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2020 – det åttonde året i rad som Litteraturrundan arrangerades i Skåne.
I år blev Litteraturrundan en SUCCÈ på många sätt, dels så slogs rekordåret 2019 med råge vad
gäller antal deltagande medlemmar med egna, eller som en del av andra medlemmars,
arrangemang, samt fick vi ett nytt rekord vad gäller antal besökande, både de fysiska och de
virtuella via Facebook / livestreamingar via zoom/teams.
Och vi fick mer mediabevakning än någonsin från både från radio, tidningar, poddar och tv runt om
i Skåne samt Blekinge.
Litteraturrundan 2020 genomfördes av föreningens medlemmar i samarbete med inbjudna
författare/musiker/konstnärer med stöd från Region Skåne, Sparbanken Syd och Stiftelsen
Kärnhuset, och i samarbete med ABF Lokalföreningar och Författarcentrum Syd.
Litteraturrundan hade i år planerade totalt 41 programpunkter (dvs. 10 programpunkt mer än förra
året), 23 på lördagen och 18 på söndagen tills några dagar innan genomförandet. Arrangemangen
fanns i 12 kommuner över hela Skåne, samt 2 kommuner i Blekinge.
Pga av corona-situationen blev 7 programpunkter inställda (se sista sidan i programbladet) så
totalt genomfördes 34 programpunkter, ändå 3 fler än förra året vilket var dock ett rekordår.
I arrangemangen deltog och samverkade ett hundratal författare, förläggare, översättare, musiker,
fotografer, konstnärer, poddare och andra kulturaktörer – alla med fokus på litteraturen.
- Totalt engagerade 2020 års fysiska Litteraturrunda 89 medlemmar+inbjudna och 668 (fysiska)
besökare, totalt 758 personer.
Litteraturrundan ekonomisk förening har verkat för att marknadsföra evenemanget på flera olika
sätt. Med pressutskick, pressträffar i Vollsjö, tryck och spridning av programblad, skyltar och
vimplar, info till bibliotek och evenemangsguider, information på hemsidan och framför allt ett flöde
av uppdateringar på vår facebooksida: Litteraturrundan.
- Marknadsföringen har bland annat resulterat i att evenemanget bevakades av media både före
och under rundan, bland annat med inslag i både Radio P4 Kristianstad och Malmöhus, ett flertal
artiklar i bl.a. Skånska Dagbladet, Trelleborgs Allehanda, Ystads Allehanda, ÖsterlenMagasinet,
Norra Skåne, Lokaltidningen Sjöbo/Ystad/Svedala/Trelleborg och SVT.
Författarcentrum Syd publicerade artiklar om Litteraturrundan i medlemsbladet Flygande Posten
och ABF presenterade sina respektive områdes arrangemang. Kommunerna har även publicerad
delar av programmet på sina respektive hemsidor.
På Litteraturrundans facebooksida och hemsida presenterade vi alla programpunkter och
uppdaterade allt eftersom ändringar skedde i programmet. Många medlemmar gjorde även
Litteraturrundan till medvärd till sina arrangemang för att få ännu mer spridning. Marknadsföringen
intensifierades under april/maj och de flesta inlägg nådde 150 - 2.000 personer, ett av inläggen
nådde nästan 10.000 personer. Antalet personer som följer facebooksidan är 1282 personer i
skrivandes stund, över 400 följare fler än förra året.
- I genomsnitt hade varje programpunkt ungefär 20 besökare. Åtta av de deltagande
medlemmarna var helt nya i föreningen.
Litteraturrundan var planerad att äga rum första helgen i maj, 2-3 maj, som brukligt men pga av
coronaläget bestämde styrelsen att flytta fram genomförandet till den första helgen i september,
MEN lördagen 2 maj genomförde styrelsen med projektledaren tillika viceordföranden Maria Bielke
von Sydow ”Digi-Rundan”, en digital variant på Rundan, ett komplement till Rundan i ett svårt och
nytt pandemi-läge i Sverige och världen i stort. Det deltog 27 medlemmar. Deltog gjorde de genom
att ladda upp en film på högst 3 min de spelat in själva och vi gav admin till att ladda upp den till
vår facebooksida. Det rörde sig inte om en livesändning eftersom det skulle ha krävt för mycket tid,
utrustning etc, många av medlemmarna är tyvärr inte tillräckligt tekniskt utrustade och/eller tekniskt
kunniga vad gäller livestreaming, datorn, zoom etc, fast en hel del har lärt sig nu, dels via DigiRundan och dels bara för att kunna delta i så mycket som har hänt sedan Corona började härja på
oss. Numera har vi zoomfikamöten typ en gång i månaden som många deltar i och där pratar vi

mycket det tekniska och det digitala, och hur bra det är att kunna kommunicera, framföra och
uppträda via zoom eller andra digitala plattformar. Vi ämnar erbjuda en kurs för medlemmar i just
detta till vintern om de finansiella medlen tillåter.
Många tyckte att det var mycket bra att genomföra den fysiska i början av september, att det var
dags att fysiskt mötas, än på avstånd, för att det gick att genomföra.
Alla de 27 filmerna från Digi-Rundan blev ihopklippta professionellt till en långfilm som numera
finns på vår YouTube-kanal. I filmen framgår förstås våra samarbetspartner och sponsorer.

- Vädret i Skåne, Karlshamn och Ronneby den första helgen i september var helt underbart soligt
och ganska varmt fast regnskurar ställde lite till det här och var då vissa fick flytta sina
arrangemang delvis eller helt inomhus. Flesta kunde dock genomföra sina utomhus arrangemang
som planerad.
Det märktes att folk var sugna att mötas på riktigt, många nämnde det och verkade ha behöv av att
prata om det.
Arrangörerna ansträngde sig för att alla, även de få i riskgrupp, kände sig trygga i miljön.
Och detta jäv.. coronaår har lärt oss mycket både negativt och positivt förstås, men jag tar upp
bara det positiva och det är att vi alla lärt oss att vi kan nå ut med våra alster, vår budskap på så
många olika sätt och att vi kommer att fortsätta med det och t.o.m. utveckla det ännu mer i vår
framtida verksamhet ;-)
- Litteraturrundan kan på alla sätt väntas växa ännu mer till nästa år och fortsätta sprida litteratur
på både traditionella och nya sätt och nå både väntade och oväntade målgrupper, runt om i hela
Skåne, och nu även i Blekinge, och framför allt på de mindre orterna och på landsbygden.
Och så som vi redan vet; Litteraturrunda har kommit för att stanna ;-)
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