
Verksamhetsberättelse – Föreningen Littfest 2018 
 
Ordförande: Patrik Tornéus. 
Kassör: Jan-Olov Carlsson 
Valberedning: Anahita Ghazinezam och Johan Örestig 
Revisorer: Hans Lindberg (ordinarie), Jan Danielsson (suppleant) 
Firmatecknare: Ordförande och kassör, var och en för sig.  
Medlemmar: Inför verksamhetsåret 2018 hade föreningen Littfest 10 medlemmar. Summan i 
princip oförändrad. 
Kontor: Under 2018 har Föreningen Littfest bytt kontor från Pilgatan 10 till Östra Rådhusgatan 2 
för att bedriva den dagliga verksamheten. Norrländska författarsällskapet/FC Norr betalar 25% av 
hyran.  
Anställda: Patrik Tornéus, Erik Jonsson och Elenor Nordström har under 2018 haft vardera 40% 
tjänster för att arbeta med Littfest.  
 
Bifogas: ”Littfest i siffror 2018” och  ”Littfest i media 2018”.  
 
Föreningen Littfests styrelse 2018 
Ordinarie ledamöter: 
 
Ordförande: Patrik Tornéus, i tur att avgå 
Kassör: Jan-Olov Carlsson, i tur att avgå 
Sekreterare: Erik Jonsson, i tur att avgå 
Hanna Hindriks, i tur att avgå 
Angelica Barahooi Johansson, i tur att avgå 
Katharina Eriksson, 1 år kvar 
Anna Tagaro Andersson, 1 år kvar 
Anneli Furmark, 1 år kvar 
Linus Råde, 1 år kvar: 
Florence Sisask, i tur att avgå 
Vera Lynöe, i tur att avgå 
Erik Landin, i tur att avgå 
Viktor Hariz, 1 år kvar 
Maria Sundström, 1 år kvar 
 
Upplägg 
Verksamhetsåret 2018 har i hög grad handlat om att förbereda och slutföra Littfest 2018 samt 
förbereda Littfest 2019. Själva Littfest 2018 rapporteras separat och kommer därför inte att 
behandlas i det följande. Året har också handlat om att fortsatt arbeta med Versopolis och Nordisk 
Författarscen, därför ägnas lite särskilt utrymme åt dessa projekt initialt  
 
I övrigt är verksamhetsberättelsen kronologiskt uppställd.  
 
Övrigt 
Huvudkontoret har flyttats till Bildas gamla lokaler på Östra Rådhusgatan 2.  
 
Versopolis 
EU-Projektet Versopolis gick in i sitt fjärde år, med ett kick-off-möte i tyska Hausach. Under mötet 
beslutades att antalet medverkande festivaler skulle utökas från 13 till 19. De nya festivalerna blir så 
kallade passiva partners, vilket innebär att de bidrar med blott en poet till den gemensamma 



portalen varje år, samt bjuder in en poet till respektive festival. Syftet med att utöka antalet 
medlemmar är att täcka in fler språkområden, samt att sprida poesin till fler länder i Europa. För 
Littfests del innebär utökningen paradoxalt nog mindre administrativt arbete, då vi hädanefter bara 
behöver bidra med två poeter, istället för tre, till portalen. 2018 var alltså sista året vi skickade in tre 
poeter, och dessa var Malte Persson, Nino Mick samt Johan Sandberg McGuinne. 
Till Littfest 2019 bjöd vi, som tidigare år, in fyra Versopolispoeter vars resa, boende och arvode 
bekostades av projektet. Dessa var brittiska Sandeep Parmar, belgiska Charlotte Van den Broeck, 
montenigrinska Vladimir Durisic samt österrikiska Maria Seisenbacher. Den sistnämnde poeten 
bjöds in i samarbete med förlaget ellerströms som valde att synkronisera utgivningen av 
Seisenbachers dikter till mars månad. Som tidigare var de gästande poeternas läsningar mycket 
välbesökta, särskilt den som ägde rum under fredagskväll på Bildmuseet. För tredje året i rad kunde 
Littfest stoltsera med fullsatta rader under denna poesiläsning. Något som fortsätter förvåna såväl 
besökande poeter som recensenter och åhörare. En del av Versopolisbudgeten möjliggör att en 
koordinator kan besöka någon av de andra medverkande festivalerna. Detta har vi på Littfest bara 
hunnit utnyttja en gång tidigare. I år såg dock Erik Jonsson möjligheten att åka till kroatiska 
Goranova Proljece, tillsammans med svenska poeten Ida Linde som bjudits in via Versopolis 
(noterbart är att Linde, som härrör från Umeå, nu översatts till fem språk, bara genom detta projekt). 
Resan var, som den här typen av studieresor ofta är, mycket lärorik. Särskilt festivaler på Balkan 
skiljer sig från de i Norden, på gott och ont. (Erik Jonsson) 

Littfest Nordiska projekt 
Littfest driver två parallella nordiska projekt: nätverket Littnord med syfte att utbyta erfarenheter, 
och hämta inspiration från andra festivaler, samt Nordisk författarscen med syfte att presentera 
författare nominerade till Nordiska rådets litteraturpris på samarbetsfestivalernas scener. 
 

Nordisk författarscen 
Nordisk författarscen är det konkreta samarbetsprojekt som tidigare förstudier och workshops lett 
fram till. Idén har varit att presentera de författare som nominerats till Nordiska rådets litteraturpris 
under en gemensam flagg på de fyra litteraturfestivaler som ingår i projektet: Littfest, vår namne 
Littfest i Vasa, Ordkalotten i Tromsø och Bókmenntahátíð i Reykjavik. 

 
Under detta första år har mycket av arbetet handlat om att skapa formerna för Nordisk författarscen: 
hur samarbetet ska fungera rent praktiskt, och hur Nordisk författarscen ska genomföras för att ge 
mesta möjliga genomslag. Projektets aktiviteter har bestått i digitala videomöten, fysiska träffar 
under Littfest i Umeå, Sigrid Undset Dagene i Lillehammer och premiär och genomförande av 
Nordisk författarscen på Ordkalotten i Tromsø under årets näst sista månad. Efter att ha begärt in 
offerter har en finsk formgivare tagit fram grafisk profil, och en gemensam hemsida har lanserats: 
littnord.org. 
 
Fokus har legat på de nominerade till Nordiska rådets litteraturpris för innevarande år 2018, och 
samtliga nominerade fördelades upp mellan festivalernas koordinatorer för läsning och sedan 
presentation inför kollegorna. Detta för att bekanta sig mer med grannländernas litteratur och 
författare för att kunna göra medvetna och genomtänkta bokningar. Kulmen var premiären för 
Nordisk författarscen i Tromsø i november, där finlandssvenska Susanne Ringell och färöiske 
Jóanes Nielsen medverkade i samtal med Mikkel Bugge respektive Liv Lundberg. På plats i Tromsø 
från Littfest räkning var Patrik Tornéus, som bland annat bidrog genom att presentera projektet från 
scen inför samtalen. 
 
Den största utmaningen har varit att arbeta utifrån alla festivalers olika förutsättningar och därmed 
olika förväntningar och tankar kring hur genomförandet ska gå till. Det som är självklart för någon 



har varit en nyhet för någon annan. Detta är dock helt naturligt och inget oväntat, det faktiska 
gemensamma genomförandet har krävts för att upptäcka olikheterna. Denna viktiga lärdom tas med 
i vidareutvecklingen av projektet. 
 
Projektets ekonomi har varit stabil. Projektet har framförallt finansierats med stöd från Nordisk 
kulturfond på 200 000 DKK, vilket motsvarar drygt 280 000 svenska kronor. Övriga intäkter har 
varit egeninsatser i främst arbetstid från festivalerna. Projektets kostnader har bestått av resor, logi, 
möteslokaler, scenlokal, arvoden till författare och moderatorer, marknadsföring och arbetstid. 
Kostnaderna har totalt uppgått till cirka 624 000 kronor, vilket var nära 30 000 SEK mindre än 
intäkterna. Det rapporterade överskottet återtogs av Nordisk kulturfond. 
 
Littnord 
Det som började som en förstudie under namnet Litteraturnätverk i Norra Norden, har formats till 
nätverket Littnord. Littnord är den gemensamma plattformen, som vi utgår från för att genomföra 
gemensamma projekt såsom Nordisk författarscen. 

Littnord beviljades för 2018 Kortvarigt nätverksstöd från Nordisk kulturkontakt. Dessa medel var 
tänkta att användas för att besöka varandras och andras litteraturfestivaler, stärka relationerna 
mellan oss och knyta nya kontakter. Då vi samtidigt beviljades medel för att genomföra Nordisk 
författarscen insåg vi snabbt att tiden inte fanns för att genomföra de planerade aktiviteterna för 
både projekten under ett och samma år. Vi bad därför att få sträcka ut tidsplanen för det Kortvariga 
nätverksstödet även över 2019, vilket beviljades. Under året 2018 var det därmed endast studieresa 
till Louisiana Literature i Humlebæk som var del av denna budget. 
 
Beviljade medel för Kortvarigt Nätverksstöd är 20 000 EUR, eller cirka 210 000 SEK. Av dessa har 
cirka 55 000 nyttjats. Kostnaderna består i huvudsak av resa, logi, möteslokaler, festivalbiljetter och 
arbetstid. För återstående medel planeras nätverksresa till Helsinki Lit samt Interantionales 
Literaturfestival Berlin under 2019. (Elenor Nordström) 
 
 
Styrelsemöten 
Föreningen har haft fyra styrelsemöten (27/2, 25/5, 8/10, 17/12) samt ett årsmöte 25/5. Noterbart är 
den mycket goda uppslutningen på samtliga möten.  
 
Januari, februari, mars 
Januari och februari månader gick som vanligt åt till att förbereda Littfest 2018 och mars till att 
genomföra Littfest.  
 
Årets första Styrelsemöte 27/2. Valberedningen har tagit ett större grepp på sitt jobb och intervjuar 
de anställda, styrelsen beslutar att lägga ner UIF (men stödet från Visit Umeå kvarstår). Styrelsen 
beslutar också att tacka nej till att bli Umeås flaggskepp i försöken att bli UNESCO bokhuvudstad 
samt tar tag i GDPR.  
 
15-17 mars. Littfest genomförs (Se “Littfest i siffror 2018” samt “Littfest i media 2018”).  
 
 
April och maj 
Littfest efterarbetas och utvärderas. Statistik samlas in och möten med samarbetspartners genomförs 
(bland andra Bilda, Bildmuseet, Länsbiblioteket, Visit Umeå och Väven).  
 
25-30 april. Patrik och Erik besöker Frey Festival i Moncton, Kanada, ditbjudna tillsammans med 



Johanna Daelie (Sekwa) och Lotta Olsson (DN). Resan är lärorik och vi lär oss av deras 
kvällsarrangemang samt deras sätt att ta hand om långväga gäster i form av föreläsningar och 
utflykter. Här finns en del att lära.  
 
25 maj. Årsmöte och årets andra styrelsemöte. Janne bjuder in till grillkväll och även medlemmar 
och valberedning bjuds in till en mycket trivsam eftermiddag och kväll. Ett stort tack riktas till 
Janne för sin gästfrihet och sina kökskunskaper. På styrelsemötet beslutas om gemensam skrivelse 
till kommunen om Indexhöjning, arbetet med GDPR går vidare (Angelica väljs till ordinarie 
GDPR-ansvarig och Patrik till suppleant) och frågan om nytt kontor tas upp.  
 
31 maj - 3 juni. Patrik, Erik och Elenor besöker Lillehammers Litteraturfestival inom ramen för 
Nordiskt nätverk och Patrik och Erik hinner debutera i svenska författarlandslaget (1-1 mot ett 
fulspelande och ungt Norge).  
 
Juni, juli och augusti 
Under juni fortsätter efterarbetet med Littfest, men mycket tid går åt till att ta igen övertid och läsa 
in sig på Nordiska rådets nominerade författare.  
 
23-26 augusti. Patrik, Erik och Elenor besöker Louisiana litteraturfestival inom ramen för Nordiskt 
nätverk. Inga landskamper spelas, men festivalen bjuder på på spännande författare och det 
Nordiska nätverket har bra möten i Helsingör. Elenors födelsedag firas också. Tawada och Anyuru 
bjuds in som en konsekvens av detta besök.  
 
September och oktober  
En rad möten bokas in inför Littfest 2019. Med bland annat årets kommande konstnär, Ludwig 
Franzén, Bostaden, Konstfrämjandet, Teg Publishing, Nils Andrén, YNK, Comfort Hotell Winn, 
For the Culture.  
 
Under månaden genomförs också flytt av kontoret, ramarna och teman dras upp och ansökningar 
påbörjas.  
 
I slutet av september är Patrik och Erik på Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg och har möten med 
Galago/Ordfront, Kartago, Bonniers, Norstedts, Förlaget, LTI Korea, Tranan, Goethe, NoK, 
Franska institutet, Översättarcentrum, Islands ambassadör Estrid Brekkan och John Swedenmark.  
 
8 oktober är det dags för årets tredje styrelsemöte. Efter flytten står föreningen med dubbla hyror. 
Arbetet med GDPR går vidare tack vare Angelica och Elenors gedigna arbete. Det diskuteras också 
huruvida Littfest även fortsatt ska ansöka om medel från Svenska Akademien, vilket blir fallet. Här 
redogörs också för ett delvis nytt format där även konceptuella inslag ska få ingå. Styrelsen klubbar 
också igenom, efter noggrann diskussion, höjning av bokbords- och biljettpriser.  
 
November och december 
Årets sista månader går i mångt och mycket ut på att färdigställa alla ansökningar, ha fortsatta 
möten samt åt konkret arbete med bokningar av festivalens gäster.  
 
9-11 november. Patrik besöker Ordkalotten i Tromsö för att bland annat övervaka Nordisk 
författarscen och träffa de inbjudna författarna Susanne Ringell och Jóanes Nielsen. Ringell bjuds 
därefter in till Littfest inom ramen för det Nordiska projektet.  
 
4-7 december. Erik besöker Hausash, Tyskland, för Versopolis räkning.  
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