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För snart tjugo år sedan beslöt kommunen att stänga biblioteket
i Mölle. Invånarnas protester hjälpte inte, men bybor såg till
att biblioteket levde vidare. Det blev en grupp som sedan dess
har utökat boksamlingen successivt. Den håller också igång en
bokklubb som förser läsarna med de senaste böckerna.
I EN AV HÖSTENS nya böcker tar Lars Mytting

med oss i Systerklockorna till Butangen,
en liten by i Gudbrandsdalen. Tiden är
1880-talet och släkten Hekne har brukat
jorden på en av de stora gårdarna i generationer.
Vi möter den tjugoåriga Astrid, dotter
på gården. Sedan hon var barn har hon
hört legenden om systerklockorna, som
handlar om kyrkklockorna som gjöts
till minne av de siamesiska tvillingarna
Halfrid och Gunhild.
Legenden är samtidigt berättelsen
om hennes egen släkt, och Astrid känner
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starkt för klockorna och den gamla stavkyrkan från 1100-talet. Den unge prästen i byn tycker att kyrkan och klockorna
ska ersättas med något nytt. Men Astrid
tar upp kampen och utmanar prästen.
Så kan man väl inte göra, allra minst en
kvinna! Byborna är upprörda.
Till Butangen kommer en tysk arkitekt från Dresden. Han har som uppgift
att dokumentera allt om den gamla
stavkyrkan och noggrant följa rivningen
av kyrkan. Kan Astrid vinna över honom
på sin sida, kan han förstå värdet av att
behålla det gamla?

Det här är en vindlande berättelse
om livet i ett litet samhälle i slutet av
1800-talet, om människors livsöden –
lika karga som naturen. Men också om
kärlek som lyser upp mörkret.
Tänk att få läsa en härligt bred episk
roman. Gammalmodigt – nej, ett fängslande läsäventyr.
Har du läst Simma med de drunknade från 2015 av samme författare? Om
inte, har du ännu ett läsäventyr framför
dig. Boken finns på bibliotekets backlist.
Lena Strandmark
Lars Mytting, Systerklockorna i översättning av
Lotta Eklund, Wahlström & Widstrand 2019,
404 sidor.
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Maria Adolfsson, Stormvarning
Karin Alfredsson, Vajlett och Rut
Tove Alsterdal, Blindtunnel
Fernando Aramburu, Patria
Fredrik Backman, Folk med ångest
Linwood Barclay, Lögnen
Julian Barnes, Metroland
Cloe Benjamin, De odödliga
Michel Bussi, Svarta näckrosor
Christoffer Carlsson, Järtecken
Armando Lucas Correa, Dotterns berättelse
Margaret Drabble, De mörka vattnen stiger
Anna Ekberg, Ett stulet liv
Masha Gessen, Ester och Ruzia
Anita Goldberg, Om stenarna kunde tala
Elly Griffith, En cirkel av sten
John Grisham, Camino Island
Jan Guillou, Den andra dödssynden
Maria Gustavsdotter, En sekund är jag evig
Hanne Vibeke Holst, Om pesten
Roy Jacobsen, Fartygets ögon
Ragnar Jónasson, Ön
Agota Kristof, Den stora skrivboken
Marie-Hélène Lafon, Våra liv
David Lagercrantz, Hon som måste dö
Min Jin Lee, Pachinko
Donna Leon, Ett högt pris
Malin Letser, Brevet till Alice
Claire Messud, Kejsarens barn
Deon Meyer, Kvinnan i den blå slängkappan
Madeline Miller, Kirke
Magnus Montelius, Åtta månader
Kate Morton, Klockmakarens dotter
Kayo Mpoyi, Mai betyder vatten

I NÅDASTOLEN BERÄTTAR Elisabeth Winthrop,

vars böcker tidigare inte har översatts till
svenska, om det amerikanska samhället
som ännu inte har gjort upp med slaveriet. Händelsen i boken utspelar sig 1943
i den amerikanska södern.
Willie Jones, som är 18 år, står anklagad för våldtäkt och döms vid rättegången till dödsstraff. Willie sägs ha våldtagit
Grace, dotter till bagaren i den lilla
staden. Willie är svart och Grace är vit.
I det första kapitlet möter läsaren
Lane i den lastbil som transporterar den
elektriska stolen »Gruvliga Gertie« till
stan, där Willie sitter i häktet och väntar
på sin avrättning.
Författaren flätar ihop olika människors röster, olika uppfattningar om
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Lars Mytting, Systerklockorna
Celeste Ng, Små eldar överallt
Eva Nour De hemlösa katterna i Homs
Louise Peny, Det vackra mysteriet
Marilynne Robinson, Vad gör vi här
Karin Smirnoff, Vi for upp med mor
Patrik Svensson, Ålevangeliet
Ilaria Tuti, Blommor över helvetet
Sarah Vaughan, Efter skandalen
Juan Gabriel Vasquez, En tagg doppad i honung
Rosa Ventrella, Historien om en anständig familj
Tara Westover, Allt jag fått lära mig
Sara Winman, Plåtmannen
Elisabeth Winthrop, Nådastolen
Nina Wähä, Testamente
Alice Zeniter, Konsten att förlora

Foton webben

Foton Christer Wallentin

Biblioteket lockar läsarna med
mycket nytt inför hösten

Engagerade läsare Lasse Bennheden, Bodil Bennheden Veige och Kerstin Werdinius missar sällan
torsdagarna i biblioteket. Då lämnar de tillbaka
böcker som de har läst – och lånar nya.

Bokklubbens nya böcker 2019 • 2020

Pocket
Johanna Holmström, Själarnas ö
Ida Jessen, En ny tid
Ida Jessen, Doktor Bagges anagram
Magnus Montelius, Mannen från Albanien
Karin Smirnoff, Jag for ner till bror
 Boklistan visar läget den 2 september.
I början av hösten tillkommer några titlar.

Gå med
Det kostar 250 kronor att vara med från
september till september. Ett 60-tal nya böcker
ingår. Bokbyte varje torsdag klockan 16–18,
året om. Efter säsongen finns böckerna kvar
på bibliotekets hyllor.

händelsen blottläggs, och ett litet samhälles fördomar kommer i dagen.
Fader Hannigan grubblar över om
dödsstraff över huvud taget bör finnas,
åklagaren undrar om domslutet är det
rätta, Ora och Dale, som äger bensinstationen, har hört att vissa säger att det
inte var någon våldtäkt.

komma fram i tid, så att graven är klar
med stenen när Willie är död.
I vissa stater i USA finns dödsstraffet
kvar, och fortfarande kan vita poliser
skjuta mot en obeväpnad svart pojke
utan att dömas – varken av människor
eller i domstol.
Nådastolen är en bok att läsa noggrant, att fundera över och att beröras
av. Berättelsen om Willie är stark.
Lena Strandmark

Mest rörande är avsnittet där Willies
far Frank har gett sig iväg till grannstaden, för att köpa en gravsten. Han har
fått låna pengar till köpet och spänt den
gamla mulan framför kärran. Frank vill

Elizabeth Winthrop, Nådastolen i översättning
av Amanda Svensson, Polaris 2019, 320 sidor.
Fler böcker presenteras
på nästa uppslag
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De här böckerna tyckte vi om
När en säsong är över blir böckerna kvar i biblioteket. Där kan
alla leta fram något att läsa. Redaktionen bad några Möllebor att
berätta om en bok som de tror att även andra skulle gilla.

1
JAG TYCKER ATT recensionerna på kultur-

sidorna ofta är krystade och svårlästa.
Därför tar jag lätt på kulturpersonernas
omdömen och försöker i stället att bilda
mig en egen uppfattning.
I De vänsterhäntas förening återkommer Håkan Nesser med det gamla
teamet runt kommissarie van Veeteren,
som under årens lopp har lyckats lösa
de mest invecklade kriminalfall, både i
böcker och på film.
Eftersom jag växte upp som vänsterhänt – och fortfarande är det – har
bokens titel en igenkänningsfaktor som
lockade mig att läsa den. När jag gick i
småskolan fick jag sitta på min vänsterhand under skrivtimmarna, men där slutar all jämförelse med bokens personer.
Handlingen utspelar sig, som alltid
med van Veeteren, i en nederländsk
Håkan Nesser var 2018 tillbaka med en bok om
kommissarie van Veeteren och hans team.

miljö. Där växte lille Marten upp, faderslös och med en elak mor. Som sjuåring
sattes han i skolan under en mycket
sträng och fordrande lärarinna, fröken
Bolster.
Marten skulle avvänjas från sin
vänsterhänthet med en tjock, illaluktande handske på vänsterhanden. På
samma sätt drabbades hans klasskamrat
Rejmus. Denne var också vänsterhänt
och stammade dessutom kraftigt, vilket
inte heller sågs med blida ögon av deras
lärarinna.
Marten och Rejmus beslutade att
bilda De vänsterhäntas förening och
detta skedde i första klass 1958. Föreningen utökades under årens lopp med
fler medlemmar. Av någon oförklarlig
anledning föll den hatade fröken Bolster
1960 nedför sina trappor en natt och
bröt nacken.
I takt med att föreningens medlemsantal ökade steg också antalet mord
för att så småningom upphöra. Trodde
vissa medlemmar! Flera decennier
senare dimper det ned brev hos tidigare
medlemmar som får klart för sig att i
föreningen invaldes man på
livstid. Alla olösta fall börjar
rullas upp. Medlemmar som
trodde att de var bortglömda
involveras och jakthunden van
Veeteren får upp vittring.
Denna kriminalroman
bjuder på många spännande
och oväntade händelser, alla
en produkt av en hämndlysten,
vänsterhänt liten grabb. Jag
rekommenderar den varmt.
Gunnar Edström

3
JAG VISSTE INTE mycket mer om Alex Schul-

2
Kriminalinspektör Hulda Hermansdottir
blir tagen på sängen då den unge chefen
meddelar att hon är överflödig och kan
betrakta sig som entledigad till förmån
för en ung, taggad hanne.
Dock erbjuder han som avskedspresent inför pensionerigen att hon får ta
sig an ett ouppklarat fall. Hulda tackar
ja.
Det blir fallet Elena, en ung rysk
asylsökande kvinna som har hittats död,
drunknad men med svåra huvudskador
som tyder på yttre våld.
Hulda är övertygad om att det var en
mycket bristfällig utredning i samband
med dödsfallet, som rubricerades som
självmord.
Den karga isländska miljön blir skådeplats för ett isande drama som bara
kan ända på ett sätt.
Djävulen är, som sig bör, den mest
otippade ...

man än att han är känd i kretsarna runt
Stureplan, och mina förväntningar på
hans bok var lågt ställda.
Bränn alla mina brev råkade helt
enkelt ligga närmast mig på bordet när
jag kollade veckans bokutbud i stationshuset, så det var nog mest en slump att
jag lånade den. En lycklig tillfällighet,
skulle det visa sig.
Redan på de första sidorna skärptes
min uppmärksamhet när Alex berättar
att han har upptäckt att hans barn är
rädda för honom. När de har gjort något
fel ser de på honom med skräck i blicken
och stammar fram »förlåt pappa«.
Samma sak med hans fru, som liksom
hukar när han är på väg att bli arg för
någon skitsak. Så här kan det inte fortsätta, tänker han. Då går allt åt helvete.
Kan Alex oresonliga vrede hänga ihop
med att hans mamma var dotter till Sven
Stolpe? När Alex tänker tillbaka på sin
uppväxt börjar han ana ett mönster. Han
vill få klarhet.
Boken har tre tidsperspektiv. Alex
berättar hur han genomför sin undersökning; då är det nutid och jag följer
honom när han träffar släktingar och
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forskare, begär fram hela det donerade
Stolpe-arkivet på biblioteket i Uppsala,
och när han söker upp spelplatserna i det
drama som han steg för steg avtäcker.
Tyngdpunkten ligger på veckorna
runt midsommar 1932, och i fokus är
Sigtunastiftelsen. Dit kunde författare,
litteraturvetare, filosofer och andra komma för att skriva klart sina böcker, hämta
nya krafter och föra djupa samtal.
Sven Stolpe, redan en känd kulturperson vid 27 års ålder, har anlänt med sin
hustru Karin. Där är också Olof Lagercrantz, blott 21 år gammal och inte ens
klar med sin fil kand.
Mellan dessa ytterpunkter berättar
Alex om när han hälsar på i Filipstad
i slutet av 1980-talet hos mormor och
morfar. Det låter kanske krångligt med
tre perspektiv, men bokens struktur är så
tydlig att det är lätt att hänga med. Det är
dynamiskt och spännande. Med andan i
halsen vill jag vidare i berättelsen.
Karin och Olof träffas i stiftelsens svala pelargångar, och de förstår att detta är
den stora, livsavgörande kärleken. Men
Sven Stolpe vägrar att släppa Karin. Han
hotar med att skjuta Olof, sedan henne
och sist sig själv.
Christer Wallentin
Alex Schulman, Bränn alla mina brev,
Bookmark 2018, 276 sidor.

Lena Strandmark:

DE små PÄRLORNA
De har få sidor men kan rymma en hel
värld, ett helt liv. Det kan vara en bok
på inte ens tvåhundra sidor. Till den
här exklusiva skaran räknar jag:
Ett helt liv av Robert Seethaler,
2016, 131 sidor.
Tidens larm av Julian Barnes, 2017,
207 sidor.
ru av Kim Thúy, 2017, 151 sidor
Lilla Smycket av Patrick Modiano,
2012, 125 sidor.
Vi kom över havet av Julie Otsuka,
2015, 175 sidor.
Årets lilla pärla är En ny tid av Ida
Jessen, 220 sidor.
 Alla böckerna ovan finns att låna
på biblioteket i stationshuset.

MÖLLES BIBLIOTEK är en del av byföreningens

verksamhet. I biblioteksgruppen ingår
Siv Dreiwitz, Gunilla Klang, Stina Persson och Lena Strandmark. De alternerar
som bibliotekarie på torsdagarna.
• Läs mer på molle.se/Biblioteket •

Boel Kullenberg
Ragnar Jónasson, Mörkret i översättning av
Arvid Nordh, Modernista 2018, 256 sidor.

 De tre böcker som presenteras på den
här sidan och nästa ingick i säsongen
2018•2019 och kan lånas på biblioteket i
stationshuset.

Håkan Nesser, De vänsterhäntas
förening, Bonniers 2018, 543
sidor.

Foto Förlaget
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