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En tonsättare, en illustratör, ett hobbyförlag och en plattform för kreatörer online. Tillsammans 
har dessa aktörer sett till att sånghäftet Tre Sånger till dikter av Bo Setterlind (FemiFiction 
Förlag) blivit en publicerad verklighet. 

Sånghäftet innehåller tonsättaren Karin Merazzi Jacobsons ungdomsverk och innehåller tre 
dikter, av den kände poeten Bo Setterlind, tonsatta för sopran och piano (1974). Utgåvan bjuder,
förutom partitur med sångtexter, även på berättelsen kring tillkomsten av tonsättningarna och en
klippsamling relaterat till verket ur tonsättarens privata ägo finns med i tryck. Sånghäftet 
inkluderar sångbara översättningar på engelska, tyska, italienska och franska.

-Att få ge ut det här verket är så himla viktigt
och speciellt eftersom hela utgivningen och 
samarbetet går helt i linje med varför jag 
startade FemiFiction förlag från början. 
Utgivningsbranschen är för smal och det 
mesta handlar bara om vinst. Det kulturella 
och representativa värdet är hundra gånger 
viktigare för mig, berättar Catrin Genborg 
som är ansvarig utgivare på FemiFiction 
Förlag.

Bo Setterlind själv tog år 1975 emot 
sångerna med entusiasm och uttryckte även 
sin glädje över att se en ung svensk kvinnlig 
tonsättare verka inom en av tradition 
mansdominerad konstform . 

Sånghäftet har releasedatum 2017-07-06 och
FemiFiction förlag kommer i samarbete med
webbportalen lookforskill.com hålla ett 
releaseföredrag på Almedalen 2017-07-07, 
18.00, Björkanderska huset, Korsgatan 24 

Tonsättare och författare av publikationen
Karin Merazzi Jacobson, www.jacobsonsfactory.org 
Illustratör omslag och inlaga
Josephine Skapare, www.josephineskapare.com 
Ansvarig utgivare
FemiFiction Förlag, Catrin Genborg, www.femifiction.se 
Samarbetsplattform/nätverk för kreatörer online
www.lookforskill.com 

Ansvarig utgivare Catrin Genborg med publikationen

http://www.lookforskill.com/
http://www.femifiction.se/
http://www.josephineskapare.com/
http://www.jacobsonsfactory.org/


Sånghäftet finns att köpa på adlibris.se, bokus.se, akademibokhandeln.se, cdon.com m.fl. 
internetbokhandlar samt för återförsäljare via Bokinfo. 

För mer information och kontakt

FemiFiction Förlag:
forlag@femifiction.se 
http://femifiction.se 

karin@jacobsonsfactory.org 

Om FemiFiction

Ett litet, relativt nystartat DIY-förlag som ger ut svensk litteratur som faller utanför den 

berömda boxen och gärna har feministiska undertoner. Förlaget ägs och drivs av Catrin 
Genborg med motivationen att ge ut litteratur som inte klarar sig igenom nålsögat hos större, 

vinstdrivande förlag.
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