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1. Lilla piratförlaget 
2. it-lit 
3. Mare Litteratur 
4. Örnen och Kråkan (Kritiklabbet) 
 
 
 
1. Lilla piratförlaget 
 
1.	Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även 
organisationsnummer om ett sådant finns. 
Lilla Piratförlaget (org nr 556838-8655) är ett barn- och ungdomsboksförlag, 
grundat 2011. Vi ger ut ca 50 titlar om året. 
 
2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens 
verksamhetsplattform? 
Vi ser fram emot att arrangera möten kring barn- och ungdomslitteratur, 
uppläsningar och författarkvällar. 
 
3. Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Vi har genom åren arrangerat bilderboksfrukostar, hittills bara i Stockholm. Nu 
ser vi, genom ev. medlemskap i Litteraturhuset, en möjlighet att också genomföra 
dessa frukostar i Göteborg. Syftet med frukostarna är dels att informera om 
aktuella bilderböcker, men också att höja kunskapsnivån om bilderboken som 
konstnärligt medium. Vi brukar samarbeta med, och bjuda in publik från, 
konstnärliga utbildningar, återförsäljare, förskolor och bibliotek. En 
bilderboksfrukost på våren och en på hösten har vi inplanerat för 2021. 
 
 
 
2. it-lit 
 
1.	Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även 
organisationsnummer om ett sådant finns. 
it-lit. it-lit är ett bokförlag, med en utgivning om cirka 10 titlar om året. 
Organisationsnummer 559047-6213. 

2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens 
verksamhetsplattform? 
Genom att bli medlem i föreningen hoppas jag som förläggare kunna ta del av den 
kompetens som finns inom föreningen, samt även bidra med den kompetens, de 
idéer och de kontaktnät som finns inom förlaget. it-lit ger ut både svenska och 



internationella författarskap, med ett särskilt fokus på poesi och på yngre 
ambitiösa författarskap. Förhoppningsvis kommer förlaget snart att kunna 
anordna författarsamtal och likande i föreningens lokaler med utgångspunkt i den 
egna utgivningen. 

3. Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Det finns ingen konkreta programidéer i dagsläget, i och med pandemiläget. Men i 
framtiden skulle det vara aktuellt att anordna releasefester för nya titlar, 
poesiuppläsningar, författarsamtal och liknande förlagsrelaterad 
eventverksamhet. Vore även roligt att arrangera gemensamma program med 
föreningens medlemmar. 

 
3. Mare Litteratur 
 
1. Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även 
organisationsnummer om ett sådant finns.  
Mare Litteratur är en bokhandel och ekonomisk förening som erbjuder tjänster 
inom textproduktion, översättning, redaktörskap, layout, bok- och 
tidskriftsproduktion, prepress, samtal och events. 
 
Mare Litteratur bildades i Göteborg 2020 av Tania Kaveh, Meri Alarcón, Johan 
Sunegård, Matilda Amundsen Bergström och Elin Öholm. Vi har alla arbetat med 
olika former av textproduktion och kulturevents under många år. 
 
2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens 
verksamhetsplattform?  
Vi hoppas på att kunna ta del av föreningens kompetens kring olika frågor 
gällande kultur, litteratur och events. Vi hoppas också kunna bistå med en 
extralokal till mindre litterära tillställningar med vårt antikvariat som vi kommer 
att öppna den 8 mars 2021. Samtidigt vill vi öppna upp för samarbeten mellan 
medlemmarna i er förening som har förlag eller tidskriftsutgivning, att ha 
möjlighet att sälja deras utgivningar i vår butik på kommission. Förhoppningen är 
att bli en del av det litterära Göteborg och utöka den genom att ytterligare 
synliggöra den lokala litteraturen, och bygga vidare på samarbeten och kontaktnät 
genom våra erfarenheter och genom våran lokal. 
 
3. Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Inga konkreta idéer än, men många lösa idéer kring författarsamtal, signeringar 
och poesiuppläsningar i lokalen, möjligtvis olika inspelningar som skulle kunna 
göras på plats. I och med pandemin har vi inte planerat något förutom öppningen, 
men hoppas på att det till sommaren kommer att finnas mer möjlighet till 
evenemangsplanering. 
 
 
4. AB Örnen och Kråkan /Kritiklabbet 



 

 
 
1. Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även 
organisationsnummer om ett sådant finns.  
Örnen och kråkan publicerar en ny poesirecension varje onsdag morgon, utom en onsdag i 
månaden då vi istället presenterar och publicerar en ca sextio minuter lång poesipod där 
aktuell poesi framförs och diskuteras. Uppehåll görs över sommaren och några veckor kring 
jul. Det är möjligt att gratis abonnera på Örnen och Kråkan. Vi har ca 6000 abonnenter som 
varje onsdag morgon kl. 07.00. får den nya upplagan via email. Ibland spelas poesipodarna 
in live inför en publik.  
     Recensionerna ligger uppe en vecka. De kan sedan läsas som pdf:er under innevarande år 
och när året har gått samlas de i en litteraturkritisk kalender med ett omfattande efterord 
som sammanfattar det gånga årets poesi på svenska, samt en essä skriven av en forskare 
eller kritiker om någon aktuell företeelse på posifältet. Podarna arkiveras på sajten och är 
fortsatt tillgängliga för lyssning. 
     Allt redaktionellt material på sajten www.ornenochkrakan.se är gratis att ta del av. 
Utöver stöd från Kulturrådet består finansieringen i prenumerationer och försäljning av vår 
kalender, av att vi säljer annonser såväl på sajten som i poden, samt att vi säljer poetisk 
expertis i form av tjänster och uppdrag. Under 2021 kommer Örnen och Kråkan exempelvis 
att livesända lunchföreläsningar om poesi som riktar sig till biblioteksanställda i hela landet. 
Den som anlitar örnen och kråkan stödjer förekomsten av professionell dagskritik, utförd 
under rimliga villkor.  
 
Örnen och kråkans redaktörer är Magnus William-Olsson och Edit Söderström.  
 

Om KRITIKLABBET 
KRITIKLABBET (www.kritiklabbet.se), som numera ägs av AB Örnen och Kråkan, startades 
2016 av kritiker, för kritiker. Vårt mål att var tillsammans med forskare inom olika discipliner 
och från flera lärosäten (KTH, Handelshögskolan, SH, men även andra universitet), samt med 
praktiker från fältet och studenter finna former för att bedriva och finansiera kritik i det vi 
kallar den "nya offentligheten" som har växt fram i spåren av digitaliseringen. En ny 
verklighet som i grunden förändrat inte bara medie- och kulturvillkor, men också allas 
uppmärksamhets-mönster. Vi betraktar kritik såväl som en egen konstform och som 
avgörande för att konsten ska bli tillgänglig för samtal och reflektion. Kritiken gör konsten till 
en samhällelig angelägenhet och utgör en viktig del av det demokratiska samtalet i sin 
förmåga att iscensätta det kritiska tänkande som är centralt för demokratiska medborgare. 
KRITIKLABBETS verksamhet bedrivs i experiment som bl.a. resulterar i "startups" på 
kritikområdet, men även i nätverksbyggande (t.ex. KaKo - Kulturbyråkratiskt avantgarde för 
främjande av kritisk offentlighet - som samlar kulturbyråkrater, kulturpolitiker och praktiker 
i Norden till konferenser och samtal; och Reaching In, Out and To – som samlar nordiska 
aktörer kring att diskutera vad distribution är och kan vara idag). Vi publicerar böcker (se 
www.skriftserien.se) med konstnärliga och teoretiska fördjupningar av kritiken.  
 
KRITIKLABBET producerar även konkreta kritikprojekt i samarbete med regioner, kommuner, 



företag och organisationer. Under flera år har vi utvecklat ett ingående samarbete med 
Region Halland kring olika kritikprojekt som varit en viktig intäktskälla för vår verksamhet. 
Vi är ofta tillfrågade i en expertfunktion av myndigheter och verksamheter som intresserar 
sig för kritikens roll, finansiering och framtid. 
Inom KRITIKLABBETS verksamhet arbetar: Magnus William-Olsson, Axel Andersson och 
Izabella Borzecka.  
 
Projekt som vi driver 2021: 
KaKo – Kulturbyråkratiskt avantgarde för främjande av kritisk offentlighet 
Reaching In, Out, and To 
Kritikfestival Halland 
 
Fler projekt med publika kritikexperiment kan tillkomma då vi just nu ansöker om stöd.  
 
KRITIKLABBET/AB Örnen och Kråkan har org.nr 559105-8671 
 
2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens 
verksamhetsplattform? 
Nummer 1, 2, 5 och 6 i föreningens stadgar ligger närmast vad Kritiklabbet och Örnen och 
Kråkan arbetar med just nu och arbetar för att förverkliga genom våra olika projekt.  
 
3. Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Vi skulle vilja arrangera ett seminarium på Litteraturhuset inom ramen för vårt nordiska 
nätverk Reaching In, Out, and To. Vår önskan är att seminariet ska pågå under en heldag, 
eventuellt två halvdagar. Minst 4 gäster bjuds in att hålla ett anförande på temat 
distribution. Under våren kommer vi arbeta med att konkretisera seminariets innehåll 
genom en serie informella möten som hålls på zoom. Kort om nätverket i sin helhet syftar 
det till att tänka över och diskutera begreppet distribution, liksom till att utveckla praktiska 
förhållningssätt till distribution av konst, tankar och idéer i vår tids offentlighet. 
Genom att koppla ihop ett antal centrala nordiska initiativ som undersöker framtiden för 
den kritiska offentligheten, vill nätverket skapa en arena för nordisk reflektion över hur 
konst i alla dess former kan hitta en publik idag. På så sätt vill nätverket fortsätta att delta i 
och upprätthålla demokrati, i en snabbt föränderlig tid. Mål med nätverket är att 
tillsammans med våra nordiska partners (Tekstallmeningen i Norge och Kritikbyrån i Finland) 
ordna tre seminarier i tre nordiska städer (Bergen, Göteborg och Helsingfors). Seminarierna 
kommer att behandla olika aspekter av hur konstverk kan distribueras och hur de kan "nå 
ut, nå fram och nå in". 
 
Örnen och Kråkans poesipodd skulle även kunna spelas in live och inför publik (om möjligt) 
under året.  
 
 


