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NÖDINGE. GP-journa-
listen och författaren 
Kristian Wedel blir 
nästa person att gästa 
den traditionella för-
fattarfrukosten på Ale 
bibliotek. 

Lördagen den 15 
oktober kommer han 
bland annat att berätta 
om hur man fångar en 
stads själ.

Han har beskrivits som det 
småputtriga kåseriets mästa-
re. Genom små vardagliga si-
tuationer beskriver han en hel 
stad. Kristian Wedel är upp-
vuxen i Frölunda och Göte-
borg är utgångspunkten för 
flera av hans böcker. I boken 
”I väntan på sjuan” beskri-
ver han olika händelser som 
han observerar från en spår-

vagnshållplats. Hans senas-
te verk ”På Broadway”, som 
gavs ut i år, är uppbyggd på 
samma sätt. 

Bibliotekschefen Marga-
reta Nilson tror att besöket 
på Ale bibliotek kan bli något 
utöver det vanliga.

– Författarfrukostarna 
har blivit en uppskattad ak-
tivitet och nu hoppas vi på 
att ännu fler besökare hittar 
hit. Det brukar bli en mysig 
stämning med bra samtal och 
folk som ställer frågor. De se-
naste gångerna har vi gästats 
av deckarförfattare så det 
är roligt att det nu kommer 
någon med en annan inrikt-
ning.

Kristian Wedel gästar Ale bibliotek
– Besöker nästa författarfrukost
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Lördagen den 15 oktober blir det författarfrukost i Ale biblio-
tek med Kristian Wedel.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vad kommer du att prata 
om på författarfrukos-
ten?

– Jag kommer att prata 
om hur man fångar en 
stads själ - och om hur 
både omöjligt och nödvän-
digt detta är. Man lyckas 
aldrig. Men man måste 
försöka. Det blir också en 
del jämförelser mellan två 
städer som har det gemen-
samt att båda grundades av 
holländare på 1620-talet: 
Göteborg och New York. 

I trängt läge kanske det 
också kan bli någon ensta-
ka vits - men det ska jag 
i möjligaste mån försöka 
undvika. 

På författarfrukosten 
kommer jag inte blott att 
prata, utan även utöva en 
mycket gammalmodig 
sport: högläsning. 

Det blir lite Göteborg 
och lite New York.

Har du någon kopp-
ling till Ale?

– Nej, jag har faktiskt 
ingen koppling till Ale 
kommun. Jag bor med 
min familj (fru och två små 
barn) i Majorna och jobbar 
på Göteborgs-Posten vid 
Polhemsplatsen.

Hur fick du idén till 
din senaste bok, På 
Broadway?

– Idén till Broadwaybo-
ken fick jag nog den natt 
när jag kom till New York. 
Det var början på en ett-
årig vistelse. Vi åkte taxi 
till lägenheten. Plötsligt 
svängde chauffören upp 
på en bred gata med ljus. 
Där stod tanter och sålde 
vattenmeloner, det fanns 
frisersalonger, en bedagad 
klädaffär och en fruktaf-
fär. Det var något av det 
minst glamorösa jag har 
sett, långt norrut på Man-
hattan, ungefär i höjd med 
145:e gatan. Och plötsligt 
såg jag en skamfilad gat-
skylt med texten ”Broad-
way”. Då insåg jag att jag 
måste skriva en bok om 
detta Broadway som var 
något helt annat än scha-
blonbilden av teatrar och 
neonljus. Under det kom-
mande året ägnade jag alla 
lediga stunder, det vill säga 
då jag inte behövde skriva 
artiklar till GP, åt att jaga 
historier om Broadway.

JOHANNA ROOS

Tre frågor till 
Kristian Wedel

Trivselstund i Starrkärr Bygdegård med 
Lennart Thorstensson och Öbarna

Entré 140:- fika ingår. Biljettsläpp torsdag 6 oktober hos 
Studieförbundet Vuxenskolan i Älvängen 0303-748502 

och Allans Bokhandel. 

Välkomna!

Starrkärrs 
Bygdegårdsförening

Söndag 16 oktober kl 15.00
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VARMT
VÄLKOMNA!

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Få de senaste
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren

NÖDINGE. Vakna kan nu 
ståta med en ny hem-
sida.

Fördelarna är många.
– Den blir betydligt 

mer användarvänlig 
och för oss som ska 
administrera den blir 
det enklare att ladda 
upp nyheter, säger 
koordinator David 
Rydén.

Precis som tidigare är det Med-
iaverkstan som kommer att 
administrera Vaknas hemsida. 
Webbredaktionen kommer att 
förse sidan med alla tänkbara 
nyheter som rör barn och ung-
domar.

– Killarna och tjejerna på 
Mediaverkstan gör ett fan-
tastiskt arbete och nu blir det 
dessutom lättare för gänget att 
sköta den regelbundna uppda-
teringen. Fler kan vara delakti-
ga och det är naturligtvis jätte-
positivt, säger Thomas Berg-
gren på Vakna.

Ulf Karlsson har arbetat 
som extern konsult och även 
han är nöjd med slutresultatet.

– Nu har Vakna en modern 
hemsida med en snygg layout. 
Vakna har också försetts med 
en egen Youtube-kanal samt en 
Facebooksida.

Hur stort är intresset för 
er hemsida?

– Relativt stort skulle jag 

vilja påstå och förhoppnings-
vis får vi ännu fler besökare 
nu när vi har en helt ny och 
fräsch produkt att erbjuda. Vi 
har bland annat en frågespalt 
där barn och ungdomar eller 
oroliga föräldrar kan få svar 
på ämnen som rör bland annat 
droger, sex- och samlevnad och 
relationer. En socionom och en 
hälsopedagog från kommunen 
svarar på de frågor som in-
kommer till spalten, förklarar 
Thomas Berggren.

Adressen till den nya hemsi-
dan är: vakna.ale.se

Vakna har fått ny hemsida
Här är gänget på Mediaverkstan som kommer att administrera Vaknas nya hemsida.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


