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NÖDINGE. På stranden, 
tåget, balkongen eller i 
parken. 

Boken följer gärna 
med på semestern och 
på Ale bibliotek är det 
framför allt deckare 
och fotbollsbiogra-
fier som lånats ut på 
löpande band i sommar. 

Sommaren är deckarnas stor-
hetstid och även i år har det 
varit flest besökare till just 
den hyllan på Ale bibliotek. 

– I Zlatans fotspår kommer 
nu andra biografier av fot-
bollsprofiler och den som 
gått bäst i sommar är målvak-
ten Magnus Hedmans bok 
”När ljuset släcks”. Tidiga-
re har det inte varit så vanligt 
med den typen av biografier 
i Sverige, säger bibliotekarien 
Eva Albrechtsson. 

Även Cecilia Gyllenham-
mars bok ”Stäpplöperskan”, 

som är en fortsättning på ”En 
spricka i fasaden”, ligger högt 
upp på sommarens lånelista. 

Bland deckarna har det 
varit Mari Jungstedts ”Den 
sista akten” som varit popu-
lärast, tätt följd av ”Två sol-
dater” av Roslund och Hell-
ström. 

Semestern innebär inte 
sällan arbete i trädgården, 
vilket har märks på biblio-
teket. 

– Vi lånar ut mycket träd-
gårdsböcker på sommaren 
och i år har det av någon 
anledning varit extra popu-
lärt med böcker om hur man 
gjuter i cement. 

Populära 
ungdomsböcker

Något som verkligen fått sig 
ett rejält uppsving är e-böck-
er och Ale bibliotek lånade 
ut så många som 600 under 
sommaren. 

– Det finns ett stort in-
tresse kring att ladda ner e-
böcker till smartphones och 
surfplattor. Många har också 

använt vår nya mobilapp där 
man kan söka och reserve-
ra i mobilen, säger Eva Al-
brechtsson.

På barn- och ungdoms-
avdelningen har det varit 
mycket förfrågningar om 
”Hungerspelen”, en fram-
tidsskildring om ungdomar 
som tävlar på liv och död 
samtidigt som det direktsänds 
som tv-underhållning. 

– Det blir allt vanligare med 
böcker som riktar sig till både 
ungdomar och vuxna och den 
är ett sådant exempel, liksom 
”Cirkeln” och ”Eld” som är 
de två första fantasyböcker-
na i Engelsfors-triologin av 

Mats Strandberg och Sara 
Bergmark Elfgren.

Hur många sommarbe-
sökare biblioteket får beror 
mycket på vädret. Denna 
sommarens regniga dagar 
har lockat till läsning, men 
Eva vill att ännu fler barn och 
ungdomar ska hitta till bib-
lioteket.

– De kommer tillbaka nu 
när skolan börjar och det ska 
bli roligt. 

Sval sommar – heta boklån
– Fotbollsbiografier och 
deckare populärast
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Eva Albrechtsson, bibliotekarie på Ale bibliotek, vill att fler barn och ungdomar ska hitta till biblioteket.

KOMMANDE BÖCKER
•  Dandy – Jan Guillou (andra delen i serien 

Det stora århundradet)

•  Kärleken – Jonas Gardell (första boken i
serien Torka aldrig tårar utan handskar)

• Fallet Thomas Quick – Hannes Råstam

• Femtio nyanser av honom – E.L James

• Vattenänglar – Mons Kallentoft

• Styckerskan från Lilla Burma – Håkan Nesser

HETASTE SOMMARLÅNEN

• När ljuset släcks – Magnus Hedman

•  Stäpplöperskan – 
Cecilia Gyllenhammar

• Till offer åt Molok – Åsa Larsson

• Den sista akten – Mari Jungstedt

• Mercurium – Ann Rosman

BARN OCH UNGDOM
•  Hungerspelen – Suzanne 

Collins

• Gregs bravader – Jeff Kinney

•  Cirkeln och Eld – Mats 
Strandberg och Sara 
Bergmark Elfgren
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När årets sommar-
plåga redan väcker 
nostalgi och glass-

kiosken ute vid stranden 
bara har två äckliga glassor-
ter kvar.

När sommarkläder-
na börjar kännas obekvämt 
färgglada och bokmärket 
fastnat halvvägs in i den bil-
liga pocketdeckaren. 

Då vet man att sommaren 
snart är slut.

Redan innan vinden blivit 
kall och träden mist sina 
blad känns det i luften att 
hösten väntar bakom vit-
blommande buskar. 

Jag brukar tycka om den 
knappt märkbara svalkan i 
vinden och laddningen som 

bara uppstår precis innan en 
årstid blir till en annan. 

Man känner bara för att 
gå ut på stan och spendera 
en månadslön på lågprisked-
jornas snygga höstkollektio-
ner och inreda sitt vardags-
rum precis som i en myspy-
sig designtidning. Sörpla te 
under filten i soffan och be-
undra sin nya fotovägg där 
sommarens minnen blivit 
svartvita.  

Det är just det, i år har 
jag ingen lust att bli svart-
vit. Min sommar är fortfa-
rande i fyrfärg. Jag har inte 
gjort tillräckligt djupa fot-
spår i strandkanten och inte 
dansat klart till musiken som 
jag bara tycker är bra på Ty-

lösand. Inte tittat färdigt 
på den glödande solen som 
stumt smyger sig ner i hori-
sonten och inte tillräckligt 
många gånger missat när 
natten blev till dag.  

I ett land där alla lägger sin 
tro hos vädergudar, som 
man i sitt stilla sinne till-
ber inför minsta futtiga le-
dighet, kan sommaren inte 
bli annat än för kort. Det är 
egentligen idiotiskt att ens 
hoppas på den där perfek-
ta sommaren, eftersom den 
ändå bara kommer när man 
minst anar det. Hur många 
perfekta sommardagar med 
gassande sol, guldskimrande 
solnedgångar i ett stilla hav 

och ljumma nätter blir det 
på en semester? Förmodli-
gen är det därför man minns 
de få stunderna så tydligt, i 
tanken, i musiken som fort-
farande spelas och på foto-
väggen i svarta ramar från 
Ikea. 

Ibland får man känslan av 
att allt bara var på låtsas, 
som i en filmstudio. Det 
klarblå havet var en kuliss, 
glasskiosken ett pappershus 
och alla uppsluppna solbrän-
da människor statister. För 
en kort period lever man 
sig in i scenen, stämningen, 
handlingen och börjar känna 
sig som en del av den. 

Men plötsligt, PANG, 

så kommer det en vinröd 
mönsterstickad kofta ner-
ramlandes från hyllan inne 
på H&M. Den 15 augusti. 

Där tog filmen slut kan 
man säga och ”verklighe-
ten”, som många refererar 
till i sina statusuppdatering-
ar på Facebook efter semes-
tern, har gjort sig påmind. 

Tillbaka på andra sidan, 
med bara två isiga botten-
skrapsglassar kvar i frysbox-
en och ett oläst deckarslut, 
känns det inte så uppslup-
pet längre. 

Det är nu man letar fe-
brilt efter hemnycklarna 
som lagt sig tillrätta i en sko, 
öppnar kylskåpet och glöm-
mer i samma ögonblick vad 

man skulle ha och försöker 
stämpla med gymkortet på 
bussen. Helt enkelt eftersom 
man har så fullt upp med att 
längta till nästa semester.

Det är nu man bestäm-
mer sig för att grilla varje 
kväll fram tills första snön 
lagt sig och fortfarande ha 
en lite ”strandväska” packad 
i hallen. Man vet ju aldrig…

JOHANNA ROOS

Krönika

När sommaren blev svartvit


