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Ny timelærer
på DBI
| Nicolai Techow er
her i foråret timelærer på
DBI. Men hvem er han
egentlig? Vi har bedt ham
præsentere sig for DBIpostens læsere.
Jeg er 34 år, gift med Maria
og den stolte far til Judith,
Christoffer og deres lillebror
eller –søster, som, om alt går
vel, bliver født engang i april.

Studietiden på DBI
Det var helt naturligt for mig
at knytte til ved DBI fra
starten af min studietid. Det
sociale og åndelige fællesskab
med andre studerende og
lærere her og selvfølgelig ikke
mindst undervisningen var en
stor hjælp for mig. Jeg tror,
DBI har været afgørende for,
hvilken ”slags” teolog og forkynder, jeg er i dag.

Sprog og Paulus
I begyndelsen af studiet arbejdede jeg intensivt med hebraisk og græsk. I sig selv var og
er sprogene gevaldigt fascine-
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rende for mig. Men det blev
jo ikke mindre spændende af,
at krusedullerne begyndte at
give mening og mulighed for
at arbejde ekstra grundigt med
bibelteksterne. Jeg begyndte
så på et tidspunkt at fokusere
mere på Det Nye Testamente
og især Paulus’ breve. I tillæg
til et års ophold i USA, hvor
jeg studerede græsk, Ny Testamente generelt og (igen) især

Nicolai Techow færdes igen på DBI – nu som lærer i Ny Testamente.
Paulus, endte jeg med at skrive både et speciale og en
såkaldt prisopgave om sidstnævnte. Efter kandidateksamen fik jeg så chancen for at
skrive en ph.d.-afhandling om
Paulus og oven i købet at få
løn af Universitetet for det. Så
jeg har været temmelig heldig.
Det, jeg især har beskæftiget
mig med hos Paulus, er hans
tale om »loven«. Det kan
måske lyde kedeligt ved første
ørekast. Men i virkeligheden

er det noget af det mest
centrale, man komme i nærheden af som bibel-forsker. Det
handler nemlig om, hvordan
mennesker bliver frelst, og
om, hvordan Bibelen som helhed hænger sammen og skal
læses. Og så var Paulus jo en
missionær, der var så mærket
af Jesu kærlighed, at han ville
give sin højre arm og mere til
for at mennesker skulle høre
om Jesus og komme til tro på
ham. Jeg kan simpelthen ikke

forestille mig en mere lærerig
forfatter.

Undervisning på DBI
Lige nu underviser jeg et hold
TKM’ere i de metoder, nytestamentlige forskere anvender
især på de tre første evangelier; og fra midten af marts skal
jeg undervise i Galaterbrevet.
Og jeg nyder det i fulde drag.
Cand.theol. Nicolai Techow,
timelærer på DBI i Ny Testamente.

Nye organisationer
med i TKM-uddannelsen
| Indre Mission (IM),
Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) og den færøske Heimamission er blevet optaget som associerede medlemmer i tilknytning
til TKM-samarbejdet.
For ledelsen og finansieringen
af TKM-uddannelsen står organisationerne Dansk
Bibel-Institut (DBI), Dansk
Ethioper Mission (DEM), Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM), Luthersk Missionsforening (LM) og LMs Missionsskole (LMM) - de er de

såkaldte faste medlemmer
eller ejerorganisationer.
Imidlertid er det også muligt
som organisation at have en
løsere tilknytning til TKMuddannelsen via den såkaldte
associeringsordning. Denne
ordning er aktuel, hvis ikke
organisationen har et nævneværdigt behov for uddannelse
af egne medarbejdere til tværkulturelt arbejde. Det er under
denne associeringsordning, at
IM, KFS og Heimamissionen er
kommet med i TKM-samarbejdet.

Flere om rekrutteringen
En løsere tilknytning betyder
dog ikke at tilknytningen er
mindre betydningsfuld for
TKM, for de tre organisationer
går nu aktivt ind i rekrutteringen af nye TKM-studerende
blandt deres medlemmer, idet
de opfordrer til at søge ind på
TKM-uddannelsen, og uddeler
relevant materiale, fx TKM-folderen.
Yderligere vil de associerede
medlemmer være med til at
præge den løbende udvikling
af TKM-uddannelsen, idet de
nu én gang om året deltager

i et såkaldt TKM-forum med
TKM-uddannelsens koordineringsudvalg, som består af
repræsentanter fra de faste
medlemmer. Mødet skal være
et inspirerende forum, hvor
ideer kan luftes, og hvor de
associerede medlemmer kan
give de faste medlemmer
vigtige inputs om, hvordan
uddannelsen tilrettelægges
bedst for at appellere til
potentielle ansøgere i organisationernes bagland.

Af stud. teol. Lars Frederiksen.

Ansøgningsfrist
til TKM
De som ønsker at blive optaget på TKM-uddannelsen til
sommer skal sende en ansøgning senest 1 maj. Skema kan
hentes på TKM’s hjemmeside:
www.tkm-uddannelsen.dk.
Det kan også bestilles hos
DBI eller en af TKM’s
samarbejdsorganisationer.

UDDANNELSEN

Kursus i tværkulturel kommunikation
|

To norske og tre
danske talere skal belyse
emnet ud fra en kommunikations-teoretisk vinkel.
Den 14. til 18. juni tilbydes
et spændende kursus, hvor
vi sætter fokus på tværkulturel kommunikation med
vægt på kommunikationsteori
belyst ud fra cases. Set ud
fra en missional sammenhæng
bliver der desuden sat fokus
på missionæren som person
og på metodiske aspekter
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deltagere er kursusafgiften kr.
900.
Kurset er arrangeret af
Luthersk Missionsforenings

Hovedkræfterne i kursets
undervisning er Øyvind Aadland og Hans Aage Gravaas,

relationer m.m.” Og lektor
Finn Aasebø Rønne og missionsskoleleder Kristian Mogen-

Missionsskole (LMM) i samarbejde med Dansk Bibel-Institut (DBI). Tilmelding senest

som begge har en ph.d.-grad
og kompetence indenfor
undervisning i tværkulturel

sen vil tale om ”Missionsmetodiske aspekter omkring modtagelse af evangeliet”.

tirsdag d. 1. juni til LMM.,
tlf. 3391 2301 eller email:
lmm@lmm.dlm.dk

kommunikation. Til daglig
underviser de ved Mediehøgskolen ’Gimlekollen’ i Kristian-

TKM-studerende og ansatte fra
samarbejdsorganisationer bag

sand, Norge.
Desuden medvirker tværkul-

TKM-uddannelsen kan deltage
uden afgift. For øvrige kursus-

Resultatopgørelse

TKM-student Thomas Olofson

dbi-posten@dbi.edu

Underviserne

turel rådgiver i Indre Mission,
Ingeborg Kappelgaard. Hendes
emne er ”Fokus på missionæren: Stress, konflikt, integritet,

DBI’s årsregnskab 2003

Stud. theol. Lars Frederiksen

Indlæg til DBIposten sendes til

omkring modtagelse af evangeliet.

Regnskab
2003

Balance

Budget
2003

Regnskab
2002

4.812.191
-16.269
83.622
190.134

4.718.074
24.000
100.000
200.000

4.157.704
32.947
97.783

Anlægsaktiver
Omsætningsakt.

Passiver

556.563
5.626.241

379.088
5.421.162

192.257
429.703
4.910.394

-3.571.829
-867.052
-304.659

-3.410.075
-870.000
-370.000

-3.074.357
-851.901
-275.828

-845.088
508
-25.708

-681.087
0
-30.000

-473.438
3.768
-26.958

Løn, pensioner og sociale ydelser
Lokaleomkostninger

Renteudgifter
Afskrivninger
Ekstraordinære omkostninger

-22.926
0
-5.636.754

-60.000
0
-5.421.162

-39.818
0
-4.738.532

I alt

-10.513

0

171.862

31. Dec.
2002

Aktiver

Aktiver i alt
Egenkapital
Hensættelser

Udgifter

DBIposten
Øvrige omkostninger
Renteindtægter

31. Dec
2003

Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Passiver i alt

307.720

312.034

1.114.165
1.421.885

1.069.866
1.381.900

324.532
111.952
506.629
478.772

335.045
66.033
532.129
448.693

1.421.885

1.381.900

Kommentarer til årsregskabet
I gaveindtægterne på kr. 4.812.191 er medregnet en arv
på kr. 237.090. Af dette beløb var kun kr. 100.000 budgetteret som gave, de resterende kr. 137.090 skulle sættes i
en arveudligningspulje. For at regnskabet ikke skulle få et
stort underskud var vi imidlertid nødt til at indtægtsføre

DBI arbejder med bibelforskning og

Årets resultat

dem i 2003.

teologisk undervisning, hvor teologistuderende er den primære målgruppe.
Formålet er at fremme bibeltro forkyndelse, undervisning og mission i Danmark og udlandet.
Frederiksborggade 1B 1.

Vi har fortsat brug for gaver
|

Svag start på det
nye år efter et turbolent
2003.

bulent år. I september så øko-

Oktober måneds indsamlings-

jer om DBI’s økonomi. Starten

nomien meget mørk ud. Kassekreditten var mere end trukket i bund og enkelte regnin-

resultat er da også hovedgrunden til at resultatet trods alt
blev så godt som det gjorde.

på året har, som I kan se på
grafen, ikke været for god.
Vi er faktisk allerede næsten

Web: www.dbi.edu

Som det fremgår ovenfor er

Giro 5 21 59 00

regnskabet for 2003 nu færdigt. Resultatet blev et lille

ger blev tilbageholdt. Vi så os
nødsaget til at udsende et nødbrev – og resultatet blev det

For at undgå at komme i en

500.000 kr. bagud. Derfor tak
for en god gave til DBI hen
over foråret.

underskud på kr. 10.513.
Som så ofte før var det et tur-

største indsamlingsresultat på
en måned i DBI´s historie.

tilsvarende situation i 2004 vil
jeg derfor allerede nu minde

Af Bent Enevoldsen, økonomiansvarlig

1360 København K
Telefontid hverdage kl. 9-12
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Møder i april

Husk i forbøn...

1.
11.
14.
15.
15.
16.
20.
20.
21.
22.
25.
25.
26.

Bed om/for

Gaver til DBI

Email: eka@km.dk

Administration
Rektor
Jens Ole Christensen
Konst. sekretariatsleder
Jette Frida Jessen
TKM-sekretær
Solveig Christensen

Undervisning
Lærerrådsformand
Jens Bruun Kofoed
TKM-leder
Finn Aa. Rønne

Mødevirksomhed
Landssekretær
Kurt Dalsgaard
Rejsesekretær
David M. Carlsen
Fritidsrejsesekretær
Svend Aage Paulsen
Tlf: 47315618

27.
27.
28.
29.
29.

Nøvling IM
Bornholm ELM
København ELM
Odense KFS
Græsted LMU
Holstebro LM
Tersløse IM
Resen IM
Bording IM
Brønshøj IM
Helsinge LM
Gudstjeneste, ELM
Vestsj. IM-ansatte,
konvent
Buddinge IM
Vind IM
Vejrum IM
Them IM
Blågårdsgade, ELU

... ved studerende og ansatte

Mio.kr.

· DBI’s lærere og deres
undervisning
· Frivillige medarbejdere til
kontor, pedelarbejde m.m.
· Gode ledere i Guds kirke

Tak for
· De nye samarbejdspartnere
i TKM-uddannelsen
· DBI-kandidater, som kommer ud i kristen tjeneste i
Danmark og udlandet
· Tak for alle DBI-vennerne

4

3

Budget

2

1

0

Indkomne gaver
jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec

Månedsbudget: 394.000 kr.
Indkomne gaver i februar: 158.560 kr.
Bagud i forhold til budgettet pr. 29. februar: 491.374 kr.
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Gud og
religion
|

Man troede Religiøsiteten ville dø
ud. Måske fordi det at søge efter Gud
er noget menneskeligt.

Er verden i dag meget religiøs?
Det er i hvert fald tydeligt at
den er religiøs, at religiøsiteten eksisterer, at religiøsiteten
florerer. I forhold til at der var
nogen der for år tilbage mente
at religion var noget uddøende noget, er religionen rigtig
meget i live. Der er endda
nogen der taler om, at det 21.
århundrede bliver et religiøst
århundrede, hvad de så end
mener med det.

Globaliseringen
viser religionerne
Verden er blevet global siger
man. Ikke forstået på den
måde, at den ikke også var
global førhen, verden. Men i
den forstand at vi alle sammen får indtryk alle mulige
steder fra.
Det er let for os at rejse
verden rundt, det er let for
andre at komme til os, og gennem fjernsynet får vi indtryk
fra hele verden ind i stuen.
Det betyder, at vi møder religioner andre steder fra, vi bliver
bekendte med religioner der
er anderledes end den vi selv
voksede op med. Vores kultur

udfordres, også vores religiøse kultur. Og det virker som
om, at når menneskers religiøse kultur udfordres, så bliver
de selv religiøse, eller de bliver bevidste om, at de også
er religiøse. Man kan i hvert
fald henvise til eksempler på,
at sådan går det for nogen.

Er mennesket religiøst?
Om vores tid er specielt religiøs, er også afhængig af hvad
man mener med religion. Hvis
religion er menneskers grundlæggende svar på livet og
døden, menneskers måde at
forholde sig til evigheden på
og til deres egen begrænsning,
så er alle mennesker religiøse
og har altid været det. Nogle
er bare mere bevidste om
det end andre, og nogle giver
mere udtryk for det end
andre. Ligesom nogle giver
mere udtryk for de følelser de
har end andre gør. Der er nogle der er mere bevidste om
de følelser de har end andre
er, uden at det betyder at
nogen mennesker har følelser
og andre ikke, eller at nogen
mennesker alene er fornuft,

Mennesker er religiøse. Det har de altid været, og det er de også i
dag, skriver Jakob Valdemar Olsen.

Når mennesker nu er religiøse,
når der er mange forskellige
religioner og religiøse bud,
hvordan forholder alle de
mange forskellige svar sig så
til Gud, til den kristne Gud, til
Bibelens Gud?
I Bibelen er Gud skaber af
alle mennesker, alle de her
individer som har religiøse
tendenser. Mennesker med
fantasi, med længsler, med
forestillinger om det ene og
det andet, med håb for fremtiden, alle disse mennesker er
skabt af Gud, er villet af Gud,
er ønsket af Gud. Gud står bag
det hele. Gud er alt det synliges og usynliges skaber, som
det lyder i en af vores trosbekendelser.

nesker og mellem religioner.
Om vi kan lide det eller ej, om
vi ved af det eller ej, der er
forskelle. Der hvor forskellen
bliver markant, der hvor den
bliver tydelig, er i Kristus. Det
er Kristus der gør forskellen.
Det er Kristus der gør kristendom til kristendom.
Man kan godt tro på gud
uden at være kristen. Det er
troen på Kristus, der gør et
menneske til kristent. Det er
deraf navnet kommer, og det
er deri forskellen ligger. Det
som deler historien i et før og
efter, det som deler religioner
i kristne og ikke-kristne, det er
Jesus. Dér sker der et brud i
historien. Dér viser Gud, at da
vi ikke kunne finde ham, på
trods af vores religiøsitet, da
kom han til os.

Alle er ens

Eneste vej

Det betyder, at der er en
grundlæggende lighed mellem
alle mennesker, for de er alle
skabt af den samme Gud. Om
det er muslimer, hinduer, buddhister, animister, materialister eller kristne, de er grundlæggende ens, i den forstand
at de er skabt af den samme
Gud. Der er et væld af
paralleller imellem os. Vi kan
tale sammen og finde ud af,
såfremt vi er ærlige, at vi ligner hinanden på mange områder. Vi har alle sammen ting at
kæmpe med. Vi har alle sammen glæder og sorger. Vi kommer alle fra den samme Guds
hånd.

Vi ligner alle hinanden i det,
at vi ikke selv gennem vores
religiøsitet kan nå Gud, kan
finde Gud. Det kan kun ske,
hvis Gud kommer til os. Det
kan kun ske i Kristus. Andre
veje er ikke mulige.
Det ophæver ikke en fundamental lighed mellem alle
mennesker, men det viser
hvor det afgørende punkt ligger. Det ligger ikke hos os,
det afgøres ikke af, om der er
nogen af os der er bedre end
andre, men det ligger udenfor
os i noget andet end hvad vi
har gjort. Det afgørende punkt
er Jesus. Her skilles vandene

Forskellen er Kristus

Af lærer i religions-

Men det er ikke alt, hvad der
er at sige. Der er også forskelle, forskelle mellem men-

filosofi på DBI,

Den kristne Gud og
religiøsiteten

uden fantasi, vilje og følelser.
En maskine kan siges ikke at
have fantasi, følelser og vilje.
En maskine er ikke religiøs.
Men et menneske?

Religiøs grøde i en
ikke-religiøs tid
Hvordan man end definerer
religion, så må man sige, at
den moderne tid skiller sig ud
fra andre tider ved at der er en
hel del mennesker som definerer sig selv som ikke-religiøse.
Om de gør det, fordi de ikke er
det, eller fordi de ser på religion som noget odiøst, en form
for skældsord blandt de dannede, er igen delvist afhængigt af hvordan man definerer
religion.
Ikke desto mindre må man
konstatere, ligegyldigt hvordan man definerer religion,
at religion ikke er et uddøende fænomen på denne jord.
Tværtimod. Hvis der er noget
der rører på sig i dag og springer i øjnene, så er det religion.
Mange forskellige former for
religion. Mennesker er religiøse. Det har de altid været, og
det er de også i dag.

og her kan alle forenes.

cand.theol. ph.d.
Jakob Valdemar Olsen.

|

månedensCITAT
Vi er skabt til at
forenes med Gud, ik k e
til at forklare Gud .
Peter Halldorf

Stud.theol. Rune Thomassen har skrevet
speciale om de fremvoksende afrikanske menigheder i Danmark, det har DBI-posten taget en
snak med ham om.

Afrikanske menigheder
– i Danmark

AKTUELkommentar

og søger ind i disse pinse og
karismatiske kirker, er for det
første, at de har en teologi og
liturgi, som passer godt til det
afrikanske verdensbillede. For
det andet er det praktisk rent
sprogligt, og endelig for det
tredje fungerer præsten ofte
som mellemmand til en kirke
i hjemlandet, og derigennem
løser han mange praktiske
problemer.
»Mønsteret vi ser i Europa er
en forstærket udgave af det,
der sker i Afrika, nemlig at
det går i retning af flere pinsekirker. I Afrika forsøger, eller
nærmere tvinges de ældre
missionskirker, det vil sige
katolikker, metodister og presbyterianere, til at optage forskellige karismatiske elementer i deres liturgi, ligesom
der også opstår fornyelsesbevægelser inden for kirken.«

Kirken mangler
ledelse
| Teologisk uddannelse eller et bibelskoleophold er
ikke nok for en leder i Kirken.
Kirken er i nød. Det ses blandt andet i den forvirring og splittethed, som kendetegner Kirken i dag. Kristne løber hid og
did og forsøger at finde et ståsted og et fællesskab. Hver uge
skyder nye ’private’ kristne grupper frem og lever deres eget
isolerede menighedsliv.
Når Kirken er i nød skyldes det for det første, at bibeltro
forkyndelse og efterfølgelse af Kristus har ringe kår. For det
andet skyldes det, at Kirken mangler gode ledere. I denne
kommentar vil jeg fokusere på det sidste. Og med ’gode ledere’
mener jeg personer, som har visioner, faglig erfaring og viden
om, hvordan man leder en kirke. Og til dette brug er teologisk
uddannelse eller et bibelskoleophold ikke nok.

Leder eller prædikant.
I vores kristne tradition er det ofte præsten eller missionæren,
der er leder af den lokale menighed – eller af organisationen.
Nådegaven til at lede og styre gør vi identisk med nådegave til
at prædike, undervise, evangelisere, drive sjælesorg med mere.
Det er derfor, jeg mener, at Kirken mangler ledelse, og jeg
tror, at det er en af grundene til den forvirring og splittethed,
vi ser i vores tid. Selvfølgelig kan præsten og missionæren
ligesom alle andre have nådegave til (evne og uddannelse til)
at være leder. Men det er ikke sikkert han har det, og hvis
menigheden i disse tilfælde overlader ledelsesansvaret i Kirken
og organisationen til ham, kan det medføre stor skade.
Sagen er nemlig den, at man tænker meget forskelligt i teologisk arbejde og i ledelsesarbejde. I teologisk arbejde spørger
man, hvad der er sandt, og denne sandhed står man urokkelig
fast på. Når det gælder ledelse, kan der ofte være flere løsninger på det samme spørgsmål. Og hvis ikke Kirkens ledelse kan
holde disse to discipliner adskilt, kan det medføre problemer,
fordi man gør ting til sandhedsspørgsmål, som ikke burde
være det. Et eksempel kan være, hvordan man strukturelt bygger menighed. Et sådant spørgsmål kan der gives flere forskellige svar på.

Åndelig indsigt.
For en sikkerheds skyld vil jeg understrege, at en leder i Kirken
selvfølgelig må have åndelig indsigt og være grundfæstet i
Guds ord. Hvis ikke det er tilfældet, kan man ikke tale om
en nådegave, men bare en naturlig evne til at lede, og det er
ikke tilstrækkeligt, hvis man skal lede Guds Kirke. Lederen skal
heller ikke køre et sololøb, men være leder af et team hvor de
øvrige nådegaver som hyrde, lærer, sjælesørger med flere skal
være repræsenteret.

Af landssekretær Kurt Dalsgaard

»Det har været spændende,
lidt ligesom at slå hul på en
skal, og langsomt se hvor stor
Guds kirke egentlig er. Og jeg
har lært, at afrikansk kristendom er mere end missionærernes lysbilleder.«
Det siger Rune Thomassen,
der i forbindelse med sit teologistudium ved Københavns
Universitet har skrevet speciale om de afrikanske menigheder i Danmark. Rune Thomassen er 34 år, er gift, har to
børn og kommer i Frederiksberg Indre Mission og Fredens
og Nazaret kirker i København.
»Det der i første omgang
inspirerede mig til at skrive et
speciale om afrikanske kirker
i Danmark var, at jeg gennem
min tid som leder af Internationalt Kristent Center havde
mødt en stærk missionsiver
blandt afrikanere. De vil gerne
drive mission blandt sekulariserede danskerne. Og jeg
blev også optaget af deres
store fokus på helbredelser
og dødeopvækkelser,« fortæller Rune Thomassen og for-

her. Tæller vi for eksempel
de 10 afrikanske menigheder
i København med, når vi taler
om kirken i byen?«

klarer, at de fleste afrikanske
kirker i Danmark er uafhængige pinsekirker. »Hvordan forholder vi os til, at kirker
fra Afrika, Asien og Sydamerika, ønsker at drive mission

tæller, at der alene i Holland
findes 200 afrikanske menigheder og 3000 i England.

Egne menigheder
»Mit spørgsmål var: ’Hvorfor
danner de afrikanske kristne
deres egne menigheder?’ Og
det har jeg undersøgt fra forskellige synsvinkler. Jeg har
kigget på udviklingen i England, Holland og Tyskland og
sammenlignet den med det, vi
finder i Danmark.«
»De afrikanere, der kom til
England efter Anden Verdenskrig, blev tit bedt om at gå
igen, når de opsøgte den anglikanske kirke, selv om de
ellers kom fra en lignende
sammenhæng i deres hjemland, og der var reelle problemer med racisme. Hvis vi
ser på situationen i Holland,
så har især ghanesere dannet
deres egne kirker, fordi de
ikke følte, at kirken var et rum
for deres spiritualitet, men at
de var objekter for diakoni,«
siger Rune Thomassen og for-

Mission ved
menighedsdannelse
»De nye afrikanske kirker vil
gerne missionere uden for
Afrika, og mange steder er der
en tænkning om, at Gud har
kaldet afrikanere til at evangelisere resten af verden. For
eksempel har Redeemed Christian Church of God fra Nigeria en vision om at have en
menighed inden for fem
minutters gåafstand i alle byer
i udviklingslande, og fem
minutters køre-afstand i alle
byer i industrilande. Følgelig
opbygger de deres egen kirkestruktur for at nå det mål. Kirken har i Danmark to menigheder i København og en
undervejs i Århus, og ellers er
de repræsenteret på alle kontinenter. I Danmark er situationen, at mange afrikanske
menigheder har brug for et
sted at holde gudstjeneste,
for eksempel i et missionshus,
og på den måde kan de danske og afrikanske menigheder
komme i kontakt med hinanden,« siger Rune Thomassen,
der vurderer, at en sådan kontakt vil være gavnlig for de
afrikanske menigheder særligt
i anden-tredje generation.

Flest karismatiske
Grunden til, at mange danner

Af tkm-student Thomas Olofson.

