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Påvens tystnad - en deckare
Richard, du skriver en bok som heter Påvens
tystnad. Kan du berätta vad den handlar om?
Det är en deckare. Påvens tystnad handlar
väldigt mycket om mitt liv, lite fantasy, lite
historia. Lite som en kompass över mitt liv fast
roligare. Det är en slags självbiografi.
Hur fick du idén till att skriva boken?
Egentligen var det Jonas som föreslog att jag
skulle utveckla mitt skrivande och då kom jag på
uppslaget till boken Påvens tystnad. Jag tycker
det är roligt att arbeta med bilder och har även
många grafiska illustrationer i boken.
Jag har hört att dina arbetskollegor finns med i
boken. Vill du avslöja något?
Jag kan avslöja att det är två olika grupper. Det är
den onda och den goda sidan och det är läsarens
uppgift att se vilka roller alla har i boken.
Patrick är till exempel soldat, Jessica är advokat
och Anton är en slags karaktärsskurk. Boken
påminner om Cluedo där man ska försöka hitta
olika ledtrådar. Du som läser ska känna att du är
aktivt med i boken och att du inte bara läser en
deckare.
I september åkte du till Parma i Italien för att
prova på klosterlivet igen. Hur kommer det sig
att du ville bo i ett kloster?
Jag gick in i kloster 2005 i Rom och var där i
fyra år. Jag har saknat det men denna gång var
inte klosterlivet det jag hade förväntat mig.
Olika kloster har olika regler. Att gå i kloster är
alltid en kallelse som Mediabyrån till exempel
är en kallelse för vissa mediaintresserade. Livet i
kloster är en kallelse eller en livsuppgift.

Richard, du är katolik. Vill du berätta varför
du är katolik?
Jag är född katolik och är adopterad från Polen.
Min mor konverterade till katolicismen och fick
även min far och halvbror att göra det. Boken
handlar väldigt mycket om min livshistoria.
Hur går det till när du skriver? Kan du berätta
hur en dag ser ut.
Jag skriver både hemma och på jobbet men
på jobbet arbetar jag mest med bilder och
grafisk design. Jag kommer på idéer och får
inspiration. Jag lever i nuet. Nu är det vintertid
och då skriver jag till exempel om det kalla
Göteborg.
Patrick Wandelt
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Att jobba som stödassistent
Jon, du jobbar på Mediabyrån och studerar.
Varför studerar du?
Jag studerar för att lära mig mer och för att jag
ska kunna utföra mitt jobb ännu bättre.
Hur tycker du det är att studera som
31-åring?
Jag tycker det är väldigt trevligt. Det är alltid
kul att lära sig nya saker och att aldrig sluta
med det. Samt att få träffa andra och lära sig
nya saker av dem.
Vad har du arbetat med innan?
Senast har jag arbetat som fritidsassistent och
då har jag jobbat med ungdomar mellan 16
och 20 år. Jag har stöttat ungdomarna på deras
fritid så att de kan skapa sin egen fritid som att
arrangera spelningar, spela in musik, arrangera
dansevent och massa sådana saker.
Vad är skillnaden mellan att arbeta på
Mediabyrån och dina tidigare arbeten?
Det väldigt likt men också väldigt olika. På
Mediabyrån dokumenterar man vad som
händer på jobbet. Det är ett helt annat sätt
än på min tidigare arbetsplats. Jag tycker
faktiskt att det är mer spännande att jobba
på Mediabyrån för det är lättare att se en
utveckling på saker som händer här.
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Hur gick det till när du fick arbete på
Mediabyrån?
Jag fick först skicka in en ansökan och sen
göra ett litet prov där jag fick göra massa
olika tester för att se om det var lämpligt att
ta in mig. Sedan var jag på en intervju där
det var personal och deltagare och senare
blev det två intervjuer med vår chef Maria.
Det tog ganska lång tid och sträckte sig över
någon månad.
Vad är det bästa med Mediabyrån?
Det bästa med Mediabyrån är allt fantastiskt
som alla vill skapa och att jag får vara en del
av allt detta.
Richard Brandt

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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SHL Topp-10!
Det här är min lista med de 10 bästa
spelarna i SHL 2021/2022!
1. Ryan Lasch - Frölunda HC
Assistkung!
2. Linus Omark - Luleå HF
Fantastisk straffläggare!
3. Adam Tambellini - Rögle BK
Tung allroundspelare!
4. Elmer Söderblom - Frölunda HC
Fintmästare!
5. Carl Söderberg - Malmö Redhawks
Otroligt rutinerad.
6. Michael Spacek - Frölunda HC
Både målgörare och assist-spelare!
7. Joakim Lindström - Skellefteå AIK
Evigt ung. Superskott!
8. Max Véronneau - Leksands IF
Leder skytteligan med 18 mål just nu!
9. Patrik Karlkvist - IK Oskarshamn
Grym målskytt!
10. Richard Gynge - Växjö Lakers
Sprider glädje!
Erik Lindmark Jr.
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Våra kvarter – Domkyrkan
Göteborgs domkyrka byggdes 1827 och ligger mitt i Göteborg
bredvid Kungsgatan.
Det är den tredje kyrkan på platsen. ”Brädeskyrkan” hette den
första och det var faktiskt en av de första byggnaderna i hela staden.
1633 fick ”Brädeskyrkan” ge plats åt en ny församlingskyrka som
dock förstördes i en brand år 1721. Arkitekten Carl Wilhelm
Carlberg fick i uppdrag att rita dagens domkyrka.
Stadens äldsta begravningsplats var belägen vid foten av
Kvarnberget, väster om Kronhuset i hörnet av nuvarande
Torggatan, som då kallades för Kyrkogårdsgränden och Sillgatan
(nuvarande Postgatan).
Men sedan den sanka planen omkring domkyrkan 1645 blivit fylld
med sand, användes istället den av församlingen som
begravningsplats. Planen (senare Domkyrkoplatsen 1846 och
Domkyrkoplanen 1883) hade sedan 1644 varit inhägnad av en mur
med välvda portar mot norr och söder.
Man tror att det under och runt omkring Domkyrkan finns över
2000 gravar.
I Domkyrkan ordnas det gudstjänst varje dag och man har flera
konserter varje vecka. I juletid kan man varje år se en julkrubba på
Domkyrkoplanen.

Text och foto: Richard Brandt

