
Vilket är det godaste bakverket att äta 
tycker du? 
- Utan tvekan chokladbollar, 
Delicatobollar är absolut det godaste. 
Men hemmagjorda chokladbollar är 
också väldigt gott. Men Delicatobollar, 
färdigköpta är godast.

Hur lärde du dig att baka? 
-Recept, Google, nätet, bakböcker. Sen jag 
var liten bakade jag en hel del med min 
farmor. Jag tror det är där ifrån intresset 
kommer.

Baka är något många brinner för har du 
något förslag till andra som vill börja 
baka mer?
-Bara testa er fram, blir det fel så försök 
igen och träna och försök om och om igen 
till slut så lyckas man. 

Alexander Bergström

Lisa Bergström, hur kom det sig att du 
började baka?
- Jag har alltid tyckt om att baka men de 
senaste 6-7 åren blev det mer utmaning. Jag 
började baka för det var lite terapi, jag gick 
in i min egen bubbla och kände att jag ville 
utmana mig själv och lära mig nya bakverk 
och insåg att det var någonting jag verkligen 
brann för. Det var lite min grej kände jag. 

Vad tycker du är roligast att baka?
- Ny saker som blir lyckade, nya recept och 
att utvecklas hela tiden. 

Har du något exempel på ett recept som var 
extra kul att baka? 
- Mazariner var väldigt roligt första 
gången för att det blev väldigt bra Och sen 
Wienerbröd var väldigt komplicerat och de 
blev goda, men jag var inte så nöjd med dem.
Bakar du av någon speciell anledning?
- Ja dels för att jag mår bra av det sen 
tycker jag det är kul att bjuda andra och få 
uppskattning för det jag gör. 

Du har bakat en del till Mediabyrån har du 
fått någon feedback?
- Ja, de tycker om allt jag gör även det jag 
tycker är misslyckat.

Foto: Lisa Bergström
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Klockrent 
med Kalle

Vet du vad en grupp som sjunger om
kondomer kallas?
- Gummiband...

Har du hört om musikern som blev olympisk 
atlet?
- Ozzy OS-bourne...

Har du hört om skelettet som var stavhoppare?
- Han rev ben...

2
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 



M y t o l o g i

Vad betyder myter egentligen? Är det bara 
ett ord som är en samansättning utav bok-
stäver eller betyder det något mer?
Ordet myter är ett ord som vi människor 
använder för att beskriva någonting som 
inte går att förklara med vetenskap.

Det är bland annat Bigfoot, Snömannen 
och Loch ness-odjuret samt en hel del an-
dra varelser.
Dessutom vart kommer de ifrån? det finns 
många olika teorier om att de är utomjor-
dingar eller den felande länken eller dino-
saurier som fortfarande lever.
Och hur de fick sina namn? Det beror 
bland anat på vart de lever och deras utse-
ende. Alla varelser som nämns som myter 
är inte bara monster det kan också pratas 
om elvor, fauner och tomtar.

Sebastian Bergström, Mytexpert.
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Vinter-OS 2022

Att arrangera Olympiska spel är 
något som börjar många år före själva 
mästerskapen. Inför Vinter-OS 2022 var 
det flera städer som anmält sitt intresse.  
Ungefär 7 år innan spelen berättar IOK, 
Internationella Olympiska Komittén 
vilka som får arrangera. Denna gång 
stod det mellan Almaty i Kazakstan och 
Peking i Kina. Städer som sållats bort 
tidigare i ansökningsprocessen var bland 
annat Stockholm i Sverige och Krakow i 
Polen. 

Covid-19 gjorde spelen speciella denna 
gång. Det var ingen publik på läktarna. 
Idrottarna testades dagligen och några 
idrottare kunde därför inte vara med 
när det var dags att tävla då de testats 
positivt för Covid.

Sverige hade inför tävlingarna en räcka 
medaljhopp. Vi har duktiga idrottare 
i skidskytte, längdskidor, hockey, 
skridskor, alpint och curling. 

Resultatet blev att Sverige tog 8 Guld, 5 
silver och 5 brons. 
Till exempel tog Sara Hector ett OS-guld 
i Storslalom.
Nils van der Poel tog två OS-guld i 
skridskor på distanserna 5 000 och 
10 000 meter.

ERIKS SPORTSIDA

Jonna Sundling tog OS-guld i sprint i 
längdskidåkning. Hon tog också OS-
brons i stafett 4x5 km samt ett OS-silver i 
sprintstafett. 
Stafettlaget i skidskytte damer tog även de 
ett OS-guld!

Nu får vi vänta fyra år tills nästa 
vinter-OS.

Erik Lindmark Jr.
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D I S N E YS PA LT E N
Det var Ub Iwerks och Walt disney som 
tillsammans slog sina kloka huvuden ihop 
för att skapa karaktären vi känner igen som 
Musse Pigg år 1928. De hade tidigare hit-
tat på karaktären som på svenska kallas för 
Kalle Kanin ( Oswald på engelska). 

Men på grund av att det var Universal 
Pictures som hade rättigheterna till Kalle 
Kanin så kunde de inte fortsätta att jobba 
med den karaktären och då skapade Ub 
Iwerks och Walt Disney karaktären Musse 
Pigg tillsammans. 

Musse har sedan dess varit med i 121 kort-
filmer under namnet ” A Mickey Mouse 
Cartoon”, där den senaste kom ut 1995. 
Musse Pigg är vad jag skulle säga Disneys 
största och kändaste figur. 

I de allra flesta disneyfilmer som ges ut 
brukar det oftast det finnas någonting som 
kallas ”Hidden Mickey” alltså en gömd 
musse pigg. 
Ofta i bakgrunden någonstans kan man se 
hans siluett.  T.ex. i filmerna snövit och de 
sju dvärgarna, Askungen och Frost! 

Musse Pigg brukar oftast på de olika Disney 
parkerna och Disney resorterna kallas för 
”The boss” det är nog för han är den mest 
inkomstbringande karaktären som Disney 
har.

Bild och text: Anton Ohlsson
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Emirs  Hörna. 
Mina favor it f i lmer

Hallå, det här är Emirs hörna. 
Följande tre månader kommer jag att tipsa om 
några av mina favoritfilmer. 

Först ut är komedifilmserien om
Jönssonligan. I filmerna möter vi Dyna-
mit-Harry som spelas av Björn Gustafsson, 
Sickan spelad av Gösta Ekman och i rollen som 
Vanheden, Ulf Brunnberg.

Sickan, Dynamit-Harry och Vanheden utgör 
en tjuvliga som planerar och utför stötar  – 
främst i Stockholm men även utomlands. Till 
sin hjälp har de Vanhedens risiga Chevrolet 
Impala från 1964. 

Oftast slår de till mot kassaskåp och andra sä-
kerhetssystem som tillverkas av företaget Franz 
Jäger, vilket Sickan är specialist på. 
Sickan brukar tänka ut sina planer i samband 
med att han friges från fängelsestraff. Eller så 
kläcks idéerna när han vaknar upp efter att 
ha fått en smäll i huvudet. En twist i slutet av 
filmerna är ofta att en del av bytet går upp i rök 
och de bara får med sig en bråkdel av rikedo-
marna.

Så vad gillar jag med Jönssonligan? 
Filmerna är väldigt bra gjorda för sin tid. Jag 
gillar hur Björn Gustafsson, Gösta Ekman och 
Ulf Brunnberg spelar sina karaktärer. De är 
verkligen roliga!

Emir Selimovic
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Vårt Göteborg
A v e n y n

Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn, i vardagstal 
benämnd Avenyn, är en esplanad, alltså en gata med pro-
menadstråk.
Avenyn börjar vid Kungsportsbron vid Vallgraven, går 
förbi Bältesspännarparken, fortsätter genom stadsdelen 
Lorensberg och avslutar sedan upp mot Götaplatsen.  
Innan Götaplatsen fanns vajade här säden och stadskäns-
lan var obefintlig.
Kungsportsbron har fått namnet av att det var här som 
Kungsporten låg fram till 1838, den största porten in till 
Göteborg. 
Avenyn är 840 meter lång.
Stora Teatern var det första huset på Avenyn och byggdes 
1859.
Avenyn har idag tio meter breda trottoarer som ursprung-
ligen innehöll förträdgårdar.
Avenyn 1 är byggt 1882 och Avenyn 2 är byggt 1877. 
Dessa fastigheter är de enda på Avenyn som har sina för-
trädgårdar med järnstaket kvar än i dag. Se bilder.
Fram till 1914 fanns inga butikslokaler ut mot gatan.
På 1930-talet invigdes fyra biografer på Avenyn. Nya 
kaféer och restauranglokaler etablerades också efter hand. 
Några som finns kvar än i dag är Restaurang Kometen på 
Vasagatan 58 samt Junggrens Café på Kungsportsavenyn 
37. 
På 1930-talet ansågs Avenyns bebyggelse som omodern. 
Stadens planerare började diskutera Avenyns omvandling 
till fin affärsgata.
Under 1960-talet togs beslut att Avenyn skulle bli en 
modern butiksgata och i början av 1970-talet revs många 
vackra bostadshus från 1800-talet och ersattes med nya 
större byggnader som innehöll kontor, butiker, hotell, 
varuhus, banker och några bostäder.
Idag har Avenyn en mer vardaglig karaktär. Det är ändock 
en av de mest kändaste platserna i Göteborg där både 
göteborgare och turister flanerar runt.  

 Patrick Wandelt

Foto: Patrick Wandelt
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Vad är på gång Victor?
- Jag skriver en berättelse som heter Föräldrar spelar spel. 
Det är en story om en man som är ensam och hans familj ska komma 
om en månad. Så han går upp på vinden och ska rensa och hittar då ett 
tv-spel som han börjar spelar. 

Vad heter spelet?
-Ditt magiska äventyr

Vad är på gång Richard?
- Jag håller just nu på att arbeta med Richards regnbåge.

Vad kommer det handla om?
- Det kommer handla om Homografiska museet

Vad vet du om det hittills?
- Jag vet att det är ett museum någonstans i skogen. Sen jobbar jag 
också mycket med Påvens tystnad som förhoppningsvis blir klar till 
sommaren. 

Vad är på gång Anton?
- En berättelse om Anton Power
Vad är det?

- Det är en berättelse om en pojke som hittades efter ett stjärnfall som
visade sig ha Disney-krafter som hjälper honom att rädda flera 
Disney-karaktärer.

Jaha, vilka då till exempel?
- Alla, typ Musse pigg. 

Alexander Bergström

Foto: Alexander Bergström
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