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Göteborgs Litteraturhus 
Verksamhetsberättelse för 2020 

INLEDNING  

Göteborgs Litteraturhus är en ideell förening och en plats med litteraturen i centrum. 
Föreningens syfte är att ta tillvara på allmänhetens och medlemmarnas litterära engagemang 
och skapa möjligheter för det att verka i människors liv och i samhället i stort. Verksamheten 
präglas av ett öppet och nyfiket förhållningssätt till de sätt litteraturen tar plats i världen.  
 
En övergripande målsättning är att Göteborgs Litteraturhus ska vara ett litterärt centrum för 
hela staden och att föreningen utifrån en kollektiv plattform väsentligt bidrar till att 
Göteborgs litterära miljö växer sig allt starkare. Ett viktigt syfte är därför att vara en plats och 
ett sammanhang för organisering och möten som möjliggör nya samarbeten i litterära 
projekt.  

Föreningens medlemmar består av ett sextiotal organisationer, företag och grupper som på 
olika sätt bedriver litterär verksamhet, delar föreningens målsättningar som de är 
formulerade i stadgar och som genomför offentliga litterära arrangemang och program i 
Göteborgs Litteraturhus. Föreningen leds av en styrelse och har två anställda medarbetare. 
Programmet läggs i första hand av föreningens medlemmar, samarbetspartners och av 
föreningens medarbetare. Samarbeten sker i alla riktningar och relationerna mellan 
medlemmar, anställda och styrelse bygger på ömsesidighet utgår från det gemensamma 
engagemanget i verksamheten. Programmet planeras på sätt som omfattar och förenar olika 
litterära genrer och former och aktiviteter. Genom sin verksamhet ska Göteborgs 
Litteraturhus vara en plats och ett sammanhang med många ingångar och vara ett 
välkomnande litterärt rum för alla som vill omsätta, ta del av och dela litteratur med andra.  

I hjärtat av verksamheten finns en vilja till och en tro på vikten av en demokratisk folkbildning 
och en jämlik gemenskap. Detta gör att gränsen för vad som definieras som litterär 
verksamhet och litterära program är rörlig, perforerad av öppningar och integrerad med 
samhällsfrågor som kan vara både personliga och gemensamma. 
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SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2020  

Verksamhetsåret 2020 tog i början av våren en oväntad vändning när en global pandemi 
utbröt. Fram till mars genomfördes ett femtiotal programpunkter, varav 37 stycken var 
offentliga program (övriga var bokcirkelträffar eller seminarieprogram). Från mitten av mars 
ställdes all verksamhet in eller sköts på en osäker framtid. Ett par veckor ägnades åt 
nyorientering och anpassning till den nya och oväntade situationen. Försiktighet och omsorg 
om föreningens anställda stod i fokus. Från mitten av april började föreningens program 
långsamt flytta ut i digitala kanaler, främst att sändas via den egna Facebooksidan. Även de 
veckovisa workshoparna Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia fortsatte, men i ett digitalt 
rum (zoom). 
 
Tack vare samarbete med Nätverkstan och täta samtal med medlemmar och andra 
verksamheter började programverksamheten komma igång igen, men uteslutande i digitala 
former. Föreningens personal prioriterade också arbetet med Göteborgs ansökan om att bli 
en UNESCO City of Literature, där man under våren arbetade intensivt med en kartläggning 
av stadens litteraturliv och diskussioner inom arbetsgruppen kring viktiga avvägningar i 
ansökan, dess fokus, profil och huvudsyften. Genom samarbetet i arbetsgruppen kring 
ansökan fördjupades även relationerna till bland annat Bokmässan, Göteborgs universitet 
och Angereds Bokmässa under våren. Föreningens verksamhetsledare och programansvariga 
förde kontinuerliga samtal kring de olika scenarier som Bokmässan arbetade fram under 
våren och Göteborgs Litteraturhus blev tidigt en del av dessa planer på digitala 
scenprogram. Tillsammans med ett tiotal medlemmar och i samråd med Bokmässans 
programchef och genom nya samarbeten med Rum för poesi (Rámus förlag i Malmö), Borås 
Tidning och Jonsereds Herrgård (Göteborgs universitet) producerades ett kvalitativt 
program under det som kom att bli Bokmässan Play. Sexton programpunkter sändes från 
Göteborgs Litteraturhus scen under helgen 26-27 september. Programmet finns tillgängligt 
på föreningens Youtube-kanal.  

Under 2020 producerades 178 programpunkter inom ramen för föreningens verksamhet, 
varav ungefär 70 utgörs av workshops och bokcirklar som inte alltid kommunicerats via 
hemsidan. Det betyder att föreningen kunnat presentera ett hundratal litterära 
programpunkter för allmänheten att ta del av – om inte på plats på litteraturhuset så i alla 
fall online. Utöver detta genomfördes även den länge planerade konferensen för 
litteraturhus i Skandinavien, även denna digitalt, samt nätverksträffar med förlag och 
tidskrifter. 

Vad gäller publik så blir det för 2020 svårare att beräkna. Vad vi har att tillgå för de digitala 
programmen är de siffror som indikerar antal ”tittningar” online (siffror som Facebook och 
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Youtube förser oss med). Räknar vi ihop antalet besökare på arrangemang på plats under 
januari-mars och de siffror som indikerar programmens digitala räckvidd så har 
verksamhetens samlade program nått uppemot 100	000 personer. (I den siffran ingår inte 
statistik från Nobelsändningen.) Som jämförelse – även om man då jämför olika saker – så 
kan nämnas att för föregående år 2019 var antalet bokningar i kalendern för lokalen 409. 

Verksamheten presenterade då 271 offentliga programpunkter (varav 237 genomfördes i egen 
lokalen, plus 34 i andra lokaler). Ungefär 12	000 personer tog 2019 del av verksamhetens 
program men då är inga digitala siffror inräknade, utan hela summan avser istället antalet 
personer närvarande i rum vid specifika programtillfällen. 

En annan viktig del av verksamheten under 2020 är att föreningen fördjupat sitt samarbete 
med organisationen Hear My Voice i Sydafrika. Tillsammans utarbetades ett digitalt 
utbytesprogram baserat på samtal och träffar online i kombination med ett slags 
hemmaresidens. Fokus för projektet har varit minoritetsspråk och översättning. Sex 
deltagare och två samtalsledare har under senhösten och vintern utbytt erfarenheter och 
skrivit på temat, projektet avslutas med att deltagarna publicerar nyskrivna texter och annat 
litterärt material i de båda länderna, och deltar i samtal om arbetet. Från Sverige har 
författaren Elin Anna Labba, poeterna Linnéa Axelsson och David Väyrynen deltagit i utbytet, 
och Meri Alarcón har projektlett och modererat samtalen online. Projektet är unikt på så sätt 
att det är ett digitalt utbytesprogram som genom sin form och inriktning skapat närhet 
mellan deltagarna och möjligheter för ny litteratur att skapas, texter som kommer publiceras 
i olika kanaler och i olika forum under 2021. Formen för utbytet är en kombination av 
folkbildningens ”rundor”, där nyskriven och översatt text som läses och utgör grund för 
samtalet mellan deltagarna – och ett hemmaresidens där deltagarna fått betalt för att skriva. 
Utbytet blir också på så sätt en producent av nytt litterärt material; skriftligt och muntligt, 
med fokus på minoritetsspråk, översättning och erfarenheter av koloniseringens verkningar i 
Sverige såväl som Sydafrika. 

Fler viktiga samarbeten som inletts tidigare år fördjupades under 2020: som redan nämnts 
har arbetet med stadens ansökan om att bli en UNESCO City of Literature fortsatt och 
skapat ny kunskap om Göteborg som litteraturstad i och med kartläggningen, men också 
stärkt banden mellan parterna i arbetsgruppen, samarbeten som även genererat inte bara 
programverksamhet, nya regionala kontakter och i viss mån pengar in i verksamheten, utan 
även kompetens och inflytande över utvecklingen av Göteborg som litteraturstad.  
Föreningen deltog även genom sitt program ”Göteborgs Litteraturhus c/o....” i Angereds 
bokmässa och som partner i sändningarna av Nobelprogrammet med Louise Glück från 
Dramaten i Stockholm. 
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ORGANISATION  

Medlemmar  
Medlemmarnas roll i verksamheten i Göteborgs Litteraturhus går inte att överdriva eller nog 
betona. Det är medlemmarna som är Göteborgs Litteraturhus; det är medlemmarnas 
program som utgör den största delen av det totala antalet arrangemang och det är 
medlemmarna som på ett dynamiskt sätt skapar programmets mångsidighet och ständig 
angelägenhet. Under pandemiåret 2020 har direktkontakten med medlemmarna varit 
svårare att upprätthålla men föreningens anställda har arbetat på med att förbättra villkoren 
och positionen för litteraturen och litteraturarbetare generellt i staden; stärka viktiga 
strukturer, nätverk och samarbeten och säkerställa att föreningens ekonomi förblir god 
genom pandemin. Precis före årsskiftet beviljades även föreningen medel för investering i 
kameror och digital teknik och fortbildning för medlemmar som själva vill lära sig strömma 
eller spela in program och publicera online. En mycket viktig satsning som gör det möjligt för 
medlemmar att nyttja föreningens digitala kanaler och teknik på ett sätt som motsvarar de 
sätt rummet används på; alltifrån mindre arrangemang till större kan sändas, medlemmar 
kan skapa digitala program av god kvalité oavsett budget. 

Medlemskap i föreningen är öppet för juridiska personer som bedriver litterär och/eller 
folkbildande verksamhet och som vill använda Göteborgs Litteraturahus för i första hand 
offentliga litterära arrangemang. Medlemmarna får använda lokalen – och från 2021 även all 
digital sändningsteknik – fritt för dessa arrangemang, och får stöd i att kommunicera dem till 
en publik. Vid efterfrågan och i den mån det är möjligt får medlemmarna också stöd och 
hjälp av Göteborgs Litteraturhus personal vid exempelvis projektstödsansökningar eller 
idéutveckling.  

Nya medlemmar väljs in två gånger per år, i mars och september. Under verksamhetsåret 
2020 valdes 7 nya medlemmar in i föreningen, varav en associerad. Tre medlemmar 
avslutade upp sitt medlemskap; Lindelöws förlag, Seriöst förlag och Kreativt sällskap (som 
antogs som medlem i mars men aldrig fick tillfälle att genomföra sina planer och därför 
återkommer med förnyad ansökan längre fram).  
 
I december 2020 hade föreningen 64 medlemsorganisationer och associerade medlemmar: 
 
Afrikagrupperna 
Alma manusutbildning 
AIR Litteratur Västra Götaland 
Alastor Press 

Autor 
Bengt Anderberg-sällskapet 
Bokhandlareföreningen- västra kretsen 
Bo Ejeby förlag 
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Bokförlaget Tranan 
CG Jungföreningen i Göteborg 
Clandestino Institut 
Daidalos 
Diadorim 
Dixikon 
Dockhaveri förlag 
ETC Göteborg 
Eyewitness.nu 
Filoprax* 
Föreningen Arbetarskrivare 
Författarcentrum Väst 
Förlagshuset 
Glänta 
Göteborgs förening för filosofi och 
psykoanalys 
Göteborgs poesifestival 
Göteborgs Skrivarsällskap 
Göthenburgo* (ny) 
Göteborgs Poetry Slam 
Göteborgs Psykoterapi Institut 
Hanaförlaget 
Hammarkullen 365 
Judiska Salongen 
JUDITH’S music and art (ny) 
Korpen 
Kraft Kulturproduktion* 
Kulturföreningen Caminho 
KulturUngdom 

Kvinnofolkhögskolan 
Läromedelsförfattarna (ny) 
Merci Poesi 
Meänmaa 
Nätverkstan 
Offside press AB 
Ord&Bild 
Ordfront förlag (ny) 
Poesiwerken 
Publicistklubben  
Selma Lagerlöf-sällskapet 
Skrivarkollektivet Gbg 
Radioteatern (ny) 
[Skrift] 
Spittoon Gothenburg 
Svenska Afghanistankommittén 
Svenska PEN 
Sveriges Författarförbund 
Teg publishing 
Textival 
Tjänstemännens socialdemokratiska 
förening (ny) 
Thorén & Lindskog 
Tidskriftsverkstaden i Väst 
Una förlag 
Wikimedia Sverige 
Winter Word Festival 
Västra Frilansklubben 
Västra kretsen Bokhandlareföreningen 

 
 
* Associerad medlem. Stadgarna fastslår att endast juridiska personer kan bli medlemmar i 
föreningen. Möjligheten till associerat medlemskap finns därför för sammanslutningar, 
projekt eller organisationsformer som inte är en juridisk person men ändå arbetar på en 
kollektiv plattform och delar föreningens målsättningar och syften och vill skapa 
programpunkter i Göteborgs Litteraturhus. Associerade medlemmar äger samma rättigheter 
och skyldigheter gällande lokalbokning, men vid omröstningar på medlemsmöten har de 
endast yttranderätt men inte rösträtt.  
 
Styrelse  
Under 2020 förändrades styrelsens sammansättning och såg vid årsskiftet 2020/21 ut på 
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följande sätt:  
Ordförande: Åsa Hedberg Karlsson 
Vice ordförande: Nils Olsson  
Kassör: Meri Alarcón  
Sekreterare: Sofie Jansson  
Ledamot: Ellinor Broman 
Suppleant: Anna Mattsson  

 

Styrelsen har under året arbetat med att säkerställa att verksamheten fortgår och utvecklas 
även under coronapandemin. Styrelsen har kontinuerligt diskuterat strategiska frågor och 
beslut angående lokalutveckling, en hållbar ekonomi och frågor knutna till föreningens 
samarbeten, i syfte att stärka Göteborgs Litteraturhus som ett nav för litteraturstaden 
Göteborg.  

Anställda 
Under hösten uppdagades att föreningen har en pensionsskuld till sina anställda som avser 
tjänstepension. Kollektivavtal har slutits med Fremia (föreningens arbetsgivarorganisation) 
från 2021-01-01 som inkluderar tjänstepension för dagens och framtida anställda. Styrelsen 
har beslutat att retroaktivt betala in tjänstepension för sina anställda och detta har bokats 
upp i budget 2020. 

Föreningen har två anställda som tillsammans delar på en heltidsanställning. Sofia Gräsberg 
är sedan februari 2015 anställd som verksamhetsledare på 50 % (tills vidare). Anders Teglund 
vikarierade som programansvarig fram till 1 april 2020 då Olav Fumarola Unsgaard kom åter 
från föräldraledighet. Han är anställd som programansvarig och blev under 2020 anställd på 
samma grund som verksamhetsledare, tillsvidare 50%. Olav har även anställning 20% i 
projektet ”Digital utveckling för tidskrifter och förlag”, ett arbete som ansluter till 
föreningens syften med att främja föreningen som en verksamhet som väsentligt bidrar till 
att Göteborgs litterära miljö växer sig allt starkare. 

Sändningsproducenterna och filmarna Leif Eriksson och Mattias Ruiz Tagle har under året 
bidragit med oumbärliga insatser för att möjliggöra litterära program att sändas digitalt från 
Göteborgs Litteraturhus. Närheten till Nätverkstan med Medialab och den kompetens Leif 
Eriksson tidigt tillförde föreningens verksamhet har varit avgörande för att vi så snabbt 
kunde börja producera och sända digitala program av hög kvalité.  
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INTERNT ARBETE OCH VERKSAMHET  

Från mitten av april började föreningens program långsamt flytta ut i digitala kanaler, främst 
föreningens Facebooksida. Tillsammans med våra samarbetspartners i Sydafrika, Hear my 
voice och svenska ambassaden i Pretoria presenterades den första digitalt liveströmmade 
offentliga programpunkten den 9 april. Det var del av serie om pandemins påverkan av olika 
delar av kulturlivet: ”Sweden-South Africa Live connection: Digitally Yours”, deltog då Anders 
Teglund tillsammans med författare, forskare och förläggare i Sydafrika. Den 25 april deltog 
poeten Nino Mick i samma programserie med en nyskriven dikt på uppdrag av föreningen, 
”Quarantine Love Poem” som sedan publicerades på hemsidan (under fliken ”Nyheter”) både 
som text och som ljudfil där poeten läser dikten. (Dikten finns bifogad i bilaga till denna 
verksamhetsberättelse) 

Banden mellan Nätverkstan och Göteborgs Litteraturhus stärkts av samarbetet med de 
digitala sändningarna. Det interna samarbetet i Lagerhuset stärktes också genom 
programsatsningen ”Fönsterpoesi” som under hösten presenterade poesi och musik från 
öppna fönster i Lagerhuset. Ett samarbete mellan Göteborgs Litteraturhus, Göteborgs stad, 
Författarcentrum Väst och Frilagret med syfte att uppmärksamma stadens ansökan om att 
bli en UNESCO City of Literature. 

En viktig händelse under 2020 var att Lagerhuset firade sitt 100-årsjubiléum i 
litteraturhuset, om än i mindre skala än planerat och under restriktioner kring antal publik 
etc – i samband med jubiléet offentliggjordes också Föreningens Lagerhusets inträde som 
medlem i Folkets hus och parker. Folkets hus och parker kan bidra med råd, stöd och hjälp 
gällande lokalutveckling och ansökningar om medel för detta. 

Medlemsmöten 
Under 2020 skedde årsmötet (mars) såväl som medlemsmötet (september) digitalt. Inga 
medlemsträffar utöver dessa två genomfördes, detta på grund av pandemin.  

Medlemsstöd och utveckling  
Göteborgs Litteraturhus är en medlemstyrd verksamhet. Föreningens främsta resurs är 
medlemmarna och majoriteten av det program som presenteras på litteraturhusets scen 
skapas av medlemmarna. Att träffa, boka in, informera om och på olika sätt stötta, stimulera 
och främja medlemmarna i arbetet med programläggning och utveckling av idéer utgör 
därför en central del av de anställdas arbetsuppgifter.  
 
Under pandemiåret 2020 när programverksamheten har varit mindre omfattande än tidigare 
har fokus legat på att skapa goda förutsättningar för en fortsatt stark position för föreningen 
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som viktig aktör i utvecklingen av Göteborgs som litteraturstad, och skapa fortsatt goda 
förutsättningar för föreningens medlemmar att verka i staden trots det just nu osäkra läget 
pandemin skapar. Därför har mycket arbete detta år handlat om att bidra till att resurser 
tillförs Göteborgs litteraturliv och skapa välfungerande och starka strukturer 
kommunikation, kompetensutveckling, idé- och erfarenhetsutbyten mellan föreningens 
medlemmar och andra centrala aktörer med makt över utvecklingen av Göteborg som 
litteraturstad.   
 
Under hösten 2020 beviljades föreningen medel från Kulturrådet för att investera i 
filmkameror, bildmixer, pod-mikrofon och studiobelysning på scenen för digitala 
inspelningar och sändningar. Samt erbjuda medlemmarna utbildning i att använda 
utrustningen. 

Lokalen  
Inga större arbeten har gjorts i eller i anslutning till lokalen under 2020. Research och 
planering och allmän sondering inför kommande stora satsningar på att bygga om och 
utveckla lokalen - inklusive att kunna erbjuda medlemmarna ytterligare en lokal att boka för 
möten och cirklar – pågår fortfarande  

Hyresfrågan  
Konstruktiva samtal med Göteborgs Kulturförvaltning förs fortsatt i syfte att på sikt hitta en 
lösning som gör det möjligt för föreningen att teckna hyresavtal för lokalen med lokalägaren 
Higab. En möjlig lösning kan vara förslaget om en kommunal lokalpool för föreningslokaler 
som under lång tid utretts som alternativ till nuvarande situation, ett förslag som slutligen 
hamnade på kommunstyrelsens bord i början av 2020. Beslut togs glädjande nog att gå 
vidare med frågan och samtidigt utreda principerna för hyressättningen. Vår förenings 
situation har lyfts fram som ”case” för att visa på den paradox som uppstår då 
momsbefriade ideella föreningar inte får teckna hyreskontrakt hos kommunalägda 
bostadsbolaget Higab av (för bolaget) ekonomiska skäl.  

 

SAMARBETSPARTNERS OCH FINANSIÄRER  
 
Göteborgs Litteraturhus är beroende av samarbete med andra verksamheter och 
institutioner. Föreningens programverksamhet fördelas mellan i första hand tre 
tyngdpunkter: medlemmarnas behov och aktiviteter, den egna produktionen av litterärt 
program, samt program lagt i samarbete med andra. Här presenteras föreningens mest 
centrala samarbetspartners och finansiärer under 2019:  
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Göteborgs Stads Kulturnämnd – från starten 2015 erhåller föreningen ett verksamhetsstöd 
från Göteborgs Kulturnämnd om 1 miljon kronor årligen, under 2020 med en ökning till 1 180 
000 kronor. Stödet möjliggör föreningens verksamhet ekonomiskt då denna summa täcker i 
lokalhyran och de två deltidsanställdas löner.  

Folkuniversitetet och Göteborgs Litteraturhus har ett samarbetsavtal. Kärnan i avtalet består 
av samarbete kring program- och cirkelverksamhet samt att här ska även finnas utrymme för 
en ömsesidig verksamhetsutveckling. Folkuniversitetet förlägger sitt litterära program och i 
mindre utsträckning cirklar och utbildning till Göteborgs Litteraturhus. Folkbildning genom 
litterär verksamhet är den gemensamma nämnaren. För 2020 var Folkuniversitets 
ekonomiska stöd till föreningen 50 000 kronor.  

Göteborgs universitet – föreningen samarbetar med tre institutioner; Akademin Valand (i 
första hand ämnet Litterär gestaltning), Inst. för litteratur, idéhistoria och religion samt Inst. för 

kulturvetenskaper. Göteborgs Litteraturhus erbjuder en scen och ett sammanhang för 
studenter från dessa institutioner, samt för undervisande personal då de behöver tillgång till 
en scen för att nå ut till allmänheten med forskningsresultat, eller för att föra offentliga 
samtal om litteratur, kritik och relaterade ämnen. Samarbete kring marknadsföring och 
kostnadsdelning av exempelvis programgäster och samarrangemang ingår också. Under 2020 
utvecklades samarbetet med universitetet genom den gemensamma satsningen på ansökan 
till UNESCO om att bli en City of Literature. Genom universitets samverkansorgan Jonsereds 
Herrgård har utbytet vuxit. Programmet under Bokmässan play är ett exempel på detta. 

Förvaltning för Kulturutveckling – samarbete ekonomiskt och innehållsmässigt i 
programserien ”Croissanter och litteratur”. Förvaltningen för Kulturutveckling hyr lokalen 
för intern och extern fortbildning och mindre konferenser för bibliotekarier, lärare och 
kulturarbetare i regionen.  Samarbetet inkluderar också medlemsutveckling och framförallt 
en gemensam satsning på att utveckla och stärka nätverk för förlag i västra Sverige. 

Svenska PEN – nära samarbete utifrån temat Fängslade författare samt press- och 
yttrandefrihet. Under 2020 presenterades två programpunkter i samarebte, varav en på 
Stadsbiblioteket Göteborg (Fängslade författares dag) och en på Göteborgs Litteraturhus. 

Statens Kulturråd – föreningen beviljades extra stöd för uteblivna hyresintäkter 2020 samt 
pengar för investering i filmutrustning och kompetensutveckling för att främja digitala 
program. 

Svenska Akademien – gav ekonomiskt stöd till årets satsning på poesi under föreningens 
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program på Bokmässans Play i det digitala ”Rum för poesi”.  

Västragötalandsregionen – beviljade föreningen stöd för en planerad konferens för 
skandinaviska litteraturhus som genomfördes digitalt hösten 2020 tillsammans med 
Bokdagar i Dalsland/ Nordiska litteraturhuset i Åmål.  

Svenska Institutet och Hear my voice (SA) – SI finansierar utbytet och ger stöd och råd i 
projektet ”Demokrati- och litteraturutbyte Sydafrika – Sverige” under 2020-21. Även 
svenska ambassaden i Pretoria ingår i detta samarbete. 

Angereds Bokmässa – Göteborgs Litteraturhus deltog på mässan med en (digital) 
programpunkt.  

Bokmässan – samarbete kring föreningens program på egen scen under Bokmässan 
Play, även i samarbete med Jonsereds Herrgård (GU) och Borås tidning. 

 

OFFENTLIGA PROGRAM  

Sammantaget består det program som föreningen gemensamt presenterat för allmänheten 2020 
av ett hundratal offentliga programpunkter varav majoriteten detta pandemiår bestod av digitala 
program som strömmades online främst via föreningens facebooksida. Siffran kan sägas vara 
något högre beroende på hur man räknar programinnehållet i festivalerna Göteborgs 
Romanfestival, den Bosniska-Hercegovinska bokmässan samt poesifestivalen Merci Poesi, 
som strömmade ett stort antal poesiuppläsningar under festivalen som sändes från 
litteraturhuset i september.  
 
Utöver de offentliga programmen har ett par läsecirklar, nätverksträffar, workshops 
(Wikimedias), seminarier (GFFPs) och skrivarskolan Qalam pågått – om än i mindre skala och 
de allra flesta i digitala former. Göteborgs Litteraturhus har under 2020 gått från att vara en 
plats där människor samlas för att på olika sätt delta i litterära program, till att fungera som 
sändningsstudio för desamma och ett resurscentrum för medlemmarna. En programserie 
som framgångsrikt pågått utan avbrott hela året är Judiska Salongen som arrangerat sex 
stycken salonger under 2020, varav fyra digitala. En del studentarrangemang har också ägt 
rum i form av digitala sändningar, exempelvis Litterär gestaltnings examensuppläsning i juni 
som lockade uppemot 2	000 lyssningar/tittningar på Facebook, samt Redaktionell praktiks 
samtal på temat litteraturens föränderliga villkor under pandemi.  
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Väldigt många arrangemang och litterära program, händelser, möten och samtal har helt 
enkelt inte ägt rum, inte kunnat ske utan har pausats, skjutits fram eller helt uteblivit. Inte 
allt går ju att överföra till digitala kanaler, mycket av det mest väsentliga går ju förlorat; 
mötet mellan människor i ett rum, gemenskapen och närheten som bara kan erfaras där. 
Den har vi saknat 2020. 

Under 2020 förvandlades Bokmässan tillfälligt till en gratis digital litteraturfestival under 
namnet Bokmässan Play. Göteborgs Litteraturhus presenterade ett program som lades 
tillsammans med Jonsereds Herrgård (Göteborgs universitet), Borås Tidning och Bokmässan. 
Sexton programpunkter i form av samtal och läsningar live-strömmades under två dagar och 
kunde ses både via bokmässans kanaler, föreningens facebooksida, Borås tidnings 
facebooksida och via föreningens Youtubekanal, där de också finns sparade. Bland 
programpunkterna vill vi särskilt lyfta fram Rum för poesi, som sändes både från Malmö och 
Göteborg. Från litteraturhusets scen läste Marit Kapla ur Osebol, Jenny Tunedal & UKON 
läste sina översättningar av Emily Dickinsons dikter, David Vikgren läste ur 
Materialvägensägen, Sara Garib läste ur sin debutbok Bakom höghus och Lina Ekdahl läste ur 
de coronadikter hon skrivit och publicerat under 2020. 

Några fler exempel saxade från programmet:  
QALAM med Johannes Anyuru. Poesiskolan Qalam är en del av Göteborgs poesifestival – 
möt några av deltagarna i ett samtal om arbetet, där de också läser nyskrivna texter. Arr: 
Göteborgs poesifestival	 
 
Brasiliansk dagbok – fascismen utifrån och inifrån. När en man som öppet hyllar tortyr av 
meningsmotståndare väljs till president och när till och med en spelad anständighet blivit 
otidsenlig, var hitta den plats från vilken motstånd kan göras? Patricia Lorenzoni i samtal om 
sin nya bok med Andrea Castro.Arr: Glänta produktion 
 
Därför talar alla om James Baldwin.	James Baldwin behandlade i sitt författarskap teman 
som rasism, segregation och förtryck. Vad har Baldwins verk för betydelse för vår egen tids 
litterära och politiska klimat? Med Johannes Anyuru och Aleksander Motturi. Moderator: Ann 
Ighe. Arr: Tidskriften Ord&Bild 
 
Allt om samlade verk.	Lydia Sandgren i samtal med författaren och redaktören Martina 
Lowden om vårens mest omtalade debut.	Samlade verk	utspelar sig i Göteborg och är en 
episk roman om kärlek, vänskap, konst, klass och familjeband. 
Arr: Göteborgs Litteraturhus, Albert Bonniers förlag, Bokmässan 
 
Gläntas verktygslåda.	Tidskriften Glänta har satt samman en verktygslåda för 2020-talet. 
Redaktörerna Matilda Amundsen Bergström, Göran Dahlberg och UKON diskuterar och 
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testar hur verktygslådan kan användas tillsammans med Eva Löwstedt och Tormod Otter 
Johansen. Arr: Tidskriften Glänta 

Utöver programsatsningen under Bokmässan play arrangerade föreningens anställda en 
mycket välbesökt kväll om Adornos filosofi (januari 2020), en variant av kritikersalongen med 
fokus på svensk rap, ”De mer än musik, de konst – om svensk gangsterrap” med Jenny 
Högström och Petter Hallén, en digital bokcirkel och Kritikersalong om Ocean Voungs 
roman En stund är vi vackra på jorden. Medverkade gjorde kritikerna Martin Engberg och 
Hanna Johansson i ett samtal lett av Jenny Högström. Redan nämnda ”Sweden-South Africa 
Live Connection: Digitally Yours” och två programpunkter med särskilt fokus på hur 
pandemin påverkade litteratur-branchen respektive Spoken word-poeter i de båda länderna 
nådde ungefär 40	000 åskådare/ registrerade 40	000 ”tittningnar” (”views”) i framförallt 
Sydafrika men också Sverige, vilket alltså är en substantiell del av föreningens totala 
räckvidd/publik för fysiska digitala program 2020, vilket totalt var ungefär 100	000. Året 
avslutades med ett arrangemang om Paul Celans betydelse idag, i samarbete med Faethon 
förlag. 

 

EKONOMI  
 
Under 2020 sökte och erhöll föreningens särskilt stöd med anledning av pandemins 
verkningar. Föreningen beviljades sent på året medel från Kulturrådet och Göteborgs Stad. 
Eftersom det ekonomiska läget var oklart spenderades så lite som möjligt ur ordinarie 
budget, extra pengar söktes också för att arvodera medverkande under Bokmässan Play, 
samt för att täcka de uteblivna intäkterna för uthyrning. Föreningens verksamhetsstöd från 
Göteborgs stad ökade med 80	000 för 2020 med hänvisning till utökade personalkostnader. 
Kollektivavtal tecknades för föreningens anställda och pensionsinbetalningar betalades även 
in retroaktivt till de anställdas pensionsförsäkring hos Collectum. Föreningen redovisar ett 
överskott på ungefär 190	000 kronor som överförs på 2021 års budget. 
 
 

 


