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Jeg tror ikke det er en hundeeier i Norge som på en eller annen måte ikke er engasjert i saken som 

ruller i media vedrørende saken mellom NKK og hundeoppdrettere på ene siden, og NOAH, DB og 

WWF på andre siden. Stikkord: etisk hundeavl, avlsforbud på raser osv. Begge leire har godt 

begrunnede bekymringer vedrørende velferden blant hunder, rasers fremtid og i det hele tatt hvor 

veien går videre. La meg si det like godt først som sist: Jeg tror ikke noen vil se noen hunder lide. 

Jeg tror ikke noen er uenig i at rasene i denne omgang har utfordringer, engelsk bulldog og cavalier 

king charles spaniel. Det ligger også i kortene at avl på flere raser vil være utsatt dersom dommen 

blir stående. Som oppdretter er det vanskelig å ikke bli berørt og engasjert av denne saken, noen 

ganger koker det litt i ord og jeg vil gjerne dele noen av tankene mine med dere nå som saken har 

fått noen dager på seg. Dette blir et langt innlegg, så sett dere godt til rette. Og jeg håper dere tar 

dere tida til å lese til siste ord.  

 

At de nevnte rasene ser jeg at det er hunder som har store problemer. Det bestrider jeg ikke. 

Samtidig vil jeg også få frem at jeg har sett mange hunder av rasene på utstilling opp gjennom årene 

som har vært helt fantastiske. Jeg kjenner også oppdrettere som virkelig tar helse på alvor, som får 

frem flotte og sunne hunder. Ei cavaliertispe jeg kjenner til, er 14 år og har levd et sunt og godt liv, 

hatt flere kull og fått avkom med god helse. Det er da ikke alt som er svart, eller er det? Igjen, jeg 

bestrider ikke at det er individer som har en helse som er bak mål, men det gjelder ikke alle. Det har 

jeg sett med egne øyne. For en del år siden rullet det et program på NRK om hundeavl på et gitt 

antall raser, hovedsakelig i England, hvor vi kunne se hunder som virkelig slet med alvorlige 

helsetilstander. Det var intet annet enn opprørende. Jeg gråt, magen vred seg og jeg lovte hellig at 

slikt skulle ikke mitt oppdrett bli. Ikke faen. Jeg ble sint på de som kunne bruke så syke linjer i avl, 

hvordan de kunne tillate at affekterte hannhunder kunne bli far til så mange hunder fordi de ikke 

viste så sterke symptomer.  

 

Så er det dette om oppdrettere avler på en etisk god måte. At det finnes oppdrettere som setter 

titler foran helse, tviler jeg ikke på. På samme måte som det er oppdrettere som ser verdien i en 

avlshund som ikke vinner de største titlene fordi de vet hva som ligger på linjene av rasekorrekthet, 

gemytt og helse. Det er ikke bare svart-hvitt, det er en hel haug av grå nyanser også. At raser som har 

store utfordringer har en enda større jobb foran seg, bestrider jeg ikke. Parallelt er det viktig å ikke 

glemme at avlsarbeid tar tid, og at det tar tid før vi ser effekt av tiltak som blir satt i gang, kan jeg 

bare håpe at folk forstår, samtidig som jeg også forstår at folk er utålmodige. Igjen, det er ingen som 

liker å se hunder lide. TA BOAS-graderingen for kortsnutehunder for eksempel. Den ble satt i system 

av NKK så sent som høsten 2019. Joda, det var sent, men bedre sent enn aldri. Så hvorfor ble den 

ikke satt i system tidligere?  

 

Det ble gjennomført et studie i England fra 2011-2014 som omhandlet BOAS. Dette studiet ble 

publisert i 2015. Studiet ble så gradvis prøvd ut, og nådde NKK og Norge sommeren 2019. I løpet av 



høsten 2019 fikk NKK satt dette i system. Jeg har lagt til noen kilder i slutten på dette innlegget hvor 

dere kan lese mer inngående hva dette dreier seg om, men veldig kort (og kanskje banalt) forklart, så 

dreier det seg om et system som graderer luftveissymptomer hos hunder med korte snuter og brede 

skaller. Det er nå jeg vil tilbake til dette med avl, tiltak og tiden det tar å se effekter. Oppdrettere som 

tok i bruk BOAS så snart det ble satt i system, gjorde det sikkert på aktuelle avlshunder allerede da. I 

etterkant av dette, og på respektive testede hunder, så ble det satt kull på hunder som hadde gått 

gjennom testen. Dette med testresultater vil jeg komme tilbake til. Hundene fra disse kullene har 

først nå, i fjor altså, nådd en alder der de er klare for sine kull, også da etter en BOAS gradering. Det 

jeg vil frem til, er at vi har egentlig ikke sett effekten av hva BOAS-graderingen/graderte hunder i 

Norge vil bli.  

 

Så dette med testresultater. Jeg leste et sted at hunder som hadde fått grad 2 var klarert for avl. Det 

er i utgangspunktet opprørende, for dette er hunder som på en eller annen måte er affektert. Ikke 

alle med grad 2 vil ha behov for operasjon, men at de er påvirket er klart ut fra hva jeg har lest. Det 

har vært et krav at hunder med grad 2 kun skal parres med en hund med lavere grad. Et argument 

for å bruke hunder med grad 2, er å ivareta den genetiske variasjonen i rasen. Jeg vil også nevne at 

veterinærer som setter grad 2, blir oppfordret til å bemerke om det er en sterk grad 2 (på grensen til 

3) eller svak grad 2 (på grensen til 1). I tillegg så er NKK klar på at hunder med grad 3, og hunder som 

er operert (uavhengig av grad) ikke skal brukes i avl. Her kommer også veterinærene inn, som skal 

innrapportere BOAS-operasjoner til NKK. Det får de så klart bare gjort på registrerte hunder, men 

endog. Nå skal ikke dette innlegget dreie seg bare om BOAS, så jeg skal gå videre. Jeg ville bare gå litt 

nærmere inn på ett av tiltakene som har berørt avlen av de brachycepaliske rasene.  

 

Det er nå jeg kjenner litt på det å gå inn på det som ble dommen i tingretten, at det ikke skal avles på 

disse rasene i Norge. Det er mye fornuftig som står beskrevet i dommen, men det er også ting jeg 

synes er uheldig. For eksempel på side 3 hvor det står at oppdretterne som er omtalt i saken ikke 

påstås å ha gjort noe feil. Det er vanskelig da å tenke at oppdrettere som er dratt direkte inn i denne 

saken er dratt inn for å statuere eksempler. Det at det oppleves vanskelig og urettferdig for disse 

oppdretterne, blir det vist forståelse for i domspapirene. Videre på side 3 blir det gjengitt fra 

dyrevelfersloven §25 om robusthet og helse, og at dyr med vesentlig risiko for helseproblemer ikke 

er robuste dyr. I NKK sine retningslinjer for avl er det klart: Kun funksjonelt friske hunder skal brukes i 

avl og de sier at hunder som er operert for BOAS ikke anses som funksjonelt friske hunder. Her 

eksisterer det et system (som nok dessverre er åpent for en viss grad av tolkning) for hva som er 

sunne avlsdyr. NKK sine retningslinjer om avl knapt blir nevnt med ett ord i dommen, og i tilfelle lite 

vektlagt, det er som det knapt eksisterer. Stort sett er det formålet med NKK blir nevnt. Dette synes 

jeg er uheldig at blir utelatt fra papirene.  

 

Et par andre bemerkninger: I domspapirene står det at DB (Dyrebeskyttelsen) Oslo/Akershus tok opp 

dette med etisk avl i 2015 og at landsstyrelsen bevilget penger til dette arbeidet i 2017. La meg 

minne om at BOAS-studiet ble publisert først i 2015. Jeg vil også minne om at NKK fikk tatt i bruk 

BOAS-graderingen høsten 2019, etter at DB satte mer fokus på hundeavl etter en utstilling i 2018. Vi 

snakker her da ikke mange år tilbake. Det ble i etterspillet etter denne utstillingen ikke påpekt plikt 

eller varsler om tiltak fra Mattilsynet, som er offisiell tilsynsmyndighet for dyrevelferd i Norge. 

Mattilsynet har også avvist NKKs henstilling om at veterinærer skal innrapportere BOAS-opererte 



hunder. Hvorfor er ikke Mattilsynet part i denne saken hvis de ikke har påpekt tiltak og til og med 

avvist en henstilling fra NKK om rapporteringsplikt? Jeg har ikke svaret, jeg bare undrer.  

 

Så hvor stort er omfanget av helseproblemene til de nevnte rasene? La meg referere et par 

eksempler på hva som står omtalt i domspapirene. Da blir det også naturlig å sammenligne med 

England som tross alt er rasenes hjemland og de som har ansvar for rasestandardene. Sitat 

domspapirer: «Norske tall fra uselektert Bulldog-populasjon viser dertil mindre alvorlig BOAS enn 

engelske undersøkelser – hele 80% grad 0 og 1; 15% grad 2 og bare 5% grad 3. På sikt kan grad 2 

deles slik at det heller ikke avles på høy grad 2, og at lav grad 2 bare kombineres med grad 0 og 1 

som i mangel av kliniske symptomer må anses som friske dyr.» I 2021 var 62% av parringer med 

engelsk bulldog naturlige, i motsetning til i 36% året før. Det viser en ganske dramatisk økning i riktig 

retning. Historisk sett har tallene vært lave, men i Norge holder tallene på å stige. Det er enda en høy 

andel av av planlagte keisersnitt på rasen, men tallene viser også at flere og flere får mulighet til å 

føde naturlig – og klarer det – selv om det også utføres hastekeisersnitt (noe som før øvrig kan 

oppstå uansett rase). Konkrete tall beskrevet i første halvdel av domspapirene viser at et stort flertall 

av bulldogger som har forsøkt å føde naturlig, har fått til dette. Dette tall som viser at utviklingen 

peker i positiv retning. Det er også klart at sammenlignet med England, så har Norge en relativt 

sunnere populasjon. Dette virker ikke dommen å ta hensyn til. Videre bruker dommen uttrykk som 

«mest sannsynlig ikke mulig å avle bort» og legger mest vekt på dette enn at det også kan være 

mulig, tatt de relativt positive tallene i Norge i betraktning. Dommen vektlegger tall på keisersnitt 

som er et snittall fra mer enn ti år siden. Den hensyntar ikke at det har vært en bedring, men går ut i 

fra et snitt. Her mener jeg ikke at andelen keisersnitt ikke er høy, men jeg forsøker å påpeke at det er 

et arbeid som går i riktig retning.  

 

Så hva skal man gjøre? Igjen, så vil jeg gjenta det jeg sa innledningsvis, at ingen liker å se dyr lide. Det 

vil jeg tro, og virkelig håpe, at alle er enige i. Jeg tror ikke et forbud er veien å gå, og er derfor uenig i 

dommen og håper at den blir anket videre. Det handler ikke om at jeg vil se syke hunder av noen 

raser. Det handler ikke om at jeg vil, eller synes at det er greit, at syke hunder skal brukes i avl. 

Overhodet ikke! Det handler om at det er en rekke tiltak som kan settes i verk og at man må ta seg 

tid til å se effekten av disse. Om en ser på dyr, og da i dette tilfellet hunder, så finnes det aldri en 

garanti for gode resultat. Om en får hunder fra sitt oppdrett som er affektert av ett eller annet, ja så 

skal ikke disse brukes videre i avl. Det bør også være strenge restriksjoner på videre bruk av foreldre 

og kullsøsken. Noen ganger må man som oppdretter stoppe enkeltlinjer, det er det ansvarlige å 

gjøre. Trist som faen, men ja, noen ganger nødvendig. I ett av mine kull var jeg uheldig å få en 

tispevalp med CLP (Calve legg perthes), en fryktet tilstand i sin rase. Jeg valgte å lene meg på den 

svenske raseklubben sine anbefalinger om å utelukke kullsøsken fra avl, og å ta mor til kullet ut av 

avl. Dette var tispens andre kull, og jeg valgte også å ta ut halvsøsken fra det første kullet. Jeg kunne 

ha hatt kull på flere, men jeg har ikke samvittighet til det. Det er ikke slik jeg vil drive mitt oppdrett. 

Det er heller ikke nødvendig, tatt rasens populasjon i betraktning, å bruke halvsøsken i avl. I tillegg 

varslet jeg oppdretter av foreldrene til det aktuelle kullet om hva som hadde skjedd, i tillegg til eier 

av hannhunden og de som tidligere hadde benyttet hannhunden i avl (med oppdretters og eiers 

samtykke). Det er ikke mange oppdrettere, uansett rase, som legger ut uheldige helseresultater på 

egen hjemmeside. For meg faller dette naturlig, også etter inspirasjon fra en medoppdretter og nå 

samarbeidspartner på rasen. Det er godt å være flere som gjør det samme. Sammen er en sterk og 

alt det der.  



 

Flere registreringsrestriksjoner som registreres i Dogweb? Heller det enn at det kommer et forbud. 

Obligatorisk id-merking av valper. Absolutt. Kan det jobbes for å påvirke rasens hjemland for å få til 

et prosjekt med kryssavl i Norge, som gjennom rasen Norsk Lundehund har erfaring på området? Et 

prosjekt i et land (Norge) som har en relativt sunn bestand av rasen. På side 30 i dommen står det 

anført at et årsmøte i cavalierklubben ikke vedtok å starte et kryssavlsprosjekt. Domspapirene nevner 

ikke med et ord hva som lå bak beslutningen til den norske cavalierklubben; Det er ikke opp til den 

norske cavalierklubben, men den engelske (som er ansvarlig for rasen). Dermed er det ikke uten 

videre opp til en norsk klubb for en utenlandsk rase å starte et kryssavlsprosjekt, selv om FCI åpner 

for nettopp dette. Grunnen til at dette i det hele tatt eksisterer relativt greit i Norge, og i ett tilfelle 

med norsk lundehund, er at det er nettopp Norge som har ansvaret for rasen norsk lundehund. På 

side 42 står det om rasehundklubber som «raseeier». Dette kunne med fordel ha vært utdypet da 

det kun er en klubb som er raseeier, og det er i denne saken de engelske raseklubbene. Så klart de 

norske klubbene har et forvaltningsansvar, det er ikke det jeg ikke mener. Det jeg mener er at det er 

viktig med en presis begrepsbruk i en slik omfattende sak som vil få store konsekvenser og 

skapepresedens for fremtiden. Holdningsarbeid for åpenhet rundt helse? Absolutt. Kan oppdrettere i 

større grad tilbakebetale en viss del av kjøpesummen, og slik sett motivere sine valpekjøpere, for å 

helseteste sine hunder, er dette noe som vil medføre økt statistikk som bakgrunn for videre avl på 

linjene. Rapporteringsplikt for veterinærer i tospann med registreringskrav for rasene? Det hadde 

absolutt være noe å se nærmere på da det i flere tilfeller ikke eksisterer i dag da oppdrettere kan 

nekte ifølge et vitne Indrebø (omtalt på side 42). En ting det kan sees på, er om oppdrettere og 

hundeeiere skal få lov til å nekte at resultatet fra en BOAS-test skal gjennomføres. Kan valper av 

aktuelle raser få en midlertidig avlsnekt frem til godkjent BOAS-attest foreligger? Alt dette kan være 

brikker i rasenes puslespill for videre eksistens. Som NKK sier på sin oppdretterskole: Det er ikke farlig 

å være oppdretter av en syk hund, men det er feigt å ikke si noe om det. Mulig det ikke er eksakt 

korrekt gjengitt, men essensen er der. Poenget er at det er flere ting som enda kan gjøres før det er 

nødvendig med et avlsforbud. Det kan være uheldige konsekvenser av for mange krav, det har den 

danske kennelklubben tall det vises til, men det kan også være alvorlige konsekvenser av et forbud, 

som blir enda strengere enn tiltak og restriksjoner. Hva vil det ultimate være? Jeg har ikke svaret, jeg 

stiller bare spørsmål for refleksjon.  

 

Et kryssavlsprosjekt vil i utgangspunktet medføre en viss risiko for å avle inn nye lidelser, men her må 

en ikke glemme at det nettopp på grunn av dette er uhyre viktig å ha satt helseresultater i et system. 

Da må avkom id-merkes og registreres. Flere lidelser kan det også gentestes for på mange raser. Det 

har ikke dommen hensyntatt. Det står på side 30 at det ikke har kommet frem i hovedforhandlingene 

at situasjonen for eksempelvis engelsk bulldog er vesentlig bedre i Norge enn i andre land. Da har 

dommen ikke lagt noe som helst vekt på de tallene som Norsk Bulldogklubb har lagt frem som 

sammenligner statistikken for rasen i Norge og rasen i England. På side 31står det beskrevet at 

tilnærmet alle cavalirerer har CM. Har de undersøkt alle cavalierer? Tvilsomt. Selv om en cavalier ikke 

har fått påvist SM, betyr ikke det nødvendigvis at det dreier seg om en uoppdaget SM. På et annet 

sted i papirene sier dommen at det ikke foreligger kjente forsøk på å avle CM bort fra cavalieren. Har 

de ikke hensyntatt i det hele tatt hvilket arbeid oppdrettere gjør for å unngå denne lidelsen? Her 

motsier jo domspapirene seg selv. Slik jeg ser det vektlegger dommen dermed en antagelse. De kan 

ikke annet enn å ta tak i engelske tall fra 2017, noe som ikke nødvendigvis er representativt for rasen 

i Norge i dag, og ikke spesielt etter at flere norske oppdrettere har gjort en formidabel jobb med sin 

avl. Dommen legger til grunn at symptomfrie hunder automatisk har CM, noe de har svakt grunnlag 



for å si i og med at de ikke har undersøkt alle cavalierer i Norge. For meg ser det da ut som dommen 

er fattet på et mangelfullt grunnlag, eller i det minste har sine svakheter.  

 

Dette med arvelighet. Det er ikke alle sykdommer eller lidelser som nedarves automatisk. I noen 

tilfeller må begge foreldre bære genet for sykdommen/lidelsen. Og om en forelder er bærer av 

genet, må partneren da være fri for genet. I disse tilfellene er det da uhyre viktig med registrering av 

helseresultater og at det er et system rundt dette. Dette sier jeg på generelt grunnlag da jeg ikke 

kjenner arvegangen til det som norsk bulldog og cavalier king charles spaniel kan være rammet av. I 

noen av tilfellene til disse rasene, er kanskje ikke arvegangen kjent heller, men jeg vil tro at de fleste 

norske oppdrettere bestreber seg på å gjøre en best mulig jobb ut fra det som er kjent. Det jobbes 

også med forskning på hvordan kartlegge arvegangen til flere sykdommer/lidelser og å gjøre disse 

testene tilgjengelig for folk. Domspapirene omtaler ikke ulike arveganger for ulike 

sykdommer/lidelser. Dette mener jeg er en svakhet ved dommen. Det står på side 21 i domspapirene 

at §25 (i Dyrevelferdsloven) omfatter all avl som skjer i Norge, uavhengig av om arveanleggene som 

rammes av bestemmelsen er utviklet i Norge eller i utlandet. Videre at man ikke unngår 

avlsbestemmelsen ved å benytte hanndyr eller sæd fra utlandet i avl i Norge. Det som derimot ikke 

står omtalt, er hvilken betydning det har å ha et system rundt helseresultater og viktigheten av dette 

– også for norsk avl. En utdypende forklaring på hva som menes med «når arveanleggende oppsto» 

mangler også. Det differensierer ikke på ulike arveganger. Dette er mangelfullt i mine øyne da det har 

stor betydning for utvalg av avlsdyr. Det anføres i domspapirene at det jobbes med å utvikle en 

testmetode som er mer tilgjengelig for å sjekke for SM hos cavalierer, men det anføres ikke i noen 

grad hvilken betydning dette kan ha for avl på et senere tidspunkt. Det er en professor (Rusbridge) 

som blir nevnt flere ganger i domspapirene. På side 34 står det en liste over symptomer for SM-

S/CM-P for rasen cavalier. Det som ikke står beskrevet, er eksempelvis hvordan det differensieres 

mellom en hund som ikke liker å bli klødd og derfor motsetter seg kløe, og hunder som motsetter seg 

å bli klødd på grunn av sykdom/lidelse. Er ikke dette vesentlig? Skal det være en garanti for at alle 

hunder skal godta å bli klødd til enhver tid?  

 

Jeg frykter at et avlsforbud vil medføre enda større konsekvenser for rasene enn om det ikke er det. 

En av grunnene er kanskje at jeg gjennom flere år har sett hvordan markedet fungerer; Vil folk ha en 

rase, så tenker mange med hjertet og ikke fornuften og skaffer seg rasen uansett. Det kan sikkert 

argumenteres for at dette er å undervurdere valpekjøperes fornuft, men jeg har selv sett potensielle 

valpekjøpere oppsøke meg for valp, fått et nei, og skaffet seg valpen likevel og senere fått 

utfordringer med valpen de endte opp med. Jeg ser hvordan et avlsforbud åpner opp for uregistrert 

avl på rasene hvor det ikke stilles noen krav til helsetesting, og at de resultatene som måtte eksistere 

ikke blir satt i system eller er tilgjengelige for potensielle valpekjøpere i forkant av et valpekjøp. For 

valpekjøpere bør ikke bare sette seg inn i rasen de er interessert i, men også i hvordan den enkelte 

oppdretter driver sin avl. Helseresultater bør være tilgjengelige offentlig samtidig som det også må 

være en viss aksept for at den perfekte hund ikke finnes.  

 

Som de fleste vet, er jeg oppdretter av en rase som ligger i DBs søkelys, chinese crested. På sin 

nettside «Ærlig talt» om hunderaser skriver de, sitat: «Tynn, lite eller manglende pels kan gi 

problemer med hud og temperaturregulering». Joda, noen chinese crested trenger klær når det er 

kaldt, men det er også en rase som ofte blir forhåndsdømt på grunn av sitt utseende. Det er en rase 

som i utgangspunktet ikke har problem med å leve i et norsk klima (uansett hvor i landet), den må 



bare i noen tilfeller kles på. Og ja, kanskje bruke krem med solfaktor. Dette kommer neppe som en 

overraskelse for de som anskaffer rasen, og ser du på majoriteten hundene så klarer de seg helt fint. 

Selv om jeg nå kanskje ikke er helt objektiv her, så er det en rase som har mange fantastiske 

egenskaper. Har ikke denne rasen heller livets rett? Har ikke sunne schäfere livets rett som 

politihunder? Hunder med for mye eller for lite pels? Hvem skal bestemme hva som blir hva, og 

hvordan er det mulig å forholde seg objektivt til dette? Hvor går grensen? Hvor skal forfølgelsen av 

hunderaser (og blandinger) opphøre? Hvilket system skal til for å fange opp useriøse oppdrettere 

som ikke registrerer hundene, renraset som blanding? Man vil gjerne finne ut at det ligger noe til 

enhver rase dersom man leter lenge nok, og ser man på siden til DB, «Ærlig talt», så er det også 

vanskelig å finne en rase som på en eller annen måte ikke passer inn i en av beskrivelsene. Hvor 

stopper dette? Skal alt av hundeavl forbys i Norge på sikt? Hvilke hunderaser/blandinger, hvis noen, 

er «godkjent» av DB, NOAH WWF?  

 

Parallelt med denne saken, vises det tv-programmer som det er vanskelig å ikke bli berørt av. 

Dekningen av saken i media er ganske så ensidig, og vitner om til tider ganske slett journalistikk. Det 

skal et hjerte av stein til for ikke å få medfølelse for valpekjøperen av en fransk bulldog som skjønner 

hvordan hennes hund har vært påvirket av helse gjennom flere år. Det skal mye til for ikke å bli trist 

av å se cavalieren som knapt kan gå grunnet smerter. I cavalierens tilfelle er dette hentet fra England 

i 2008. Hvis situasjonen er så ille i Norge 13 år senere, hvorfor blir det da ikke vist eksempler fra 

Norge? Det blir like meningsløst å sammenligne 13 år gamle britiske opptak med hunder i Norge, 

som det blir å si at schäfere i Pakistan håndtert av menn som ikke har veldig kontroll på hundene er 

representativt for schäfere i Norge.  

 

Jeg ber ikke om at den som måtte lese dette skal være enig med meg. Det jeg ber om, er en aksept 

for at en sak kan ha gode argumenter på begge sider, og at det er tiltak som enda ikke er forsøkt. 

Man kan være enig om å være uenig, selv om det kan gå ei kule varmt innimellom. At man ikke 

trenger å bryte bånd, selv om man skulle være uenig. Jeg ber om at man kan snakke til hverandre på 

en fin måte.  

 

Det er sikkert ting jeg ikke har fått med meg, og dette er et uttrykk for mine tanker rundt saken ut fra 

det jeg har lest. Jeg har ikke fasiten. Jeg har et utgangspunkt som oppdretter gjennom flere år, 

deltager på utstillinger over halve livet, kurs i kynologi og oppdretterskole.  
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