Scenprogram

TORSDAG 25 SEPTEMBER
9.15 – 9.25
Bildspel.
Åke Ericsson årets pressfotograf
Hans öga ser de dramatiska stunderna och de starka berättelserna och varje bild förmedlar en
stämning som aldrig lämnar en oberörd. Bilder från Etiopien, Kosovo 1999-2007, Sierra Leone.
Svenska Kyrkan, Pressfotografernas Klubb
9.30 – 9.50
Livet, döden och dödläget däremellan
Om den existentiella psykoterapins grundläggande människosyn och om hur ”man blir”
människa. Hör psykoterapeuten Dan Stiwne
Natur & Kultur
10.00 – 10.20
Det var inte mitt fel
Om konsten att ta ansvar. Teologen och etikforskaren Ann Heberlein talar om sin
uppmärksammade bok med journalisten Eva Staxäng
ICA förlag
.
10.30 – 10.50
Gränsöverskridaren
Harry Månsus, en av svensk kristenhets mest framträdande figurer från 1980-talet fram till våra
dagar, såväl hyllad som ifrågasatt, i ett öppenhjärtigt samtal med Magnus Sundell chef.red Trots
Allt, utifrån den kommande utlämnande självbiografin Min resa.
Cordia, Trots Allt
11.00 – 11.20
Klosterliv - den ultimata egotrippen?
Kloster finns även i Sverige. Och de välkomnar gäster som söker några dagars paus från
vardagslunk och tidspress. Men vad innebär ett klosterliv – för dem som bor där permanent och
för dem som kommer dit som gäster? Journalisten Lars Hillås och Moder Karin, Birgittasystrarna i
Vadstena samtalar med chefredaktör Dag Tuvelius, Kyrkans tidning.
Cordia, Kyrkans tidning
11.30 – 11.50
Årets pressfotograf Åke Ericson
Fotografen och prästen Mikael Ringlander presenterar och samtalar med Åke Ericson som fått
den prestigefyllda utmärkelsen Årets pressfotograf
Svenska Kyrkan, Pressfotografernas Klubb

12.00 – 12.20
Karl IX - inte bara skoningslös
Möt den omstridde Karl IX och författaren Erik Petersson som skrivit en biografi om honom, Den
skoningslöse, i samtal med domkyrkoteologen Jonas Eek.
Natur och Kultur förlag
12.30 – 12.50
Stundande natten
Carl-Henning Wijkmark har tidigare behandlat ämnet döden i sina böcker. När han nu
återkommer till motivet är det i form av en meditation vid livets slut. Han samtalar här med
Lisbeth Gustafsson kultursekreterare i Svenska kyrkan.
Norstedts förlag
13.00 – 13.20
Skapelsekonspirationen
Per Kornhall samtalar utifrån sin bok Skapelsekonspirationen med prästen Sara Blom om hur
man bemöter Intelligent Design-rörelsen som förkastar vetenskapen och vill ersätta den med
trossatser.
Leopard Förlag
13.30 – 13.50
Starta tjejgrupp
Mia Börjesson samtalar med Annika Broman om hur man kan arbeta med tjejgrupper genom att
fokusera på unga tjejers styrkor
Argement förlag
14.00 – 14.20
Vart är journalistiken på väg?
Vad händer med journalistiken i bloggvärldens vilda flora? ”Paniken har kommit in i medievärlden
och redaktionerna tar desperata grepp av rädsla för att inte överleva, säger Britt-Marie Mattsson
i boken Etik, makt och ansvar. Också Helle Klein är djupt oroad. ”Vi lever i den empatiska
journalistikens kris”, skriver hon i boken Empati och engagemang, en kvinnolinjelinje i svensk
journalistik.
Britt-Marie Mattsson, Helle Klein och Ami Lönnroth
14.30 – 14.50
Stackars Judas – missförstådd från början till slut?
I Judasevangeliet från 200-talet framställs Judas som den ende som förstått vem Jesus verkligen
är. Hör forskaren Jörgen Magnusson i ett samtal med journalisten Ulrika Naezer.
Arcus Förlag
15.00 – 15.20
Refugium
Refugium. Ordet betyder tillflykt. Ett ostört rum. En intim plats som föder samtal. I Ingela Bendts
nya bok Refugium berättar hon om hur trädgården kan få vara en plats för rekreation och möten
mellan människor. Hon samtalar här med Lisbeth Gustafsson kultursekreterare i Svenska kyrkan.
Albert Bonniers Förlag
15.30 – 15.45
Språk för det andliga

Andlig dikt skrivs också av vår egen tids poeter. Den nyutkomna Insidor – Dikt och ande i vår
egen tid rymmer 220 dikter av 120 författare. Men vad är ”andlig poesi” och måste man vara
troende för att skriva den? Utgivarna Christer Åsberg och Maria Küchen reder ut begreppen i ett
samtal med teologen Mikael Sjöberg
Cordia
16.00 – 16.20
Författare som själavårdare?
Liselotte J Andersson, pastor och själavårdare, debuterade nyligen som romanförfattare med
Arvet, som har fått henne att jämföras med bl.a. Marianne Fredriksson. Här samtalar hon med
Lisbeth Gustafsson kultursekreterare i Svenska kyrkan, om att ta klivet från predikstolen till
romansidorna och om författaren som själavårdare.
Cordia
16.30 – 16.50
Till längtans försvar
Att skiljas från någon, längta hem eller minnas flydda tider har ett gemensamt - känslan av
vemod. Owe Wikström samtalar med redaktör Kristina Lindh, om sin nya bok Till längtans försvar
Natur och Kultur, Amos
17.00 – 17.20
Trons vandringar
Prästen och teologen Tomas Orylski ger utifrån jesuiten Michel de Certeaus trosbegrepp några
reflektioner kring religionens återkomst i Sverige i ett samtal med teologen Ola Sigurdson.
Newmaninstitutet
17.30 – 17.50
Omvänd
Göran Skytte samtalar om sin bok ”omvänd” med Werner Jeanrond
professor i teologi vid universitetet i Glasgow
Libris Förlag

17.50- bildspel
Längtan till livet
I spåren av aids finns det i dag 75 000 föräldralösa barn i Swaziland. Om fyra år kan de vara 100
000. Då är var femte invånare i landet ett föräldralöst barn. Kan framtiden i ett land vara mera
nattsvart? Bilder: Magnus Aronson Text & research: Lasse Bengtsson,
Sensus

FREDAG 26 SEPTEMBER

9.15 – 9.25
Bildspel.
Längtan till livet
I spåren av aids finns det i dag 75 000 föräldralösa barn i Swaziland. Om fyra år kan de vara 100
000. Då är var femte invånare i landet ett föräldralöst barn. Kan framtiden i ett land vara mera
nattsvart? Bilder: Magnus Aronson Text & research: Lasse Bengtsson,
Sensus
9.30 – 9.50
Ljusbärarna
Anita Goldman och KG Hammar i ett samtal kring det onda, det goda och om människor som
väljer glädje med utgångspunkt i den förras nya bok Ljusbärarna.
Natur och kultur
10.00 – 10.20
När vi spelade Afrikas stjärna – Om att ha barnbarn
Om att ha barnbarn, att vara barnbarn, om farmors- och mormorsrollen.
Merete Mazzarella samtalar med Ami Lönnroth om sin uppmärksammade bok
Bokförlaget Forum
10.30 – 10.50
Konsten att leva innerligt
Boken Konsten att leva innerligt handlar om existentialism för den moderna människan. Prästen
och Kirkegaard-kännaren Ted Harris och journalisten Ann Lagerström presenterar sin nya bok
Wahlström & Widstrand

11.00 – 11.20
Salam – om krig, fred och islam
Nittionio procent av världens muslimer tar avstånd från terrordåd och al-Qaida. Salam möter
myter med kunskap och öppnar diskussionen kring kontroversiella frågor som religionernas
betydelse i vår tids konflikter och fredsprocesser. Möt fotografen Donald Boström som tagit
bilderna i boken
Sensus/ Bokförlaget Arena
11.30-11.50
Invasion – En annan sida av Khemiri
I Invasion! framträder en annan sida av Jonas Hassen Khemiri: pjäsförfattaren, krönikören,
novellisten. I denna samlingsvolym ingår texter som Khemiri har skrivit sedan debuten 2003.
Här i ett samtal med teologen Mikael Sjöberg
Norstedts Förlag
12.00 – 12.20 Vem är du? Religionsdialog på nytt sätt
Den ene är muslim, den andre kristen. Den ene poet, den andre präst. Mailväxlingen blev en bok
– den första i sitt slag på svenska – där de ofta möts i det gemensamma men där ingen heller
väjer för de svåra frågorna om terrorism, kvinnosyn mm. Ett samtal om religionens roll i ett
Sverige i snabb förändring mellan Mohamed Omar och Mikael Mogren under ledning av

journalisten Inger Alestig från tidningen Dagen.
Cordia, Trots Allt, Sigtunastiftelsen
12.30 – 12.50
Skammens olika ansikten
Skam är en svår känsla att bära eftersom den angriper självrespekten. Den har även olika färger.
Marta Cullberg Weston samtalar om sin nya bok med teologen Mikael Sjöberg
Natur och kultur
13.00 – 13.20
Kurdistan – landet som icke är
Drygt 30 miljoner kurder världen över saknar ett eget land. Om det handlar denna högaktuella
bok. Författaren Ingmar Karlsson samtalar med journalisten Lars Hillås
Wahlström & Widstrand, Kyrkans tidning
13.30 – 13.50
De apatiska barnen
Hur kom bilden av de apatiska barnen till? Gellert Tamas nya bok tar med läsaren på en
obehaglig resa
Natur och Kultur
14.00 – 14.20
Jesus saves… men Kenny Dalglish slår in returen
Ty så älskade Gud världen att han gav den en rund leksak i läder. Mellan fotbollen och religionen
råder en slags helig allians. Allt finns där: tillbedjan, extas, de heliga ritualerna, de liturgiska
färgerna, djävlarna, änglarna, budorden, domsluten och lovsångerna. Petter Karlsson, författare
till Guds hand samtalar med Marcus Birro om fans och fanatism, om den heliga Madonnan och
den makalöse Maradona.
Cordia, Trots Allt, Studieförbundet Bilda
14.30 – 14.50
Kroppen, själen och den mänskliga hjärnan
Hur ser den traditionella sjukvården till kroppens helhet? Räknas själen in eller är den bara ett
osynligt bihang som varken kirurgknivar eller piller rår på? Kan kulturen vaccinera oss mot
ohälsa? Och kan kulturen fungera som ett komplement till den allmänna sjukvården eller till och
med förebygga ohälsa? Är kulturupplevelser som ett komplement till den traditionella sjukvården
bara en flummig teori? Vad säger samhället? Vad säger sjukvården? Vad säger kyrkan?
Ett samtal mellan Rolf Ekman, professor i neurokemi och biskop Antje Jackelén.
Kultur och hälsa
15.00 – 15.40
Gud och makt – hur går det ihop?
Den som har döden i sin hand – oavsett om det är läkaren eller soldaten – har makt. Patienten
som möter vården är ofta underordnad vårdapparatens människor och system. Den äldre
människan blir maktlös. Vem har makt, vem ger makt och hur utmanar vi makten!?
Ett samtal om maktens mekanismer med Lena Josefsson, konsult inom kommunikation och

tidigare kommunalråd, Magnus Jiborn, filosof och politisk krönikör, Yvonne Maria
Werner,universitetslektor i historia.Alexandra Charles, grundare av 1,6-miljoners-klubben och
Thorbjörn Larsson, direktor för Ersta under ledning av Anne-Louise Eriksson, Svenska Kyrkan
Svenska kyrkan, Ersta, Verbum
16.00 – 16.20
Alltid redo att dö för mitt barn
Den grafiska litteraturens okrönta drottning Joanna Rubin Dranger om moderskapets
förväntningar och verklighet i samtal med teologen Mikael Sjöberg.
Albert Bonniers Förlag
16.30 – 16.50
I krigets närhet
Johanne Hildebrandt är där världen brinner. Hon berättar om hur upplevelserna påverkar och
förändrar
Natur & Kultur
17.00 – 17.20
Revolutionär i ord och handling
Prästen Ernesto Cardenal, född 1925, är en av Nicaraguas främsta poeter. Han tog aktiv del i
sandinisternas revolution 1979 och utnämndes till landets kulturminister. Ernesto Cardenal möter
Svenska kyrkans tidigare ärkebiskop KG Hammar i ett samtal om trons innersida och om tro och
politik. Seminariet tolkas delvis av Peter Andersson från spanska till engelska.
Svenska kyrkan
Språk: engelska, och spanska som översätts till engelska
17.30 – 17.50
Gunnel Vallquist – ett halvt sekel i kulturens tjänst
I år fyller professorn och Akademiledamoten Gunnel Vallquist 90 år. Hennes gärning som
författare, teolog, översättare och litteraturkritiker representerar ett unikt och imponerande
skriftställarskap i Sverige. Ett samtal om Gunnel Vallquists betydelse i svenskt kulturliv mellan
Peter Halldorf, pastor och författare, Ylva Eggehorn, författare och Carl Otto Werkelid, kulturchef
på SvD.
Cordia, tidskriften Pilgrim
18.00 – 18.20
Gäst hos Ärkebiskopen:
Göran Greider
Greider har kommit med en bok om myten och verkligheten bakom Dan Anderssons liv och verk:
"Det gångna är en dröm och det närvarande förstår jag icke."
Svenska Kyrkan, Albert Bonniers Förlag
18.30 – 18.50

Hemlösa- med egna ord
Att utrycka sig är livsnödvändigt. Det kan vara skillnaden mellan att överleva och gå under.
Om det samtalar Anette Wahlström, Fredrik Lindström och Ulf Stark.
Full Tank, Pocketförlaget, Situation Stockholm
18.50Bildspel
Åke Ericsson årets pressfotograf
Hans öga ser de dramatiska stunderna och de starka berättelserna och varje bild förmedlar en
stämning som aldrig lämnar en oberörd. Bilder från Etiopien, Kosovo 1999-2007, Sierra Leone.
Svenska Kyrkan, Pressfotografernas Klubb

LÖRDAG 27 SEPTEMBER
9.15 – 9.25
Bildspel.
Åke Ericsson årets pressfotograf
Hans öga ser de dramatiska stunderna och de starka berättelserna och varje bild förmedlar en
stämning som aldrig lämnar en oberörd. Bilder från Etiopien, Kosovo 1999-2007, Sierra Leone.
Svenska Kyrkan, Pressfotografernas Klubb

9.30 – 9.50
Kyrkorna – tidsmaskiner till historien
Kyrkorna är vårt största sammanhållna kulturarv och samtidigt levande. Många av dem har
använts oavbrutet i nästan 1000 år. De är viktiga för många människor. Hur kan vi se att de är
tidsmaskiner till historien? Göran Hägg samtalar med prästen Boel Hössjer Sundman
Medströms bokförlag
10.00 - 10.20
Äntligen stod hon i predikstolen!
För 50 år sedan bestämde Svenska kyrkan om kvinnors ”behörighet till prästerlig tjänst”. Det var
ett historiskt vägval. Vad har beslutet betytt för samhället och Svenska kyrkan? Hur har Svenska
kyrkan förändrats? Prästerna Boel Hössjer Sundman och Maria Ottensten i ett samtal lett av
journalisten Barbro Matzols
Svenska kyrkan, Verbum, Kyrkans tidning
10.30 -10.50
Jordens och själens överlevnad
Martin Lönnebo och Stefan Edman, två miljöveteraner i ett livsviktigt samtal om jordens och
själens överlevnad. Ett samtal som kretsar kring frågan: Hur skapar vi en hållbar utveckling för
både jordens och själens landskap? Förläggare Dan-Erik Sahlberg är samtalsledare
Cordia, Studieförbundet Bilda
11.00 – 11.20
Sånger om sex, Gud och ond bråd död

Ibland behandlas livsfrågorna bäst på tre minuter i en treackordlåt. Rockhistorien är full av bevis.
Hör musikjournalisten Lennart Persson, aktuell men en ny bok på temat, om samtala med
Magnus Sundell chef.red Trots Allt.
Trots Allt, Bokförlaget Reverb, Studieförbundet Bilda
11.30 – 11.50
Dödahavsrullarna.
Om döda sekter och levande konspirationsteorier.
Mikael Winninge översättningsdirektor talar om Dödahavsrullarna, deras historiska bakgrund och
det pågående översättningsprojektet.
Svenska Bibelsällskapet
12.00 – 12.20
Annars är man bara en liten lort...
Så svarar Jonatan Lejonhjärta till sin bror Skorpan på frågan om varför han måste ge sig iväg
och bekämpa Tengil. Vilka är de goda förebilderna i vår tid?
Under 2008 utlyser Interreligiösa rådet i Göteborg en skrivartävling om mod för unga.
Rådet består av religiösa företrädare för judendom, kristendom och islam.
Två bidrag kommer att läsas upp och det interreligiösa rådet i ledning av biskop Carl Axel
Aurelius, utlyser ett år av skrivartävling.
Interreligiösa rådet i Göteborg
12.30 – 12.50
Sin ensamma kropp
Om att leva hela livet fullt ut. Om att längtan efter kärlek och närhet aldrig tar slut. Elsie
Johansson talar om sin nya bok med prästen Birgitta Westlin
Albert Bonniers Förlag
13.00 – 13.20
Is och vatten, vatten och is
Majgull Axelssons nya roman Is och vatten, vatten och is handlar om speglingar, om hur något
som verkar likt kan anta olika skepnader. Två systrar som är så lika som man kan bli. Och som
står långt ifrån varandra. Här samtalar hon med Lisbeth Gustafsson kultursekreterare i Svenska
kyrkan.
Norstedts Förlag
13.30-13.50
Gäst hos Ärkebiskopen:
Christina Jutterström
Ett samtal utifrån boken Fri television - om Public Service
Svenska kyrkan, Natur o Kultur

14.00-14.40

Kärlekens komplikationer
Vågen av böcker om familjförhållanden och parrelationer i kris fortsätter. Kulturjournalisten
Gunilla Kindstrand samtalar med Helena von Zweigbergk, Elisabeth Hjorth och Peter Kihlgård om
synen på kärlek i vår tid.
Norstedts Förlag, Albert Bonniers Förlag, Svenska Kyrkan, Modernista
15.00-15.20
Men inte om det gäller din dotter – Jan Guillou om terrorismen
Vi återser gamla hjältar och möter nya, i romanen om den viktigaste frågan just nu –
terrorismen.
Här i ett samtal med prästen Marika Palmdahl
Piratförlaget
15.30 – 15.50
Om passion och begär
Christine Falkenlands nya bok Vintergården är en vacker och vemodig roman om passion, poesi
och förbjuden kärlek. Här samtalar hon med journalisten Lasse Bengtsson
Wahlström & Widstrand
16.00 – 16.20
Du ska bli präst
Författaren Lina Sjöberg och fotografen Sanna Sjöswärd skildrar i boken och utställningen Du ska
bli präst 20 prästvigda kvinnors livsberättelser som handlar om drivkrafter, tro, yrkesval och
svårigheter. Vad har de sett? Vilka frågor väcks? Vilken är deras bild av dessa 50 år, sedda
genom 50 kvinnoliv? Lina Sjöberg samtalar med journalisten Eva Staxäng
Svenska kyrkan, Verbum
16.30 – 16.50
Mark Levengood tillbaka med nya betraktelser i boken ”Hjärtat får inga rynkor”
Mark Levengoods personliga och roliga texter är älskade både i Sverige och utomlands. Nu
kommer hans fjärde bok ”Hjärtat får inga rynkor”, med illustrationer av Ilon Wikland.
Temat är hur man kan förändras även som vuxen.
Piratförlaget.
17.00 – 17.20
Slaveri i modern tid. Från 1800-tal till nutid.
Dick Harrisson presenterar tredje delen av sin serie om slaveriets historia, som handlar bl.a. om
kampen mot slaveri – och hur den misslyckats.
Historiska media
17.30 – 17.50
Kärlek – Hur fan gör man?
I sin nya bok har Bob Hansson intervjuat dom som vet som Emma Hamberg och K-G Hammar
och andra

Wahlström & Widtsrand
17.50- Bildspel
Längtan till livet
I spåren av aids finns det i dag 75 000 föräldralösa barn i Swaziland. Om fyra år kan de vara 100
000. Då är var femte invånare i landet ett föräldralöst barn. Kan framtiden i ett land vara mera
nattsvart? Bilder: Magnus Aronson Text & research: Lasse Bengtsson,
Sensus
SÖNDAG 28 SEPTEMBER
9.15 – 9.25
Bildspel.
Åke Ericsson årets pressfotograf
Hans öga ser de dramatiska stunderna och de starka berättelserna och varje bild förmedlar en
stämning som aldrig lämnar en oberörd. Bilder från Etiopien, Kosovo 1999-2007, Sierra Leone.
Svenska Kyrkan, Pressfotografernas Klubb
09.30 – 09.50
Dr Luther och Mr Hyde
Vem var egentligen Martin Luther? Kompromisslös rebell, furstefjäskare eller glädjelös
pliktmoralist. Och vad betyder Luther för det moderna Europa och den svenska evangelisktlutherska kyrkan? Ett samtal om Martin Luthers betydelse utifrån några nyutkomna böcker om en
av Europas mest dramatiska gestalter mellan Per Svensson, Elisabeth Gerle och Carl Axel
Aurelius med Ola Sigurdson som samtalsledare
Cordia, Verbum, Svenska kyrkan
10.00 – 10.20
Där lejonen bor
En kvinna som skriver om män i Bibeln? Ylva Eggehorn ger sig ut i okänd terräng i sin nya bok.
Här i ett samtal med teologen Mikael Sjöberg
Libris förlag
10.30 – 10.50
Gäst hos ärkebiskopen:
Svante Axelsson
Om klimathot, klimatsorg och vad vi kan göra åt det.
Svenska kyrkan, Svenska naturskydds föreningen
11.00 – 11.20
Så länge Gud vill och rumpan håller
Från lyckliga gatan i Kurdistan till matinéfilmer med Nils Poppe, från utanförskap till hyllad
skådespelerska. Nisti Sterks livsberättelse inspirerar, roar och utmanar oss till stordåd. Antar vi
utmaningen?
Cordia

11.30 – 11.50
Från Hjoggböle till stora världen
Från Hjoggböle, via höjdhoppakarriär, till den internationella parnassen. I memoarboken Ett
annat liv berättar Per Olov Enquist med humor, värme och nyfikenhet om ett livsöde, som format
ett av vår tids stora författarskap. Han samtalar med journalisten Ulrika Naezer
Norstedts
12.00 – 12.20
Inte mer än fullt tack
Om alkoholens förödande effekter på kropp, själ, samhälle, familj och relationer.
Hör skådespelaren och författaren Benny Haag
Albert Bonniers Förlag
12.30 – 12.50
Theodor Kallifatides - Vänner och älskare
Theodor Kallifatides talar om vänskap och kärlek utifrån sin nya roman.
Albert Bonniers Förlag
13.00 – 13.20
Matsmart
Intresset för mat är stort idag. Hur väljer man mat som är smart för både människan och miljön?
Stefan Edman och Bo Thunberg samtalar om detta aktuella ämne
Gullers Förlag
13.30 - 13.50
Dårens dotter
Om ett barns villkorslösa kärlek till en förälder. Mian Lodalen talar om sin nya bok med
journalisten Ulrika Naezer
Forum
14.00 – 14.20
I själens vinterdagar
Nästan hela sitt liv har Lars Åke Lundberg arbetat med utsatta människor. Här berättar han
varför.
Libris förlag
14.30 – 14.50
De kristna i Mellanöstern
Oroliga röster upprepar allt oftare att Palestina/Israel håller på att tömmas på sin kristna
befolkning. Den dagliga situationen efter 40 års ockupation är så pressad att alltfler kristna att
lämna Det heliga landet. Här samtalar prästen Håkan Sandvik, medförfattare till boken Det fanns
inte plats för dem… med prästen Marika Palmdahl, Svenska kyrkan, om den aktuella situationen.
Svenska kyrkan

15.00 – 15.20
Finding God in a tangled world
Juris Rubenis är präst i Martin Luthers kyrka i Riga samtalar med journalisten Lars Hillås
Solvändan, Kyrkans tidning
15.30 – 15.50
Går ekumeniken klostervägen?
Vad händer med kyrkan när katoliker och pingstvänner gör gemensam sak och lånar från
varandras traditioner? Per Åkerlund förläggare,i ett samtal med Håkan Arenius ledarskribent.
Journalisten Inger Alestig är samtalsledare
Dagen
16.00-16.30
Medborgaren
Fyra experter på livet på gatan åker till Bryssel för att träffa Europas politiker. Under några dagar
ska de mingla i maktens korridorer och ge en annorlunda bild av välfärdssamhället Sverige. En
glad socialrealistisk dokumentär i genuin EU-miljö."
En film av Mattias Piltz & Janne Rantala.

