G.D. 2/1-86).

Att hävda att bara en förövare skulle ha åkt fast är uppen
barligen en underdrift. Förutom den förste fick man tag på 
två gärningsmän från Hofors 1970, en skyldig sjuttonåring 
1974, en ung man 1986 och året därpå några berusade för
övare som tänt på inför en massa vittnen.

Julen 1992 greps en ung man som erkände sig skyldig till 
årets tre bockattentat. Hans brott rubricerades som mord
brand, med hänvisning till att han också tänt eld på en halm
krans som hängde på dörren till en lägenhet och därmed 
utsatt människor för fara. Hur mycken uppdämd vrede som 
i själva verket rörde bockbränderna kan man bara spekulera 
i. Han dömdes till femton månaders fängelse.

När jag först började söka efter tidningsartiklar om jul
bocken i Gävle var jag själv invaggad i de gängse föreställ
ningarna; att bocken brinner varje år och att ingen någonsin



har åkt fast för brottet. Men på båda punkterna har jag varit 
tvungen att nyansera min bild.

Det är inte i sig intressant att man från och till kan beslå 
pressen med motsägelsefulla uppgifter om julbockarnas 
öden. Vad jag velat framhålla med dessa exempel är att man 
ofta föredragit en dramatiskt redigerad version framför 
verklighetens mer oregelbundna och oförutsägbara räcka 
skeenden. Pressens version som renodlat inslagen av tävlan, 
hot, beskydd och revolt har kunnat låna sig till ett mer 
pluralistiskt användande än om man presenterat det verkliga 
och mer splittrade händelseförloppet. I det följande vill jag 
ge några exempel på hur denna utkristalliserade berättelse 
attraherat olika meningsladdningar.

Tävlingen

En bagare vid Slottstorget berättade i en DN-intervju att 
han såg kampen om bocken som ett slags ishockeymatch. 
När bockens vänner funnit ett nytt medel som skulle stoppa 
brännarna ville man inte ”gå ut och avslöja taktiken för det 
andra laget” (D.N. 9/12-88). Hans uttalande speglar det in
slag av lekfull tävlan som återfinns i turerna kring halm
bocken. Den årligen återkommande konflikten lånar sig till 
tävlan mellan gamla och nya rivaler.

Den bockbyggande gymnasieföreningen odlar en studen
tikos fiendskap med konkurrerande föreningar och gymna
sieskolor. Bland andra har också dessa misstänkts för att 
ligga bakom bränderna. Vad man vet är att dessa rivaliseran
de gymnasister ibland placerat retfulla parodier av julbocken 
på torget. Ett år ställdes en jättelik ölburk av det lokala 
märket ”Bocken” ut. ”Vi vill driva lite med alla bockarna på 
Slottstorget” förklarade de som låg bakom (G.D. 30/11-87). 
Ett annat år dök en enkel bock av hafsigt ihopfogade plan



kor upp på torget. Någon hade skrivit ”TRÄBOCK” på 
den.

Ett gäng blivande plåtslagare konstruerade en garanterat 
brandsäker bock till julsäsongen 1989. Den var helt i galva- 
niserad plåt och prydd med röda band. Det finns uppgifter 
om att möjligheten att fräta sönder plåtbocken med något 
slags syra diskuterades.

Byggandet och brännandet av halmbockarna har infogats i 
en studentikos tävlan där man haft som sport att skada eller 
driva med rivalernas maskot. En medlem i gymnasieför- 
eningen, som jag talat med, berättade att man ibland trott sig 
veta vilka brännarna varit men inte velat tjalla. Man tävlar 
visserligen mot varandra men i samma tävling och spelet kan 
bara fortsätta så länge båda parter är hängivna kampen. Det 
vore lika mycket av lekförstörelse att koppla in polisen som 
att ge sig och sluta bygga bockar.

När en bock byggdes på Medborgarplatsen i Stockholm 
1992 och därpå brändes misstänkte byggarna (Hammarbys 
fotbollssupporters) omedelbart någon av sina två ärkefien
der:

”Nu är vi förbannade. Vi har blivit utmanade och inget
ska stoppa oss.------ Ryktena går att det är Blue Saints
(Djurgårdens supportrar) som har slagit till. Det kan vara 
de eller också de där gulsvarta i Solna (AIK:s Black Ar
my)” (D.N. 8/12-92).

Traditionsmanuskriptet som tagit form i Gävle erbjuder 
bränsle åt ännu en rivalitet.

Ytterligare en polarisering är den mellan köpmannaföre
ningens stora bock och gymnasisternas mindre. ”De tog vår 
tradition utan vidare” beklagade sig den Naturvetenskapliga 
föreningen vid Vasaskolan när deras bock fick sällskap 1986. 
Köpmännen kontrade med att hävda att ungdomarnas ska
pelse hade föga likheter med en bock (G.D. 1/12-86).



Och plötsligt hade man ännu en tävlan utöver den mellan 
brännare och bevarare. Den nya tävlan gällde vilken av de 
båda julbockarna som skulle klara sig längst, vilken som var 
sötast, störst, mest folkkär osv. Båda bockarna har sina an
hängare. Den stora är den som kammar hem världsrekord åt 
staden men om man granskar insändare och pressröster 
framstår den mindre som minst lika älskad.

Gymnasisternas halmbock sätts ibland i motsats till den 
större som ges epitet som ”julhandelsbock”, ”bocken som 
lyser kommersialism lång väg” och ”krämarsymbol”. Ett år 
gav gymnasisterna uttryck för upplevelsen att köpmännens 
bock var producerad i ekonomiskt vinningssyfte genom att 
påstå att den såg ut som ”made in Hongkong”. Gymnasie- 
föreningens bock däremot förknippas med skaparglädje, 
osjälviskhet och personlighet. Den har framställts som radi
kal genom att kallas ”alternativ” (A.B. 21/12-87) och ”pro
testbock” (G.D. 1/12-86).

I vissa insändare blir det tydligt att köpmännens bock 
smutsas av sin roll i julhandeln och av de pengar den eventu
ellt drar in åt sina sponsorer. Kanske är affärsidkarna och 
deras lönande verksamhet ovanligt laddade ämnen i Gävle 
där handelsmännen haft en ställning nästan jämförbar med 
adelns?

Pyromanerna tycks iallafall inte ha gjort någon större 
skillnad på de båda. Men kanske är det olika brännare som är 
i farten när de två bockarna brinner? En man, som berättade 
för mig att han en gång försökt tända på den stora bocken, 
underströk att han aldrig skulle ha kommit på tanken att 
skada den mindre. För honom tycktes de representera två 
motsatta aspekter av julen - köpmännens vinstintresse och 
helgfriden.

De första julbockarna byggdes och brändes i Gävle under 
60-talet då det offentliga samtalet i mycket högre grad än 
idag präglades av kritik mot kommersialism och materiellt



överflöd. Skyltsöndagarna 1967 och 1968 rapporterade lo
kalpressen både om jättejulbocken och om antijuldemonst- 
rationer på Slottstorget. Genom att kontrastera och sätta 
köpmännens och gymnasisternas bockar i ett motsatsför
hållande kan ett fortsatt samtal om julens kommersialisering 
föras.

Ordning och kaos

Om man, som t.ex. Hammarbyfansen, omedelbart misstän
ker en igenkännbar fiende för att ha bränt bocken, blir åter
uppbyggandet ett sturskt svar i en pågående krigföring. Men 
ibland kan det finnas ännu större expressiv potential i att 
hålla fast vid den del av pressens traditionsmanuskript som 
betonar att brännarna är anonyma, att bara en enda av dem 
åkt fast.

I Gävles lokalpress framställs den destruktiva kraften yt
terst sällan som en individ. Istället uppmålas ett svävande, 
ogripbart hot som när som helst kan slå till, blint och ore
sonligt. När människor vägrar ge sig inför det, är det inga 
barnsliga fyllerister de bekämpar utan en inkarnation av alle
handa nedbrytande krafter.

Den avpersonifierade bockbrännaren blir ett vakuum som 
drar till sig alla möjliga hotbilder. När militären inringade 
bocken med järnstaket och spanska ryttare 1986 flankerades 
den stora julprydnaden av maktens och ordningens attribut. 
Och den inkallade chefen från I14s regemente kunde med 
stort allvar utbrista: ”Det här är ett sätt att inte kapitulera” 
(G.D. 5/12-85).

Bockstriden fungerar inte bara som attraktionspunkt för 
diverse separata hotbilder, den verkar också som en enande 
faktor. Gävleborna som vaktar bocken sätter sig i motsats 
till en kriminell grupp och till förstörelse. Genom kontras



ten tecknas en självbild präglad av enighet, bevarande och 
uppbyggande. Förhållandet mellan det enade samhället och 
den oinordnade, individuella viljan uttrycks år efter år. Ett 
litet ingrepp från den laglöse stjälper de mångas ansträng
ningar. Kaos attackerar gång på gång ordningen och rubbar 
den - men bara för ögonblicket. Ordningen ger inte vika. 
Den återupprättas ständigt.

För lika viktigt som det är för julbockens värdeladdning 
att den är hotad är det att man inte ger upp inför detta hot. 
Bocken kommer igen år efter år. Trots att alla anar att det 
bara är en tidsfråga när den kommer att förstöras, vill man se 
den där igen. Det storslagna ligger just i detta. Bockbyggar
na ger sig inte. De börjar om från början igen.

Denna envishet hos byggare och bevarare ingår också i det 
av pressen tydliggjorda traditionsmanuskriptet. När tid
ningarna rapporterar om en bockbrand talas sällan (kanske 
aldrig?) om att man fått nog. Det vanliga är istället att någon 
bockbyggare får intyga att man inte gett upp. ”Nej, vi kom
mer igen nästa år” (G.D. 7/12-89). ”Men ge upp skall vi inte. 
Våldet ska inte få segra” (A.B. 21/12-87). ”Men hornen är av 
järn, så dem ska vi använda till nästa jul igen!” (A.B. 23/12- 
87).

När ett tjugotal ungdomar bar fram sin bock i december 
1989 tog den församlade allmänheten upp en spontan app
låd. Ungdomarnas bock hade blivit skadad men de skande- 
rade i kör: ”Bättre med en trasig bock, än att vara utan!” 
(G.D. 4/12-89).

Flera föreningar anmälde sig vintern 1989 villiga att vakta 
bocken helt gratis. Upprättandet av ett slags medborgargar
de föreslogs. Man ville göra en lista på folk som var in
tresserade av att skydda bocken. Om tillräckligt många an
mäler sig, så kanske var och en inte behöver tjänstgöra som 
vaktare mer än någon timme” (G.D. 30/11-88).

Det är som hade man äntligen lyckats lokalisera den punkt



där det onda anfaller världen och som kunde man - genom 
att skydda denna hotade, sårbara länk - äntligen hejda våld, 
kriminalitet och upplösning.

Födelse, död och åter uppståndelse

Trots att halmbockarna varierat i storlek och utseende från 
år till år och ibland till och med ställts i ett motsatsför
hållande till varandra uppfattas och omtalas de ofta som en 
och samma.

Redan den andra bocken var omöjlig att betrakta utan 
hänsyn till dess föregångare. När en ny halmskapelse presen
teras på torget i jultid beskrivs den som samma Gävle julbock 
som stått på torget i alla år. Därav förmedlar man intrycket 
att det är en och samma bock som återvänt. ”En trumpetfan
far för den gamla bocken!” (G.D. 2/12-86). ”Bocken på plats 
igen” (G.D. 4/12-78) förkunnar tidningen belåtet, eller också 
vitsas det: ”Comebock!” (G.D. 12/12-89).

Ett stilistiskt drag bara? Ja delvis, men det skapar känslan 
av ett cykliskt förlopp. Det är inte en ny bock som byggs 
upp, det är julbocken i Gävle som återuppstår. Bocken för
svinner inte när den bränns. Den bidar bara sin tid. Nästa år 
kommer den tillbaka igen.

I pressen framställs byggande och brännande som dia
lektiskt förbundna i ett årligen återkommande förlopp. Man 
kan se traditionsmanuskriptet som tredelat, med byggande, 
brännande och återuppbyggande som de tre delarna. Dessa 
skapar ett cykliskt förlopp genom att den första och den 
tredje delen sammanflätas.

Ordvalet i de pressröster som jag har studerat för tanken 
till den tredelade strukturen i ett annat, mer mytomspunnet 
förhållande - det mellan födelse, död och återuppståndelse. 
Ett år noterade en intervjuad flanör förtjust att bocken såg



Ett yttre hot skapar nya - om också igenkännbara - gemenskaper och 
hjältar. Männen på bilden är medlemmar av en av de många ideella 
föreningar som turades om att vakta bocken nattetid 1989. I reportaget 
där bilden ursprungligen publicerades (G.D. 15/12 -89) framhölls att det 
var 25 grader kallt under deras pass. Väktarna ser inte in i kameralinsen 
utan blickar förbi och bortom betraktaren mot nattens förmodade an
gripare. Foto Kurt Elfström/Gefle Dagblad 1989.



”nyfödd” ut (A.B. 2/12-86). Ibland har branden beskrivits 
som en dödsolycka: ”Elden spred sig blixtsnabbt från ena 
benet vidare till kroppen och huvudet” (G.D. 27/12-92). Man 
yrkar också på brottsrubriceringen mordbrand och ett år bars 
bockens förkolnade skelett ut i en begravningsprocession.

När bocken inte bränts väljer man att säga att den över
levde. Och när den monterades ner obränd i januari 1989 
blev rubriken ”idag dör bocken en naturlig död” (G.D. 9/1- 
89). Det tionde året som gymnasieföreningen presenterade 
en bock meddelades att den hade fått tillökning, en liten 
”böckling” hade fötts och bars ut tillsammans med den stör
re. Bocken förökar sig. Trots det dödliga hotet mot den 
sjuder den av livskraft och uttrycker fruktsamhet och till
växt. Ordet bock har ju också sexuella konnotationer.

På den offentligt exponerade bockkroppen kan levande 
kroppars villkor och begränsningar projiceras men också 
drömmen om deras gränsöverskridande. Flera år har gävle- 
borgarna inte velat vänta ända till nästa jul med att bygga 
upp sin bock. Hopskramlade pengar och frivilliga insatser 
har återställt den nedbrända julbocken redan samma säsong. 
I december -92 till exempel jobbade frivilliga från brand
kårens idrottsklubb febrilt med att knyta halm vid den soti- 
ga stommen. ”Bocken reser sig ur askan” skrev Gefle Dag
blad den 9/12-92. I en insändare kallades den ”vår egen 
Särimner i halm” (G.D. 6/12-89). Halmbocken samman
länkas med mytologiska figurer som, liksom den själv, till
skrivs förmågan att återuppstå gång på gång.

Gävlebocken

I samband med att Gävle kommun började bidra till bockens 
kostnader bestämdes det att kommunvapnet skulle ställas ut 
tillsammans med den. I lokalpressen har bocken kallats ”en



Medlemmar av Naturvetenskapliga föreningen bär sin nedbrända bock 
genom staden i en stiliserad begravningsprocession. Längst fram - i topp
luva - går en violinist och spelar sorgemusik. Deltagarna i processionen är 
klädda i vita rockar som tillsammans med föreningsemblemetpå bocken - 
en dödskalle mellan lagerblad - fulländar bilden av de unga naturvetarna 
som utforskare av livets och dödens mysterier. Foto Kurt Elfström/Gefle 
Dagblad 1979.

trevlig jultradition som Gävle är ensam om i hela landet” 
(A.B. 8/12-87) och ”Gävles stolthet” (G.D. 12/12-89). Ofta 
talas det om vilken ryktbarhet stadens julprydnad fått utom
lands. ”Tidningar över hela världen publicerade bilder på 
bocken” (G.D. 16/12-88). Den ”har givit god PR för kom
munen långt utanför landets gränser”. Platsen där den står 
omtalas som ”den lilla snöklädda gräsplätten som blivit 
snudd på världsberömd” (A.B. 21/12-87). När bocken kom 
med i den kända Guinness rekordbok fanns något i Gävle 
som var det största i sitt slag! I Arbetarbladet kommentera-



des detta med rubriken: ”Gävle håller måttet” (A.B. 2/12- 
86). Till julbockens alla funktioner kan vi lägga ytterligare 
en, den som Gävlesymbol.

Vid årsskiftet 91/92 var Gävleborgs län hårt drabbat av 
lågkonjunkturen och hade landets högsta arbetslöshet. 
Dessutom hotades Hälsingeregementet 114 av nedläggning. 
En kommitté bildades för att planera en manifestation för 
politiker och beslutsfattare i Stockholm. Med denna, den så 
kallade Gävleborgskampanjen, hoppades man kunna samla 
länets invånare i kampvilja och solidaritet bakom gemen
samma krav.

Efter en del diskussion valde man att framföra sina pro
tester genom att skicka julbocken till Stockholm. Nu kom 
den att kallas ”Hälsingebocken”. Det motiverades bl.a. med 
att en bock ingår i Hälsinglands liksom i I14:s vapen. När 
regementet gick högvakten vid Stockholms slott för sista 
gången hade man med sig en levande bock som maskot. I 
publiken hörde jag folk som förknippade halmbocken och 
det lilla levande djuret. Man skämtade om att åtminstone 
denna get inte gärna kunde brännas upp.

En annan orsak till att man valde bocken uppgavs vara att 
den var något som förenade folk i hela länet. Det fanns de 
som tyckte att ett sönderbränt bockskelett skulle ha talat 
ännu tydligare om det krisdrabbade länet men det blev en 
nybyggd bock, inhyrd av köpmannaföreningen, som skicka
des iväg.

I Gävle defilerade den till militärmusik runt Slottstorget. 
Omringad av 114 - personal med facklor i händerna be
skådades den av tusentals Gävlebor inför avfärden till Stock
holm. För att klara resan måste bocken monteras ner. Men i 
Stockholm sattes den ihop igen och fördes på en flotte från 
Stadsgårdskajen och fram till Lejontrappan där den togs 
emot med salut och hurrarop (av en skara som i och för sig 
var betydligt mindre än den som vinkat av den).



Roberto DaMatta (1984) har påpekat att förflyttningar av 
ting och roller från deras ursprungliga domäner ofta utgör 
kärnan i rituella processer. När något överförs från sitt ”na
turliga” sammanhang till ett väsensskilt, kallar det på upp
märksamhet och kan inverteras, överdrivas eller neutralise
ras.

När julbocken flyttades från Gävle till Stockholm trans
formerades den till en samlande bild för hela Gävleborgs län. 
Själva färden - rörelsen över vattnet och ankomsten till ka
jen - poängterades under manifestationen. Man förtöjde inte 
omedelbart bocken där man ville ha den utan lät den först 
färdas en bra bit på vattnet. Dess ankomst och själva resan
det framhävdes och kunde följas noga. Det perifera fördes in 
i centrum för att placeras så nära maktens kärna som möjligt, 
på synavstånd från slott och riksdag. Det avvecklingshotade 
nordliga Gävle kom i bockskepnad till Stockholm som ett 
inlägg i dagens regionalpolitik.

I sitt tal i Stockholm motiverade landshövdingen valet av 
bocken som enande symbol med att den bränts ner så många 
gånger men varit ”seg och envis och kommit igen precis som 
gävleborgarna”.

Tjugosex år efter den första bockbranden antogs bocken 
vara en så etablerad bild av samling mot det destruktiva, att 
ingen förväntades förknippa den med dess funktion som 
juldekoration. Nästan en månad efter jul skulle den föra 
tanken till uthålligheten och livskraften hos ett krisdrabbat 
län.

Sammanfattning

Det årliga dramat om Gävle julbocks uppgång och fall utspelas 
dels på Slottstorget dels i de stiliserade och tillrättalagda be
rättelserna om vad som sker där, i traditionsmanuskriptet.



Omgiven av välfärdssamhällets olika institutioner: Stads
bibliotek, Folksam och Socialkontor, ligger den välskötta 
gräsmatta där julbockarna varje år byggs upp. I våra stads- 
landskap har torgen varit något av både ingenmansland och 
allmänningar och sedan mycket länge också platser där åsik
ter kan ventileras, varor och livsstilar bjudas ut; de är estra
der för samhällets mångsidighet.

Den amerikanska folkloristen Susan Davis (1986) menar 
att själva begreppet ”den allmänna platsen” är förknippat 
med demokrati och genomsyras av opartiskhet och av frihet 
att fatta alla möjliga val i ett förutsättningslöst utbud av 
handlingar och meningsutbyten. På torget ska alla kunna 
komma till tals, och hela samhället bli delaktigt och med
vetet om vad som sker där.

Tillfällen då det offentliga rummet omvandlas till en arena 
för det rituella och då folk ger uttryck för sina erfarenheter 
och värderingar i symboltäta, dramatiserade former har bl a 
diskuterats inom den amerikanska performance-inriktade 
folkloristiken. Den amerikanske folkloristen Roger Abra
hams definierar sitt begrepp ”display events” som förbe
redda offentliga tilldragelser där handlingar och föremål lad
das med mening och ställs ut till beskådande (Abrahams 
1981). Med denna definition lyfter han fram det uppvisande 
och det meningsladdade draget hos till exempel parader och 
karnevaler.

Men exemplet med julbocken i Gävle visar också att upp
visande inte alltid är ett enkelt och självklart uttryckande, 
inte någon friktionslös kollektiv manifestation i stadens 
hjärta. Om utplaceringen av bocken är ett slags påstående är 
påföljande bockbrasa ett svar. Traditionen har mer drag av 
konflikt än av gemensamt berättande. Slutgiltig kompromiss 
saknas men samtalet blir tydligare i takt med att de inblanda
de får en klarare känsla för detta språks grammatik.

Julpyromaner och bockväktare är beroende av varandra.



Bara tillsammans får deras handlingar sin retoriska laddning. 
Vore bocken inte hotad skulle återuppbyggandet och vär
nandet av den vara meningslösa handlingar, försvarades den 
inte så kraftfullt skulle brännandet tappa sin uttryckskraft. 
Alla de som ser något värt att förstöra eller försvara i bocken 
stöds av traditionsmanuskriptet som framhåller att bocken 
alltid brinner.

Byggande och brännande är inte heller en konflikt mellan 
enbart två urskiljbara grupper. Många ges utrymme på den 
symboliska scen där denna dramatiserade strid utspelas. 
Bockkonflikten är en expressiv och retoriskt användbar bild 
som liksom en magnet drar till sig och ordnar en mångfald av 
disparata betydelser.

Inte bara de som rör sig i torgets rituella zoner, utan också 
alla de som kommenterar händelserna - skrattar, gråter och 
berättar - deltar med hjälp av den väldiga konversations - 
pjäsen julbocken i samtal om sig själva, sin skräck och sin 
styrka. De offentliga formaliserade handlingarnas emotio
nella laddning, uttryckskraft och symbolvärde lyfts fram 
och accentueras av det traditionsmanuskript som jag försökt 
frilägga - främst med hjälp av lokalpressens rapportering.

Jag har velat visa hur massmedia fungerar som en för
längning av den offentliga platsen, som det bekräftande öga 
som redigerar genom att förstora och framhålla vissa händel
ser på bekostnad av andra. I de båda lokaltidningarna Arbe
tarbladet och Gefle Dagblad framställs brännandet som en 
ofrånkomlig del av julbockstraditionen som helhet. När 
bocken står oskadd alltför länge ger man uttryck för för
våning och besvikelse och lägger fram förslag om att legali
sera brännandet, och därigenom ytterligare försäkra sig om 
att det beteende som anses ”traditionellt” upprepas. I det 
traditionsmanuskript som tar form i pressen ingår också att 
bara en enda pyroman har blivit avslöjad och straffad.

Berättelsen om bocken som alltid bränns av namnlösa van



daler för att omutligen återkomma året därpå är förenklad 
och typiserad men den visar på en tydlig polarisering och ett 
envist, cykliskt förlopp. Dessa bilder lånar sig bland annat till 
metaforer för striden mellan ordning och kaos, mellan liv och 
död och mellan kampviljans och förstörelsens estetik.

I denna förmåga att hysa många sinsemellan motsägelse
fulla betydelser och laddningar ligger nyckeln till att en ur
sprungligen tämligen harmlös juldekoration har kommit att 
spela en så storslagen roll i Gävle de senaste tre decennierna.
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