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Sigrid Ternström är nyinflyttad i Mölle och kramar
gärna om nya bekantskapen Elisabeth Brenner Remby.
Susanne Nauckhoff till höger.
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Här är det ingen
som hyschar
Härligt högljudd läsglädje. Det går knappast
att gå fel när man försöker hitta vägen till
Mölles frivilliga bibliotek.
Det är drygt tio år sedan kommunen stängde biblioteket
i Mölle. Men nedlagt, det blev
det aldrig. Ett gäng bybor tog
över på eget initiativ och varje
torsdag kan man låna i Stationshuset i Mölle eller byta
i bokcirkeln.
Kommunala bidrag? Nej,
inte alls. Däremot bjuder byaföreningen på hyran i gamla
stationshuset.
– Kommunens insats när
biblioteket lades ner var att
lämna kvar de böckerna som
fanns här. I dag finns inga av
dem kvar. Vi har satsat på egna
inköp sedan 2003, säger Lena
Strandmark som är en av eldsjälarna.
Inköpen görs till bibliote-

kets bokcirkel. Ett femtiotal
personer betalar 250 kronor
i avgift om året. Pengarna
räcker till ungefär 70 nya böcker som kan lånas av bokcirkelns medlemmar.
Efter ett år flyttas inköpen
till bibliotekshyllorna och kan
lånas av alla, medlemmar eller
ej. Lånekort klarar man sig utan – man lånar på sitt telefonnummer.
– Nu har det blivit så många
böcker i biblioteket att vi inte
får plats för fler. Vissa böcker
ber vi låntagarna behålla.
Fyra personer håller i gång
biblioteket, som har öppet 16–
18 varje torsdag året runt. Förutom Lena är det Gunn Blom,

Mona Nordin och Siv Dreiwitz.
Elva år, tröttnar du inte?
– Nej, aldrig. Vi har så trevligt här, säger Lena.
Inköpen av nya böcker görs
i Höganäs bokhandel och sköts
av Lena, som får en del tips och
förslag med sig från medlemmarna.
– Jag har hållit på så länge
och känner så många så det
brukar inte vara några problem
att välja. Det får vara lite bredd
på det och lite kvalitetsstämpel, säger hon.
Vilken är din favoritbok i år?
– ”Ett helt liv av Robert Seethaler”. Det är en skildring av
en människa från födelsen till
graven och språket är fantastiskt.
Det är inte schablonbilden av
tyst bibliotek när Hallå tittar
in. Massor av glada skratt, kramar och högljudda recensioner
och råd. ”Den var jättebra” eller ”Den där var inget vidare”.

– Ja, det är pratigt här och
det är så det ska vara. Läsintresserade människor som tipsar varandra, säger Lena
Srandmark.

Digitalt? Nej, här gör man det för hand.

Sigrid Ternström är helt ny
i gänget:
– Jag har precis kommit
med i bokcirkeln. Har bott
i Mölle i 14 dagar och blev välkomnad med blommor och information om byn.
Elisabeth Brenner Remberg ska ge sig på Mattias Edvardssons ”En nästan sann
historia” och stortrivs i sällskapet:
– Det är så fantastiskt trevligt här.
– Man får alltid bra tips. Jag
är här nästan varje vecka,
säger Fredrik Nordin.
MICHAEL HANSSON
michael@tidningenhalla.se
@hallahoganas

Margareta Marcus och Lena Strandmark diskuterar bokval.

