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 14. april 2008

Udland

Andrew Gumbel

Mormonsekt stormet i Texas

Tvangsægteskaber, dydspatruljer og teenagepiger som sexslaver er blandt de dystre hemmeligheder,

som amerikansk politi har afdækket på den afsondrede mormonranch, Zions Længsel i staten Texas

Her eskorterer de amerikanske myndigheder kvinder og børn, der tilhører den fundamentalistiske Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
væk fra ranchen Zions Længsel i Texas.

Tony Gutierrez

Det hele begyndte med et panisk telefonopkald fra et af Amerikas mest bizarre og hemmelighedsfulde

religiøse tilholdssteder. Pigen, som ringede, var 16 år, og hun forklarede, at hun for et år siden blevet

tvunget til at gifte sig med en 49-årig mand, som er medlem af en fundamentalistisk mormonsekt, der

praktiserer en ekstrem variant af flerkoneri, og som lige siden havde tilbageholdt hende mod hendes

vilje og nu, for anden gang, havde gjort hende gravid.
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Pigens navn er ikke offentliggjort, myndighederne ved end ikke, hvor hun nu befinder sig. Ikke desto

mindre var hendes telefonopringning den chance, de havde ventet på i fire år for at slå til mod

mormonlejren, der ligger ved byen Eldorado i Texas.

Endelig var der grundlag for en ransagningskendelse, politiet tøvede ikke med at iværksætte en

omfattende operation for at fjerne så mange børn, som den indsatte politistyrke kunne komme af sted

med. Mindst 416 børn og 139 voksne kvinder blev evakueret og sat under beskyttelse efter en razzia

imod Zions Længsel-ranchen, der forløb fredeligt. Billederne fra stormen på ranchen ligner noget fra

et andet århundrede. De forpinte kvinder og børn bærer løst siddende klæder og sandaler, er tydeligt

angste og ser højest anakronistiske ud, hvad de da også er.

Væbnede til tænderne

Texas politi og børneforsorg vidste allerede, da Eldorado-ranchen blev bygget i 2004, at

fundamentalisterne var polygamister, som var berygtede for at bortgifte piger ned til 14-årsalderen til

ældre mænd, som kunne være helt op til 70-80 år. De vidste også, at den eneste grund til, at Den

Fundamentalistiske Jesus Kristi Kirke af De Sidste Dages Hellige (FLDS) havde slået sig ned i Texas,

var, at myndighederne havde strammet nettet om deres tilholdssteder i Hildale og Colorado City ved

grænsen mellem Utah og Arizona.

Sammen med en deling Texas Rangers stormede lokale betjente ranchen umiddelbart før

Mormonkirkens fødselsdag 6. april og meddelte dens fungerende leder, Merril Jessop, at de agtede at

ransage stedet "fra ende til anden, uanset omkostningerne".

Der havde i flere år verseret rygter om, at FLDS' medlemmer i Eldorado var væbnede til tænderne, og at

de tilmed havde installeret en forbrændingsovn for hurtigt at kunne skaffe sig af med ligrester. Deres

profet og leder, Warren Jeffs, der soner en fængselsdom for sin rolle som arrangør af

tvangsægteskaber, har ry for at være radikalt uforsonlig og indgyde frygt selv blandt sine egne

disciple.

Mormonerne forsøgte forgæves at hindre deres børn i at blive fundet ved at flytte dem fra hus til hus,

overbeviste om, at enhver udefrakommende, der ikke var medlem af deres fællesskab, var en af Satans

agenter. Seks dage tog det for myndighederne at gennemføre ransagningen af ranchen. 20-30 af

sektens voksne mænd slap væk og deres nuværende opholdssted er ukendt. Af alle de materielle

beviser, som politiets efterforskere hidtil har samlet - personlige papirer, regnskaber, computer,

pengeskabe - var det måske mest uhyggelige en række soveværelser på templets tredje sal, hvor

kirkens 'åndelige ægteskaber' skal være blevet fuldbyrdet. Fra sengene indsamledes prøver af

pigehår, som de håber, vil kunne styrke tesen om, at hele sekten dybest set var et svindelnummer, der

gik ud på at gøre teenagepiger til sexslaver.

Folkets vrede

Sådanne anklager kan være sprængfarlige og er ikke uden politisk risiko for politi og

anklagemyndighed. Først i 1950'erne beordrede den daværende guvernør af Arizona, Howard Pyle,

en razzia mod to fundamentalistiske sekter på grænsen til Utah, men i stedet for lovprisninger over at

have gjort det af med en ondsindet og farlig kult, blev Pyle skarpt kritiseret for at have skilt mødre fra

deres børn og for ikke at respektere fundamentalisternes religionsfrihed. Episoden førte til

afslutningen på hans politiske karriere.
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Sådan går det næppe i dag. Tiderne har ændret sig, og Texas har i modsætning til Arizona og Utah

ikke nogen mormonbefolkning af betydning, der kan sætte folkets vrede op imod myndighederne.

Alligevel har flere af mødrene fra Eldorado-ranchen ikke spildt tiden og anklager nu politiet for

kidnapning.

"Mine børn blev bortført uden grund, og nu holdes de som gidsler," udtaler en kvinde, der kalder sig

Mrs. Johnson, til en avis i Utah. "De vil ikke lade mig tale med dem eller se dem. Men mine børn

behøver deres mor. Jeg er en god mor og vil være hos mine børn."

Pumper offentlige kasser

Fundamentalisternes fuldstændige mangel på samarbejdsvilje har skabt betydelig forvirring. For det

første kan politiet få store problemer, hvis det ikke lykkes dem at lokalisere den 16-årige pige.

Efterforskningen vanskeliggøres yderligere af det store antal sektmedlemmer, der bærer det samme

navn, Barlow, Jessop eller Jeff.

Mangeårige iagttagere af FLDS vurderer, at forvirringen er del af en langsigtet strategi, der skal fore

myndighederne på vildspor. Ydermere har FLDS i lang tid helt åbent forsøgt at pumpe de offentlige

kasser for alle tænkelige ydelser i form af madkuponer, skattefordele og subsidier. Generelt indberetter

FLDS-medlemmer deres første ægteskab til myndighederne for at nyde godt af skattefordelene, mens

de næstfølgende koner gør krav på den bistand, som arbejdsløse enlige mødre er berettigede til.

Velstående men fattige

FLDS brød med Mormonkirkens hovedstrøm tilbage i 1890, da Utahs politiske ledelse gav afkald på

flerkoneri som betingelse for at få anerkendelse som selvstændig stat. Kulturelt fortsatte denne praksis

dog med at nyde opbakning langt uden for FLDS' rækker i mange årtier, hvilket gjorde det vanskeligt

for den offentlige anklagemyndighed at skride ind.

Warren Jeffs ekstremisme har imidlertid gjort dette lettere. Skønt hans forgængere ikke just var

moderate, drev han sekten til nye yderligheder, da han overtog ledelsen fra sin far for seks år siden.

Jeffs tvang sine tilhængere til at lære hans prædikener udenad, forbød bøger, tv og musik og skabte

en 'dydspatrulje' kaldet Helamans Sønner, der havde ret til at inspicere alt og kunne splitte familier,

han havde set sig gal på og 'omfordele' koner og børn til andre mænd. Han menes selv at have taget

sig mere end 70 koner.

Så mange tilhængere smed han ud fra Hildale og Colorado City, at han snart måtte se sig konfronteret

med et mindre oprør, som de offentlige anklagere i både Arizona og Utah begyndte at øjne muligheder

i. Med det stigende antal anklager besluttede Jeffs at flytte teltpælene og opkøbte i al hemmelighed

1.700 hektar i det vestlige Texas for her at oprette sektens nye tilholdssted.

Skønt FLDS' tilhængere lever under beskedne forhold, ja nærmest i fattigdom, er sekten forbløffende

velbeslået. Den har således finansieret en kalkudvindingsgrube ud for ranchen Zions Længsel

foruden et spildevandsanlæg og en cementfabrik. De har hele tiden stræbt efter at være

selvforsynende for bedre at kunne undgå al kontakt med verden udenfor. Nu er isolationen brudt

med et endeligt udfald, der endnu er uvist.

© The Independent og InformationOversat af Niels Ivar Larsen
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 EKSTREMISME FATTIGDOM FLERKONERI FÆLLESSKAB KARRIERE KIDNAPNING KVINDELIV MUSIK MÆND RIGSPOLITIET
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Anonym

 14. april, 2008 - 19:26

"Tvangsægteskaber, dydspatruljer og teenagepiger som sexslaver...

Hey, de kan søge politisk asyl i Danmark og stille op for Enhedslisten!"

Hvad skulle en patriarkalsk sekt have med et feministisk socialistisk parti at skaffe?

(nedtælling fra 10 til tørklædetuderi)

I øvrigt er Faderhuset nu tæt på konkurs og er netop blevet anklaget for at dække over sexmisbrug. Hvor er Gud,

når man har brug for hende?

Heinrich R. Jørgensen

 14. april, 2008 - 20:02

Hvis det centrale i al religion er at gøre kvinder til sexslaver, og det er korrekt at kvinder i islam er kuede, så må det

være nærliggende for mænd at konkludere, at islam er kristendom overlegen.

Deraf følger, at vi mænd i vores del af verden bør afskrive kristendom, og erstatte den med islam, og i øvrigt gå ind

for at så mange muslimer kan tilflytte Danmark. Særligt så mange kvinder som muligt. Og naturlig bør polygami

tillades også.

Hvis konklusionen er forekommer acceptabel og troværdig, vil jeg tro at der er noget galt med præmisen.

Heinrich R. Jørgensen

 14. april, 2008 - 20:03

"Hvis konklusionen ikke forekommer acceptabel og troværdig, vil jeg tro at der er noget galt med præmisen."
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Anonym

 14. april, 2008 - 20:04

I artiklen er der en noget uheldig sammenblanding af mormoner i al almindelighed og så denne lille lukkede sekt,

der reelt har levet udenfor samfundet. Hvis der er nogen i USA, der går op i at tage afstand fra flerkoneri, så er det

ikke Oprah Winfrey eller lignende, men der imod netop almindelige mormoner, da sammenkædningen mellem

dem og en for over 100 år siden opgivet tradition, har haft den konsekvens, at de har svært ved at blive accepteret,

anerkendt og respekteret af folk fra andre religioner derovre. Man kan passende læse nogle amerikanske avisers

artikler om FLDS - for eksempel aviser fra området, hvor det hele foregår - for at få syn for sagen.

De fleste mormoner er faktisk helt ok og i orden. Der er med garanti en del, der læser denne artikel, der har eller

har haft en mormon som nabo, arbejdskollega eller medstuderende uden overhovedet at ane, at personen var det.

Så sære er de altså heller ikke - generelt.

Hvilket bringer mig til det næste spørgsmål. Hvorfor er det sådan her i landet, at alle religiøse minoriteter, der ikke

lige er folkekirkekristne, pr automatik slås i hartkorn med de mest lede små udbrydersekter?

Anonym

 14. april, 2008 - 20:20

Og hvor skal perfide højreorienterede tossenakker, der mener at accept af undertrykkelse er det samme som at

mene at man skal behendle folk med respekt, søge asyl henne.

De kunne måske søge asyl på den nu affolkede mormon ranch, og der fortsætte med det forsøg der går ud på at

blive afskåret så meget som muligt fra omverdenen.

Anonym

 14. april, 2008 - 20:27

Vibeke

Atiklen gør det da ret klart, at der netop er tale om en lille ekstrem sekt, der har brudt med Mormonkirken - netop

pga hovedkirkens afstandstagen til polygami.

Anonym

 14. april, 2008 - 20:44

@Bloglæser
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Nej, det gør den faktisk ikke. Læg mærke til at de benævnes "mormonerne" (det svarer rent retorisk til blot at

benævne Ruth Evensens følge "protestanterne" eller Hizb-ut Tahrirs tilhængere "muslimerne") og at der lægges

vægt på, at almindelige mormoner holder hånden over dem. Hvis man læser amerikanske aviser, viser det sig at

det har forholdt sig akkurat omvendt. De har været de første til at tage afstand...

Eksempler:

"Sammen med en deling Texas Rangers stormede lokale betjente ranchen umiddelbart før Mormonkirkens

fødselsdag 6. april og meddelte dens fungerende leder, Merril Jessop, at de agtede at ransage stedet "fra ende til

anden, uanset omkostningerne"."

"Ikke desto mindre var hendes telefonopringning den chance, de havde ventet på i fire år for at slå til mod

mormonlejren, der ligger ved byen Eldorado i Texas."

"Tiderne har ændret sig, og Texas har i modsætning til Arizona og Utah ikke nogen mormonbefolkning af

betydning, der kan sætte folkets vrede op imod myndighederne."

Prøv at skifte "mormon" ud med "protestant" i ovenstående.

Anonym

 14. april, 2008 - 20:58

Vibeke

Ok, jeg kan godt se hvad du mener. Ved nærmere eftersyn er det nok kun her, det nogenlunde klart, at der er tale

om en selvstændig sekt:

FLDS brød med Mormonkirkens hovedstrøm tilbage i 1890, da Utahs politiske ledelse gav afkald på flerkoneri som

betingelse for at få anerkendelse som selvstændig stat.

Jeg er nok farvet af, at jeg i forvejen med det samme vidste hvilken sekt, der var tale om, da jeg læste manchetten.

Jeg husker, at Politiken havde en større artikel om Warren Jeffs og sekten alerede for flere år siden og jeg har altid

været lidt nysgerrig omkring sekter og deres gøren og laden. Beklager, du har jo ret.

Stig Larsen

 14. april, 2008 - 23:36

Nogle billeder:

http://www.chron.com/channel/houstonbelief/photogallery/A_LOOK_INSIDE_TH...

Anonym
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 15. april, 2008 - 05:27

Heinrich:

Den forkerte præmis er, at vi er kristne; danskere har ingen religion at afskrive sig. Islam er muligvis

kristendommen overlegen, men i forhold til humanistisk tankegang håbløst bagud. Det er derfor muslimer ikke

gider diskutere deres religion med os vantro: en folkeskoleelev kunne tvære deres ypperstimam ud over væggen

uden at se op fra sin playstation, om så imamen havde nok så meget hotline til Gud og til den den evige sandhed.

Når mormoner, neobaptister, Jehovas Vidne, Indre Mission, Scientology, Amish-folk og muslimer trosmæssigt

lever i selvvalgt isolation er det jo fordi de ikke kan hjernevaske deres børn, hvis børnene dagligt kommer i

kontakt med almindelige mennesker. Sandheden har aldrig godt af spørgsmål, for debat er uforenelig med

Sandheden.

Danskere har i næsten bogstavelig forstand fået oplysningen ind med modermælken, nogle af os påstår godt nok

vi tror på, øh, et eller andet, Gud måske, men der er jo ingen dansker ved sine fulde fem der tror at biblen skal

tages bogstaveligt eller at det er Guds ord. Dertil stiller vi for mange spørgsmål. Konvertitterne strømmer jo heller

ikke ligefrem til moskeerne: når man fraregner kvinder der konverterer i forbindelse med giftemål, vil jeg tro islam

har kapret måske 100 etniske danske proselytter.

Men jo, selvfølgelig bør polygami (og polyandri) tillades, hvorfor skal lovgivningsmagten blande sig i ens

privatliv?

Anonym

 15. april, 2008 - 10:37

Det er i hvert fald en af de universelle formål med religion at få kvinders seksualitet lagt under patriarkalsk

kontrol.

Anonym

 15. april, 2008 - 10:39

Religion handler om at erkende sin egen, andres og universets åndelige side og at bruge den erkendelse til at gøre

universet til et bedre sted.

Får du ikke iltmangel af at bevæge dig i så høje luftlag? Religion er en institution til social kontrol og hierarkisk

koncentration af magt.

Heinrich R. Jørgensen

 15. april, 2008 - 10:57

Jakob Schmidt-Rasmussen:
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"Det var dog utroligt. I mener tilsyneladende virkeligt, at formålet med religion er at gøre kvinder til sexslaver og at det

betyder, at Islam er kristendommen overlegen."

Nej, Jakob.

Jeg accepterer ikke Erik B's udsagn om, at formålet med religion skulle være at gøre kvinder til sexslaver.

Jeg forsøgte at argumentere, at var denne præmis'en sand, ville det have logiske konsekvenser, som Erik B næppe

ville være tilhænger af. Såsom at islam er kristendom overlegen og at vi bør åbne grænserne for massiv

masseindvandring af muslimer.

Hvis man tilslutter sig præmis'en, men ikke kan tilslutte sig logiske konsekvenser heraf, så kan jeg ikke tage det

alvorligt.

Anonym

 15. april, 2008 - 11:07

Erik B

Det er ikke korrekt, når du påstår, at Indre Mission, Jehovas Vidner, Scientologer, muslimer osv holder deres børn

isoleret. Deres børn går i folkeskoler ligesom alle andre børn og lærer de samme ting som ande børn.

Indoktrineringen foregår i hjemmet og i menigheden.

Derfor ser du jo netop også et ret stort frafald fra særligt Jehovas Vidner, Pinsekirken og Indre Mission, der alle har

et stort frafald af unge, der vokser op og fravælger kirken, til trods for at dette ofte kan være en smertefuld proces.

Jeg har i øvrigt en ven og en veninde, der hver især har brudt med Jehovas vidner og Mormonkirken. De heler

stadig langsomt...

Per Vadmand

 15. april, 2008 - 11:26

Og så køber du samtidig et postbombardement af propagand og, kursustilbud fra Scientology-"kirken".

Anonym

 15. april, 2008 - 11:38

Den er kort og billig og sprænglærd

Det sagde jeg også igår...

høhø
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Anonym

 15. april, 2008 - 12:24

Jeg tror ikke, Hr. Hubbard vil øge min viden om religion væsentligt, Jakob. Teknisk set er Scientology jo ikke

engang en religion, det er noget med rumvæsner. Ikke at det gør den store forskel. Giv mig et indicium på enten

Gud eller rumvæsen, og vi kan diskutere.

Bloglæser:

Det er taget til efterretning. Held og lykke til dine to venner.

Anonym

 15. april, 2008 - 13:14

At gøre kvinder til sexslaver er det centrale i al religion

Efter sigende dyrker man i det amerikanske bibelbælte en særlig variant: "Keep them barefoot and pregnant".

Det er derfor underligt, at kavaleriet endnu ikke er rykket ud. Det plejer det at gøre, når det forlyder, at der er børn

involveret.

Regeringen, hvor justitsminister Janet Reno var den, der gav ordren til angrebet efter flere måneders belejring, har

siden hårdnakket fastholdt, at man angreb udelukkende for at redde børn fra forældre, der angiveligt havde misbrugt

dem seksuelt.

Anonym

 15. april, 2008 - 14:10

Der bliver næppe skrevet ét eneste fornuftigt ord, men mange, når emnet er religion, der var et næsten ukendt

begreb i det kulturradikale Danmark. Mormoner er uhyre respektable mennesker, de findes også herhjemme, hvor

de dog ikke må praktisere flerkoneri - ja men, hov, så er det ikke kun muslimerne, der er politisk ukorrekte på det

punkt!

Det er også påfaldende, at pressens og politiets (efterretningstjenesternes) beskrivelser af de sekter, de bliver sat til

at udrydde, er forbløffende ens, især fjerner de altid børnene fra foældrene, isolerer opsætsige individer osv.

Deres egentlige forbrydelse er naturligvis, at de ikke ser Friends og Sex in the City i fjernsynet eller læser Metro og

24 Timer i S-togene og dermed går glip af livsvigtige oplysninger om, hvordan man bør forholde sig og hvad man

bør tænke om tingene i dagens samfund.
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Anonym

 15. april, 2008 - 14:59

Erik B skrev

"Jeg tror ikke, Hr. Hubbard vil øge min viden om religion væsentligt, Jakob. Teknisk set er Scientology jo ikke

engang en religion, det er noget med rumvæsner. Ikke at det gør den store forskel. Giv mig et indicium på enten

Gud eller rumvæsen, og vi kan diskutere."

Kære Erik,

Jeg fornemmer at du har mistet din forbindelse til Lyset og derfor er præget af en kynisme, der ikke er sund for dig

og dine nærmeste. Muligvis har du i dit liv omgivet dig med reptiler, som kan have haft denne nedbrydende

virkning på dig. Jeg ønsker for dig og beder til kræfterne, at du finder tilbage til Lyset og måske endda vil få åbnet

dine øjne. Jeg vil anbefale dig at udersøge Den Store Plan og Ashtar Kommandoen for yderligere oplysning om

rumvæsenernes guddommelige eksistens.

Lys

Thyra

Anonym

 15. april, 2008 - 15:01

Kære Erik

Du kan lmåske have glæde af at læse lidt her http://www.selvet.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9072

Lys

Thyra

Heinrich R. Jørgensen

 15. april, 2008 - 15:13

Kære Thyra Sol Æonsdatter,

Jeg kan varmt anbefale Erik B som aktiv på jeres debatforum. Erik B er alt hvad I ønsker, og mere til. Så vidt jeg

ved, leder I altid efter lyset, budbringeren, den indsigtsfulde, profeten, sandsigeren, og det er min erfaring er Erik B

kan personificere samtlige roller.

Hermed medgives Erik B. min varmeste anbefaling.
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Anonym

 15. april, 2008 - 18:33

Kære Heinrich,

Jeg ved ikke om jeg skal se den beskrivelse som noget godt. Det er en attribut ved bl.a. De Grå og nogle Reptiler.

Ikke at jeg beskylder Erik for noget altså, men en sådan kamæleonpersonlighed er ikke nødvendigvis noget godt,

som kan bruges i Lyset. Men min intuition siger mig, at Erik er et søgende menneske og at han hvis han selv vil er

åben for Ashtar og Englene.

Kære Erik, gå mod lyset.

Lys

Thyra

Per Vadmand

 15. april, 2008 - 18:41

Thyra, søg hjælp!

Anonym

 15. april, 2008 - 20:00

Thyra, søg hjælp!

Hvorfor dog det ?

Det synes da som om, at Thyra er salig i sin tro. Noget vanskelig at kommunikere med. Men sikkert salig.

Anonym

 15. april, 2008 - 20:07

Kære Thyra,

må jeg anbefale dig at debattere med Bjørn Holmskjold, der er meget flittig på forskellige strenge i dette forum. Jeg

er sikker på, at I har meget til fælles.

mvh

Lars
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Anonym

 16. april, 2008 - 11:28

Men hvis det er det, man søger, så er shia-islam en mulighed.

Søger og du skal finde.

Anonym

 16. april, 2008 - 13:42

Kære Per

I en elektronisk debat ved vi aldrig hvem der er Reptiler og hvem der er ægte mennesker. Måske føres vi bag lyset af

lumpne folk med skurrile dagsordener, hvordan kan vi vide os sikre i et elektronisk univers fyldt med trolde?

Jeg får lissom en underlig fonemmelse i solar plexus, når jeg læser indlæg fra visse debattører herinde. Mit

horoskop fortæller mig, at jeg skal tage mig i agt for bl.a. historiske kanslere, gespenster, religiøse demagoger.

Selv jeg fornemmer, at jeg lissom skifter personlighed. Mørkets kræfter er på spil, kære Per.

Hvis nu information.dk indførte registrering for at kunne deltage i debatterne, ville vi være bedre værnet mod

udspekulerede væsener.

Merda taurorum animas conturbit.

Lys

Thyra

Anonym

 16. april, 2008 - 14:00

Kære Thyra,

jeg ejer en skildpadde og overvejer desuden at besøge en reptil- og terrariummesse i Glostruphallen i maj.

Kan det ødelægge mit forhold til lyset? Bør jeg holde mig væk (og hvad skal jeg gøre med min skildpadde)?

Den fortvivlede
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Læs avisen

Du kan læse Information, lige som du vil. På din mobil, tablet eller

computer — og helt ude i skoven.

Start her ›

Køb avisen

Information er det forum, hvor landets bedste hoveder diskuterer de mest

presserende emner

Få et godt tilbud ›

Følg avisen

 Facebook

 Twitter

 RSS

 

Om Information

Redaktion

Abonnement

Kontakt Information

Anonym

 16. april, 2008 - 21:21

Kan det ødelægge mit forhold til lyset?

Det giver næppe luft under vingerne.

"Merda taurorum animas conturbit" (Bullshit baffles brains)

Anonym

 17. april, 2008 - 09:59

Reptilerne er bl.a. Tony Blair, Dronningemoderen Elizabeth (alder spiller ingen rolle i Det Ydre Rum), Dick Cheney

og David Rockefeller (kilde: David Icke (tidl. målmand for fodboldholdet i Coventry) - The Biggest Secret.

De Grå er bl.a. dem, der bemandede rumskibet, der "styrtede" i Roswell.

Jeg troede den slags var almenviden ...

Anonym

 17. april, 2008 - 10:30

De Grå er de reptiler i ulveham.
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