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JMediabyråns skräckmästare Victor Lambert blandar 
och ger för att hålla läsaren på helspänn.
– Jag skriver både om påhittade saker och om mer 
verkliga ämnen. Både och funkar så länge det är läskigt! 
slår Victor fast.
För Mediabyråns författare är skriva grejen. Det är 
deras läsare tacksamma för!

Tips: En skrämmande skoltermin av Victor Lambert. 
Bokserien om Skuggan och Star av Sebastian Bergström. 
Bokserien om Trixi av Sara Lagerstrand.

Skriva är grejen på Mediabyrån!

På Mediabyrån jobbar flera författare.
De skriver allt från dikter och självbiografiska texter till 
skönlitterära berättelser för barn och vuxna.
Texterna publiceras i form av ljudböcker.
I detta nummer får du ett smakprov på Richard Brandts 
dikter. 
– Att skriva dikter är ett väldigt bra sätt att uttrycka 
tankar och känslor, berättar Richard.
Några av författarnas böcker bildar hela bokserier – till 
exempel Sebastian Bergströms story om superhjältarna 
Skuggan och Star.
– Det är nog mina mest populära berättelser. Läsarna 
verkar gilla att följa karaktärerna från bok till bok, säger 
Sebastian.
Sara Lagerstrand skriver både för barn och vuxna:
– När jag skriver för barn använder jag ett enklare språk 
och försöker sätta mig in i deras tankar. Jag vill också att 
berättelserna ska vara hoppfulla.

Patrick Wandelt
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Prins Ramses – legenden återuppstår

Just nu sänder Mediabyrån Sebastian 
Bergströms epos “Prins Ramses - legenden 
återuppstår” som följetong. 

Sebastian, hur kom du på idén med Ramses?
Jag tänkte på vad människor intresserar sig för 
mest och då kom jag på att mumier brukar gå 
hem hos dem som ser på serier och läser 
böcker.
Ramses är din överlägset längsta bok. Hur var 
det att skriva den?
Det var intressant, lite jobbigt men framför allt 
väldigt kul!
Hade du nytta av dina kunskaper kring myter 
och legender?
Ja, absolut. I min serie om myter och legender 
har jag haft uppe både mumier, pyramider och 
landet Egypten. I skolan läste jag också en hel 
del egyptologi.
Hur har lyssnarnas reaktioner varit?
Övervägande positiva. Man har också sagt till 
mig att berättelsen om Ramses skiljer sig från 
det mesta jag skrivit tidigare.
Hur mycket är fakta och hur mycket påhittat?
Gudarna och gudarnas namn och en del om 
faraonerna är fakta, i övrigt använder jag min 
författarfrihet och låter fantasin flöda.
För dem som ännu inte hört din berättelse – 
hur skulle du vilja beskriva den?
En äventyrsbok där man får följa med 
mellan olika världar, lära sig ett och annat om 
Egyptens gudar och på vilken sida de står på i 
kriget mellan ont och gott!

  Patrick Wandelt

Sebastian tipsar: 
”Om man vill veta mer om egyptologi 
kan man besöka ett museum eller ett 
bibliotek och kolla upp den egyptiska 
avdelningen. Eller så kan man googla. 
Men i så fall måste man vara försiktig för 
Google kan innehålla fel. Låt Egyptens 
visdom flöda och vänligheten spridas!”

Illustration: Kalle Krigsman
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Frölunda HC

Jag skrev om Frölunda Hockey Club i 
Mediab. Magazine #12. Då skrev jag om lagets 
historia och om alla vunna SM-Guld. Nu tänker 
jag berätta om namnbytena, arenorna och några 
minnesvärda spelare.

Hockey-sektionen startade 1944. Fram till 1984 
kallade sig laget Västra Frölunda IF.
1984-2004 hette man Västra Frölunda HC.
2004 bytte man namn till Frölunda Indians. 
2021 bestämde man sig för att ta bort 
indiansymbolen och gick då tillbaka till Frölunda 
HC. En ny logga kommer att presenteras 2022.

Hemmaarena är Scandinavium. Där är publik-
kapaciteten hela 12044 personer. Frölundaborgs 
isstadion använder man som träningsarena. 
Men man spelar också vissa matcher där, 
speciellt i slutspelet. På Frölundaborg kan man 
ta in 6044 personer som publik.

Frölunda har haft många grymma spelare genom 
tiderna! Några viktiga namn är Rasmus Dahlin, 
Joel Lundqvist, Henrik Lundqvist, Fredrik 
Pettersson, Johan Sundström, Simon Edvinsson, 
Lucas Raymond, John Klingberg, Erik Karlsson, 
Samuel Fagemo, Ryan Lasch, Niklas Andersson, 
Tomi Kallio och Anders Broström för att nämna 
några.

Frölunda HC har vunnit SM-guld fem gånger: 
1965, 2003, 2005, 2016 och 2019.

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 



Våra kvarter – Nordstan

Nordstan är ett köpcentrum i stadsdelen Östra Nordstan i centrala Göteborg. 
Det är Sveriges tredje största shoppingcenter. Under 2015 besöktes centret av 
35 miljoner personer och hade en total omsättning på 4,2 miljarder kronor. 
Nordstan består av åtta stadskvarter som är sammanbyggda med gågator till ett 
stort inomhuscenter och är arbetsplats för 6 000 personer.

Under utvandringen till Amerika 1860–1920 passerade många 
emigranter Nordstan på vägen från Centralstationen till de väntande båtarna i 
hamnen. Postgatan sträcker sig från Centralstationen till hamnen. Detta gjorde 
att Nordstan var en livlig del av staden.

På 1960-talet var Östra Nordstaden en förslummad stadsdel. Byggföretag och 
banker köpte samtliga gamla kvarter. År 1967 började man riva alla gamla hus 
och byggnadsarbetet kom igång. Nordstan var färdigbyggt 1973. Hela projektet 
genomfördes i privat regi. 

Flera av de ursprungliga gatunamnen har behållits, tex Lilla Klädpressargatan, 
Götgatan och Köpmansgatan. Shoppingcentret innehåller cirka 200 butiker och 
restauranger samt omkring 150 kontor. Butikerna finns i fyra plan.

Text : Patrick Wandelt
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