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Inledning

Västra Götaland är en stark litteraturregion. Här finns Göteborg som självklar motor med Nordens 
största bokmässa, Nordens första universitetsutbildning i litterär gestaltning, en internationell 
författarscen, poesifestival, ABF:s stora föreläsningsprogram och några av landets tyngsta 
kulturtidskrifter. Men litterära aktiviteter i regionen har också i någon mån knutit samman regionen 
och dess aktörer.

I Åmål startades regionens första litteraturhus med nordisk prägel. Dalslands litteraturförening 
driver förutom huset även Bokdagar i Dalsland och Nordiska novelldagarna med stor framgång. I 
Strömstad äger litteraturfestivalen Winter Word Festival rum, med både internationella gäster och 
fokus på barn och unga. Till Botnik Studios, utanför Bovallstrand, förlägger Clandestino Festival 
sin sommarfilial med musik och författarframträdanden. Trollhättans poesifestival har sedan starten 
2001 varit en av Sveriges mest uppskattade litteraturevenemang. Dessa arenor är självklart oerhört 
viktiga för regionens författare, som arbetsgivare, som mötesplatser och som inspiration.

En särställning som regionalt litteraturprojekt, inte bara i regionen men också i Sverige, har Forum 
för poesi och prosa, Västra Götalands turnéscen för uppläst litteratur. Verksamheten äger rum åtta 
veckor per år och turnéerna involverar upp till fem orter per vecka, totalt tio till tolv orter per år –
från Åmål i norr till Kinna i söder.1

Samtidigt som man kan måla upp denna positiva och dynamiska bild av litteraturlivet i vår region 
så är det ett faktum att det regionala stödet till litteratur inom det fria kulturlivet är eftersatt. Av 53 
kulturstrategiska uppdrag som regionen stödjer under 2014, handlar tre om litteratur. Av 44 
långsiktiga uppdrag som finansieras av Västra Götaland handlar inte ett enda i första hand om 
litteratur.2 Med tre i dagarna färdiga utredningar om författar- och översättarresidens, om insatser 
för författare med utländsk härkomst och om en essäfond3 så har regionen nu alla förutsättningar att  
ta ett kliv framåt i sitt stöd för litterär infrastruktur.

Och det är angeläget! Litteraturen tar nu plats som det åttonde området i samverkansmodellen och 
Statens Kulturråd kommer än mer än tidigare att efterfråga en tydlig plan för stödet till den litterära 
verksamheten i regionen. Denna plan kommer i sin tur att vara avgörande för tilldelningen av 
statliga medel inom samverkansmodellen.

Titeln på utredningen har lånats från Carl von Linné, Västgöta-resa, 1746.
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1 Se mer information om Forum för poesi och prosa här: http://www.poesiochprosa.se

2 Sammaställning av de kulturstrategiska och långsiktiga uppdragen i Västra Götaland finns här: http://
www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kultur/ 

3 Kulturnämndens handlingar, KUN 177-2013
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Metod

Arbetet har bedrivits av undertecknad under perioden 1 nov 2013 – 12 maj 2014. Till min hjälp har 
jag haft en referensgrupp bestående av:

Ellen Mattson (f 1962), i Uddevalla, bosatt utanför Ljungskile. Debuterade som författare 1992 med 
romanen Nattvandring och har sedan dess gett ut ytterligare sju romaner. Också verksam som 
skribent och litteraturkritiker i bl a GP och SvD.

Gunilla Sandin (f 1956), bibliotekschef i Strömstad, tidigare programchef på Bokmässan i 
Göteborg, suppleant i Kulturfonden Sverige-Finland, har löpande lektörsuppdrag för förlag, suttit i 
Augustjuryn i två omgångar, arbetat som litterär agent samt arbetat med Bok & Biblioteks andra 
mässor genom åren, såsom Fotomässan, Teatermässan och Museimässan.

Frida Stålhandske (f 1985), processledare för kultur-utvecklingsarbetet kallat "att lyfta blicken". 
Projektledare för Makerspace (fucking) Åmål. Tidigare arbetat som koordinator för Bokdagar i 
Dalsland.

Johan Öberg (f 1954), översättare och kritiker. Har varit redaktör för tidskrifterna Ord&Bild och 
ArtMonitor. Sitter idag i redaktionen för PARSE Journal. Fn forskningsrådgivare inom Konstnärliga 
fakulteten, Göteborgs universitet, Enhetschef inom kollegiet litterär gestaltning vid Akademin 
Valand, Koordinator för Konstnärligt översättarprogram och Kulturarvsakademin vid Göteborgs 
universitet.

Arbetet har i första hand skett genom intervjuer och inläsning av material. Totalt över 50 personer 
intervjuats eller deltagit i workshops. Uppgiftslämnarna företräder allt från författare och 
översättare till kommunala och regionala tjänstemän inom kultur- och utbildningssektorn, samt 
politiker. Referensgruppen bestämde tillsammans att genomföra fyra lokaliseringworkshops med 
företrädare för det lokala kulturlivet i Åmål, Gerlesborg, Strömstad och Alingsås.

Sammantaget har den insamlade informationen och referensgruppens erfarenhet givit en god bas för 
rekommendationer. Rubrikerna och ordningen de presenteras följer utredningens direktiv. 

Kulturnämnden beslutade 2013-09-18 § 107 att tillsätta en utredning. 
Utgångspunkten är ämnesföreträdare vid Litterär Gestaltning, 
Göteborgs Universitet, Johan Öbergs utredning ”Ett litteraturens hus i 
Västra Götaland” och det av honom förordade föreslaget, alternativ 
tre, om ett huvudsäte/centrumresidens sammankopplat med ett antal 
satelliter. Syftet är att undersöka förutsättningarna att etablera ett 
sådant långsiktigt hållbart författar- och översättarresidens i Västra 
Götaland. Utredningen är således en fördjupning och komplettering av 
Johan Öbergs utredning ”Ett litteraturens hus i Västra Götaland.4 
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Mål, syften, verksamhetsidéer och samhällsnytta. 

Vad kan litterära residens tillföra regionen/delregionerna/kommunerna (Regional/lokal profilering 
som satsning på läsfrämjande, ökad internationalisering, vidga deltagandet i samhällsdebatten, 
interkulturell kunskap, synliggöra/marknadsföra platsen eller ......

Med litterärt residensprogram avses en centrumbildning dit svenska 
och utländska  författare och översättare kan komma för att under 
kortare perioder (1-2 månader) bo  och arbeta samt knyta kontakter 
med kolleger i en lugn och inspirerande miljö.  
 
De ska till exempel förses med arbetsrum/sovrum, möjligheter att 
arbeta ostört i en  lugn miljö. De ska ha möjligheter att arbeta med 
nätuppkoppling, ha tillgång till  bibliotek, att laga mat, tvätta sina 
kläder, umgås med sina kolleger och att tillfredsställa  sin nyfikenhet 
på den miljö där de verkar under en begränsad tid.5

Om regionen fattar beslutet att inrätta ett residensprogram för författare och översättare så är det 
viktigt att förstå att ett residensprogram i första hand är en infrastrukturell satsning för att underlätta 
det litterära arbetet. Resultatet låter sig inte helt enkelt mäta i ökad kvalitet eller produktion.6

Däremot kan man vara säker på att den regionala profileringen av samverkan mellan institutioner 
och det fria kulturlivet, mellan regionen och kommunerna stärks med den föreslagna modellen. En 
modell med bas och flera satelliter i residensprogrammet kommer att involvera både stora och små 
aktörer, i både privat och offentlig regi. Den föreslagna finansieringen stärker visar också på hur 
flera samverkande krafter förmår bära verksamheten. På så sätt skapar samfinansiering styrka och 
långsiktighet.

I regionens kulturstrategi En mötesplats i världen nämns särskilt det internationella utbytet som ett 
område man vill satsa på framöver. Det residensprogram som skisseras här, med författare och 
översättare som välkomnas från hela världen bidrar till ett sådant utbyte, sätter Västra Götaland på 
kartan och ger återklang i ett globalt kulturliv.

Att regionen får ett residensprogram på just litteraturområdet är också mycket välkommet. Den här 
regionen ger för närvarande plats för författare och översättare som vill arbeta i skolan (exv KLIV 
3.0 och arrangörsstödet), som vill marknadsföra sig (Bokmässan och Författarcentrum Väst), som 
vill delta i utbildning (Akademin Valand), som vill delta i arrangemang (Winter Word Festival, 
Bokdagar i Dalsland, Göteborgs och Trollhättans poesifestivaler, Forum för poesi och prosa – och 
många fler). Och även om de stora förlagen saknas här så finns åtminstone en stor dagstidning och 
flera av landets bästa kulturtidskrifter representerade. Men endast i mycket liten grad ger man stöd 
åt författare eller översättare som vill arbeta. Genom att etablera ett residensprogram i regionen 
fyller man på så sätt den sista pusselbiten som behövs för en komplett litterär infrastruktur.
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5 Johan Öberg, Ett litteraturens hus i Västra Götaland, utredning inlämnad till kulturnämnden augusti 2013.

6 I ÖFÖC:s verksamhetsberättelse från 2008 (http://www.bcwt.org/1978)  levererar Carl-Johan Vallgren ett 
sådant resonemang, som möjligen stämmer i just hans fall. Poängen i den här utredningen är dock att en 
direkt instrumentell nytta kanske inte kan, eller bör, uppmätas.
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Vilka befintliga lokala och regionala strukturer och aktörer kan sammankopplas med och förstärka 
ett litterärt residens

För att bättre förstå förutsättningarna för en lokalisering av residensprogrammets huvudsäte 
genomförde utredningen fyra workshops i Alingsås, Gerlesborg, Strömstad och Åmål. I varje 
workshop utreddes särskilt det lokala och regionala kulturlivets möjliga sammankoppling med 
residensprogrammet.  Med ledning av dessa workshops kan vi nu ge Strömstad som 
rekommendation för lokalisering av huvudsäte.

Något bör också sägas om Göteborg. Göteborg är regionens motor. Samtidigt uppfattar inte jag att 
det legat i utredningens mandat att särskilt utreda Göteborg som lokalisering för 
residensprogrammets huvudsäte. Jag uppfattar att den politiska viljan i regionen är att sprida de 
stora kulturella satsningarna och görligaste mån balansera inflytandet från Göteborg med noder av 
tillräcklig dragningskraft utanför detta centrum.

Men det finns ytterligare goda skäl att inte välja Göteborg som huvudsäte för ett residensprogram. 
Som tidigare förklarats avser residensprogrammet i första hand att skapa en stimulerande 
arbetsmiljö för författare och översättare. Tidigare erfarenheter har visat att sådana platser med 
fördel är mindre städer som erbjuder möjlighet till avskildhet och koncentration men också en plats 
som är ”lagom urban, det ska finnas caféer  och matställen, bibliotek och en positiv attityd i själva 
samhället till ett möte med  skrivande människor från olika länder”.7

En större stad, som Göteborg, kan helt enkelt genom sin täthet och sitt utbud, verka störande för 
koncentrationen. Den kritiska massa av översättare och författare som träffas i residensets 
huvudsäte hinner aldrig interagera på en sådan plats. För vissa gäster kommer dock just denna täthet 
och utbud, möjligheten att få arbete och att interagera med en större publik, att vara själva 
drivkraften för att komma. Med en av satelliterna förlagd till Göteborg, och med möjlighet för de 
besökande författarna och översättarna att själva välja var de vill bli lokaliserade, i mån av plats, 
erbjuder systemet med huvudsäte och satellit det bästa ur båda världar.

5
7 Johan Öberg, Ett litteraturens hus i Västra Götaland



Presentation Alingsås8

Inledning

Kafé- och potatisstaden Alingsås, där Jonas Alströmer grundade det första kaféet redan på 1700- 
talet, ligger bara 30 minuters resa med tåg från Göteborg och nämndes i Johan Öbergs utredning 
”Ett litteraturens hus i Västra Götaland” som förslag till lokalisering av residensets bas. Kulturlivet 
präglas av mindre aktörer och en hög grad av samarbete.

Föreslagen huvudman

Alingsås kommun.

Lokal infrastruktur

Mont de Marsan: vänförening med den franska orten med samma namn. Ansvarar för 
ungdomsutbyte mellan städerna. Ordförande: Ylva Gustafsson

Svenska kyrkan: Har haft skrivarkurser i flera år under ledning av Christina Lövestam.

Kulturföreningen Tornet: Beställer konstverk för installation i Nolhagaparken. Utgångspunkt i ett 
luftvärnstorn. Parker som öppna vardagsrum.

Ca 350 föreningar i Alingsås. Kyrkan är engagerad i evenemang, ofta anpassat till årstider. Täta 
samarbeten mellan näringsliv, föreningar och kyrka.

Ljusfestivalen i oktober. Började med studenter från HDK. Genom det kom man i kontakt med 
Ljuscentrum i Göteborg. Då kom även Sparbanken och Alingsås energi. Designers från hela världen 
bjuds nu in.

Nätverk för kaféer. Arbetar med frågan om hur man skapar arenor för kultur inne i kaféerna. 
Fungerar även för försäljning, kafé och butik tillsammans.

Kulturhus: väldigt välbesökt bibliotek, delar med Konsthallen. Konsthallen har inte de besökstal 
som den förtjänar. "Meröppet" – man kan komma även när personal inte är på plats. Alingsås är bäst 
i Sverige på öppettider för biblioteket.

Biografen Saga: Visar bla samtliga Metropolitan-föreställningar.

Ungdomsfullmäktige, väldigt aktivt. Har några 100 tkr som de får fördela själva. De tilldelas nu 
ytterligare 300 tkr i projektmedel som de kan söka.

6

8 Bygger i första hand på workshop genomförd 140413. Närvarande: Carl Forsberg, Ove Thorsén (ordf. 
Kulturföreningen Tornet), Siri Hedberg (ordf föreningen Bibliotekets vänner), Britta Malmberg (kulturchef), 
Johan Edgren (bibliotekschef), Johan Öberg, Cecilia Rutberg (kommunledning, hållbart näringsliv), Anna 
Davidsson (närlingslivsstrateg), Erik Andersson (författare och översättare)



Beredskap

Administrativ kapacitet finns inom kommunen. Har redan myntat begreppet ”Det fria ordets 
residens” för att beskriva inriktningen på verksamheten. Kulturchefen Britta Malmberg har träffat 
Göteborgsregionens kulturchefer och samtalat om kulturturism och författare som en del av en 
hållbar utveckling.

Regionala samarbeten

Alingsås arrangerar i samarbete med Kultur Ungdom UKM-festivalen, där ungdomar kan visa en 
mängd olika estetiska uttryck för publik och även delta som arrangörer.

Internationella kopplingar

Två vänorter: Tornby (utanför Köpenhamn), Skedsmo (utanför Oslo)

Genom Lights in Alingsås finns en del utbyten med norden, högskola och universitet. Ljusdesign 
och arkitektur.

Mont de Marsan ordnar utbyte för ungdomar mellan Frankrike och Sverige.

Bedömning

Alingsås är en vacker och inbjudande stad, perfekt för författare som söker arbetsro men även 
närhet till en större stad och dess förtätning och utbud. Konsthallen har under decennier upparbetat 
ett gediget rykte och kan utgöra plattform för intressanta samarbeten mellan konstformerna. Det är 
bra att man redan har etablerade nordiska kontakter i två länder och dessutom ett aktivt pågående 
utbyte med vänort i Frankrike.

Alingsås har inga etablerade litterära verksamheter från det fria kulturlivet inom kommunen. Vi tror 
dock att Alingsås lämpar sig mycket väl som satellit i residensprogrammet.
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Presentation Gerlesborg9

Inledning

1944 grundade Arne Isacsson i Gerlesborg, Bohuslän den konstskola som idag är en av landets mest 
välrenommerade grundläggande konstnärliga utbildningar. Platsen fick ge namn åt skolan, 
Gerlesborgsskolan. Sedan 1958 bedriver skolan även verksamhet i Stockholm, numera i 
Hjorthagens gamla skola.

Ett betydande litterärt arv finns och framstående delar av den svenska litterära parnassen vistades 
tidigare på Gerlesborg på somrarna. ”...[S]kalderna Rabbe Enckell, Lars Forsell och Erik Lindegren 
vistades på  Gerlesborg, höll föredrag, läste egna verk, deltog i samtal och diskussioner om samtida 
litteratur och bildkonst, allt i akt och mening att klarlägga beröringspunkter.”10 Den nordiska 
kulturtidskriften Café Existens hade under en period sin redaktion här.

Varje onsdag, året runt, arrangerar man föreläsningar med fri entré för allmänheten. Ämnen för 
föreläsningarna varierar och kan behandla en konstnärlig praktik, en konstnärspresentation, 
konsthistoria, konstteori eller något annat intressant och fascinerande. Författare bjuds in 
återkommande.

Föreslagen huvudman

Gerlesborgsskolan.

Lokal infrastruktur

Gerlesborgsskolan var och är en av de viktigaste noderna i Kultursystem Bottna, ett 
näringslivsutvecklingsprojekt vars huvudsyfte var att genom samverkan styrka kulturell 
kärnverksamhet och dess förutsättningar. Andra aktörer i systemet är: Botnik Studios, Bottna 
kulturfestival, Bottnafjordens inköpsförening, De fria konstnärerna, Konstnärernas 
kollektivverkstad-Bohuslän, Scenkonst Gerlesborg och Skärkälls ekologiska ateljéby.

Botnik Studios beskriver sig själva som en plats, ett locus och en process i vardande som skapar nya 
ingångar i skärningspunkten mellan konst och lantbruk. Samarrangerar varje sommar Clandestino 
Botnik i samarbete med Clandestino Festival från Göteborg.

8

9 Bygger i första hand på workshop genomförd 140320. Närvarande: Carl Forsberg, Mariana Andersson 
(kultursamordnare Fyrbodalskommunalförbund), Birgitta Andrén Åkerblom (rektor för Gerlesborgsskolan), 
Jesper Eng (koordinator Gerlesborgsskolan), Jan-Olof Karlsson (kulturutvecklare, Munkedals kommun), Eva 
Pettersson (kulturchef Tanums kommun), Staffan Karlander (kulturchef Sotenäs kommun).

10 Gerlesborg. Konstskola och kulturhärd. Erik Jonsson och Kjell Edman, 1976



Bottna kulturfestival är ett samverkansinitiativ av olika kulturaktörer i landskapet kring 
Bottnafjorden i Bohuslän. Bottna Kulturfestivalförening bildades hösten 2008 efter den tredje 
kulturfestivalen i rad.

KKV Bohuslän är en av Sveriges 26 kollektivverkstäder och en av fyra med riksintresse. Har drygt 
300 yrkesverksamma konstnärer som medlemmar. Är mest kända för sin stengård och sitt 
internationella stenstipendium. Har flera ateljélägenheter för subventionerad uthyrning till 
medlemmar och håller på att bygga ut kapaciteten.

Scenkonst Gerlesborg består av Uttryckslabbet; en dans- och performancegrupp, samt Centrum för
Scenisk rörelse och Eget skapande; en mötesplats för scenkonstnärer. Uttryckslabbet har genomfört 
mängder av samarbeten i närregionen och i Göteborg, exempelvis i Angered, Hammarkullen och 
Bergsjön.

Stenudden: Ett Stenens hus är på väg att etableras i Hunnebostrand, kopplat till kulturhuset där och 
det internationella stenstipendiet från KKV Bohuslän. 

Fria konstnärer: många konstnärer, filmare och scenkonstnärer har etablerat sig i närområdet, främst 
tack vare tidigare kontakter med KKV Bohuslän, Gerlesborg eller Botnik Studios.

Beredskap

Gerlesborgsskolan har ett långsiktigt uppdrag från Västra Götalandsregionen och har därmed stor 
vana att arbeta med ett offentligt finansierat uppdrag. Skolan har ett eget residensprogram och flera 
ateljélägenheter, och därigenom en vana att ta emot gäster och engagerade dem i verksamheten. En 
tillbyggnad är planerad. Genom sin kontinuerliga föreläsningsverksamhet har man god vana att 
arbeta som arrangör.

Regionala samarbeten

Gerlesborgsskolan ligger i skärningspunkten mellan tre kommuner: Tanum (den faktiska 
lokaliseringen), Sotenäs och Munkedal. Kommunerna har en vana att samarbeta och såväl Tanum 
som Sotenäs kommun är med och finansierar verksamheten. I Munkedal planeras ett allaktivitetshus 
som skulle kunna bli en framtida samarbetspart.

Flera av de de ovan nämnda aktörerna i Kultursystem Bottna uppbär eller har uppburit 
kulturstrategiska uppdrag, däribland KKV Bohuslän, Uttryckslabbet och Clandestino Festival. 
Graden av samarbete mellan dessa lokala, regionalt finansierade och orienterade aktörer, är hög.

Internationella kopplingar

Gerlesborgsskolan har en lång historia med internationella utbyten till bland annat Frankrike, 
Tyskland och Spanien. Ateljélägenheterna erbjuds också till internationella gäster.  Man har viss 
vana av att söka internationell finansiering.

9
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Bedömning

Gerlesborgsskolan är på många sätt en idealisk lokalisering för residensprogrammets bas. Gästande 
författare och översättare skulle kunna delta i föreläsningsverksamheten och interagera med skolans 
studenter och de många kringliggande kulturaktörerna.

Läget är på ett sätt fantastiskt, precis i spetsen av Bottnafjorden, avskilt nog för arbete och med en 
egen restaurang med fullständiga rättigheter i huset. Men läget är också utsatt, med en tämligen lång 
promenad längs en 70-väg med obefintlig vägren, till närmsta busshållplats. Skolan löser idag 
transporter med egna bilar och samåkning, men just utsattheten har av referensgruppen upplevts 
som en nackdel. Den politiska förankringen för ett litterärt residensprogram upplevs också som 
svag.

Vi tror däremot att Gerlesborgsskolan skulle bli en utmärkt satellit i residensprogrammet.
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Presentation Strömstad11

Inledning

Strömstad är Sveriges västligaste stad och ligger 20 kilometer söder om gränsen till Norge. Av 
Västra Götalands 49 kommuner ligger Strömstad i det absolut nordvästligaste hörnet. Det 
särpräglade stadshuset, donerat av Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren, fyller 100 år 2018. Strömstad är 
genom sin geografiska belägenhet naturligt positionerad för ett gränsutbyte med Norge och andelen 
norska besökare till kommunen är stor. I direkt anslutning till kommunen finns en av Sveriges 29 
nationalparker, Kosterhavet. Emilie Flygare-Carlén föddes i Strömstad, står staty, och firade 200-
årsjubileum i samarbete med Emilie Flygare-Carlén-sällskapet och kommunen 2007.

Föreslagen huvudman

Strömstads kommun.

Lokal infrastruktur

Winter Word Festival: ”En glödande vinterhelg med det skrivna och talade Ordet i centrum”.  En 
tvådagars litteraturfestival med inslag av musik, uppläsningar, workshops och film.

Strömstad akademi: Akademin består av akademiker engagerade i forskning, utveckling, utbildning 
och information. Akademin är till stor del virtuell men är lokaliserad till Strömstad och har lokaler i 
Strömstads stadshus.

Lokstallet: Är ett kulturhistoriskt industriminnesmärke som förvandlats till konsthall. Driver 
performancefestival, deltar i residensprogram och har en egen scen. Uppbär långsiktigt uppdrag 
från Västra Götalandsregionen som ett av regionens fyra konstfästen.

Nationalparken Kosterhavet: vetenskaplig verksamhet, men också aktiviteter av olika slag.

Beredskap

Har redan flera samarbeten och upparbetad kontakt med Svinesundskommittén, där Strömstads 
kommun, liksom Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund ingår som 
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11 Bygger i första hand på workshop genomförd 140408. Närvarande: Carl Forsberg, Johan Öberg, Gunilla 
Sandin, Ellen Mattson, Jan Palmblad, kultur-och informationschef, Annelie Gollungberg, förvaltningschef 
Barn- och utbildning, Lisbeth Lunneryd, rektor för förskola, fritids och grundskola, Hans-Inge Sältenberg, 
ledamot i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott, Erland Lundqvist, projektledare, utredningssekreterare, 
fd kommunalråd, Pia Tysklind, ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Ulf Björkman, kommunchef, Lena 
Martinsson, ledamot i kultur- och fritidsutskottet och tillika ordförande i miljö- och byggnämnden.



medlemmar. Svinesundskommittén kan bistå med kunskap kring utökad nordisk finansiering, 
liksom etablering av vidare nordiska kontakter. 
Strömstad har även erfarenheter av ett residensprogram genom Lokstallet, VGRs artist in residence.

I den kommunala förvaltningen finns stor vana att jobba med litteraturprojekt och litterär 
verksamhet. Dels genom kulturchefen Jan Palmblad som varit med och grundat Winter Word 
festival, och dels genom bibliotekschefen Gunilla Sandins långvariga engagemang för 
Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. 

Regionala samarbeten

Lokstallet är ett av regionens fyra konstfästen och deltar i regionens artist in residence program. 

Winter Word Festival har stöd av både Kultur i Väst och Västra Götalandsregionen och har genom 
festivalens tydliga fokus på barn och unga en naturlig koppling till KLIV 3.0 som också var en 
samarbetspartner under 2013. Akademin Valand i Göteborg diskuterar ett utbyte kring textsamtal 
runt Winter Word Festival.

KLIV 3.0 finansierar också verksamhet med lustläsning på fritids i Strömstad.

Internationella kopplingar

Utbyte med litteraturhusen i Fredrikstad och Halden i Norge i samband med Winter Word Festival. 
Den norska sidan är mycket intresserad av interreg-projekt och där kan Svinesundskommittén vara 
en stödjande kraft.

Aktiv vänort i Ledbury i Storbritannien, som huserar en av landets största poesifestivaler; Ledbury 
Poetry Festival.

Bedömning

När CNN satte upp Bohuskusten som en av de tio främsta vildmarksupplevelserna i världen, så 
berättade de något vi redan visste. Som unikt resmål och som faktor för att locka författare från hela 
världen till vår region skulle Bohuslän ligga bra till för lokaliseringen av residensets bas. Att 
Strömstad dessutom ligger i direkt anslutning till en nationalpark gör staden förstås ytterligare 
intressant.

Av de alternativ som denna utredning undersökt närmare framstår Strömstad som det starkaste 
alternativet. Här finns en stor vana att driva projekt i kommunal regi, inte minst på litteraturens 
område. Genom samarbetet med Svinesundskommittén finns en tydlig nordisk koppling som jag 
tror är både bra för residensets verksamhet och förankring, liksom för dess finansiering. Närheten 
till litteraturhusen i Oslo, Fredriksstad och Halden, liksom det nordiska litteraturhuset i Åmål, är 
också fördelar för författarutbyten och möjligheten att erbjuda arrangemang.
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Både politiken och kulturförvaltningen i Strömstad har tydligt markerat att man vill ha residenset 
och att man har förmåga att driva det.
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Presentation Åmål12

Inledning

Åmål hann före Göteborg och etablerade regionens första litteraturhus, dessutom med nordisk 
prägel. Huset ligger centralt i Åmål, är ett av stadens äldsta och K-märkt.

Etableringen hade inte hänt utan det gedigna förarbete som gjorts av Dalslands litteraturförening 
och deras mycket framgångsrika evenemang Nordiska novelldagarna (som nu blivit en kväll) och 
Bokdagar i Dalsland. Dalslands litteraturförening samarbetar också med Forum för poesi och prosa 
och har sedan många år ansvarat för den scenens förankring och olika lokaliseringar i Dalsland.

I samarbete med Kultur i Väst har Åmål tagit fram ett progressivt kulturpolitiskt program för 
perioden 2013 – 2020; Att lyfta blicken 

Föreslagen huvudman

Dalslands litteraturförening.

Lokal infrastruktur

Dalslands Konstförening arrangerar årligen 8-10 konstutställningar i (och ibland utanför) Dalsland. 
Förutom separatutställningar med Konstnärsförbundets medlemmar på bibliotek och Konsthallar i 
Dalsland arrangeras årligen en sommarsalong i Steneby Konsthall och en höstsalong i Åmåls 
Konsthall, förutom vart fjärde år då höstsalongen ersätts av Dalslandssalongen i Steneby Konsthall.

Not Quite är en en konstnärlig kollektivverkstad och ett nätverk för konstnärer, hantverkare och 
formgivare. På det gamla pappersbruket i Fengersfors har skapats förutsättningar för all sorts 
kreativt arbete och utställningsytor, café och butik. 

Steneby består av två skolor på högskoleförberedande respektive högskolenivå. Gemensamt för 
utbildningarna är materialområdena trä, metall och textil. Utbildningarna på Stenebyskolan erbjuder 
grund- och påbyggnadsutbildningar för den som vill söka vidare till högskola eller starta eget 
företag. På HDK - Högskolan för design och konsthantverk vid Steneby, Göteborgs Universitet, 
bedrivs konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå. 

Bokdagar i Dalsland är ett stort sommararrangemang som sprider nordisk litteratur ut till en 
litteraturintresserad allmänhet i alla åldrar. Verksamheten startade i liten skala år 2000 och är nu ett 
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12 Bygger i första hand på workshop genomförd 140327. Närvarande: Frida Stålhandske (kulturutvecklare 
Åmål), Johan Öberg, Mariana Andersson (kultursamordnare Fyrbodal), Anita Alexandersson (fd ordförande 
Dalslands litteraturförening), Annika Andersson (tf kulturchef), Maria Hultberg (studieförbundet Vuxenskolan), 
Johanna Lindström (koordinator Bokdagar), Lena Grönlund (ordf Dalslands litteraturförening)



välkänt namn inom den litterära världen. Har idag kulturstrategiskt uppdrag från Västra 
Götalandsregionen.

Nordiska novelldagarna var tidigare ett eget fristående litterärt arrangemang men ligger nu i 
anslutning till Bokdagar i Dalsland. Fokuserar på novellen som konstform och på nordiska 
författare. 

Nordiskt litteraturhus: är det första litteraturhuset i Sverige med nordisk inriktning. Huset ligger 
centralt i Åmål, är ett av stadens äldsta och K-märkt. Har egen lägenhet och huserar även Dalslands 
litteraturförening.

Maker Space Åmål har precis börjat drivas som ett pilotprojekt för unga i och i närheten av 
kommunen. Målet med verksamheten är att vara en arena för både fysiskt och digitalt skapande.

Kulturbruket på Dal ligger i Mellerud och är en av Dalslands viktigaste scener, framför allt för 
musik och scenkonst men också för litteratur. Tomas Tranströmer framträdde här i samarbete med 
Forum för poesi och prosa 2008.

Största kulturevenemanget i Åmål är Åmåls Bluesfest som startade redan 1992 och lockar flera 
tusen besökare, http://www.bluesfest.net/

Åmåls Fotofest etablerades för sju år sedan och har nu blivit ett internationellt känt fotoevenemang.  
http://www.bluesfest.net/ 

Beredskap

Nordiska litteraturhuset i Åmål har redan en inredd lägenhet, öronmärkt för författarvistelser. Man 
är därmed en utmärkt satellit. För att kunna bli en fullskalig bas för residensprogrammet behövs 
dock nya lokaler, gärna men inte nödvändigtvis i anslutning till litteraturhuset.

Dalslands litteraturförening har god vana att arbeta regionalt genom sina många samarbeten men 
har ännu inte drivit något i samma skala som ett internationellt residensprogram. Man har dock 
vana att hantera ansökningar och redovisningar till många olika bidragsgivare och god kunskap i 
marknadsföring, något som inte minst arbetet med Bokdagar i Dalsland visat.

Regionala samarbeten

Dalslands litteraturförening samverkar med flera andra viktiga kulturaktörer, både i sin omedelbara 
närregion men också i regionen som helhet. Arbetet med Forum för poesi och prosa och deras årliga 
arrangörskonferenser innebär att man har tillgång till ett nätverk av litterära samarbetsparter som 
delar erfarenheter och kostnader. Dalsland är ett starkt decentraliserat landskap som präglas av 
samarbete och kontakt mellan de tongivande kommunerna.
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Internationella kopplingar

Tydlig nordisk inriktning. Vana att hantera nordiska ansökningar och gäster. Stort nordiskt nätverk 
med bl a nära samarbete med Reine Internationale Litteraturfestival på Lofoten och Ord i 
Grenseland i Fredrikstad.  I dagarna beslutades i Helsingfors om en ny litteraturfestival med nordisk 
anknytning och ledare för den festivalen är  f d kulturchefen på HBL  Philip Teir. Philip är en av 
Dalslands litteraturförenings närmaste finska kontaktpersoner. Diskussioner om samarbetspartner i 
Danmark pågår tillsammans med de norska kontakterna. 

Fyrbodals Europa direkts kontor finns i Åmål, och arbetar med volontärer, utbyten och annat 
internationellt arbete. Finns en engagerad ungdomspanel som deltar i arbetet. http://
europadirektfyrbodal.se/ 

Bedömning

Åmål är en utmärkt lokalisering för residensprogrammets bas. En lagom stor stad med närhet till 
storslagen natur och stark och tydlig satsning på kultur, särskilt litteratur, där man har upparbetade 
kontakter och stor arrangörsvana. Referensgruppen gör dock bedömningen att man kommer att 
behöva tillföra ytterligare kompetens för att driva hela residensprogrammet som är av en annan 
skala än de hittillsvarande satsningarna. Vi tror därför på Åmål i första hand som satellit men med 
tydlig tillväxtpotential.
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Hur balanseras residenstanken, om en plats för arbetsro och avskildhet, med det regionala/lokala 
kulturlivets förväntningar på tillgänglighet och offentlighet?

I första hand genom urvalet av författare som deltar. Det är viktigt att ledningen av residenset 
kompletteras av en styrelse eller konstnärligt råd som tar hänsyn till författarnas och översättarnas 
vilja och förmåga att delta i externa evenemang. I första hand är residensprogrammet tänkt som en 
plats för arbete. Men här finns en pedagogisk uppgift för residensprogrammets ledning.

På vilka sätt skulle ett litterärt residens i Västra Götaland kunna utmärka sig/attrahera i 
förhållande till andra befintliga residens? Internationellt och lokalt

De många kopplingarna till övrig litterär infrastruktur som finns i regionen är unik. För den 
författare som inte enbart önskar avskild arbetsro, utan också söker arbetsmöjlighet eller vill möta 
en publik så erbjuder Västra Götaland många möjligheter.

Den främsta jämförelsen på svensk mark måste förstås ske med författar- och översättarresidenset i 
Visby, ÖFÖC. ÖFÖC har valt en baltisk inriktning, vilket är klokt givet centrets placering och 
historia. Centret invigdes 1993, som ett konkret resultat av den första stora författarkryssningen 
1992, "Baltic Waves". På initiativ av Peter Curman samlades ungefär 400 författare, översättare och 
kritiker från länderna kring Östersjön för att diskutera framtida samarbeten. 

I Västra Götaland föreslår vi att residensprogrammet är öppet för författare från hela världen, men 
att fokus särskilt ligger på de nordiska länderna, i första hand Norge och Danmark. Ett sådant fokus 
är naturligt för vår regions placering, mitt på E6:an och med Skagerack precis till väster. 
Bohuskusten är ett internationellt känt resmål och möjligheten att arbeta där, i en gränsmiljö, borde 
verka attraherande.

Möjliga samarbeten inom Norden och världen

Skulle Kulturnämnden besluta att förlägga residensprogrammets huvudsäte till Strömstad är 
litteraturhusen i Fredrikstad13 och Oslo14 naturliga samarbetspartners. Med Åmåls och Göteborgs 
litteraturhus i satellitprogrammet finns möjligheten att här bygga ett nätverk av nordiska 
litteraturhus med exempelvis Nordens Hus i Reykjavik15 och LiteraturHaus i Köpenhamn.16 
Författarcentrum Väst har redan etablerade kontakter med de två senare och skulle kunna hjälpa till, 
eventuellt inom ramen för det planerade europeiska författarutbytet Nordic and European Writers’ 
Exchange.
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Då skulle man också etablera spåret Köpenhamn-Malmö-Lund-Göteborg-Strömstad-Oslo som är en 
naturlig samarbetsväg i Västra Götaland. Etablerade samarbeten finns också mellan de 
internationella författarscenerna i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Ett samarbete med ÖFÖC är naturligtvis också intressant, inte minst för att profilerna och 
centrumens särprägling inte ska överlappa allt för mycket.

Ytterligare möjliga partners skisseras under rubriken Andra tänkbara finansiärer och 
samarbetspartner.

Organisation

Associationsform, styrning och ägarförhållanden

Den här utredningen föreslår ett residensprogram med kommunen Strömstad som huvudman under 
de första tre åren. Under uppdragsperioden föreslås en utvärdering som också kan ligga till grund 
för programmets övergång till en ny organisation i det fria kulturlivet.

Det är vår uppfattning att en organisation inom det fria kulturlivet, exempelvis en förening eller 
stiftelse, har lättare att parera fluktuationer i budget och politiskt stöd.

Till residensprogrammet bör redan från början en styrelse eller konstnärligt råd kopplas, med 
representanter för de viktigaste litterära aktörerna i regionen. Det kan inte nog understrykas hur 
viktig en sådan styrelse blir för urvalet av deltagande författare och översättare, liksom för regional 
förankring med sikte på ytterligare samarbeten.

Personella resurser; minimum – önskvärt

Administrativt leds programmet av en verksamhetsansvarig/konstnärlig ledare och en informatör/
kanslist på varsin halvtidstjänst. Större tjänster är egentligen önskvärda, givet programmets 
omfattning, men får ses som en realistisk kompromiss i förhållande till en pragmatisk kalkyl på 
tillgängliga medel. Man bör sikta på att öka bemanningen, helst till det dubbla.

Relation/avtal mellan huvudsäte och satelliter

Verksamheten leds från residensprogrammets huvudsäte. Här finns en gemensam webbplats som 
presenterar programmets resurser, utlysningsperioder och deltagande författare och översättare. Det 
ska vara tydligt att det rör sig om samma regionala organisation.

Relationen mellan satelliter och huvudsäte bör regleras i avtal med ett antal enkla kriterier:

• Varje satellit är fri att själv söka gästande författare och översättare så länge vistelserna 
kommuniceras med residensprogrammets huvudsäte.
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• Man kan ansluta sig som satellit i residensprogrammet genom att erbjuda en lägenhet och 
nödvändig omkringliggande infrastruktur och ett litterärt sammanhang.

• Varje satellit som godkänns får tilldelat en summa pengar från residensprogrammets 
övergripande budget.

• Residensprogrammets logo samt finansiärernas logos ska användas i all utåtriktad 
kommunikation.

Platsernas/lokalernas läge, utrustning och annan beskaffenhet

Det finns ingen anledning till ytterligare tillägg till den utmärkta definition som ges av Johan Öberg 
i hans utredning Ett litteraturens hus i Västra Götaland:

Med litterärt residensprogram avses en centrumbildning dit svenska 
och utländska  författare och översättare kan komma för att under 
kortare perioder (1-2 månader) bo  och arbeta samt knyta kontakter 
med kolleger i en lugn och inspirerande miljö.  
 
De ska till exempel förses med arbetsrum/sovrum, möjligheter att 
arbeta ostört i en  lugn miljö. De ska ha möjligheter att arbeta med 
nätuppkoppling, ha tillgång till  bibliotek, att laga mat, tvätta sina 
kläder, umgås med sina kolleger och att tillfredsställa  sin nyfikenhet 
på den miljö där de verkar under en begränsad tid.  

Den miljö där centrumbildningen är belägen ska vara attraktiv för den 
kategori personer  man vill attrahera. Lugn och ro ska råda, miljön 
vara lagom urban, det ska finnas caféer  och matställen, bibliotek och 
en positiv attityd i själva samhället till ett möte med  skrivande 
människor från olika länder.  
 
Kring en centrumbildning av denna art kan ordnas litterära 
evenemang,  litteraturfestivaler, uppläsningar, kontakter med kolleger 
osv. Möjligheterna till  interaktion med det omgivande samhället är 
många. I vår region kan det dessutom gälla  skolor, 
universitetsinstitutioner, förlag, bokmässor osv.   

Verksamhetens/infrastrukturens beroende/oberoende av de enskilda delarnas resurser, delaktighet 
och uthållighet

Den föreslagna budgeten visar en stor grad av diversifiering, det är en styrka. Regionen står som 
garant för verksamheten, tillsammans med huvudsätets kommun. De föreslagna satelliterna präglas 
av en stor grad av självständighet och både antal och lokalisering av dem kan förändras över tid 
utan att det påverkar residensprogrammet nämnvärt. Samtidigt har satelliterna möjlighet att både 
växa och krympa, i förhållande till det lokala engagemanget.
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Verksamheternas omfattning/intensitet - minimum

I det förslag som skisseras här budgeteras för ett huvudsäte med plats för tio samtidigt boende 
författare eller översättare. I budgeten ligger beräknat att hälften av dem får stipendier för sin 
vistelse, med både resa och uppehälle betalt, och att hälften endast får gratis boende. Fyra satelliter 
föreslås med varsin lägenhet tillgänglig året runt, samt en summa om 75.000 kr som satelliterna kan 
disponera till stipendier som de vill. De satelliter som vill lägga till ytterligare finansiering är 
naturligtvis välkomna att göra så.

Denna beräkning bygger framför allt på begreppet kritisk massa, där vi fört samtal om hur många 
litterärt verksamma personer som bör vistas på samma plats för att denna ska uppstå. Samtalen har 
rört sig mellan åtta till tolv personer.

För att satelliterna ska ha någon möjlighet att interagera och känna sig delaktiga i 
residensprogrammet som helhet bör de också ha en viss intensitet i antalet residens de kan erbjuda 
per år.

Här finns utrymme för finjustering. I valet mellan att inte starta residensprogrammet alls och att dra 
ner på ambitionerna för betalda residens är det senare absolut att föredra. Men under åtta samtidigt 
verksamma författare och/eller översättare vid residensets huvudsäte bör man inte gå.

Kostnader

Drifts- och verksamhetskostnader för infrastrukturen i sin helhet och för de enskilda delarna, såsom 
ett huvudsäte med satelliter

Se separat budget. Budgeten bygger i väsentliga delar på Johan Öbergs tidigare utredning Ett 
litteraturens hus i Västra Götaland och gör följande antaganden:

• Verksamheten drivs av två halvtidstjänster, en verksamhetsledare/konstnärlig ledare och en 
informatör/kanslist

• Tio författare eller översättare bor i månadslånga vistelser vid residensets huvudsäte.
• Hälften av dessa får finansierad resa och uppehälle, den andra hälften endast gratis boende.
• En styrelse eller konstnärligt råd är knutet till verksamheten.
• Varje satellit håller en lägenhet redo och har medel som de själva kan disponera för inbjudna 

författare.
• Under första året tillkommer investeringskostnader om ca 400.000 kr för bla 

kontorsutrustning, kök, bibliotek etc. Det är utredningens förslag att dessa kostnader under 
första året belastar posten för resor och uppehälle för författarna.
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Intresse av och kostnader för att involvera ”Fristadsverksamhet” till nämnda infrastruktur
Ekonomiska villkor för boende i residensen under kortare och längre perioder

Utredningen anser att VGR ska ansluta sig som region till ICORN17 och stötta de kommuner som 
vill bli fristäder. Men vi anser inte att arbetet med fristäderna ska administreras genom 
residensprogrammet. Det beror på att fristadsförfattare och deltagare i residensprogrammet kommer 
hit av olika skäl och har olika behov. Att ta hand om båda två genom samma instans ställer orimliga 
krav på administrationen.

Att ta hand om en hotad fristadsförfattare är en betydligt mer komplex uppgift än att ta hand om en 
författare eller översättare som i första hand kommit till vår region för att arbeta i lugn i ro och 
träffa nya kollegor. Dessutom skiljs längden på vistelsen väsentligt.

Däremot anser vi att residensprogrammet i så stor utsträckning som möjligt, och efter 
fristadsförfattarnas önskemål, ska välkomna dem att delta i aktiviteter och träffa deltagarna i 
residensprogrammet. 

Vi anser också att man ska gå försiktigt till väga om man vill göra fristadsprogrammet mer flexibelt. 
ICORN har tagit lång tid att bygga upp och har stort internationellt anseende. Anledningen till 
reglerna i fristadsprogrammet ICORN bygger på lång erfarenhet av att jobba med hotade författare.

Finansiering

Intresserade kommuners/kommunalförbunds insatser i form av pengar, lokaler, personella resurser 
och kompetens.

Se bifogad budget. Budgeten bygger på att ansvarig kommun tar ansvar för en halvtidstjänst för 
administration av residensprogrammets kansli, samt hyran för huvudsätets lokaler. 
Kommunalförbundet Fyrbodal är tänkt att bidra med finansiering av satelliter inom 
kommunalförbundet, samt till etableringen av huvudsätet. 

Skulle kulturnämnden gå på utredningens förslag, att förlägga residensprogrammets huvudsäte till 
Strömstad, så ser vi att det genom både kulturchef och bibliotekschef finns stor kompetens att jobba 
med litteraturprojekt och internationella kontakter.

Regionala ekonomiska satsningar

Se bifogad budget. Det är utredningens förslag att Västra Götaland tar det största ansvaret för 
etableringen av ett litterärt residensprogram i regionen och satsar 1,2 miljoner kronor per år under 
tre år. Det motsvarar drygt en tredjedel av kostnaden för hela residensprogrammet.

21
17 ICORNs hemsida: http://www.icorn.org

http://www.icorn.org
http://www.icorn.org


Tänkbara nationella, nordiska och europeiska medel och samarbeten

Konstnärsnämnden har precis när denna utredning läggs fram startat sin egen utredning om litterära 
residens i Sverige. Det är mycket troligt att utredningen kommer att utmynna i ett nationellt stöd till 
etablerandet och driften av residensprogram för författare och översättare.18

När residensprogrammet är etablerat kan europeisk finansiering sökas, exempelvis genom Kreativa 
Europas plattformsprogram.19

Kulturkontakt Nord har ett särskilt stöd till residenscenter för nordiska konstnärer. Det har dock inte 
utlysts några medel under 2014 och därför är stödformen inte med i budgeten. Det är troligt att 
stödformen återvänder. Under tiden kan Nordisk kulturfond användas för projektstöd.20

Andra tänkbara finansiärer och samarbetspartner

En lista med tänkbara partners föreslås av Johan Öberg i hans utredning Ett litteraturens hus i 
Västra Götaland:

1. Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire  http://
www.meetingsaintnazaire.com  

2. Rhodos internationella författar-och översättarcentrum  (http://www.transartists.org/air/
internationalXwritersXtranslatorsXcentreXrhodes).  

3. Sanskrit Kendra i Delhi (www.sanskritifoundation.org)  

4. Anam Cara Writer’s and Artist’s Retreat, (http://www.anamcararetreat.com)   

5. Europäisches Übersetzer-kollegium i Straelen. www.eukXstraelen.de  

6.  Übersetzter-HausLooren, http://www.looren.net/3X2XTranslationXHouseXLooren.html  

7.  Literarisches Kollokvium Berlin am Sandwerder, http://www.lcb.de  

Ytterligare en mängd platser står att finna på http://www.artistcommunities.org och på  det så 
kallade HALMA-nätet – http://www.halmaXnetwork.eu och på  http://www.transartists.org/.  
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19 Mer information här: http://ec.europa.eu/culture/opportunities/culture-support/eu-platform_en.htm

20 Kulturkontakt Nord, residensprogram: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/
mobilitetsprogrammet/stoed-till-residenscentra
Nordisk kulturfond, projektstöd: http://www.nordiskkulturfond.org
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Sammanfattning

Denna utredning ska förstås som en förlängning och komplettering av Johan Öbergs tidigare 
utredning Ett litteraturens hus i Västra Götaland. I allt väsentligt stödjer sig denna utredning på 
hans tidigare arbete och slutsatserna är de samma, utom förslaget till lokalisering. Vad som kunnat 
göras ytterligare inom ramen för denna utredning är att titta närmare på de regionala och 
kommunala förutsättningarna för ett litterärt residensprogram. Genom utredningens referensgrupps 
tidigare erfarenheter och nya gemensamma resonemang har vi skisserat en genomgripande bild av 
den litterära infrastrukturen i regionen. Vi visar på möjliga samarbeten. De slutsatser och 
rekommendationer som vi lämnar här nedan får ses som väl grundade.

Vi har också haft möjlighet att skissera en mer diversifierad finansiering, vilket vi tror är en 
förutsättning för residensprogrammets långsiktiga överlevnad.

Med tre i dagarna färdiga utredningar på litteraturområdet har regionen möjligheten att bygga 
efterlängtad och behövd infrastruktur. Denna kan i sin tur användas som hävstång för ytterligare 
statliga och internationella investeringar i regionen.

Rekommendationer

Med anledning av ovanstående resonemang rekommenderar utredningen följande:

• Att VGR anslår 1,2 miljoner per år i tre år till att starta ett residensprogram för författare och 
översättare.

• Att författare som deltar i residensprogrammet ges möjlighet att välja lokalisering i mån av 
plats och ekonomi hos bas och satelliter.

• Att residensprogrammets bas lokaliseras till Strömstad med satelliter i Åmål, Alingsås, 
Gerlesborg och Göteborg. Kommunen Strömstad blir huvudman under uppstarten (3 år). Inom 
denna tidsperiod, förslagsvis efter 1,5 år, ska verksamheten utvärderas, särskilt med avseende 
på möjligheterna att övergå i en ny organisation inom det fria kulturlivet.

• Att Författarcentrum Väst ges i uppdrag inom befintlig ram att inkludera den ort där 
residensprogrammets huvudort hamnar i turnéprogrammet för Forum för poesi och prosa.

• Att Västra Götaland blir en fristadsregion genom anslutning till ICORN. (Men att ansvaret för 
administrationen av det läggs utanför residensprogrammet, möjligen i den litterära plattform 
som Kultur i Väst håller på att ta fram.)

• Att det till residensprogrammet ska knytas ett konstnärligt råd med stor erfarenhet av litteratur 
och översättning.
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