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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

ÄLVÄNGEN. Efter 36 
och ett halvt år som 
bibliotekarie går hela 
Ales sagotant i pen-
sion.

Ann Franzén har läst 
böcker för fl era gene-
rationer och varit en 
betydande person för 
såväl gammal som ung.

Vad som väntar 
framöver är ännu ett 
oskrivet blad.

Ann Franzén lutar sig till-
baka i den låga stolen med 
blank stålram – samma stol 
som fanns på Älvängens bib-
liotek redan för 36 år sedan. 
Bara klädseln har bytts ut. 

De orange dörrarna och 
rödvita hyllorna är också ett 
arv från 70-talet, men böck-
ernas karaktär har ändrats 
något.

Det har blivit dags för 
hela Ale kommuns sagotant 
att tacka för sig och börja ett 
nytt liv som pensionär.

– Jag är väldigt tack-
sam över att ha haft det här 
jobbet, för alla människor jag 
har fått möta och som sedan 
återkommit genom åren. Jag 
är glad för det som varit, men 
nu är det dags att släppa fram 
nytt folk.    

Livlig fantasi har hon 
alltid haft, något som många 
barn och ungdomar fått ta 
del av genom hennes många 
historier som hon har förmå-
gan att hitta på under tiden 
som hon berättar.

Hon har läst sagor för 
tre generationer och ser det 
som ett privilegium att vara 
en vuxen person inom sko-
lans värld, men utan att vara 
lärare.

– Jag har kunnat prata med 
ungdomarna och hjälpa dem, 
men aldrig behövt bedöma 
någon. Jag har haft mina 
funderingar på att bli lärare, 
men det är främst den delen 
jag skulle ha svårt för, jag 
skulle vara alldeles för snäll 
och ge alla högsta betyg.

Mer lättläst
När hon nu blickar till-
baka på sina 1 737 arbets-
veckor som bibliotekarie 
kan hon konstatera att det 
hänt en hel del. Inte minst 
kan hon berätta om resan 
från 70-talets politiskt kor-
rekta, realistiska och radikala 
böcker till dagens psykolo-
giska deckare och thrillers.

– Böckerna har såklart 
ändrat karaktär genom åren. 
För vuxna är det mycket 

deckare och thrillers som 
gäller nuförtiden och ofta 
är historien uppbyggd kring 
olika samhällsfrågor. Tidi-
gare var det istället själva 
mordgåtan som var det cen-
trala och det var inte så psy-
kologiskt. På 70-talet skulle 
böckerna vara så realistiska 
som möjligt, gärna med 
radikala inslag så att barnen 
kunde ordna demonstratio-
ner på dagis.

Ann Franzén berättar med 
värme om den tid som varit, 
men utan att bli alltför nos-

talgisk. 
När det gäller dagens 

trender menar hon att det 
lättlästa blir allt vanligare, 
kanske en tendens i tiden 
som märks även i ungdomars 
talspråk.

– De senaste tio åren 
har marknaden översväm-
mats av lättlästa böcker och 
de senaste kanske fem åren 
tycker jag att ungdomarnas 
språk har ändrats mycket. 
Man uttrycker sig mer kon-
centrerat med färre ord, kor-
tare meningar och med en 

mer kreativ ordbildning. 
Hon pratar även om en 

förskjutning av ”slukarål-
dern”, den period då många 
tonåringar fastnar för böck-
ernas värld. 

– Istället för mellanstadiet 
är det istället högstadieele-
ver som läser mest och det är 
roligt tycker jag. Jag hoppas 
ju att man har lyckats väcka 
läslusten hos många ungdo-
mar. 

På torsdag, dagen innan 
midsommar, låser hon för 
sista gången dörren till Älv-

ängens bibliotek. 
Nu börjar ett nytt kapi-

tel, men hur dagarna som 
pensionär kommer att se ut 
har Ann Franzén fortfarande 
svårt att föreställa sig.

– Jag tror jag är förberedd, 
men jag vet ju inte vad det 
kommer att innebära så jag 
tar det som det kommer. En 
dag i taget.

– Bibliotekets trotjänare 
Ann Franzén går i pension
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Livlig fantasi. Efter 36 och ett halvt år som bibliotekarie i Ale kommun går Ann Franzén i pension, men berättelserna lever 
vidare genom generationer. 
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