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Göteborgs Litteraturhus 
verksamhetsberättelse för 2021 

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 litteraturen att ta plats och verka i människors liv 
och därmed i samhället. Verksamheten på Göteborgs Litteraturhus 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 nav 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 
både för offentliga litterära program 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 så som de är 
formulerade i stadgar och genomför offentliga litterära arrangemang och program i 
föreningens lokal: Göteborgs Litteraturhus. Föreningen leds av en styrelse och har två 
anställda; en verksamhetsledare och en programansvarig. Programmet skapas i första 
hand av föreningens medlemmar och föreningens medarbetare ofta tillsammans med 
samarbetspartners. Samarbeten sker i många 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, former och aktiviteter där en bokningspolicy är vägledande för 
prioriteringsordningen. 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, skapa, undersöka och på olika sätt använda litteratur 
tillsammans med andra. 
 
I hjärtat av verksamheten finns en vilja till och en tro på vikten av en demokratisk 
folkbildning och samhällsgemenskap. Detta gör att gränsen för vad som definieras som 
litterär verksamhet är rörlig, perforerad av öppningar och integrerad med samhällsfrågor 
som kan vara både personliga och gemensamma. 

 

 



 2 

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2021 

Verksamhetsåret präglades av corona-pandemin och dess vågor av smittspridning och 
restriktioner för möten och publika arrangemang på plats i lokalen. 

Under första halvåret annonserades 45 offentliga programpunkter via föreningens 
hemsida och andra offentliga kanaler för kommunikation. Ett tiotal av dessa utgjordes av 
bokcirkelträffar i början av sommaren. Med undantag från bokcirklarna skedde allt 
offentligt program under våren 2021 i digital form. Nyheter i programmet var två digitala 
internationella författarsamtal under rubriken Vår tids tänkare som genomfördes i 
samarbete med Folkuniversitetet och bokförlaget Daidalos. Nytt för i år var också den 
mycket uppskattade programserien Fönsterpoesi, där poeter och musiker framträdde i 
fönster från Lagerhuset. Fönsterpoesin var ett brett samarbete som leddes av 
Författarcentrum Väst och som startade som en idé i arbetsgruppen som arbetade med 
ansökan om att bli en Unesco City of Literature. 

Judiska Salongen fortsatte sitt program i digital form under våren, liksom Croissanter & 
Litteratur det, det är en serie som riktar sig till bibliotekarier och är ett samarbete 
mellan Förvaltningen för kultur (fd Kultur i väst) och Göteborgs Litteraturhus. Den fjärde 
årliga upplagan av Bosniens och Hercegoviska bokmässan ägde rum i slutet av februari, i 
digital form och likaså streamades poesifestivalen Merci Poesi från Göteborgs 
Litteraturhus, likaså Skrivarskolan Qalams release av Ord&Bild-numret ”Allt vi gör med 
språket”. Under årets första månader pågick även föreningens utbyte med 
organisationen Hear my voice i Sydafrika, även detta i digital form, i ett projekt som från 
vår sida leddes av Meri Alarcón. Projektet fokuserade på minoritetsspråk och 
översättning mot bakgrund av postkoloniala erfarenheter i Sydafrika och i norra Sverige. 
På den internationella modersmålsdagen den 21 februari presenterades en del av 
resultaten av utbytet i form av ett digitalt event på Facebook, där Svenska Institutets 
generaldirektör deltog och projektets deltagare samtalade live och läste ur nyskrivna 
verk. Titeln var ”Who should I spend time with these days?” – ett citat ur en dikt som 
författaren Elin Anna Labba skrev under utbytet och som översattes till engelska av Johan 
Sandberg McGuinne. (Dikten bifogas som bilaga.) Under våren fortsatte föreningens 
personal också regelbundet att arbetet i gruppen som tillsammans arbetade med 
ansökan om att bli en Unesco City of Literature eftersom deadline för ansökan var 30 
juni. 

Under hösten ägde merparten av årets offentliga arrangemang rum, ungefär 180 stycken. 
Efter sommarens varma väder och när vaccinationerna kommit igång var 
smittspridningen låg och i programmet varvades arrangemang på plats med digitala 
arrangemang samt olika former av hybrider av digital och fysisk närvaro. Sexton av 
föreningens medlemmar arrangerade seminarier på årets Bokmässa på en gemensam 
scen i Svenska mässan i ett program koordinerat av föreningens anställda. Årets 
bokmässa var planerad att vara en hybrid mässa men blev i första hand en digital historia 
och programmet sändes via Bokmässan Play och släpptes fritt i december 2021 för alla 
att ta del av. Parallellt med årets Bokmässa genomfördes även en bokmarknad, 
arrangerad av föreningen, utanför Lagerhuset där flera av medlemmar deltog med 
bokbord. Bokmarknaden var mycket uppskattad. 
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Flera festivaler ägde rum i regi av olika medlemmar: Textival, Göteborgs Romanfestival, 
Göteborgs poesifestival samt producerade föreningens personal programpunkter i 
samarbete med/på Göteborgs Kulturkalas, Frihamnsdagarna och Angereds Bokmässa 
liksom Bokmässan. I oktober firade Bo Ejeby förlag 30 år med ett uppskattat 
tvådagarsprogram. 

Under 2021 producerades 135 offentligt utlysta programpunkter av föreningen. Då är 
inte alla enskilda programpunkter under exempelvis de många festivalerna inräknade 
(däremot är de enskilda seminarierna under Bokmässan räknade var för sig eftersom de 
har sinsemellan olika arrangörer).  

Utöver detta har ungefär ett hundratal lokalbokningar gjorts för andra typer av 
förenings- och medlemsaktiviteter; nätverksmöten, seminarier, bokcirklar, studiebesök 
och liknande. Inkluderat här finns bland annat medlemsföreningen Göteborgs Förening 
för Filosofi och Psykoanalys regelbundna seminarieverksamhet samt bokcirkeln som 
tillsammans läst hela På spaning efter den tid som flytt av Marcel Proust. Bokcirkeln, som 
leddes av Karin Kraft gick i mål i november i år! För 2021 års verksamhetsrapportering är 
medlemsorganisationen Wikimedias veckovisa workshops däremot inte inräknade 
eftersom de ägt rum digitalt hela året. 

Ungefär 240 personer medverkande i föreningens offentliga program under 2022. 
Föreningens offentliga program i sin helhet har skapats av ungefär 70 olika 
arrangörer, de allra flesta av dessa är givetvis föreningens medlemmar, personal och 
samarbetsparters. 

Vad gäller publik så är det för 2021 svårare att beräkna. Vad vi har att tillgå för de digitala 
programmen är de siffror som indikerar antal ”tittningar” online (siffror som i första hand 
Facebook och Youtube förser oss med). Räknar vi ihop antalet besökare på arrangemang 
på plats och de siffror som indikerar programmens digitala räckvidd så har 
verksamhetens samlade program nått strax över 80 000. Men då ska man vara klar över 
att en ”tittning” kan vara så kort som ett par sekunder eller en timme och att statistiken 
från bl a Frihamnsdagarna och Kulturkalaset varit svår att få fatt på och därför inte finns 
med i denna redovisning. Vad statistiken visar snarare på ett slags räckvidd. För de 
program som ägt rum fysiskt har publiksiffran generellt varit lägre än 2019 eftersom 
restriktionerna tillåtit en publik på mellan 8-40 personer, snittet har legat på runt 20-30 
personer under hösten. Som jämförelse kan nämnas att för föregående (pandemi)år 2020 
offentligt utlysta programpunkter ungefär 100 stycken. Året dessförinnan, 2019, var antalet 
bokningar i kalendern för lokalen 409, och verksamheten presenterade då 271 offentliga 
programpunkter. 
		
 
	 
FÖRENINGEN 

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 
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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 2021 har direktkontakten med medlemmarna varit lite 
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. Bakom de 135 programpunkter som producerats inom 
föreningens ramverk finns som nyss nämnts ca 70 olika arrangörer, de allra flesta av 
dessa är föreningens medlemmar eller samarbetspartners. En lista över alla arrangemang 
finns bifogad verksamhetsberättelsen som bilaga. 

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. Två kameror köptes in men tidsplanen för arbetet med 
att spela in tutorials för hur själv streama program har försjutits, dessa tutorials blir klara 
under våren 2022.	 

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 
2021 valdes fem nya medlemmar in i föreningen: 	It-lit, Lilla Piratförlaget, Mare 
Litteratur, Örnen & Kråkan samt Folkhögskolan i Angered. Fyra medlemmar avslutade 
sitt medlemskap: AIR Litteratur Västra Götaland, Eyewitness, Hammarkullen 365 och Una 
förlag. 
 
I december 2021 hade föreningen 65 medlemsorganisationer och associerade medlemmar: 

Afrikagrupperna 
Alma manusutbildning 
Alastor Press 
Autor 
Bengt Anderberg-sällskapet 
Bokhandlareföreningen- västra kretsen 
Bo Ejeby förlag 
Bokförlaget Tranan 
CG Jungföreningen i Göteborg 
Clandestino Institut 
Daidalos 
Diadorim 
Dixikon 
Dockhaveri förlag 
ETC Göteborg 
Filoprax* 

Folkhögskolan i Angered (ny) 
Föreningen Arbetarskrivare 
Författarcentrum Väst 
Förlagshuset 
Glänta 
Göteborgs förening för filosofi och 
psykoanalys 
Göteborgs poesifestival 
Göteborgs Skrivarsällskap 
Göthenburgo* 
Göteborgs Poetry Slam 
Göteborgs Psykoterapi Institut 
Hanaförlaget 
It-lit (ny) 
Judiska Salongen 
JUDITH’S music and art* 
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Korpen 
Kraft Kulturproduktion* 
Kulturföreningen Caminho 
KulturUngdom 
Kvinnofolkhögskolan 
Lilla Piratförlaget (ny) 
Läromedelsförfattarna 
Mare Litteratur (ny) 
Merci Poesi 
Meänmaa 
Nätverkstan 
Offside press AB 
Ord&Bild 
Ordfront förlag 
Poesiwerken 
Publicistklubben 
Selma Lagerlöf-sällskapet 
Skrivarkollektivet Gbg 
Radioteatern 

Skrift 
Spittoon Gothenburg 
Svenska Afghanistankommittén 
Svenska PEN 
Sveriges Författarförbund 
Teg publishing 
Textival 
Tjänstemännens socialdemokratiska 
förening 
Thorén & Lindskog 
Tidskriftsverkstaden i Väst 
Wikimedia Sverige 
Winter Word Festival 
Västra Frilansklubben 
Västra kretsen Bokhandlareföreningen 
Örnen & Kråkan (ny) 
 

 
* 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, inte rösträtt. 
	 
Styrelse 
Under 2021 årsskiftet 2021/22 såg föreningens styrelse ut på följande sätt: 
	 
Ordförande: Åsa Hedberg Karlsson 
Vice ordförande: Kenneth Hermele 
Kassör: Meri Alarcón 
Sekreterare: Sofie Jansson 
Ledamot: Ellinor Broman 
Suppleant: Sami Aidi 
Suppleant: Domino Kai 

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. Styrelsen har deltagit i arbetet med att se över och förbättra 
brandskyddsrutinen för verksamheten och bevakat frågor som rör ombyggnationerna 
runt Lagerhuset. Styrelsen har också ombesörjt att tidigare anställd personal fått 
retroaktiv pensionsförsäkring utbetald för perioden som anställd av föreningen. 

Anställda 
Föreningen har två anställda som tillsammans delar på en heltidsanställning tillsvidare. 
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Sofia Gräsberg är anställd som verksamhetsledare på 50 % och kombinerar arbetet för 
föreningen med en deltidstjänst vid Göteborgs universitet. Olav Fumarola Unsgaard är 
anställd 50% som programansvarig. Olav har under delar av året även haft 
deltidsanställning 20% i Nätverkstans projekt ”Digital utveckling för tidskrifter och förlag” 
samt i slutet av året haft ett uppdrag motsvarande 20% från VGR och Göteborgs Stad 
som redaktör för kartläggningen av litteraturen i Västra Götaland, vilket är en en del av 
Unesco-samarbetet. 

Lokalen 
Inga större arbeten har gjorts i eller i anslutning till lokalen under verksamhetsåret 2021. 
Planen att göra om nuvarande kontor till ett rum för möten och läs- och skrivcirklar är 
lagd på is tills vidare. Detta eftersom det snart påbörjas ett stort bygge utanför som 
troligen orsakar störningar dagtid, samt att mätning visar att ventilationen är ytterst 
bristfällig i rummet. Det är fortfarande oklart hur anläggandet av en ny halvö i älven 
utanför Lagerhuset kommer påverka föreningens verksamhet i termer av ljudstörningar. 
Under 2021 gjordes mätningar av ventilationen i lokalen och resultatet gav att 
ventilationen är sämre än vad som tidigare sagts, långt ifrån en i nivå med vad en 
samlingslokal i den storleken behöver. Detta behöver arrangörer ta i beaktning under 
program med publik; kompletterande vädring i form av öppen dörr och eller fönster 
behövs. Research, samtal och studiebesök hos verksamheter med lokaler som eventuellt 
kan rymma litterära program tillfälligt under perioder av störningar orsakade av bygget 
har också ägt rum, i första hand hos Sjömanskyrkan/Skeppet och Kronhuset.	 

Vad som gjordes i anslutning till lokalen var ett inköp av ny teknik för att möjliggöra 
streaming och dokumentation; två filmkameror, mixer och stativ köptes in.  

I december inrättade nya medlemmen Mare Litteratur en minifilial av sin bokaffär inne i 
litteraturhuset i form av en hylla med böcker till försäljning, främst av föreningens 
förlagsmedlemmar tillsammans med utvalda begagnade böcker från den egna bokaffären 
vid Kronhusbodarna. 

 

VERKSAMHET 

Under första halvåret 2021 skedde alla föreningens programpunkter i första hand i digital 
form, eller i hybridform. Dessa program spelades in eller sändes direkt från 
litteraturhuset scen med endast en liten publik närvarande i rummet. Att övergången till 
digitala program relativt enkelt kunde ske är mycket tack vare det stöd och den 
kompetens för digitala sändningar föreningen fick redan 2020 av Nätverkstan, i 
kombination med att föreningen tidigt under 2021 köpte in filmkameror. Det inköpet var 
möjligt tack vare regeringens särskilda stöd under pandemin. Under 2021 kunde den 
digitala programverksamheten fortsätta mycket tack vare två filmproducenter som både 
är skickliga, kunde erbjuda ett rimligt pris för sina tjänster och dessutom har ett intresse 
för litteraturhusets verksamhet; Matias Ruiz Tagle och Robin Ahlquist. 
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När sommaren närmade sig presenterades en liten palett av olika bokcirklar; någon 
skedde digitalt, någon utomhus och några i litteraturhuset. Efter sommaren var 
smittspridningen längre och restriktionerna lättade vilket gjorde att program bokades in 
och genomfördes på plats igen, dock med restriktioner kring hur många som fick vistas i 
lokalen samtidigt. Under augusti och september deltog också föreningen med program 
på Kulturkalaset, Frihamnsdagarna, Angereds Bokmässa samt Bokmässan.  

Ungefär 85 av de totalt 135 programpunkterna ägde rum under augusti-december. 22 av 
dessa under bokmässehelgen på Göteborgs Litteraturhus scen (eller studio) inne på själva 
Bokmässan. Uppslutningen på plats var inte särskilt stor på någon av mässans större 
scener, utan det var online som den huvudsakliga publiken fanns. 30-160 personer per 
programpunkt följde föreningens scenprogram på det sättet. Samtidigt som 
seminarieprogrammet pågick inne på bokmässan (och via olika skärmar runtom i landet) 
deltog många av föreningens medlemmar med bokbord på en gemensam bokmarknad 
utomhus, på grusplanen utanför Lagerhuset - ett mycket lyckat och uppskattat 
arrangemang i samarbete också med Frilagret. Ytterligare en händelse i samband med 
bokmässehelgen var att Fristaden Göteborg - Sveriges första Fristad för hotade och 
förföljda författare - anordnade sitt 25-årsjubiléum i litteraturhuset, om än i mindre 
skala än planerat och under restriktioner kring antal publik etc – hela programmet 
spelades in och finns på föreningens youtubekanal. Fristadsjubiléet skapades i samarbete 
mellan Göteborgs Stad, Svenska PEN och ICORN Sverige. Under november  

Medlemsmöten 
Under 2021 skedde årsmötet (mars) digitalt medan medlemsmötet i september kunde ske 
på plats i litteraturhuset. Inga medlemsträffar utöver dessa två genomfördes, detta på 
grund av pandemin. En mindre stadgeändring under andra paragrafen klubbades igenom 
under året, där följande formulering lades till: ”Beteckningen Göteborgs Litteraturhus 
står för en förening men också för en allmän samlingslokal som inryms i Lagerhuset.” 

Medlemsstöd och utveckling 
Göteborgs Litteraturhus är en medlemsstyrd 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 de båda pandemiåren 2020 och 2021 har programverksamheten varit mindre 
omfattande än tidigare har fokus legat på att skapa goda förutsättningar för en fortsatt 
stark position för föreningen 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. I april skrevs ansökan till 
Unesco om att bli en City of literature klart och efter att ha behandlats i olika 
beslutsforum inom stad, region och universitetet (de tre parterna som ansvarar för 
finansieringen) så sändes ansökan slutligen in i juni 2021. I november kom det glädjande 
beskedet att Unesco beviljat ansökan och att Göteborg därmed tas upp i nätverket för 
kreativa städer med utnämningen som en Unesco City of Literature.			 
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Under hösten 2021 beviljades föreningen medel från Kulturrådet för ett projekt inom det 
som kallas Shared reading, en metod för läsfrämjande. Projektpengarna ska gå till 
utbildning av läsledare inom föreningen. De 4-5 utbildningsplatserna kommer att utlysas 
bland föreningens medlemmar under 2022. Läsledarna söker platsen med mandat från 
sin respektive medlemsförening och ansvarar sedan för att starta läsgrupper utifrån 
metoden Shared reading, men med stöd av varandra. Projektet syftar till att både vara 
föreningsutvecklande och samtidigt verka läsfrämjande i samhället. 
	 
Residens 
Under 2021 gjorde Göteborgs Litteraturhus debut inom residensverksamhet. Genom 
Västra Götalandsregionens residensprogram AIR skapades möjlighet för föreningen att 
ytterligare utveckla och fördjupa samarbetet med organisationen Hear My Voice i 
Sydafrika. Föreningen valde att skapa ett platsspecifikt residens i nära samarbete med 
Hear my voice, som även bidrog att kommunicera residenset i ett open call samt bidrog i 
urvalsarbetet.	 
 
Det gemensamma arbetet kring residensets inriktning, utlysning och urvalet av 
kandidater var i sig ett tillfälle för lärande då 75 ansökningar inkom - det fanns mycket att 
läsa in sig på och diskutera i relation residenset som sådant och dess plats i det större 
och pågående utbytet. I november anlände vangile gantsho, Göteborgs Litteraturhus 
första residenspoet. vangile gantsho är poet, healer,	 och förläggare på förlaget impepho 
press. I Göteborg träffade hon skrivarkollektivet Qalam i en från båda håll uppskattad 
workshop och samtal. vangile träffade även medlemmar från Göteborg poetry slam över 
lunchsamtal om poesi på och bortom estraderna. Hon deltog även i aktiviteter med 
föreningen Afroinstitutionen i Göteborg, besökte Konstbiennalen och sökte själv aktivt 
upp och intresserade sig särskilt för afrosvenskars berättelser och organisering i Sverige. 
Ett publikt samtal med läsning arrangerades den 24e november, modererat av Mmabatho 
Thobejane, curator. I mars 2022 åker en svensk poet på residens i två veckor i 
Johannesburg och Tshwane. 
	 
Konferens för litteraturhus 
Den 10-11 december arrangerade föreningen tillsammans med Nordiska litteraturhuset i 
Åmål en gemensam konferens för litteraturhus i Skandinavien med särskild inriktning på 
mindre städer. På grund av den då åter ökande smittspridningen så kom inga deltagande 
från Norge eller Danmark resande, formatet blev litet - 12 deltagare - men inte desto 
mindre lärorikt och givande.	 
 

FÖRENINGENS OFFENTLIGA PROGRAM 

Sammantaget består de litterära program som föreningen gemensamt presenterat för 
allmänheten 2021 av 135 offentliga programpunkter varav majoriteten detta pandemiår 
bestod av digitala program som strömmades direkt eller publicerades i klippt form online via 
föreningens facebooksida och youtubekanal. Siffran kan sägas vara något högre beroende 
på hur man räknar programinnehållet i de redan nämnda litteraturfestivalerna som 
medlemmarna skapar: Göteborgs Romanfestival, Textival, Göteborgs Poesifesival, den 
Bosniska-Hercegovinska bokmässan samt poesifestivalen Merci Poesi. Samtliga har 
skett inom ramen för föreningens verksamhet och det program som annonseras på 
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föreningens hemsida. Sinsemellan rör det sig om helt olika festivaler, var och en med sin 
specificitet, men som tillsammans tydligt visar vilket dynamiskt, mångsidigt och litterärt 
intressant program föreningen som helhet presenterar årligen. Ett program som rymmer 
mycket mer än just festivaler - här blandas som bekant längre specialiserade 
programserier med bokreleaser och samtal om aktuella böcker, här finns journalistiska 
debatter, filosofiska seminarier, bokcirklar, nätverksträffar, mindre konferenser samt 
internationella författarbesök. En teaterpremiär har också presenterats på 
litteraturhusets scen under året: “Bansai - en äventyrare” - om Ester Blenda Olsson 
producerad av Judith’s music and art tillsammans med Re:act. Dramatik i musikalisk 
form blev det när Radioart presenterade en musikdramatisk föreställning baserad på 
Gertrude Steins verk Dr Faustus Lights the Lights.	 

En programserie som framgångsrikt pågått utan avbrott under pandemin är Judiska 
Salongen som arrangerat sju salonger under 2021, likaså har serien Croissanter och 
Litteratur rullat på digitalt (om än utan croissanter). Den genomförs i samarbete med 
VGR. Även serien På skrivkammaren, som arrangeras av Författarcentrum Väst, har pågått 
pandemin igenom. Flera del studentarrangemang har också ägt rum i form av digitala 
sändningar, exempelvis bjöd studenterna på både kandidatprogrammet och 
masterprogrammet i Litterär gestaltning in till uppläsningar, Angereds författarskola 
läste i december och studenterna vid programmet Redaktionell praktik arrangerade 
program på temat “Papper, pixlar och prat - ett samtal om litteraturens föränderliga 
villkor”. Glänta arrangerade en digitalt välbesökt programpunkt med titeln ”Litteraturens 
slut?” där författarna Sven Anders Johansson och Lydia Sandgren diskuterade just den 
frågan. 

Flera internationella författarsamtal har ägt rum under året. Under våren i digital form, 
som i det av Svenska PEN arrangerade samtalet med belarusiska poeten Julia Tsimafejeva 
samt i den redan nämnda miniserien “Vår tids tänkare” där författarna Kate Raworth och 
Ivan Krastev deltog i två program arrangerade av Daidalos, litteraturhuset och 
Folkuniversitetet. I september besökte den isländska författaren Andi Snær Magnason 
vår scen, i oktober bjöd Göteborgs romanfestival tillsammans med Trollhättans 
poesifestival in poeten Ilya Kaminsky från Ukraina/USA och i november kom redan 
nämnda vangile gantsho från Sydafrika hit. I december besökte den tyska författaren 
Judith Schalansky litteraturhuset för ett samtal med poeten Jenny Tunedal. 

En lite större gemensam satsning föreningen gjorde under hösten var att för första 
gången samla ett gemensamt program inne på Bokmässan, som detta år både sände 
program från uppbyggda scen-montrar inne på mässgolvet och samtidigt tog emot publik 
på plats. Den besökande publiken var dock liten - den huvudsakliga publiken befann sig 
framför skärmar runtom i landet. Fjorton av föreningens medlemmar ordnade program 
här, samt en rad tidskrifter. 
 
Ett axplock från Götebeorgs Litteraturhus program på Bokmässan 2021: 
 
NÄR VI VAR SAMER 
Mats Jonsson i samtal med Olav Fumarola Unsgaard 
Ett samtal om Mats Jonssons nya bok När vi var samer (Galago, 2021). Med utgångspunkt i 
ett självbiografiskt skrivande försöker samtalet närma sig frågor kring ursprung, identitet 
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och dolda familjeberättelser. 
Arr: Galago 
 
GEORG RIEDEL OCH LARS GULLIN 
Georg Riedel och Jan Bruér 
Svensk jazzmusik blev på 1950-talet internationellt uppmärksammad. I boken Lars Gullin. 
Saxofonist och kompositör (Bo Ejeby förlag, 2021) berättar jazzhistorikern Jan Bruér Lars 
Gullins historia, bland annat genom två öppenhjärtiga intervjuer, tidigare ej publicerade, 
med hans första och sista fru, Gerd och Mailis. Även Gullins plats i den svenska 
jazzhistorien och delar av hans musik belyses, exempelvis den legendariska balladen 
”Danny’s Dream” – en bästsäljande inspelning som blivit något av Gullins signum och en 
symbol för den lyriska svenska femtiotalsjazzen. 
En av de musiker Lars Gullin ofta samarbetade med var basisten Georg Riedel (f. 1934). 
Ett av dennes allra första professionella jobb var en turné med Gullins grupp. Den 
folkkäre Riedel har även han porträtterats av Jan Bruér. I boken Georg Riedel. 
Jazzmusiker och kompositör (Bo Ejeby förlag, 2020) skildras Riedels mångsidiga liv och 
verksamhet av Bruér, Gunnel Fagius, Sofia Lilly Jönsson och Martin Nyström. 
Arr: Bo Ejeby förlag 
 
NORDISKT KRITIKSAMTAL OM EXOFIKTION 
Sigrid Kraglund Adamsson, Audun Lindholm, Helena Fagertun, Ann Ighe 
Utifrån tre nordiska verk kommer kritiker från danska Atlas, norska Vagant och svenska 
Ord&Bild att diskutera exofiktion i en nordisk kontext. 
Arr: Ord&Bild 
 
INIFRÅN SÁPMI 
Ann-Helén Laestadius och Patricia Fjellgren i samtal med Helena Fagertun 
Välkomna till ett samtal om den nya antologin Inifrån Sápmi (Verbal förlag, 2021) som 
samlar tjugo nya berättelser från Sápmi. Berättelserna handlar om att leva med gränser 
som skär rakt igenom språk och kulturer, att bära på flera kulturella identiteter, om liv 
och kärlek, om att bära på djup kunskap om landskap som majoritetssamhället inte 
begriper, om förtryck och rasism och olika former av motstånd, förr och nu. 
Arr: Göteborgs Litteraturhus	& Verbal förlag	
 
FILOSOFI, KONST & FÖRETAGANDE 
Pierre Guillet de Monthoux i samtal med Bengt Kristensson Uggla 
Pierre Guillet de Monthouxs åtta volymer om företagets filosofi är frukterna av ett mer än 
fyrtioåriga forskningsprogram. Vad handlar det om? Varför ges dessa böcker ut på nytt? 
En fjärdedel av alla högskolestudenter väljer idag att läsa företagsekonomi. Ekonomi 
handlar om mer än bara karriär, nytta, styrning, sysselsättning eller lönsamhet. 
Företagets ekonomi är det som skall hjälpa, stödja och upplysa våra handlingar. Få oss att 
företaga en bättre värld. 
Arr: Korpen förlag 
 
ÄLDREOMSORG OCH ENSAMHET I SAMTIDSPOESIN 
Andreas Lundberg och Elliot Baron i samtal med Ulf Karl Olov Nilsson 
Under våren kunde vi läsa två starka och uppmärksammade diktsamlingar som båda 
utspelar sig inom äldreomsorgen: Elliot Barons debutbok Vi kommer med hjärta hem till 
dig (It-lit) och Andreas Lundbergs Gerontion (Modernista). Nu möts poeterna i ett samtal 
om sina böcker och den verklighet de skildrar. Hur blir äldreomsorg litteratur, och vad är 
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det för erfarenheter vi möter i böckerna? Moderator är författaren och psykoanalytikern 
Ulf Karl Olov Nilsson. 
Arr: It-lit och Göteborgs Litteraturhus 
 
ÄLSKADE, HATADE BOKBRANSCH 
Elin Boardy, Martin Engberg, Mattias Hagberg och Jessica Schiefauer 
Bokmässan är inte bara en litterär fest, den är också en branschmässa. En plats där 
förläggare, agenter och annat branschfolk kommer samman för att göra affärer. Men vad 
innebär det egentligen att verka som författare på ett fält som till så stor del styrs av 
kommersiella intressen och av uppmärksamhetsekonomins senaste nycker? Kort sagt, 
vad innebär det att vara författare på bokmässan? Detta är utgångspunkten när podden 
”Det gränsar till galenskap” gästar Göteborgs Litteraturhus scen på Bokmässan. ”Det 
gränsar till galenskap” görs av författarna Elin Boardy, Martin Engberg, Mattias Hagberg 
och Jessica Schiefauer. 
Arr: Skrift/ Det gränsar till galenskap 

 

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 2021: 
 
 
Göteborgs Stad – från starten 2015 erhåller föreningen ett verksamhetsstöd från 
Göteborgs Kulturnämnd, under 2021 med en ökning till 1 180 000 kronor. Stödet 
möjliggör föreningens verksamhet ekonomiskt då denna summa täcker i lokalhyran och 
de två deltidsanställdas löner. I samarbetet med Unesco City of Literature ingår också 
föreningen i en samverksansgrupp som leds av den av en medarbetare från 
Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad. 

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 2021 var 
Folkuniversitets ekonomiska stöd till föreningen 50 000 kronor. 

Göteborgs universitet – föreningen samarbetar med tre institutioner; HDK-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, kulturkritik och relaterade ämnen.	 
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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 och inom samverkansgruppen för Unesco City of Literature. 

Svenska PEN – nära samarbete utifrån temat Fängslade författare samt press- och 
yttrandefrihet. Under 2021 presenterades tre programpunkter i samarbete, varav en på 
Stadsbiblioteket Göteborg (Fängslade författares dag) och två på Göteborgs 
Litteraturhus. 

Statens Kulturråd – föreningen beviljades pengar för investering i filmutrustning och 
kompetensutveckling för att främja digitala program. Föreningen beviljades även medel 
för ett kommande läsfrämjande och föreningsutvecklande projekt under 2022.	 

Västra Götalandsregionen – beviljade föreningen stöd medel för ett residens genom AIR, 
samt beviljade medel för en konferens i två delar för skandinaviska litteraturhus. Dessa 
två konferenser genomfördes digitalt hösten 2020 och fysiskt på plats i Åmål i december 
2021, i nära samarbete 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 programpunkt. 
 

 

EKONOMI 
 
Föreningen gick in i verksamhetsåret 2021 med ett ackumulerat överskott i budgeten 
eftersom ekonomin under pandemin var osäker och stöd för uteblivna hyresintäkter kom 
sent på året. Detta överskott planerades användas i första hand inom 
programverksamheten, medlemsutbildningar, inköp av filmkameror för streaming och för 
att i efterskott utbetala pensionsförsäkring till tidigare anställd personal för den tid de 
arbetat för föreningen. Överskottet förbrukades också inom dessa budgetposter, på 
programkostnader förbrukades nästan 290 000 kronor vilket är den högsta summa 
föreningen lagt på program sedan starten 2015. Dessa kostnader avser i första hand 
arvoden (resor, övernattningar när så krävs) till medverkande i föreningens litterära 
program, men också kostnader kopplade till streaming under bokmässan räknas in här 
för 2021. Föreningen tar med ett överskott på 30 000 kronor in i verksamhetsåret 2022. 
 
 

 


