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Den blåaste himlen.

I mars hade Mediabyrån premiär på filmen 
Den blåaste himlen som handlar om 
fotbollslaget Kopparbergs/Göteborg FC:s 
säsong 2019.  Som reporter i filmen finns Adde 
Larsson som tidigare synts i webb-tv-serien 
Säsongen. I serien fick vi under hela 2019 följa 
Kopparbergs/Göteborg FC i damallsvenskan, 
Svenska Cupen och Champions League i 28 
avsnitt. 

Filmen Den blåaste himlen är ett slags 
sammanfattning av Säsongen samtidigt som 
den handlar om Adde som berättar om sin 
funktionsnedsättning. 

Filmen blev uppmärksammad av media. Både 
Göteborgs Posten och GT/Expressen hade 
större uppslag om filmen. 

För Adde Larsson betydde arbetet med 
filmen mycket. Det resulterade i ett jobb i 
fotbollsföreningen där Adde ansvarar för 
souvenirförsäljning.

Planen för 2020 och 2021 är att visa Den 
blåaste himlen på festivaler runt om i världen. 
Både festivaler som riktar sig till målgruppen – 
filmare med funktionsvariationer – men också 
sportfilmsfestivaler. 

Patrick Wandelt
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Månadens redaktör.

Jag heter Patrick Wandelt och är en mycket 
mediaintresserad person och har alltid läst 
dagstidningar. Det började med tidningen 
Arbetet. Innan jag hade lärt mig att läsa tittade 
jag på bilderna och sedan läste jag allt i tidningen, 
sida upp och sida ner. Skolbiblioteket har varit 
en viktig plats för mig. Där kunde jag botanisera 
bland alla böcker och låna hem. Idag verkar det 
som om folk har slutat läsa böcker. Internet med 
Youtube och dataspel har tagit över. 

På Mediabyrån får jag möjligheten att lära mig nya 
saker inom media, t ex att skriva reportage, göra 
en tidning, poddcast, redigera ljud och bild och 
mycket mer.  Just nu provar jag på att jobba som 
redaktör för Mediabyråns magasin som vi startat 
upp igen efter att den legat i träda ett år.

Eftersom jag också är sportfanatiker kommer ni 
säkert att kunna läsa mer om mina reportage 
om basket. Jag gör tidningar om NBA-loggor och 
tröjor.
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Anton, du gör din sista dag som 
praktikant på Mediabyrån idag. 
Hur har det varit?
Roligt!

Vad har varit mest kul?
Allt, men mest att göra poddcast. 
Leta bilder, spela in och redigera.

Vilka poddcasts har du gjort?
Super Smash Bros Ultimate, 
Mitt Göteborg, Scooby-Doo och 
Frost & Frost 2.

Du går sista året på gymnasiet. 
Vilken skola går du på och hur 
känns det att ta studenten?
Jag går på Landala GS. Det ska bli kul 
att ta studenten!

Vad är det för skillnad på att gå i 
skolan och jobba?
I skolan har vi samling, på jobbet 
har vi morgonmöte. I skolan äter vi i 
bamba, på jobbet tar vi med oss mat 
eller handlar lunch på stan. 

Kan du tänka dig att jobba 
på Mediabyrån efter du tagit 
studenten?
Ja, jag vill jobba med film och 
poddcast!

Intervju: Richard Brandt
Gäst: Anton Ohlsson

Gå in på mediabyråns hemsida 
www.mediabyrandv.se för att se 

de arbeten som Anton gjorde under 
sin praktikperiod på Mediabyrån.

Fotograf: Alexander Bergström
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Mediabyrån är en daglig verksamhet inom 
Göteborgs Stad som producerar film på 
uppdrag av föreningar och organisationer. Vi 
gör också nättidning, poddcast och webb-tv. 
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Fotograf: Alexander Bergström
Våra kvarter.

Mediabyrån flyttade i vintras till nya lokaler som finns på Torg-

gatan 7 i Västra Nordstan. Jag är intresserad av historia och vill 

gärna veta mer om platser jag befinner mig på. Därför kommer 

jag att skriva om gator och hus i våra nya kvarter. Vi börjar med 

Torggatan som fick sitt namn år 1666. Gatan hade tidigare ett 

annat namn; Kyrkogårdsgatan efter Göteborgs äldsta kyrkogård 

(Gamble Kyrkiogården) , som låg nedanför Kvarnberget.

Någon minut från Mediabyrån finns Kronhuset och Kronhus-

bodarna. Kronhuset är ett av Göteborgs äldsta och bäst bevarade 

hus. Det byggdes år 1642. Det var 21 år efter att Göteborg grun-

dades av Gustav ll Adolf. Utsidan av huset ser likadant ut som när 

huset byggdes. Kronhuset användes som magasin för militärens 

uniformer och annat krigsmaterial och kallades även för ”tyghus”. 

Kronhuset har även använts som riksdag. Karl Xl utropades 

här till kung 1660 och var då endast 4 år gammal. Byggnaden 

fungerade även som kyrka ända fram till 1890-talet. 

Göteborgs stad övertog Kronhuset 1929 från staten. Idag är det 

en konsertlokal och hyrs av Göteborg Wind Orchestra.

Patrick Wandelt


