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Varför väljer du honom?
Han är en av få nutida riktigt stora 
artister som kommer från Göteborg.

Var ska den statyn stå?
Vid Nya Ullevi. Håkan Hellström 
är på topp 3-listan när det gäller 
publikrekord på Nya Ullevi.

Patrick Wandelt

Patrick, vad handlar podcasten “Från då 
till nu” om?
Jag väljer ut det äldsta fotot som finns på en 
staty och jämför sedan med mina nya egna 
foton och platsen den står på. Jag beskriver 
förändringen av platsen, då och nu, och jag 
berättar om personen. Till exempel varför den 
här personen fick bli uppmärksammad med en 
staty.

Vad har varit den största förändringen av 
de platser du fotograferat?
Platsen kring Lilla torget vid Stora 
Hamnkanalen där Jonas Alströmer står 
som staty har förändrats mest. Den gamla 
droskstationen finns inte kvar och platsen är 
mer trafikerad idag.

Finns det en person som du tycker ska bli 
staty i Göteborg?
Håkan Hellström
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Månadens medarbetare – 
Sebastian Bergström

Kan du beskriva dig själv med tre ord?
Påhittig, uppfinningsrik och tålmodig.

Vad jobbar du med på Mediabyrån?
Jag jobbar med Mytpodden och skriver böcker. Jag 
har börjat med en webb-tv-serie som heter 
Myternas värld.

Varför har du ett stort intresse för det här 
området?
Jag har alltid varit intresserad av mytologiska 
varelser och de platser där de kan bo och gömma 
sig. När det gäller bokskrivandet gillar jag att skapa 
en egen värld där jag kan göra vad som helst utan 
att jag råkar ut för något dåligt själv.

Vilken bok är du mest nöjd med? 
Min längsta bok ”Prins Ramses – Legenden 
återuppstår ”  

Vilken bok är populärast bland dina läsare?
Skuggan-serien. Den handlar om hjältar, skurkar 
och ärkefiendeskap.

Vad gillar du att göra på fritiden?
Promenera, spela TV-spel och titta på TV. Men det 
jag gillar mest av allt är att gå långa promenader.

Hur är det att jobba på Mediabyrån?
Det är väldigt trevligt. Väldigt bra personal, trevliga 
medarbetare och bra miljö.

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 

IK SÄVEHOF

Säsongen 2018/2019 vann IK Sävehof 
Elitserien i handboll både på damsidan 
och herrsidan. 

Damlaget var topprankat men 
herrlaget var inte topptippade så de 
överraskade. Damsektionen har vunnit 
14 SM-guld genom tiderna, varav åtta 
år i rad.

Några av de mest kända spelarna 
genom tiderna har varit Isabelle 
Gulldén och Jonas Larholm. 

IK Sävehof arrangerar sedan 1970 
årligen Partille Cup som är världens 
största handbollsturnering. Dit 
kommer ungdomslag från hela 
världen. Förutom att vara en 
mötesplats för handbollskultur 
erbjuds mer än bara handboll. Det 
finns även många sevärdheter i 
Göteborgsområdet som lockar massor 
av ungdomar. 

IK Sävehof har världens största 
ungdomsförening i handboll med över 
2000 aktiva medlemmar fördelat på 90 
lag. 

2016 flyttade representationslagen 
in i Partille Arena med plats för 4000 
åskådare.
    Erik Lindmark Jr.
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Våra kvarter – Lilla torget och Jonas Alströmer
Vid inloppet av Stora Hamnkanalen ligger Lilla torget. Där står Jonas 
Alströmer staty, han som fick svenskarna att börja äta potatis. 
Jonas Alströmer föddes 1685 i Alingsås och har kallats “Potatiskungen”. 
Många tror att han förde potatisen till Sverige, men den fanns redan här, 
främst som prydnadsväxt. Alströmer upplyste däremot om att potatis var en 
utmärkt föda som kunde ersätta rovorna. Statyn invigdes 1905.

Det övre fotot är taget 1925. Platsen har idag nästan helt omvandlats från 
en torgmiljö till trafikmiljö. Spårvagnarna kör förbi torget. På den äldre 
bilden kan du se en droskstation. Idag har gräsytan blivit större, och träd har 
planterats och kullerstenen har tagits bort.

Det finns fyra vädurshuvuden på sockeln som skulle kunna tänkas 
symbolisera beslutsamhet och ledarskap.

Patrick Wandelt


