
Medlemsansansökningar till Göteborgs Litteraturhus  
 
Inkomna och av styrelsen beredda ansökningar att fatta beslut om vid årsmöte för 
Göteborgs Litteraturhus ideell förening, 16 mars 2022: 
	 
1. ÖVERSÄTTARCENTRUM 
2. VILHDHALLON 
3. DET ROMSKA LITTERÄRA SÄLLSKAPET* 
4. GÖTEBORGS DANTE-KOMMITTÉ 
5. FÖRENINGEN SOMALI COMMUNITY ORGANISATIONS 
6. GÖTEBORG HUNDRA ÅR 
7. STOLLAR BOLLAR 
8. LEGAUD* 
9. DAORSON 
10. LASSBO 
 
Medlemsansökningen görs genom att ansökande förening, organisation eller 
företag besvarar följande tre frågor: 
 
1. Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även 
organisationsnummer om ett sådant finns. 
 
2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens 
verksamhetsplattform? 
 

3. Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
 
*ansökan gäller associerat medlemskap. 
 
	 
1. Översättarcentrum 
 
1. Översättarcentrum bedriver fyra huvudsakliga verksamheter; 
uppdragsförmedling för skönlitterära översättare, fortbildning för översättare, 
publika evenemang kring översättning (allt från podd till scensamtal och 
festivalmedverkan) och utgivningen av vår tidskrift Med andra ord. Vårt 
organisationsnummer är: 802009-1644. Kontaktperson är Daniel Gustavsson. 
 



2. Vi skulle gärna använda oss av Göteborgs litteraturhus som plattform för olika 
delar av verksamheten: seminarier för medlemmar samt publika evenemang, 
sådant som kopplar till er nuvarande verksamhet på ett naturligt sätt. 
Översättarcentrum vill använda litteraturhuset både som en mötesplats för 
medlemmar/översättare, där branschspecifika frågor kan diskuteras. Men då den 
översatta litteraturen i stort är en viktig fråga för översättarkåren, ser vi även 
Litteraturhuset som en plattform för publika samtal om just översatt litteratur. 
 
3. Målsättningen är att försöka få till åtminstone ett program för medlemmar i 
Göteborg under våren. Inom projektet ”Världens läsare!” som ÖC driver, med 
syftet att nå mångspråkiga elever för att främja deras unika språkkompetens, 
planerar vi att hålla möten och seminarier på Göteborgs Litteraturhus under året. 
 
 
2. Vildhallon 
	 
1. Vildhallon driver professionell förlagsverksamhet som ger ut böcker, 
brädspel och musik. Håller även i workshops ("Gör ditt eget brädspel" är 
med i Kulturkatalogen Väst och bandet Dristig & Drabanterna är invalda i 
MCV). Verksamheten växer ständigt och har i dagsläget ca 10 olika 
kreatörer (sättare, illustratörer osv ej medräknade) kontrakterade. 
Förlaget har ett visst överslag kring utgivningar nära den analoga 
spelkulturen och fantastik. Omsättningen ligger på ca 300 000 SEK per år 
och kontoret är beläget på Såggatan 59. Vildhallon ser något vackert i 
det kreativt spretiga och allmänna DIY-tankar. Utgivningen får mer än 
gärna utmana rådande normer och strukturer i samhället samt ett mer 
välkammat kulturliv. Vildhallon har inga problem med att se sig själv 
som en fräsande, spinnande stryk-katt bland hermeliner och bygger sin 
storhet i tät symbios med sina kreatörer.  
 
Organisationsnummer: 741228-5038. Hemsida: www.vildhallon.com. 
Kontaktperson: Mattias Dristig 
 
2. Vildhallon ger ut cirka fyra publikationer per år och tanken är att 
dessa släppfester förläggs på litteraturhuset. Vildhallon är även 
iniativtagare till nätverket "Spelutveckling Väst" som i dagsläget 
samlar ca 50 analoga spelutvecklare från Västra Götaland och Halland. 
Inom ramen för den verksamheten anordnas öppna speltester där 
allmänheten bjuds in för att prova på nätverkets brädspel. Vildhallon 
arrangerar årligen förlagsfesten Vildhallon Expo som går av stapeln i 



december, då förlagets olika kreatörer presenteras och allmänheten får 
en inblick i det kommande årets utgivningar. Då Vildhallon är ett förlag 
som uttalat har en mer strukturkritisk tanke med sin utgivning bör ett 
medlemskap komplettera . 
 
3. Se ovan. I december ska Vildhallon Expo gå av stapeln och jag ser helst 
att det sker på Litteraturhuset som en del i det framtida medlemskapet 
om det är möjligt. Pga Covid-19 har inte KG Malms, Henrik Wallgrens, 
Petra Brandströms eller Thor Rutgerssons böcker fått en rejäl släppfest. 
Inte heller utgivningen av rollspelet Skjut Dom i Huvudet samt 
brädspelet Springvikarierna. Jag ser december som en fest för dessa 
utgivningar. Sedan förläggs framtida släppfester, författarsamtal osv på 
litteraturhuset löpande (kan redan nu avslöja att dokumentärfilmaren 
Tomas Haglund släpps framöver på Vildhallon samt underbara Christina 
Kjellsson). 
 
3. Det Romska Litterära Sällskapet* 
 
Vi är ett nytt romskt litterärt sällskap som har initierats av Kulturrådets tidigare 
läsambassadör Bagir Kwiek. Han arbetar bland annat med att bidra med värdefull 
kunskap i KB:s pågående arbete med att stärka deras arbete med att främja 
biblioteksverksamhet på minoritetsspråket romani chib. 
	 
1. Sällskapet har bildats för att	bevara och främja det materiella och 
immateriella	romska	kulturarvet. Sällskapet består av författare, 
illustratörer,	journalister, lingvister, akademiker, debattörer, konstnärer, 
jurister,	samhällsvetare	 och andra sakkunniga inom fälten kultur, konst, film, 
media, utbildning	och forskning. Vi har nyligen skapat sällskapet. Sällskapet är ett 
nätverk av personer och är inte en förening, så vi har inte ett 
organisationsnummer, och har så att säga ingen budget kopplad till vår 
verksamhet. Kontaktperson är Elin Strand. 
	 
2. Sällskapet delar verksamhetsplattformens ideér och värderingar. Sällskapet kan 
bidra med att öka kunskapen om den nationella minoriteten romer, om de 
historiska och samtida mekanismer som påverkar förhållandet mellan romer och 
majoritetssamhället, om antiziganism och möjliggöra möten mellan romer och 
icke-romer (se även svar på nedanstående fråga). 
	 
3. Sällskapet kan vara behjälplig vid	föreläsningar och vid rådgivning till bibliotek, 
läsambassader samt skolor,	vid	översättningar, utgivningar samt olika sorters 



kulturarrangemang. Författarträffar, boksläpp, medvetandegörande evenemang, 
utställningar, 	konserter och kulturkvällar. 
	 
Tilläggas kan att vårt utkast på avsiktsförklaring inväntar synpunkter från 
intresseorganisationen DELS 8De litterära Sällskapen i Sverige. 
	 
	4. Göteborgs Dante-kommitté	 
 
Organisationsnummer 802419-5623, kontaktperson Eva-Karin Fumarola, 
ordförande. 
 
1. Dante Alighieri är en världsomspännande förening som startade år 1889 för att 
värna om det italienska språket och den italienska kulturen, när många italienare 
emigrerade utomlands och kunde förlora sina språkliga och kulturella rötter. I 
den italienska kulturen finns en rik litterär skatt. Göteborgs Danteförening har ca 
25 medlemmar och samarbetar även med Folkuniversitet i Göteborg, vars 
studenter även deltar på våra aktiviteter.	 
 
2. Med medlemskapet i Göteborgs Litteraturhus vill vi utöka våra nätverk och 
stärka samverkan. Vi trivs bra med Folkuniversitetet som samarbetspartner och 
att de är engagerade i Göteborgs Litteraturhus stärker kopplingen. Vi tror också 
att vi kan lära oss mycket av sammanhanget och hur andra medlemmar arbetar.	 
 
3. Den 28/4 kommer vi bjuda in Cecilia Schwartz från Stockholms universitet som 
kommer tala om “Från Dante till Ferrante. Om italiensk litteratur i Sverige”. I regel 
brukar vi ha tre arrangemang per termin. Gärna författarbesök eller samtal om 
det italienska språket och kulturen. 
 
5. Föreningen Somali Community Organisations	 

1. Vår förening Somali Community Organisations har följande ändamål: 

-Att vara en träffpunkt för våra medlemmar samt deltagare. 
-Att anordna fritidsaktiviteter samt vara ett informationscenter för våra 
medlemmar samt deltagare. 
-Att organisera läxhjälp för barn. 
-Att anordna kulturaktiviteter för våra medlemmar samt deltagare. 
-Att stötta våra medlemmar i myndighetskontakter, särskilt 
immigrationsfrågor. 
-Att bedriva insamlingsprojekt som hjälper människor i nöd. 



-Att främja tvåspråkighet och läsfrämjande bland barn och ungdomar 
samt våra medlemmar och deltagare genom studiecirklar. 
-Att årligen anordna en somalisk bokmässa för våra medlemmar samt 
deltagare. 
 
Org.nr: 8572097320	 
 
2.	Föreningen syftar på att främja och öka läsfrämjandet hos ungdomar. 
Medlemskapet hos Göteborgs Litteraturhus kan stärka relationer med 
ungdomar över hela staden genom att vara en central mötesplats. Somali 
Community Organisation har en medlemsgrupp på 50 personer som nu 
ökar, intresset för läsandet och att samlas för diskussion är stort.	 
 
3. Först ut är den Somaliska bokmässan som har ordnats i flera år i fokus. 
Somali Community Organisation vill under 2022 september månad ordna 
samtal med författare. Utöver eventet så vill Somali Community Organisation 
använda lokalen för ev. träffar för medlemmarna, för att ha möten, 
bokcirklar och samtal/workshops med författare.	 
 
 
6. Göteborg Hundra År 
Vi ansöker om medlemskap med den nybildade ideella förening som heter 
Hundra år i Göteborg. Kontaktperson är Gudrun Nyberg, huvudredaktör för 
bokserien. 

	 
1. Grunden till föreningen är en bokserie som heter Hundra år i Göteborg 
och har skapats med anledning av stadens 400-årsjubileum. Den omfattar 
tio volymer som behandlar skilda ämnen, nämligen sjöfart, teater och musik, 
skönlitteratur, medicinen, lärande och bildning, små industrier, stadsbilden, 
konsten, konsthantverk och idrott. Böckerna är antologier och författarna 
forskare och sakkunniga. Bokserien har utkommit på Carlsson bokförlag 
2017–2020 och finns i handeln. 

	 
2. Vi som har arbetat med böckerna vill nu lansera dem genom offentliga 
föredrag, diskussioner, utställningar, stadsvandringar och uppvaktningar. 
Det skulle vara värdefullt för oss om Göteborgs Litteraturhus kunde vara 
navet i dessa aktiviteter genom att vi med vår verksamhet knyter an till 
punkt 2 i plattformen; genom att anordna med föredrag och diskussioner 
med utgångspunkt i facklitteraturen, punkt 4 då vi vill verka för samtal om 
de utgivna böckerna och deras sociala och kulturella innehåll, men även 



punkt 5 då vi tex kommer ha aktiviteter på Konstmuseet samt flera 
stadsvandringar. 

	 
3. Utöver det konstituerande mötet den 28 januari har vi distinkta planer på 
a) En föreläsningsserie med ämnen ur de tio volymerna inom 
Senioruniversitetet, sju dubbeltimmar under våren 2022 med tolv föreläsare 
– medlemmar i den blivande föreningen. 
b) Ett offentligt samtal mellan historikern Johannes Daun och Gudrun 
Nyberg kring volymen Små industrier. 
c) Ett samtal mellan konstvetaren Lena Boëthius och en annan tillfrågad 
kännare kring några av 1900-talets Göteborgskonstnärer 
d) Ytterligare samtal planeras kring övriga delar av bokserien: Lis Hellström 
Sveningson om teater med ännu inte utsedd person som varit verksam vid 
teater, Gudrun Nyberg om medicinen med någon läkare, ytterligare andra 
efter att föreläsningsserien vid Senioruniversitetet har avslutats och kan 
utvärderas. 
e) En stadsvandring på Guldheden sker under våren ledd av Gudrun 
Lönnroth som	 författat huvuddelen av volymen Stadsbilden 

 
 
7. Legaud 
Ansöker om associerat medlemskap. 
 
Verksamheten bedrivs inom ramen för Eva Martinssons enskilda firma, Legaud.  
www.legaud.se. Organisationsnummer SE491001600701.  
 
1. Jag skriver historiska romaner, baserade på verkliga politiska, kulturella och 
andra händelser i närmiljö samt nationellt och internationellt. Kopplat till denna 
verksamhet föreläser och samtalar jag på skolor, vid bibliotek och i andra 
sammanhang.  
 
2. Göteborgs Litteraturhus är en ideell förening och med en 
verksamhetsplattform som placerar litteraturen och olika människors möten med 
litteraturen i centrum. Med stor glädje ser jag betoningen av att ” erbjuda unga 
människor olika vägar in i litteraturen och det litterära skapandet”. Då ideella 
föreningar, enligt min erfarenhet, till största delen bygger på frivilliga insatser 
(volontärer) vill jag bidra med mina kunskaper och engagemang på detta sätt, 
såväl i föreningens arbete som att i externa sammanhang sprida kunskap om 
föreningens verksamheter i olika sammanhang. 
 



3. Mot bakgrund av att jag sedan 2015 arbetat som volontär inom mellanstadie- 
samt högstadieskolor i Göteborg, har jag mött elever med olika typer av problem 
såväl med det skrivna som det talade språket. 
 
Jag har också mött elever som tycker om och ägnar tid åt att såväl läsa som att 
skriva själva. En ännu ej utvecklad självkänsla hos barn och ungdomar gör att de 
(och vi) kan gå miste om deras kraft och outtalade önskan till utveckling av 
språket genom olika former av text. 
Att fånga upp unga människor och skapa ett forum för dessa, dit de vill komma 
och få uppmuntran och stöd (i form av mentorskap) såväl i sitt läsande av och 
lyssnade till text (egen och andras) som i sitt eget skrivande, är en typ av 
programidé jag skulle vilja medverka till att genomföra. 
 
Genom betoningen i verksamhetsplattformen att Göteborgs Litteraturhus  ”är ett 
scenrum där olika slags framträdanden, diskussioner, läsningar, seminarier, 
konserter och workshops kan äga rum” finns verktygen för genomförande av 
ovanstående programidé. 
 
Att vara volontär i skolor, har en grundidé som definieras som 
”generationsmöten” och har visat sig vara en framgångsfaktor som skulle passa 
utmärkt att förverkliga även i samklang med Göteborgs Litteraturhus 
verksamhetsplattform. Inom ramen för ”generations-möten” finns ett antal 
programidéer som kan vara alltifrån gemensamt skrivande (yngre-äldre) till besök 
av musiktextförfattare (yngre - äldre, t ex Darin - Orup). Ja jag har många idéer 
som jag mycket gärna skulle vilja genomföra. 
 
 
8. Stollar Bollar 

1. Vi arbetar tvärkonstnärligt inom olika genrer. Vi utforskar ofta ett tema och 
väljer genre och format efter detta. Vi driver parallellt podden STOLLAR BOLLAR, 
som undersöker hur vi formar story av vår samtid. Vi anordnar läsningar av olika 
slag och har under flera år drivit plattformen LYSSNA I Trixters regi, där 
ambitioner var att samla människor med olika världsbild eller åskådning och 
“tvinga”	 dom att lyssna på varandra. 
Vårt organisationsnummer: 802533-2647. Kontaktperson är Petra Revenue. 
 
2. Vi har stor rutin som arrangörer. Er ambition att nå ut, skapa delaktighet och 
nå alla grupper är också vårt mål. Vi tror vi kan bidra med både kunskap och 
entusiasm. Vi har även ett stort nätverk I Göteborg och I Sverige. Vi arbetar ofta 



tillsammans med Världskulturmuseet och Naturhistoriska museet och har 
pedagoger kopplade till våra projekt. 
 
3. Läsningar, forsknings-workshops, diskussionskvällar. Lyssna. Kanske även 
readingföreställningar i den mån det passar lokalen. Vi arbetar 2022 med ett 
vårdtema som utforskar konstnärer/författare som parallellt arbetar inom 
vården. Hur ser deras erfarenhet ut och hur bearbetar dom/vi våra upplevelser. 
Vi samarbetar och samarrangerar gärna. 
 
9. Daorson 
 
1. Daorson är en ideell förening (org. nr 802492-6324) med hemort i Skövde 
kommun grundad 2015 med målet att bidra till ett ökat läsintresse samt vårda och 
främja det skrivna ordet och läsandet. Kontaktperson är Haris Tucakovic. 
Hemsida: www.daorson.se/sv/ 
 
Föreningen Daorson är en av arrangörer för Bosnien och Hercegovinas bokmässa i 
Sverige som äger rum varje år i slutet av februari på Göteborgs Litteraturhus. 
2022 anordnas den för femte året i rad. 
 
Där samlas bosnisk-hercegovinska författare, översättare, bibliotekarie och 
utgivare från Skandinavien med gäster från Bosnien och Hercegovina. Una Förlag 
stod som värd för 4 första bokmässor, men efter Samira Ajanovics död (2021) 
stängdes förlaget och dess verksamhet överfördes till föreningen Daorson. Nu har 
arrangörerna kommit överens att Daorson ska vara värd för bokmässan. Utöver 
bokmässan är Daorson intresserad att presentera böcker och författare på 
Göteborgs Litteratuarhus under	 hela året. 
 
Daorson har publicerat ca 15 böcker. När det gäller klassiska bokutgivningen inom 
konst och kultur under 2020 var Daorson ledande bokutgivare i Skövde kommun 
med 7 av 12 titlar, dvs. 58 %, på andra platsen är Stenberg-Schentz 
förlag med 2 titlar. 
 
2. Presentation av nya böcker och kultur, arrangera författarsamtal. 
 
3. Att arrangera Bosnien och Hercegovinas bokmässa i Sverige 
 

10. Lassbo förlag 
 
Lassbo förlag - org nr: 559209-2968 - grundades 2019 och är ett modernt 
hybridförlag som producerar och publicerar tryckt fack- och skönlitteratur inom 
personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbar utveckling, livsfilosofi och 
självupplevda berättelser. Vi arbetar alltid nära våra författare och söker de 
författare som aktivt vill vara med och växa genom sin bok. Vi har en utgivning om 



ca 10-15 titlar per år. Förlaget har sina lokaler i Gathenhielmska reservatet vid 
Stigbergstorget. Vi försöker alltid vara proaktiva gällande nya sätt att föra fram 
våra författare och deras berättelser. Bland annat har vi i två år framgångsrikt 
arrangerat digital Bokfest samma helg som Göteborgs Bokmässa. Nu vill vi 
utforska det lokala sammanhanget mer och har grundat Majornas Bokmässa, som 
är tänkt att bli ett årligt återkommande evenemang, se hemsidan: 
www.majornasbokmassa.se. Vi har dessutom en årlig manustävling, där vinsten är 
en utgivning. På Majornas Bokmässa provar vi en ny idé med novelltävling på 
temat ”Majorna”. Dessutom erbjuder vi ”Open stage” för exemplevis musik, 
poesiuppläsning, författarpresentationer etc. 
	 
2. Vår verksamhet, som beskrivs ovan, ligger väl i linje med det ni 
beskriver i er verksamhetsplattform. Vi tror på förlaget som en 
tillgänglig och aktiv del av samhället, vilket vi försöker omsätta genom 
att erbjud olika litterära format för alla som är intresserade av att skriva 
och läsa. Det kan vara digitala boklanseringar, föreläsningar och 
skrivarcirklar eller fysiska som tex lokal bokmässa, Skrivar-AW, eller 
öppet hus. Vi är gärna en aktiv och bidragande samverkanspart i 
Göteborgs Litteraturhus.	 
	 
3. Majornas Bokmässa skulle kunna förlägga vissa delar i Litteraturhuset, 
alternativt att Göteborgs Litteraturhus och dess medlemmar ges utrymme på 
Majornas Bokmässa. Vi skulle gärna förlägga boklanseringar, föreläsningar, 
workshops och andra event till programmet och era lokaler. Ett exempel skulle 
kunna vara ”Skriv ditt liv” workshop med Emelie Hill Dittmer eller att medverka i 
samtal med andra förlag om hur vi kan förenkla förståelsen av olika förlagstyper, 
för nya författare så de har enklare att hitta rätt i förlagsdjungeln. Litteratur-
mingel där vi kan lära känna varandra bättre skulle vara roligt.	 
 

 
 
 


