
Framöver kommer vi ha fler event för 
att lyfta fram andra medarbetare på 
Mediabyrån. Det kommer bli konserter, 
författarmöten och tv-spelspresentationer.  

Måndag 2 maj blir det till exempel 
konsert och Meet and greet med 
Alexander Bergström. Tisdag 17 maj 
berättar Marc Reiter med utgånspunkt 
i sitt egenprogrammerad spel Alpha 
Block  hur man kan gå till väga för att 
göra sitt egna data-spel. Onsdag 8 juni 
har vi filmpremiär på sci-fi-rullen Mars 
Attackeras tillsammans med regissören 
Emir Selimovic. 

Alexander Bergström

På Mediabyrån har vi länge funderat på att 
öppna upp våra lokaler för någon form av 
möten. Men så kom covid-19 i vägen. 

Våren 2022 kom vi dock igång med vårt 
första event. Det var ett författar- och 
konstnärssamtal med Sebastian Bergström 
och Karl Krigsman. Inför inbjudna gäster 
från andra dagliga verksamheter visade 
Karl och Sebastian upp sin samproduktion 
Jul i fara som var en julkalender i form 
av illustrerad radioteater. Marc agerade 
moderator. 

Sebastian pratade om sitt författarskap. Karl 
berättade om sina illustrationer som även 
fanns att beskåda på väggarna. Gästerna fick 
också chans att ställa frågor.
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Klockrent 
med Kalle

Vad kallar man en räkning för benbrott?
- Fraktura

-Kom posten?
-Ja jag slängde den i soporna!

-Vilket konstverk gjordes om till ett 
bankomatkort?
- Mona visa!

Karl Krigsman
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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 



M y t o l o g i

I den här artikeln hade jag tänkt ta upp 
de tre mest oförutsedda förbannelserna. 

Först har vi den tigande formeln som 
om den uttalas fel istället blir den 
dödande formeln. Den uttalas: Krokell.

Därefter har vi  formeln för botemedlet 
mot blindhet. Uttalas det fel så förlorar 
man sina ögon. Den uttalas: Slider.

Nu den sista förbannelsen. Det är en 
metamorfosisk förbannelse. Var väldigt 
försiktig med den här, den kan hjälpa 
dig att förvandlas, men uttalar du den 
fel händer det något värre. Den uttalas: 
den Privuät.

Men ni har inget att frukta om det inte 
är så att ni har en druid eller en wicca i 
er släkt. Då bör ni vara försiktiga.

Sebastian Bergström
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Fotbolls-VM 2022 spelas i Qatar. På 
sommaren när ett VM vanligtvis spelas 
är det väldigt varmt i Qatar. Det kan 
vara runt 40 grader i juli. Därför är 
mästerskapet flyttat till november-
december. Finalen kommer gå av stapeln 
18 december.

I höstas skrev jag om gruppspelet 
i kvalet vilket du kan läsa om i 
novembernumret av Mediabyråns 
Magasin. Sverige kom då tvåa i sin 
grupp bakom Spanien. 

Nu var det dags för playoff-turnering. 
Sverige mötte Tjeckien den 24 mars och 
vann med 1-0. 
Den 29 mars mötte vi Polen. Ett 
Polen som hade gått direkt vidare i 
turneringen då Ryssland blev uteslutna 
p.g.a. av kriget i Ukraina som startade 
den 24 februari 2022. Tyvärr förlorade 
Sverige Polen-matchen och kommer 
nu inte få spela VM. Alexander Isak 
och Emil Forsberg var dock nära att 
göra mål i andra halvlek. Varken Zlatan 
Ibrahimovic (bild) eller Jesper Karlsson 
kunde vända underläget när de fick 
komma in i slutet av matchen. 

Nu får vi istället hoppas på Sveriges 
damer som är kvalificerade till fotbolls-
EM i England i sommar. 

Erik Lindmark Jr

ERIKS SPORTSIDA
Fotbolls-VM 2022
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M E D IA B Y R Å N S
H I S T O R IA

Startskottet för Mediabyrån var en pocast-
grupp som kallades Väckarklockan som 
Jonas Autio och Johannes Jönler Kanschat 
jobbade med. Två personer som var med i 
Väckarklockan var Kalle Krigsman & 
Richard Brandt som ni nu hittar här på 
Mediabyrån. 

”Jag känner att jag inte klarar av ett riktigt 
jobb. Här får man ju också jobba, men med 
det som man vill inom all möjlig sorts digtal 
media och annat”, säger Kalle Krigsman.

Mediabyrån har fått sitt namn av att vi dels 
skapar podcasts, filmer och böcker. Det är 
mediedelen. Byrån kommer från att vi 
också är som en reklambyrå som gör 
uppdrag åt kommunen och föreningar.

”Sen är det ju egentligen grammatiskt fel, 
egentligen borde vi heta Mediebyrån. Men 
vi tyckte det lät kul med Mediabyrån”, säger
Johannes Jönler Kanschat.

Sedan 2018 har Mediabyrån växt 
väldigt mycket. Det började i ett litet 
rum med fem stycken deltagare på 
Idrottsplatsen daglig verksamhet. 
Sedan dess har vi flyttat två gånger 
och befinner oss nu på Torggatan 7 
och är totalt 17 stycken deltagare. 

Populariteten har också ökat. Dels 
genom fler uppdrag från staden, som 
att filma föreläsningar, och dels 
genom att Mediabyrån vann pris i 
den italienska filmfestivalen ’Paladino 
d’Oro Sport Film Festival’. 

Hur ser då framtiden ut för 
Mediabyrån? Bland annat har vi börjat 
med att ha event en gång i månaden 
där vi bjuder in andra dagliga 
verksamheter och gymnasieskolor där 
personerna på Mediabyrån får visa 
upp sina olika arbeten och ha 
frågestund och kunna göra reklam för 
sig själv. Framtiden ser med andra ord 
ljus ut!

Anton Ohlsson
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Emirs  Hörna. 
Mina favor it f i lmer  del  2

Hallå, det här är Emirs hörna. I förra numret 
berättade jag om Jönssonligan, en av mina 
absoluta favoritfilmer. Här kommer jag att 
berätta om nummer två på min lista. Nämli-
gen Astrid Lindgrens klassiker Pippi på de sju 
haven.

Pippi på de sju haven är från början en 
barnbok som sedan blev en film 1970. Pippi 
Långstrump spelas av Inger Nilsson, Tommy 
spelas av Pär Sundberg och Annika av Maria 
Pärsson.

Filmen handlar om att Pippi hittar en flaskpost 
från hennes pappa Kapten Efraim Långstrump. 
Pippis pappa skriver att han sitter i en 
fängelsehåla i sjörövarstaden Porte-Piluse. 
Pippi bestämmer sig då för att försöka rädda 
sin pappa med hjälp av Tommy och Annika

Pippi på de sju haven  tycker jag är en 
spännande film, dels för att vi får träffa Pippis 
pappa men också för att man får träffa på 
sjörövare. Slutet när dom seglar iväg är lite 
sorgligt tycker jag.

Emir Selimovic
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K-POP

K-pop är en popmusik-genre från Sydkorea. Det är just 
nu den mest populära och bäst säljande musikgenren 
i Asien. K står för Korea. Musiken kommer alltså från 
Korea till skillnad från J-pop som kommer från Japan.

Musiken är en blandning av olika sorters populärmusik. 
Speciellt från Europa och Nordamerika. 

Ett vanligt tema i K-pop är kärlek. Men också samhälls-
frågor, känslor, ensamhet och inspirerande och 
motiverande texter är vanliga. Man sjunger ofta både på 
engelska och koreanska. 

K-popen har sitt ursprung i slutet av 1980-talet. Det är en 
blandning av hip-hop, heavy metal och popmelodier till 
synkroniserad dans. När PSY 2012 släppte sin hitsingel 
”Gangnam Style” hängde resten av världen på. Videon fick 
miljarder visningar på YouTube.

Det finns många kända K-pop-band. Red Velvet, 
Seventeen och BTS är tre stycken som jag gillar. 

Många gånger är det inte banden själva som skriver 
musiken utan de får hjälp professionella låtskrivare. Till 
exempel har svenska Cazzi Opeia gjort låtar till 
Red Velvet och BTS.

I Sverige så har K-popen blivit mer och mer populär med 
många fans, jag själv inkluderad. Det finns kanske inga 
regelrätta k-pop-band i Sverige men det finns musik som 
helt klart har hämtat inspiration från genren. Till exempel 
Oscar Zia, som jag gillar, tycker jag låter väldigt 
inspirerad av K-pop. 

Hana Tankovic
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Hej Erik! Vad jobbar du med just nu?
Jag jobbar med ett reportage om Rino Gaetano.

Spännande, kan du berätta vem han är?
Jo, han är en italiensk sångare som gjort många bra låtar tycker jag. 
Han hade en ganska kort karriär eftersom han tyvärr dog väldigt ung i 
en bilolycka. Det var väldigt tragiskt.

Kan du tipsa oss om en favoritlåt med Rino?
Ja det kan jag. Fast jag har många favoriter så det blir svårt. Jag får 
tänka lite här. Jo, jag tycker att Gianna är en bra låt!

Alexander Bergström

Hej Sara! Vad jobbar du med?
Jag skriver en barnbok. En bok för de allra minsta.

Vad handlar den om?
Det handlar om en liten tjej som heter Selma som leker katt. Hennes 
pappa har problem att få iväg henne till dagis i tid.

Vad har du skrivit mer?
Jag har skrivit många berättelser. Till exempel En annan tid som hand-
lar om två barn som spelar tv-spel och reser i tiden och hamnar på en 
mystisk plats.

Foto: Alexander Bergström
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På gång på Mediabyrån.


