
Julkalender på Mediabyrån. Vad handlar 
den om?
Den handlar om den svenska emigrationen till 
USA som började för 150 år sedan. 25 procent 
av Sveriges befolkning emigrerade till USA på 
grund av fattigdom och brist på arbete. Hela 
den här resan från Sverige till USA kommer 
skildras i 24 avsnitt.

Vad blir det för format?
Det blir 24 stycken 1-minutersavsnitt och 
det beror på att den kommer publiceras på 
Instagram där man bara har 1 minut till sitt 
förfogande. Det blir rörliga bilder och stillbilder 
blandat.

Det låter som ett stort projekt?
Ja, men tack vare att det är korta avsnitt och 
att Roger Bodin från Emigranternas hus har 
förberett manus så kommer vi nog att mäkta 
med det.

MEDIAB. MAGAZINE

Vad kan vi lära oss av den svenska 
emigrationen?
I Sverige har vi sett människor komma till oss 
på flykt från krig och svält i jakten och sökandet 
på ett bättre liv. Det har vi själva också gjort en 
gång i tiden och det kan kanske hjälpa oss att 
bättre förstå deras villkor.

Varför känns det viktigt för Mediabyrån 
att samarbeta med Emigranternas hus?
Emigranternas hus är ett fantastiskt museum 
och en resurs för skolor och andra besökare. 
Nu är det tyvärr så att kommunen inte längre 
vill finansiera verksamheten och den kommer 
att läggas ner. Därför känns det väldigt viktigt 
att försöka dokumentera deras gärning.

Patrick Wandelt
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Månadens medarbetare – 
Sara Lagerstrand

Hej Sara. Vad jobbar du med på Mediabyrån?
Jag skriver berättelser och intervjuar personer. 

Vad tycker du är det bästa du har gjort hit-
tills?
Det jag är mest nöjd med är när jag intervjuade 
hjärtläkaren Thomas Gilljam.

Varför var du mest nöjd med den intervjun?
Jag hade länge sett fram emot att intervjua 
honom. Jag har själv ett medfött hjärtfel.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
Simma, baka och läsa. Jag tycker också om att vara 
med min katt Tusse.

Vilken bokgenre tycker du om att läsa?
Ungdomsböcker om kärlek och spänning. 

Kan du ge några boktips?
Ingerlin Angerborn som skrivit ”Tredje tecknet”. 
Och Laura Trenter som har skrivit boken ”Pappa 
Polis”.

Hur är det att jobba på Mediabyrån?
Roligt! Jag får jobba med mina intressen som att 

skriva.

Patrick Wandelt
      



Göteborg FC

Göteborg FC bildades 2004. Sedan dess har man satsat 

hårt och varit nära att vinna Damallsvenskan ett par 

gånger, men hela tiden väntat på första SM-guldet. 

Inför årets säsong gjorde man en storsatsning. Man 

värvade flera namnkunniga spelare och har under 2020 i 

princip bara haft landslagsspelare på planen. 

Halvvägs in på säsongen såg det dock mörkt ut. Man 

förlorade mot värsta rivalen Rosengård och följde upp 

med förlust mot Kristianstad. Guldet verkade vara 

förlorat. 

Men man kom tillbaka anförda av sin lagkapten Emma 

Berglund och med flera andra duktiga spelare vann man 

match efter match. Samtidigt hamnade Rosengård i en 

djup svacka, fyra raka matcher utan vinst och plötsligt 

hade Göteborg hunnit ikapp och förbi. 

I näst sista omgången kunde Göteborg säkra guldet 

genom att besegra seriefyran Linköping med hela 7-0. 

Det betyder att man tar emot Kronprinsessan Viktorias 

pokal i samband med sista seriematchen mot Vittsjö den 

15:e november.

Göteborg FC är en speciell klubb eftersom man har 

en kombinerad ordförande och huvudsponsor i Peter 

Bronsman. Hans bryggeri har under resans gång gått in 

med väldigt mycket pengar. Bronsman blev engagerad 

inom fotbollen på grund av att hans döttrar spelade 

fotboll. 

Inför årets säsong så fick man en ny tränare i form av 

före detta Blåvittspelaren Mats Gren. Han har delat 

huvudtränarskapet tillsammans med Jörgen Ericsson. 

Man hade åtta spelare i den landslagstrupp som tidigare 

i höstas spelade EM-kval. 

Mediabyråns Adde Larsson är verksam som 

pressassistent i klubben.

    Patrick Wandelt
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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 – Nya Ullevi

Sverige arrangerade VM i fotboll 1958 och för det behövdes några nya 
arenor, bland annat i Göteborg.
Namnet Ullevi betyder ungefär ”Ulls egendom eller tempel” och härstammar 
från Ull, ”spelens och lekens gud” i den fornnordiska mytologin.
Arenan rymde ursprungligen 53 000 åskådare. 
En 2,4 meter hög staty i brons av boxaren Ingemar Johansson avtäcktes 
2011 utanför arenan.
I VM 1958 spelades bland annat den klassiska semifinalen mellan Sverige 
och Västtyskland och senare bronsmatchen här. Finalen i EM i fotboll 1992 
spelades också den här. 
Ullevi var hemmaplan för IFK Göteborg, GAIS och ÖIS fram till 1992 då de tre 
lagen åter började spela på Gamla Ullevi.
Arenan används för internationella idrottsmästerskap, stora musikgalor och 
sport- och showupplevelser. 
I samband med två musikkonserter 1985 med Bruce Springsteen sattes 
arenan i självsvängning, med risk för att hela bygget skulle kunna skadas. 
Därefter skedde en ombyggnad där de stödjande fundamenten kom att 
drivas ner i urberget, för att i framtiden göra något liknande omöjligt.

Publikrekord: Fotboll 50 174 GAIS-IFK Göteborg 1976 Konserter 70 144 Håkan Hellström 2016 

Boxning 53  614 Ingemar Johansson vs Eddie Machen 1958

Patrick Wandelt


