Sofia Olsson ny förläggare på Galago
Sofia Olsson, kulturjournalist och serietecknare, är ny förläggare på serieförlaget Galago, där hon efterträder Mats Jonsson som efter mer än
tjugo år på förlaget slutar för att satsa på sitt eget författarskap.
Galago grundades 1979 och är Sveriges ledande förlag för alternativa serier. Förlaget, som sedan 1998 ägs av Ordfront förlag AB, ger ut sju
till tio titlar per år samt tidskriften Galago. Bland författarna finns namn som Liv Strömquist, Nanna Johansson och Sara Granér. Förlagets mest
uppmärksammade titel i år är ”Nya Norrland” av förläggaren och serietecknaren Mats Jonsson.
– Jag har i flera år velat försöka mig på att leva på mitt tecknande och skrivande och det passar utmärkt att ta steget nu, säger Mats Jonsson.
Min mångårige kollega Johannes Klenell slutade tidigare i höstas, så tiden kändes mogen för ett generationsskifte på redaktionen. Jag är
väldigt glad över att Sofia tar över, hon är både kompetent och erfaren, och har en stark egen vision för Galagos framtid.
Sofia Olsson är serietecknare och har sedan 2014 drivit det egna förlaget Syster tillsammans med Åsa Grennvall. Hon har även arbetat som
kulturjournalist, bland annat på Kulturradion och SVT:s Babel.
– Det känns fantastiskt roligt att få arbeta med Galago. Både bokutgivningen och tidningen har varit otroligt viktiga för mitt eget serieskapande
och mitt intresse för serier. Galago är en stark och unik röst i samhällsdebatten och rymmer såväl gravallvarliga serieromaner som politisk satir
och punkiga skämtteckningar. Det ska bli en stor ära att få föra Galago vidare, säger Sofia Olsson.
– Vi kunde inte vara mer nöjda. Sofia Olsson är en mycket begåvad serietecknare, förläggare och kulturjournalist. Galago går nu mot fyrtio
nya spännande år, det är jag övertygad om, säger Pelle Andersson, VD och förlagschef på Ordfront förlag.
Sofia Olsson tillträder den 8 januari, och Mats Jonsson slutar den 15 januari.
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