
2009  |   vecka 38  |   nummer 32  |   alekuriren 7

NÖDINGE. Stewe Clae-
son beskrivs som en 
av vårt språks största 
konstnärer.

Hans senaste 
roman ”Än jublar 
fågelsången” har fått 
mycket goda recensio-
ner i pressen.

– Jag debuterade 
1969, men blev väl 
känd för den breda 
allmänheten först på 
90-talet, säger Stewe 
som sedan knappt tre 
år tillbaka är bosatt i 
Nödinge.

Stewe Claeson var verk-
sam som lärare och rektor 
vid folkhögskolor från 1996 
och fram till pensioneringen 
2007. De sista 13 åren tjänst-
gjorde han som rektor på 

Nordiska Folkhögskolan i 
Kungälv.

– Mitt författarskap har 
mått bra av växelverkan. Jag 
har skrivit varje dag i alla 
år sedan 60-talet. Det blir 
ungefär tre sidor varje dag, 
säger Stewe Claeson och 
fortsätter:

– Jag arbetade som folk-
högskolerektor i 34 år. En 
anledning till att jag inte blev 
utbränd var att jag aldrig tog 
med mig arbetet hem.

När pensioneringen blev 
ett faktum uppstod ett pro-
blem för Stewe och hustrun 
Ingela. De blev tvungna att 
hitta någonstans att bo.

– Jag har hela tiden bott 
på folkhögskoleområden 
och hyrt bostad i hela mitt 
liv. Efter att jag gått i pen-
sion var tanken att vi skulle 
köpa en lägenhet i Kungälv, 
men inte för tre miljoner 
som det skulle kosta. Istället 
lade vi ett bud på ett nybyggt 
hus i den så kallade golfbyn 
i Nödinge och fick det. För 

första gången i mitt liv fick 
jag sätta mig i skuld. Jag har 
inte ens haft studielån tidi-
gare, säger Stewe Claeson.

Var det närheten till 
golfbanan som lockade?

– Nej, definitivt inte. Jag 
säger som min fru: Vi bor här 
trots golfbanan.

Hur trivs du i Nödinge?
– Jag trivs med huset, men 

faktum är att vi reser väldigt 
mycket. När jag är hemma 
sitter jag och skriver för det 
mesta, säger Stewe.

– En gång i veckan är jag 
på Ale Torg och tippar. Det 
bästa av allt är att vi har fått 
en riktig bokhandel. Jag har 
alltid varit bosatt i städer där 
det funnits en bra bokhandel. 
Jag bodde exempelvis 20 år i 
Malung, som trots att det var 
en liten plats, hade en feno-
menalt bra bokhandel.

Stewe Claeson debuterade 

1969 med diktsamlingen 
”Semantica: op.18” och gav 
sedan ut tre novellsamlingar. 
Det verkliga genombrottet 
kom emellertid 1993 med 
första romanen ”Piga Arras”, 
som handlade om Heliga 
Birgitta.

– När jag kom med i ”Röda 
rummet” på tv blev det en 
helt annan grej. Annars har 
jag försökt hålla mig hemlig. 
Den här intervjun i lokaltid-
ningen kanske ändrar mitt 
liv. Knappt någon av mina 
grannar vet vem jag är, säger 
Stewe Claeson och skrattar.

24-27 september arrang-
eras Bokmässan för 25:e 
året i rad i Göteborg. Stewe 
Claeson kommer att med-
verka och hålla seminarium 
om sin nya bok ”Än jublar 
fågelsången”.

– Den har fått väldigt bra 
kritik och det är naturligtvis 
roligt. Om den kommer att 
sälja bra är en helt annan sak. 
Det vet man aldrig.

Många jublar över Stewe Claesons senaste verk
– Känd författare som slagit bo i Nödinge
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I november 2006 flyttade författaren Stewe Claeson till Nödinge. Jag är beroende av en bra 
bokhandel och Gud give att det går bra för Ale Bokhandel, säger Stewe Claeson till lokaltid-
ningen.

Älskar litteratur gör Stewe 
Claeson vars samling består 
av cirka 11 000 böcker.
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STEWE CLAESON
Bor: I Nödinge tillsammans med 
hustrun Ingela (gifte sig i Kapstaden 
2006).
Ålder: 66 år.
Stjärntecken: Jungfru.
Intressen: Litteratur, konst, film, 
speedway och fotboll. Jag håller på 
Blåvitt.

Favoritmusik: Stråkkvartett, coun-
try och jazz.
Smultronställen: Mitt absoluta 
smultronställe är Tucson i Arizona. 
Lucca i Italien är ett annat.
Motto i livet: Det är bara det man gör 
till överdrift som det blir något av.

LILLA EDET. Lokala 
företagare som fick en 
inblick i den globala 
världsekonomin.

Dessutom gavs infor-
mation från omställ-
ningsföretaget TechRoi.

Torsdagens frukost-
möte på Edets Värds-
hus blev matnyttigt på 
flera sätt.

Ett drygt 20-tal personer 
hade hörsammat inbjudan 
till frukostmötet på Edets 
Värdshus, som hade kon-
junkturinformation och 
omställningsarbete på agen-
dan. Näringslivsutvecklare 
Helene Evensen hälsade 
välkommen, slog ett slag 
för kommande aktiviteter 
i Företagscentrums regi, 
bland annat kvällsseminariet 
om centrumutvecklingen 
den 24 september, innan hon 
överlämnade ordet till Swed-

banks föredragshållare.
Uta Ristorp, ansvarig för 

kapitalförvaltning i Västra 
regionen, gav oss en historisk 
tillbakablick och en nuläges-
beskrivning om världsekono-
min. Vad händer med räntan, 
valutan och börsen? Hur 
kunde det hända? Detta var 
några av de frågeställningar 
som Uta analyserade med 
hjälp av statistik och fram-
tagna prognoser.

– Finanskriser återkommer 
likt perenner. De kommer 
inte varje år, men vi vet att 
de kommer. Skillnaden med 
den här finanskrisen är att 
den har drabbat alla, mer 
eller mindre. Oftast brukar 
det vara en sektor, land eller 
region och inte på samma 
sätt som vi upplevt nu.

Långt ifrån över
Uta Ristorp förmedlade en 
försiktig optimism och talade 
om gröna skott i svensk eko-
nomi med en industripro-
duktion som tagit fart. Hon 
betonade dock att krisen 
långt ifrån är över.

– Vi kommer fortfarande 
att ha en hög arbetslöshet. 
Det närmaste året eller ett 
och ett halvt året kommer att 
vara jobbigt för många, fram-
förallt för de arbetslösa.

Uta Ristorp pratade om 
valutan, räntor och börsen. 
Ett generellt råd till svenska 
folket, oavsett ålder, löd:

– Prata med er bankkon-

takt. Om man inte själv är 
intresserad av ekonomi, låt 
någon annan göra jobbet. 
Behovsanalys är viktigt i all 
rådgivning.

Som avrundning på fru-
kostmötet tog Teodor 
Ardryd möjligheten att pre-
sentera företaget TechRoi 
och den hjälp med omställ-
ningsprogram man erbjuder.

– Ni som företagare beta-
lar en arbetsgivaravgift och 
när ni säger upp personal 
faller den här försäkringen 
ut. Vi hjälper den anställde 
som ni säger upp. Det gäller 
såväl tjänstemän som kol-
lektivanställda, förklarade 
Ardryd.

Gröna skott i svensk ekonomi
– Frukostmöte som andades optimism
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Uta Ristorp från Swed-
bank gav frukostgästerna en 
dagsaktuell bild av konjunk-
turläget.

Teodor Ardryd informerade 
om kompetenskraft som kan 
sökas av företag som sagt 
upp eller varslat personal.

Det vill vi fi ra!


