
10 saker du inte visste med 
Alexander Bergström

Hej Alexander! Skulle du kunna berätta 
lite om din poddserie “10 saker du inte 
visste”?
Det är en podd jag gör för att berätta och lära 
ut om saker som jag finner intressant. Till 
exempel matlagning. 

Hur fick du idéen till programmet?
Jo men det är just det att jag tycker det är roligt 
att lära ut saker. Speciellt gillar jag att ta reda 
på lite ovanligare fakta för då är det ofta så att 
den som lyssnar faktiskt lär sig något nytt.

Varför just 10 saker då?
Äh, 10 är ett bra format helt enkelt. Lagom 
mycket. Skulle det vara fler saker skulle det 
vara svårt att komma ihåg och lära sig för 
lyssnaren.

MEDIAB. MAGAZINE

Hur många avsnitt har du gjort?
6 program är publicerade hittills.

Flera avsnitt handlar om mat på olika sätt. 
Hur kommer det sig?
Jag är väldigt intresserad av matlagning. Jag har 
gått i skola och läst till kock. 

Hur går jobbet med ett avsnitt till?
Det börjar med att jag kollar upp fakta. Sen 
skriver jag manus och spelar in. Redigering 
gör jag med viss hjälp av kollegor. Jag har 
lärt mig mycket om klippning i arbetet med 
programmet.

Arbetar du med något annat på 
Mediabyrån?
Ja, jag arbetar just nu med en ny poddserie 
där jag intervjuar folk. Gäst hos Alex skall den 
antagligen heta. Första avsnittet kommer 
snart ut. Det innehåller en intervju med Johan 
Larsson från YouTube-gruppen Psykakuten. 
Jag har också gjort ljudböcker där jag berättat 
om min tid som utsatt för mobbing. Sen är 
jag skådespelare i några av Mediabyråns 
produktioner. 

Vad kommer nästa program av 10 saker du 
inte visste att handla om?
Det vet jag inte. Men snart kommer jag att ha 
svar på det!

Richard Brandt
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Foto: Richard Brandt Månadens medarbetare - Malik Maseco

Hej Malik! Vem är du?
Jag är en snäll, positiv och skämtsam 20-årig kille 
som gillar att röra på mig. Jag gillar också tv-spel, 
kortspel och rollspel.  Jag och mina kompisar på 
spelklubben spelar mycket Cardfight Vanguard. Vi 
kör även ett rpg-spel som en kille på klubben har 
gjort själv!

Du har ju nyss börjat jobba på Mediabyrån. 
Hur är det att jobba här tycker du?
Det är bra. Det är kul! Man kan jobba med det 
man vill. Och man har ett mål med det man gör. 
Mediabyrån känns som en bra grej för mig.

Har du något tips till den som är intresserad av 
att jobba med Media som på Mediabyrån?
Att testa mycket grejer på en dator om du har 
möjlighet. Scratch är bra att kolla in tycker jag. 
Går du i skolan kan du se om Adobe-programmen 
finns där för att prova. Att kunna skämta är också 
bra när man jobbar tillsammans med andra. 

Richard Brandt
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Frölunda Indians - en historik.

Västra Frölunda IF bildades 1930 och 
ishockeysektionen blev en del av föreningen 
1944. På 1960-talet gick det bra för laget. 
Man kom tvåa i högsta serien ett par gånger 
och 1965 blev det SM-guld. 29 mars 1984 
förvandlades så hockeysektionen till en egen 
förening. 

Frölunda fick tilltalsnamnet Indians i mitten 
av 1990-talet. Loggan är en stridslysten indian 
med krigsmålning och fjäderskrud. Indianen 
som symbol för ett ishockeylag har sin grund 
i den vilda-västern-hockey som laget stod för 
under 1970-talet samtidigt som man hade sitt 
ursprung i VÄSTRA Frölunda. 

En storhetsperiod upplevde man mellan 2003 
och 2006. Man bärgade hela två SM-guld, 
2003 och 2005, och gick också till final 2006 
men förlorade då mot Färjestad. Nästan lika 
framgångsrika har man varit från 2013 fram till 
nu, med två SM-guld  2016 och 2019 samt fyra 
guld i Champions Hockey League: 2016, 2017, 
2019 och 2020.

Mina topp-fem Frölundaspelare genom 
tiderna:
1. Joel Lundqvist
2. Niklas Andersson
3.Tomi Kallio
4.Jonas Johnson
5.Nicklas Lasu
                                                        Erik Lindmark Jr. 
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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. 

www.mediabyrandv.se 
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Våra kvarter - Kvarnberget

Utanför Mediabyråns lokaler finns en trappa som leder upp till 

Kvarnberget. Det är ett av tre berg som finns inom den gamla 

stadsfästningen. Otterhällan och Kungshöjd heter de andra två.

På 1600-talet uppfördes två kvarnar på berget för att 

göteborgarna skulle kunna mala sin säd utan att behöva ta sig 

till Mölndalsfallen.

På 1700-talet började man bygga bostäder på Kvarnberget i form 

av små trähus. Senare tillkom stenhus längs med Kvarnbergs-

gatan. Området bebyggdes ytterligare under 1900-talet. Idag kan 

du se den före detta sjöbefälsskolan långt upp på 

Kvarnberget.                                                                   

               Richard Brandt


