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Det tryckta ordet 
har en framtid

Jeff Werner är professor i konstvetenskap. Han 
skrev denna krönika på en laptop men korrektur-
läste den med rödpenna på papper.

bibliotekens fortlevnad i en värld där tryckta 
böcker inte efterfrågas omformas de till infor-
mationscentra. Bibliotekarien blir informa-
tionsspecialist. Besökarna ska få hjälp med all 
slags kunskapsinhämtning. De ska erbjudas 
bekväma och lustfyllda miljöer att vistas i, att-
raktiva också för den som inte är intresserad 
av böcker. Som i planerna för det upprustade 
stadsbiblioteket i Göteborg.

En intErnationEll inspirationskälla är 
Grande Bibliothèque i Montreal, Kanada, 
som stod klart 2005. Det har blivit det mest 
besökta biblioteket i den franskspråkiga 
världen med 3 miljoner besökare årligen. Lä-
get är utmärkt vid nöjesstråket på Rue Saint-
Denis. Det ligger nära greyhoundstationen 
och har uppgång direkt från tunnelbanan. 
Här finns all slags service man kan önska. 
Över en miljon böcker, men också multi-
mediadatorer och studior där man kan skapa 
egen musik. Bokningsbara rum för filmvis-
ningar. Arbetsförmedling, invandrarkontor 

och språklabb. 
Och förstås ett 
kafé. Liksom 
många andra 
infotainment- 
institutioner, 
som museer och 
teatrar, håller 
detta bibliotek 
stängt på mån-
dagar, men har 
generösa öppet-
tider alla andra 
dagar.

Biblioteken 
tycks alltså vara 
på väg åt samma 
håll som mu-

seerna, där det inte längre är samlingarna 
som står i fokus. På många av världens stora 
museer är det i dag en minoritet av besökarna 
som tar del av det som är utställt. I stället är 
det deras butiker, kaféer och restauranger som 
drar. Så varför ska bibliotek behöva begränsa 
sig till böcker? Med inspiration från Montreal 
kan man tänka sig ytterligare beståndsdelar 
i framtidens bibliotek. Varför inte kombinera 
biblioteket med en bilbesiktning? Eller med 
en läkarmottagning? Och en resebyrå?

GrandE BiBliothèquE liGGEr bredvid Mont-
reals stora universitet UQAM, som förstås 
också bidrar till besöksstatistiken. Annars 
representerar många nordamerikanska uni-
versitetsbibliotek en annan möjlig framtid 
– specialisering på böcker och tidskrifter. 
De har enorma samlingar i öppna magasin 
och service 24 timmar om dygnet, sju dagar 
i veckan. De flesta av dem är öppna också för 
allmänheten. Utan kaféer men med en tilltro 
till det tryckta ordet. I förvissning om att ny 
teknik sällan helt slår ut äldre. Vi cyklar och 
rider trots att det finns tåg och bil. Kommer 
fortsätta läsa på papper och skriva för hand. 
Liksom en och annan att hugga i sten.

Biblioteken 
tycks alltså 
vara på väg åt 
samma håll 
som museerna, 
där det inte 
längre är  
samlingarna 
som står i fokus
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ÄMNET
Biografin om Margot Wallström.
Socialdemokratisk politiker som  
efter många år på tunga uppdrag  
i EU numera arbetar på FN:s general-
sekreterares uppdrag för att förhin-
dra konfliktrelaterat sexuellt våld.

SKRIBENTEN
Gabriel Byström är kulturchef. Han 
skrev senast om frigivningen av  
Johan Persson och Martin Schibbye. 

”så mycket missunnsamhet, småaktighet och 
ankdammsmentalitet”. En av de mest plåg-
samma stunderna var när hon skulle hålla 
tal på invigningen av Göteborgs Filmfestival. 
Wallström kände sig inte inkluderad av ”de 
där svartklädda människorna”. Känslan av 
utanförskap från den tiden sitter djupt. 

Har Ohlsson haft bråttom? Jag tror det. Han 
staplar citat på citat, redovisar, men hade kun-
nat gå mer på djupet i vissa delar. Kanske talat 
med tidigare medarbetare eller politiska kol-
leger. 

Parallellt med berättelsen om Wallström 
finns ett uppstyckat dokument som, 

mycket kliniskt, beskriver händelserna 
i Guinea den 28 september 2009. Då sam-
lades oppositionella på en fotbollsstadium 
när soldater och poliser tog sig in, stängde 
utgångarna och dödade åtminstone 157 
aktivister med kulor och knivar. Dessutom 
begicks otaliga sexuella övergrepp.

draMaturGiskt är dEtta mycket effek-
tivt. Wallströms vardag 
kryper närmare, det är 
just den här typen av 
händelser som hon ska 
hjälpa till att blottläg-
ga och samtidigt sätta 
tryck på att de ansvariga 
ska lagföras. 
Det är ett 
viktigt 
arbete.

F
å förefaller tro mindre på bokens fram-
tid än bibliotekarier. De finner stöd 
i statistiken. Utlåningen av fysiska 
medier fortsätter minska även om 
takten avtagit. Samtidigt ökar e-boks-
utlåningen. För att försäkra sig om 

igeNom

Här finns inga skandaler 
– den bild som tecknas 
handlar istället om en hårt 
arbetande politiker med 
ett utsatt jobb

geNuiNt iNtresse. 
det märks att Bengt 
Ohlsson har varit 
nyfiken på margot 
Wallström på riktigt, 
skriver Gabriel  
Byström.

B
il

d
: 

C
a

R
O

l
iN

E
 T

iB
E

l
l

GaBRIEl BySTRöM
Kulturchef


