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Ord från 
Månadens 
Redaktör 

Karl Krigsman tar för första gången 
redaktörsrodret i MediaB. magasin 
och skriver här några ord om 
den senaste tidens arbete på 
Mediabyrån daglig verksamhet. 

Mediabyrån träffar Annika von Hausswolff som jobbar som proffessor i fotografi på 
Akademin Valand. Hon har också en karriär som internationellt uppmärksammad 
konstnär.

Jag bor på Vasagatan, relativt mitt imot 
Akademin Valand, men hade inte varit 
innanför deras lokaler förren jag träffade 
konstnären Annika von Hausswolff, som 
jobbar där som professor, och gjorde en 
intervju om hennes fotokonst.

De senaste veckorna har jag och de 
andra på Mediabyrån hållt på med 
en hel del. Vi har intervjuvat de flesta  
kommunalråden inför valet, och har lärt 
oss om deras åsikter och tankar om hur 
de kan göra Göteborg bättre.

Vi har även jobbat med redigering av en 
del program, och haft andra intervjuer 
med en hel massa andra personer, som 
ni kan hitta på vår hemsida.

Jag själv har för det mesta jobbat 
med grafik och animering till de 
flesta  inslagen. Till exempel intron, 
bildbearbetning och annat som behövs 
göras.

Arbetet  på Mediabyrån är rätt okej, 
speciellt när man får använda sina egna 
idéer.

-Karl Krigsman

Annika berättar att undervisandet av studenter på masternivå kan vara svårt att kombinera med eget 

skapande.

- Jag är inte så bra på att planera min tid, men jag skall bli bättre på det, för jag vill ju fortsätta göra konst, 

säger Annika som samtidigt berättar att hon faktiskt ljög när hon påstod att utställningen Grand Theory 

Hotel på Hasselblad Center på Göteborgs konstmuseum var hennes sista utställning.

Annika fick sitt genombrott i konstvärlden med bildsviten “Tillbaka till naturen”, som visar bilder som 

ser ut som brottsplatsfoton med döda kvinnokroppar i naturen. Hon förklarar att det var ett feministiskt 

ställningstagande. En slags cynisk ironi om att kvinnan är utslängd i naturen igen, säger Annika och 

refererar till idéen om att kvinnan som person skall representera naturen och att mannen skall representera 

kulturen. Inspirationen till bilderna kom från Nordisk kriminalkrönika, enligt Annika i stort sett de enda 

böckerna som fanns i hennes barndomshem.

(forts på sida 4.)

Mediabyrån träffar 
ANNIKA von HAUSSWOLFF

“Ja, jag sa att det var min sista 
utställning, men jag ljög.”
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Adde Larsson har gjort stor succe 
med sina intervjuer och listor. Nu 
gör han slag i saken och samlar 
sina programpunkter under ett 
och samma tak - talkshowen “Hallå 
eller?!” 
Programmet följer ett beprövat 
format med inledande monolog, 
gäst och topplista. Varje program 
avslutas med att Adde svarar på 
lyssnarnas frågor.
I första avsnittet avhandlar 
monologen den klimatkris som vi 
inte minst känt av under sommaren. 
Först ut på gästlistan stod Frölunda 
Indians huvudtränare Roger 

Rönnberg. Det blev ett långt samtal 
om hockeytränarens uppväxt i 
Norrbotten, ledarskap, junior-VM 
i Kanada, hur det går till att scouta 
spelare och mycket väldigt mycket 
mera därtill! Den hockeyintresserade 
hittar mycket godis i samtalet. 
Topplistan i första avsnittet av Hallå 
Eller?! avhandlar Addes önskemål 
om vem han helst skulle vilja se som 
Sveriges framtida statsminister. En 
fråga som faktiskt i skrivande stund 
ännu inte är avgjord! Det återstår att 
se om det kan vara det när du läser 
detta!?

I programmet svarar Adde till slut på 
frågor från lyssnarna och ger råd i så 
vitt skilda ämnen såsom geografi, 
cykling, skönhet och relationer. 
Adde meddelar att det går bra att 
mejla dina frågor till Hallå Eller?! via 
Mediabyråns e-postadress;
mediabyran@centrum.goteborg.se

Grafiken bakom Hallå Eller?! är det 
Mediabyråns Karl Krigsman som 
står bakom. Karl bollar idéer med 
Adde och gör sedan oftast själv de 
illustrationer och animationer som 
behövs. 

Adde skriver just nu på material för 
nästa show så om ni brukar titta in 
på Mediabyråns hemsida lär ni få 
höra Addes röst igen inom en snar 
framtid. 

Talkshowen Hallå Eller?! med Adde 
Larsson hittar ni på Mediabyråns 
hemsida.
www.mediabyrandv.se

Mediabyrån presenterar en ny talkshow i poddformat med 
the one and only Adde Larsson!

i sjätte numret

Konst, hip-hop 
och talkshow

1 MEDIABYRÅN möter ANNIKA von 
HAUSSWOLFF

 Ledare: KARL KRIGSMAN

2 HALLÅ ELLER?! En talkshow signerad 
Mediabyrån!

3 BJØRN BJARRE besöker Göteborg. 

4 MEDIABYRÅN träffar QuincyNangG.

Talkshow signerad 
Mediabyrån!
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Mediabyrån passade på att träffa konstnären 
Bjørn Bjarre när han var på blixtvisit i Göteborg.
- Jag trycker en bok med teckningar som jag 
hållit på med de senaste fem åren, säger Bjørn 
när vi möter honom på Göteborgstryckeriet. 
Bjørn har Ulf Carlsson med sig från Oslo. Ulf är 
designern bakom boken.
- Det är bra att vara med och se hur 
tryckkvaliteten blir och att allt blir som vi vill ha 
det, menar Bjørn. 

Teckningarna i boken som Bjørn skall trycka tar 
utgångspunkt i Science Fiction-boken “Solaris”.  
Bjørn berättar att det är bilderna han sett i 
huvudet medan han läst boken som inspirerat 
honom. Sedan har teckningarna växt fram som 
de velat på pappret. 
- Att föreställa sig hur ett landskap ser ut 
på en främmande planet du inte varit på är 
en omöjlig uppgift. Det blir ren fantasi eller 
improvisation. 

Bjørn berättar att han gjort flera böcker 
tidigare. 
- Det har oftast handlat om att summera vad 
jag jobbat med sista tiden, säger Bjørn som 
visat allt ifrån teckningar, skulpturer och texter 
i sina böcker. 
 - Att göra en bok är ett sätt att visa konst på, 
förklarar Bjørn. 
  

Bjørn har lång konstutbildning bakom sig. Han 
har bland annat studerat på Kunstakademin i 
Oslo. Det som fick honom intresserad av konst 
från början var dock serietidningar. Fast konst 
och tecknade serier är egentligen två skilda 
världar, menar Bjørn.
- Även om världarna blandas mer och mer, 
tillägger han. 
-Jag själv tog sedan med mig intresset för serier 
in i konsten, förklarar Bjørn. 

Bjørn pratar mycket om levnadsvillkoren som 
konstnär och förklarar att man som konstnär 
ofta måste jobba med något annat än bara 
själva konsten. 
- Det är ovanligt att kunna leva av att producera 
konst.
Bjørn berättar att han till exempel har varit 
redaktör för en konsttidning och arbetat som 
lärare.

Hela intervjun med Bjørn Bjarre samt  
Mediabyråns övriga produktion hittar ni på: 
www.mediabyrandv.se

BJØRN BJARRE
träffar MEDIABYRÅN

“Jag försöker teckna utan att 
tänka på vad jag tecknar”.
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Quincy fick en nystart med skapandet när han flyttade tillbaka till Göteborg 
för ett tag sedan och hittade andra att samarbeta med. 
Fram till alldeles nyligen kallade sig Quincy för Qurious som artistnamn, och 
det är fortfarande under det namnet man hittar honom på Spotify.
- Jag bestämde mig för att pusha musiken mer och behövde nåt fresh så då 
körde jag på QuincyNanG! 

Hör intervjun med Quincy på www.mediabyrandv.se
         

Mediabyrån är en daglig verksamhet som fungerar som en reklambyrå och medieproducent 
för och av personer med funktionsvariationer. Vi gör reklamfilm på uppdrag av föreningar och 
organisationer. Vi producerar också nättidning, podcast och webb-TV. 

Mediabyrån riktar sig till dig som är kreativ och tycker om att arbeta med text, bild, TV och radio. 
Vi är en daglig verksamhet inom Göteborgs Stad.

Mediabyrån ligger på Svangatan 4A, nära Redbergsplatsen. Närmaste hållplats är Ejdergatan, dit 
du tar dig med spårvagn 6 eller 8.

(forts från sid 1)

Annika har bakgrund i punken som 
musiker. Hon spelade t ex med Freddie 
Wadlings band Cortex en tid på 1980-talet. 
Punken var en period som betydde allt 
berättar Annika. Det var i den miljön hon 
kom i kontakt med människor som höll på 
med fotografi och annan konst.
Mediabyrån undrar om dagens rap och hip-
hop, som likt punken har drag av gör det 
själv-kultur, kan ha influerat dagens unga 
konstnärer. Det tycker dock Annika inte. 
-Inte där jag är på universitetet i alla fall, 
menar Annika. 

Influenserna till det egna skapandet 
kommer från annan konst berättar 
Annika och poängterar vikten av att veta 
vad andra har gjort historiskt och att 
känna gemenskap med en viss stil eller 
generation.

Annika, som har årskort på Ullevi,  pratar 
också om sitt stora fotbollsintresse. 
- Pappa var gaisare, säger Annika, men 
avslöjar samtidigt att det är Blåvitt hon 
hejar på.
Andra fritidsintressen hinns inte riktigt 
med. 
- Jag önskar jag kunde säga att jag brukar 
åka ut och fiska, men det gör jag ju aldrig.

Du hör hela intervjun med Annika von 
Hausswolff på www.mediabyrandv.se

Om du har en funktionsvariation som gör 
det svårt att få ett arbete kan du få daglig 
verksamhet. Arbetsuppgifterna är så lika ett 
arbete som möjligt och anpassade efter dina 
behov och intressen. 

Du ansöker om daglig verksamhet på 
socialkontoret i den stadsdel du bor.

QuincyNanG, aktuell 2018 med sin första EP, IWLNIW, träffade 
Mediabyrån och hade ett långt samtal om uppväxt, inspiration, 
tv-spel och vikten av ett sammanhang. 

QuincyNanG siktar 
framåt!

Mediabyrån är en 
daglig verksamhet i 
Göteborg. Vi tillhör 

stadsdelsförvaltningen 
Centrum.


