
Siren Head är en påhittad figur som skapades Siren Head är en påhittad figur som skapades 
2018 av den kanadensiska konstnären och serie-2018 av den kanadensiska konstnären och serie-
tecknaren Trevor Henderson. tecknaren Trevor Henderson. 

Siren Head  hittar man oftast i skogen.Siren Head  hittar man oftast i skogen.
Den är 15 meter hög, har två megafoner till hu-Den är 15 meter hög, har två megafoner till hu-
vud och långa armar och ben. Den påminner om vud och långa armar och ben. Den påminner om 
en sliten gammal telefonstolpe. en sliten gammal telefonstolpe. 

Siren Head jagar människor genom att göra ljud Siren Head jagar människor genom att göra ljud 
som lockar till sig sitt byte och kan stå helt still som lockar till sig sitt byte och kan stå helt still 
bland träden i skogen flera dagar.bland träden i skogen flera dagar.

Vid två tillfällen tror sig folk ha varit Siren Head Vid två tillfällen tror sig folk ha varit Siren Head 
på spåren, men båda gångerna har monstret varit på spåren, men båda gångerna har monstret varit 
försvunnet när polisen anlänt.försvunnet när polisen anlänt.
Siren Heads fans har skapat både spel och videos Siren Heads fans har skapat både spel och videos 
om sin favoritaraktär. om sin favoritaraktär. 

Men vad gör egentligen Siren Head medMen vad gör egentligen Siren Head med
människorna den fångar?människorna den fångar?
Det vet man inte. Men det kan nog vara bra att Det vet man inte. Men det kan nog vara bra att 
vara lite extra försiktig och uppmärksam när man vara lite extra försiktig och uppmärksam när man 
är på skogspromenad …är på skogspromenad …

- Walter Theander 
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I DETTA NUMMER:

01 – Siren Head

02 – Innehåll/Alexander släpper nytt

03 – Nyår på Mediabyrån

04 – K-pop mode med Hana

Samt 8-sidig bilaga med nyårstips!

Tips: Nu kan du lyssna på Alexander 
Bergström senaste låt ”Min Ögonsten” på 
Spotify.

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 
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Hej. Alexander och Anton här. Vi tänkte ge 
lite tips på nyårsmat. Vi har även frågat några 
kollegor om nyårsmenyer.  

Anton berättar i hans familj är det alltid stora 
nyårsbord med familj, släktingar och vänner. 
Menyn är en upprepning av julbordet.
Det vill säga köttbullar, prinskorvar och Jans-
sons frestelse. Glasen innehåller julmust.
Det kan även finnas sill på bordet.
Köttbullarna tar Anton en extra portion av. 

På Alexanders nyårsbord berättar han att det 
kommer finnas en trerätters meny. 
Först blir det snittar med skagenröra eller rä-
kor med citron och dill. Till huvudrätt serve-
ras fläskfilé med potatisgratäng eller fläskfilé 
provencale. 

Till dessert berättar Alexander att han vill ha 
en falsk cheesecake. Det innebär att byta ut 
ostblandningen mot vaniljglass istället.
Lägg glassen på digestivekex och låt stå i
frysen i ca 1-2 timmar.  

Richard berättar att det till nyår blir den ita-
lienska rätten Cotechino. Det är en gryta som 
innehåller den speciella korven 
Cotechino tillsammans med linser, fänkål och 
apelsin med olivolja. 

Kalkon med potatis eller rotmos med tran-
bärssås till är något Marc tipsar om till nyårs-
bordet.

Ivar säger att det för hans del blir olika varje 
år. Något år hade vi indiskt på nyårsbordet 
berättar han.

Oxfilé med potatis står på Jonas nyårsbord.  

- Alexander Bergström & Anton Ohlsson

NYÅR PÅ MEDIABYRÅN
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Text & illustrationer:
Hana Tankovic

K-POP MODE
Vår tidigare praktikant Hana Tankovic inspireras mycket av K-popgruppen Red Velvets frontfi-
gur Bae Joo-hyun, mer känd under artistnamnet Irene. Och det är inte bara musiken som upptar 
Hanas intresse utan även det faktum att Irene är en modeikon som årligen syns på modeveckor 
världen över som ambassadör för bland annat Prada och Clinique. Hana tog tillfället i akt att 
teckna av några av Irenes favoritplagg.


