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Med böckerna i hjärtat
I över 30 år har hon arbetat som bibliotekarie i Ale kommun. 

Hon har alltid älskat sitt jobb och blir fortfarande inspirerad av det.
Ann Franzén har följt många alebor från sagostund till vuxenvärld.

Hur kom det sig att du 
blev bibliotekarie?

– Först läste jag svenska och 
historia och då funderade jag 
på att bli lärare. Men efter 
studierna började jag tänka 
om. Under den perioden 
jobbade jag i en bokhandel, 
samtidigt som de första barn-
böckerna av Maria Gripe 
kom. Jag blev helt fascine-
rad av det underbara språ-
ket och de enorma berät-
telserna. Under julhandeln 
skulle jag sedan stå och för-
söka sälja de här fantastiska 
verken. Men när folk istäl-
let valde de andra, billigare 
böckerna, visste jag vad jag 
ville göra: Jag ville prata för 
de bra böckerna. Det ledde 
till att jag sedan började läsa 
till bibliotekarie i Borås.
Vad är det bästa med ditt
jobb?

– Alla barn och ungdomar 
som jag kommer i kontakt 
med och lär känna. Jag ser det 
som väldig förmån att få följa 

dem och se hur de utvecklas. 
Det är roligt att träffa dem 
i vuxen ålder och se vad det 
blev av dem. Biblioteket på 
en skola blir ofta en plats dit 
ungdomar söker sig för att få 
lugn och ro, och det viktigt 
att det finns någon vuxen när-
varande. 
Finns det några nack-
delar? 

– Nej, jag kan inte komma 
på någon.
Vilken typ av böcker läser
du helst?

– Jag läser mycket deckare och 
även en del faktaböcker, främst 
om arkeologi och historia. 
Mina favoritförfattare är bland 
andra Arnaldur Indridason, 
Reginald Hill och svenska 
författaren Kristina Ohlsson. 
Sedan läser jag även mycket 
barn och ungdomsböcker.
Vad tycker du om ljud-
böcker?

– Det är inget jag själv använ-
der, men det har ju blivit upp-

skattat och är en tendens i 
tiden. När man ska göra allt 
samtidigt är de helt suveräna. 
Jag är inte orolig att de ska 
ersätta läsandet för det är två 
olika saker. 
Vilken bok läser du just 
nu?

– En försvunnen värld av 
Maja Hagerman. Den är 
jättebra om man är intresse-
rad av arkeologi.
Vad har du gjort i 
sommar?

– Jag har målat mitt hus och 
även varit på målarkurs i akva-
rell på Läsö. Sedan har det 
blivit lite andra utflykter, bland 
annat till Värmland där jag var 
på en teaterföreställning.
Vad ser du mest fram
emot under hösten?

– Att skolorna ska satsa extra 
mycket på läsning och det är 
flera olika projekt på gång. 
Det är kul att jobba när det 
är så positivt inställning.
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Namn: Ann Franzén
Ålder: 63
Bor: I Älvängen
Intressen: Läsa, segla 
vikingaskepp och paddla 
kajak. 
Stjärntecken: Tvilling


