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Kataloget viser, 
hvilke dage du kan 

møde hvem.  
Mød fx denne forfatter én til 

én søndag 28. oktober

4 N E W P U B  PÅ  B OG FO RU MN E W P U B  PÅ  B OG FO RU M

NEWPUB-STANDEN ER

ET PERSONLIGT MØDE MED 
FORFATTERNE
– ELLER EN TUR I 
TELEFONBOKSEN
Velkommen til BogForum 2018, velkommen 
til de selvstændige forfattere og bogfolks 
store fælles stand i midt i Centerhallen 
– og velkommen til et katalog, som 
både præsenterer alle vores udstillere 
og bringer en række interviews om at 
skrive og udgive – og om at vælge den 
selvstændige vej. God læselyst.

NewPub-standen rummer vores fælles boghandel, hvor du kan 
 finde alle udstillernes bøger samt stille spørgsmål om at skrive, ud-
give og blive del af NewPub-netværket. Gå efter telefonboksen, der 
er fyldt med skrivetips. Standområdet giver desuden mulighed for 
at få en snak med ét af landets store trykkerier, TopTryk fra Gråsten 
– samt chancen for at møde skaberne af bøgerne selv: Selvstændige 
forfattere og bogfolk; grafikere, fotografer, redaktører … 

Rigtig god læselyst og rigtig godt BogForum!

26 27 28



7U D S T I L L E R E

De Brændemærkede – før
Når livslang forelskelse, krydret med misforståel-
ser, konverteres til flammende HAD.
Krimi/ thrilleren med epicenter i Vend syssel 
præsenterer den unge politikommissær Selma. 
Beundret og hadet. 
Vendelboen, tidl. agent Jacob Hyttel (f.1960), de-
buterer efter 5 år ved tasterne.

»Med Jacob Hyttel er den næste, store danske 
krimiforfatter født.« Tanja Tjerry

Anmeldelser på FB:  
Romanen de brændemærkede før

jacob.hyttel@gmail.com

JACOB HYTTEL 26 27 28

NILS HOFFMANN

Dæmonens Bagdør
København, år 2064. Freelanceprogrammøren 
Martin indblandes i en kamp mellem politiske 
grupper, mafiaen og kunstige intelligenser deri-
blandt den virtuelle hund Sokrates og superintel-
ligenserne fra Akademiet.

»Topunderholdende og velskrevet dansk science 
fiction« – gyseren.dk
»Hvis man er til sci-fi, bør man læse denne ro-
man« – bogblogger.dk

Nils Hoffmann er PhD fra DTU med interesser 
indenfor bl.a. kunstig intelligens.

www.fremtidsfabler.dk

26 27 28

     MØD 
forfatterne

Skal den gode 
krimi foregå 
på Rådhus-
pladsen?

MØD FORFATTERNE
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KLAUS ENGHVIDT OLSEN

 »glinsende af sprogligt vid, fulde af 
følelsesmæssigt kendskab til både kvinder og 
mænd« (Fyens Stiftstidende)

 »Fortællingen holder hele vejen igennem 
og som læser er jeg godt underholdt« (Krimisiden)

 »godt skruet sammen og svær at slip-
pe« (Bogfidusen)

 »Forfatteren skriver godt og formåe-
de flere gange at give mig en kold rislen ned ad 
ryggen« (sidses bogreol)

Myrdede sjæle
VOLDTÆGT
En fødselsdagsfest forvandles til et ondt mareridt 
for Stine. En roman om kvinder, mænd og seksu-
elle krænkelser

Som en besættelse
DANMARKS BESÆTTELSE
En likvidering i 1944 tages op 70 år senere. En 
betændt sag med store moralske dilemmaer og 
fortielser. Der er intet let svar

Lihou dokumenterne
BUSINESS
Christian Bjørn er en succesfuld iværksætter. En 
søndag findes et lig foran hans kontor. Han går i 
panik og alt ramler 

Vilje og afmagt
FAMILIEDRAMA
En gammel ambassadør myrdes tilsyneladende 
uden grund. Men der ligger dybe følelser under 
det hele

Rusland efter murens fald
NOVELLER

26 27 28 PERNILLE JUHL

Historiske romaner 
af Pernille Juhl

Forfatteren er  bogaktuel med ‘Marens vilje’, som 
handler om en af Danmarks store kvindeskikkel-
ser, Maren Sørensen, født 1882. I 1952 blev hun 
belønnet med ridder korset for sin  enestående 
indsats i grænselandet. 
Om bogen skrev Kristeligt Dagblad: ‘En smuk bog 
om hverdage – og det, der bærer dem – i en tid, 
der virker meget fjern, men alligevel kommer tæt 
på.’ (4 stjerner ud af 6).

Pernille Juhl har tidligere udgivet den anmelder-
roste ‘Gråstenertrilogi’, hvor anmelder Jette Land-
berg, DBC skrev: »Jeg blev mindet om tv-serien 
Matador«.

26 27 28

BIRGITTE HAMMER

Historiske romaner af 
 Birgitte Hammer

Birgitte Hammer har skrevet tre historiske 
romaner om danske dronninger i den drama-
tiske, tidlige middelalder – fiktion inden for en 
faktaramme.
Hendes fjerde bog handler om hendes egne 
bedstemødre og deres uægte børn.

Læs mere på www.birgittehammer.com

Vi træffes på BogForum søndag.

26 27 28

MØD FORFATTERNEMØD FORFATTERNE
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BIRGITTE JØRKOV

Kvinderne har ordet

Bogrummet 
»… man spejler sig som læser i en spændende 
historisk fortælling om et forhold mellem en mor 
og en datter.« Helsingør Dagblad

Kære datter, du må vide er en historisk roman som 
foregår i begyndelsen af 1500-årene, skrevet over 
breve som en mor sendte til sin datter i Norge. 
Brevene ligger i dag i Rigsarkivet.

Læs mere på www.birgittejoerkov.dk 

BIRGITTE JØRKOV er historiker og forfatter

MICHAEL VALEUR

Michael Valeur er aktuel 
med »Hjemløs« – en ny 
stor historisk roman

»Hjemløs« bygger på hændelser i 1928. En hånd-
fuld hjemløse mødes i Kjellerup og beslutter at 
gå hele vejen til Christiansborg for at protestere 
mod de urimelige sociale forhold. Da de når frem 
er de vokset til 15.000 mand og militæret tager 
opstilling med skarpladte maskingeværer på 
 Københavns tage. De hjemløses march er for-
svundet ud af historien nu. Denne roman vil have 
os til at huske. 

www.forlagetchokoladefabrikken.dk

26 27 28THORSTEIN THOMSEN

Grisens Hus er et forlag, jeg oprettede 
i foråret til en meget personlig bog, 
"MIN KEMOKVINDE – dagbogsdigte fra 
en pårørende". Jeg har ikke sendt 
bogen til dagbladsanmeldelser, kun til 
lektørudtalelse (– den var god :-). Jeg 
sælger de fleste eksemplarer person-
ligt til læsere, der kommer til mig.
  
Men så har jeg også lige udgivet en 
rimbog til større børn: JEG ER BLEVET 
SPIST – og andre rim. Og den må ger-
ne sælge en masse på alle måder.

JULIE UGLEHOLDT 26 27 28

Hvordan man finder man sin 
egen vej som moderne mor?

Julie Ugleholdt – debutroman
»Jeg er ikke bange for at skrive om min fød-
selsdepression. Det hele står helt ærligt og råt, 
som det skete.«

Julie er en ung karrierekvinde med styr på 
det hele. Forventningerne til moderrollen er 
lyserøde, men starten på moderskabet går 
fuldstændig galt.

Følg mig på instagram: @ugleholdt
Følg mig på Facebook: @julieugleholdt
Forudbestil bogen:  www.julieugleholdt.com

MØD FORFATTERNEMØD FORFATTERNE
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» … det emne havde 
forlagene ikke mod på. 
Så den udgav jeg selv

» På BogForum er det skønt at 
møde læsere fra hele landet

Pernille Juhl skriver historiske 
 romaner, bl.a.  bygget på virkelige 
personer. I sommeren 2018 udkom 
hendes sjette roman Marens vilje.

Hvorfor etablerede du selv forlag?
Min første bog fandt faktisk et etableret forlag. 
Men de ønskede at dreje hele historien i en anden 
retning. Da jeg ikke er det mest tålmodige men-
neske, besluttede jeg derfor at udgive bogen selv.

Hvad glæder du dig til på BogForum?
Mine romaner foregår alle i Sønderjylland, så her 
og efterhånden også i Tyskland har jeg selvfølge-
lig en særlig læserskare. Men på BogForum er 
det skønt at møde læsere fra hele landet, møde 
nye læsere – og mine kollegaer, selvfølgelig.

Hvad skal der ske nu?
Til hverdag arbejder jeg som ingeniør, men har 
netop bedt om en periodisk skriveorlov. Samtidig 
er jeg lige udkommet med Helenes krig, en ’Ori-
ginal’, som jeg har skrevet for Mofibo og Storytel. 
Jeg arbejder på 2’eren, det er meget spændende.

Abelone Glahn står bag en lang ræk-
ke non-fiktions-udgivelser. Senest 
har hun udgivet Forfatterens guide 
til sociale medier. Hun er desuden 
 medstifter af netværket NewPub.

Hvornår blev du selvstændig udgiver?
Jeg har været forfatter på store forlag siden år 
2000. I 2012 besluttede jeg så at eksperimentere 
med crowdsourcing og udgav en bog skrevet af 
læsere selv, Tvillingetips – fra tvillingeforældre til 
tvillingeforældre. Samtidig havde jeg idé til en 
bog om at miste en tvilling, men det emne havde 
forlagene ikke mod på. Så den udgav jeg selv.

Du var med til at etablere netværket NewPub i 
2011. Hvorfor?
Vi kunne se, at der var behov for et sted at disku-
tere nye udgivelsesformer. Siden har NewPub vist 
sig som et forum med en fantastisk velvillighed til 
at dele erfaringer – og grundfæstet, at vi selvføl-
gelig skal være meget professionelle i arbejdet 
med egne udgivelser.

BORIS BOLL-JOHANSEN / 
KLØRKONGE 

26 27 28

Den første »Sindssygt langt ude københavnske 
godnathistorier« så dagens lys i 2001 på forlaget 
Rosinante. 

Forfatteren Boris Boll-Johansen valgte derefter 
at udgive nye historier i samme serie – som pod-
casts. Den første historie røg ud på nettet i 2006.

Der er nu i alt 15 podcasts i serien. De er blevet 
streamet og downloadet over en kvart million 
gange. Primært via iTunes. 

Samtlige podcasthistorier og den oprindelige 
bog er nu blevet gennemarbejdet og samlet i en 
bogserie på tre bind. Hver bog er på ca. 110 sider 
og fyldt med forfatterens illustrationer. 

Det skrev Politiken om det første bind: 
»Sindssygt langt ude københavnske godnathisto-
rier giver en ny generation af opvoksende danske 
børn muligheden for resten af livet at forbinde 
hovedstadens navn med et skævt, naivt univers.«

Det skriver lytterne af podcasthistorierne på 
iTunes: 
»Det er de bedste podcasts der findes!« 
»Det er simpelthen et genialt påfund det her.« 
»Helt suveræne godnathistorier.«

SELVSTÆNDIG, HVORFOR? MØD FORFATTERNE
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26 27 28INGER TOBIASEN / FANNIS FARVER

Et fantasifuldt og farverigt forlag

Burger Bob bøgerne
Burger Bob er den central biperson. Han mener, 
de fleste problemer løses med en lækker burger. I 
serien er foreløbig udkommet:

• Historien om Oscar, der bygger en burger
• Historien om Lili og hendes vilde kat
• Historien om Ole F og den vide blå verden 

(NyHED)
• Historien om Lili og Loui og skyggerne i pul-

terkammeret (NyHED)

Jonathans bog om stort og småt (NyHED)
En bog om lille Jonathan og det store Univers

www.fannisfarver.dk

KARIN BONNESEN
DESIGNER • KREATIVE WORKSHOPS • FORFATTER • AUTISMESPECIALIST

26 27 28

Vinder af ‘Årets Ildsjæl 
2018 – Frederiksberg’ for 
børnebogen ‘Finurlige Max’

‘Finurlige Max’ en illustreret børnebog til børn 
med udfordringer og særlige behov fra 3–10 år. I 
bogen følger du katten Max på opdagelse i hans 
verden af udfordringer i Frederiksberg Have. Det 
er svært ikke at lade sig fascinere af Max, som er 
en skøn og anderledes kat. 
 Når du læser bogen højt for børn, får de øje på 
de særlige udfordringer, katten Max oplever og 
kan spejle sig i dem. Bogen giver børnene og de 
voksne, der læser op mulighed for at skabe et for-
troligt rum, hvor børnene får talt om deres følelser 
og tanker – og om dét, der kan være vanskeligt, 
når man:

• Føler sig alene og forladt
• Har svært ved at skulle noget nyt
• Hurtigt bliver vred
• Ikke forstår, hvorfor man får skældud
• Helst selv vil bestemme det hele
• Er bange i mørke

»Ideen om, at barnet kan spejle sig i kattens 
væremåde er god. Barnet kan på den måde få 
hjælp til at sætte ord på, hvordan det føles at være 
anderledes.« Lektørudtagelse, Stine Veisegaard

Du kan læse mere om ‘Finurlige Max’ på  
www.forældrekompasset.dk

Bonnesen CPH
+45 2622 0552
mail@karinbonnesen.dk

Find mere end 

150  titler fra 

selvstændige 

forfattere og 

mikroforlæggere 

i NewPubs 

Boghandel

MØD FORFATTERNEMØD FORFATTERNE
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» Forfatterne beholder 
rettighederne til 
deres værker

Ex Tuto Publishing udgiver juri-
diske fagbøger under mottoet 
‘Fair Publishing’.

Hvad er Ex Tuto for en type forlag?
Vi er i princippet et traditionelt forlag, men stiller 
forfatteren på en måde, der svarer til selvudgi-
velse. Vores ydelser består primært i at håndtere 
bogproduktion, markedsføring, salg og distribu-
tion. Forfatterne beholder rettighederne til deres 
værker, således at de fx frit kan vælge et andet 
forlag til nye udgaver.

I udgiver bøger om jura, især til advokatstan-
den. Hvorfor være på BogForum?
BogForum er en fejring af den trykte bog, som vi 
holder meget af. Vi lægger stor vægt på det gode 
boghåndværk og vil meget gerne vise vores bøger 
frem. Øget kendskabet til forlaget er selvfølge-
lig også centralt, ligesom vi har flere titler som 
også har en bredere målgruppe. Vi står i godt 
i NewPubs standområde, idet vi som selvudgi-
verforlag har fælles kerneværdier.

Hans Peter Bech skriver og udgiver 
bøger om forretnings udvikling og 
internationalisering

Hvorfor valgte du selv at etablere forlag?
Jeg har jo rødder i den griske kapitalisme og ville 
gerne have så stor en del af kagen som muligt 
selv. Det er sjovere at få 65% i royalty end kun 
15%.

Hvordan kan man møde dig på BogForum?
Jeg har en af de store stande i NewPub-området 
og får besøg af bl. a. Preben Damgaard og Toke 
Kruse. Her snakkes der forretning og signeres 
bøger.

Et godt råd til andre selvstændige forfattere?
Det er ikke svært at udgive sin egne bøger, men 
man skal synes, at det er sjovt selv at klare alle 
detaljerne. Verdensmarkedet er værd at overveje, 
Danmark udgør kun 0,5 pct heraf. Via Amazon og 
IngramSpark når mine bøger ud til læsere overalt 
på kloden.

» Det er sjovere at få 65% 
i royalty end kun 15%

26

26
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PERNILLE KIM VØRS

Pernille Kim Vørs står bag disse erotiske serier, 
begge fyldt med fantastiske handlinger, der hol-
der dig fremme i sædet.

Anmelderes ord om Grænseløs serien: 
»Helt i top«
»En tur i følelsernes vold«
»Så mange følelser i personerne«
»Elskede det«

Dæmonerne fra Dybet er fyldt med kærlighed, 
erotik, vold, drama og ikke mindst spænding. Be-
giv dig ind i en mørk verden, hvor kun fantasien 
sætter dine grænser.
Anmelderes ord:
»Must read«
»Fantastisk«
»Fedt univers«

JØRGEN MORANIS

Forlaget Indian Hawk 
præsenterer forfatter 
Jørgen Moranis

Fire fantastisk spændende bøger 
med dybde og indsigt som giver 
den kræsne læser rig mulighed 
for at opleve både underholdning 
og refleksion. Vi følger de samme 
hovedpersoner gennem alle Jørgen 
Moranis bøger.

SELVSTÆNDIG, HVORFOR? MØD FORFATTERNE
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BIRGITTE ABDEL

LIVSFILOSOFI I LOMME-
FORMAT – samtids- 
ironisk revser-poesi

For sjov, for alvor, for lidt af hvert – for 
underholdning og stof til eftertanke.

»En fin samling af tankevækkende og 
værdifulde sentenser om livet. Om at mi-
ste fodfæste men stadig have et ståsted. 
En række fine betragtninger om tilværel-
sen, blandet med en underfundig lune og 
skarpe iagttagelser af det liv, der binder 
mennesker sammen« – Søren Ellemose

MOGENS SØRENSEN

Mogens Sørensen har undervist i pc for 
begyndere og guitarspil. Hidtil har han selv 
udgivet skønlitterære bøger.

I år har han udgivet en fagbog, Sangbog for 
Guitarbegyndere, et udvalg af sange, som 
kan ledsages af begyndere, så de og deres 
familie ikke bliver trætte af de samme sange. 
Selv med få akkorder kan der nemlig spilles 
mange sange.

De tidligere udgivelser vil kunne ses på 
standen.

http://mogens-soerensen.dk/
https://www.facebook.com/Mons1957
https://www.instagram.com/mons1957/

MORTEN KVISTGAARD 26
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Alla og klaveret.  
Den russiske tragedie 1912 til 1924

  Helle T, Saxo: 
Medrivende slægtsroman. Researchen er fænomenal

  Troels Klavsen, Litteraturklubben: 
Fremragende roman. Giver et autentisk indblik i, hvordan for-
holdene var i denne tragiske periode i Ruslands historie

  Kristina Larsen, ReadersWorld.dk: 
Jeg nød at læse om Alla og familien. Bogen er god, oplysende 
og interessant. Om virkelige mennesker og kampen for livet

Telefon 2129 4513
email mkv@evaluators.eu
Facebook MortenKvistgaard

KIS HENRIKSEN / FORLAGETKIS

FORLAGETKIS 
m/Kunsten at forme et sprog
Søndag d. 28/10

Forlagetkis repræsenteres i 2018 af ialt syv bøger. 

Lise Olrik – gæsteforfatter, lærer og cand.pæd i 
fransk, deltager med biografien En sand historie 
– en biografi om kongelig koncertmester Eyvind 
Sand Kjeldsen. 
liseolrik@webspeed.dk

Kis Henriksen – forfatter, forlagsindehaver, cand.
pæd. i billedkunst og kunstterapeut deltager med 
6 bøger med kunstpædagogik/kunstterapi som 
omdrejningspunkt. 
kis.henriksen@mail.dk

www.FORLAGETKIS.dk

MØD FORFATTERNEMØD FORFATTERNE
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Fede bøger fra  
Forlaget Hovedjægerne. 
Bl.a. kendt fra TV2

CARSTEN BUSK /
FORLAGET HOVEDJÆGERNE

Auditøren er kort og godt
en toptunet pageturner!
– Finn Hansen, Krimicirklen.

Endelig en krimi med
seje kvinder!
– Testlæser

Darknet har fuldstændigt
overtaget mine tanker.
– Hanne Sørensen,  
Arnold Busck, Svendborg

Sovende børn, stempelkaffe,  
P-tærter og årets fedeste krimi!
– Testlæser

13-årige Alexander 
Busk har skrevet en 
børnebog om en dreng, 
der spiller for ALT 
meget iPad, computer 
og Xbox. 
En bog forældre med 
fordel kan læse med 
deres barn.

Danmarks nok 
mest solgte bog om 
Lønforhandling.
Læs bogen og hent din 
gevinst. 
Gratis lønforhand-
lingsskema på  www.
scor-kassen.dk

26 27 28

» En stor fornøjelse at 
møde andre i  præcis 
samme situation

Klaus Enghvidt Olsen er konsulent 
for iværksættere, selvstændig krimi-
forfatter og leder NewPub-standens 
fælles boghandel under BogForum.

Hvordan kan man møde dig på BogForum?
Fredag har jeg selv stand; mine krimier er meget 
forskellige, fra stikkerlikvideringer under besæt-
telsen til business crime. Den ene, Myrdede sjæle, 
rummer fx ikke mord, men handler om voldtægt, 
inspireret af en artikelserie i Information og en 
virkelig sag. Lørdag og søndag står jeg i vores 
fælles, forfatterdrevne boghandel. Den har bøger 
fra alle NewPub-udstillerne på sine europaller.

Hvad er netværket NewPub for dig?
Når man som mig har taget skridtet fra er-
hvervsliv til forfatterliv, for at skrive de historier, 
som altid er opstået i mit hoved, så er det en 
stor fornøjelse at møde andre i præcis samme 
situation. Jeg er aktiv i lokalgruppen NewPub 
Nordsjælland.

NewPub
Vi deler viden og erfaring

Selvstændige forfattere
Forfattere på forlag
Forfattere på vej
Bibliotekarer
Boghandlere
Journalister
Grafikere
Illustratorer
Redaktører
Skrive coaches
Ghost writere
Trykkere
Bogbindere
Distributører
Korrekturlæsere
Oversættere

www.facebook.com/ 
          groups/newpub/
www.newpub.dk

SELVSTÆNDIG, HVORFOR? MØD FORFATTERNE
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26 27 28BIRTHE LAURITSEN / PUELLA.DK

The little book about Denmark og The little book 
about Hans Christian Andersen er perfekte gaver 
til venner, familie og forretningsforbindelser i 
udlandet. I tekst og billeder fortælles om Danmark 
og befolkningen — fra Kongehus, Folketing og re-
ligion til uddannelse, geografi, erhverv og kultur.
Dagbogscitater beskriver H.C. Andersen som den 
verdensborger, han rettelig var. 
Sprog: Engelsk og kinesisk.  

Serampore: Da Danmark bragte Bibelen  
og Teen til Indien
Lektørudtalelse: »En rigtig grundig beskrivelse af 
et glemt stykke danmarkshistorie. Det er tydeligt, 
at forfatteren selv nærer stor interesse for tiden 
og området, som hun formidler rigtig fint til sin 
læser. »

Anmeldelse, Kristeligt Dagblad:
»Glemt bliver historien slet ikke af dem, der læser 
Birthe Lauritsens bog. Levende og konkret, med 
tætte sansninger beskriver hun virkeligheden bag 
det danske engagement … Man kan næsten læse 
bogen som en roman.«

LOTTE BJARKE / FORLAGET LINNEA 26
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Slip haveglæden løs  
– fryd, facts og fiduser

Lotte Bjarke har skrevet en anderledes 
havebog uden løftede pegefingre men 
med masser af inspiration til at komme 
i gang derude. Illustreret med mere end 
400 lækre billeder.

Lotte Bjarke er haveskribent, 
redak tør, forfatter og blogger på 
www.helthenihaven.dk med mantraet, at 
det skal være sjovt og rart at gå i haven.

Forlaget Linnea er et mikroforlag med 
store visioner. Mød os på Bogforum fre-
dag og lørdag eller kig ind på  
www.forlagetlinnea.dk

ABELONE GLAHN

Sang- og nodebøger 
samt praktiske 
iværksætterbøger

Sang- og nodebøger, digte og CD’er 
med musik af PETER ABRAHAM-
SEN til bl.a. Emil Aarestrup, Dan 
Andersson og Jeppe Aakjær.

Populære håndbøger af ABELONE 
GLAHN til forfattere, selvstændige 
og 50+’ere, der vil planlægge det 
3. arbejdsliv.

www.amediashop.dk

MØD FORFATTERNE MØD FORFATTERNE
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» NewPub er ikke blot 
et luftigt interesse
fællesskab …

Boris Boll-Johansen er uddannet bil-
ledkunstner og typograf. Han debu-
terede som forfatter i 1994 og driver i 
dag lyd- og printforlaget Klørkonge

Du er skiftet fra veletableret forlag til at drive 
dit eget, hvorfor?
Tilbage i 2005 spurgte rapperen Bossy Bo, der 
også er lydtekniker, om vi ikke skulle lave nogle 
historier som lyd, som podcasts. Den var jeg med 
på. Siden har det udviklet sig.

Hvad glæder du dig til på BogForum?
Når messegæster kommer forbi og kigger i mine 
bøger, fortæller jeg dem som regel, at det er mig, 
der har tegnet og skrevet dem. Det synes de er 
sjovt. I år glæder jeg mig til at præsentere pod-
cast-historierne som bogværk: Sindssygt langt 
ude københavnske godnathistorier vol 1–3.

Hvad er netværket NewPub for dig?
NewPub er et konkret og ikke blot et luftigt 
interessefællesskab. Vores stand på BogForum er 
selvfølgelig kulminationen, hvor vi slæber paller 
og bygger noget større op sammen; den del kan 
jeg især godt lide.

PERNILLE KAALUND

Christianshavn – verdenshav udenfor vinduet

En enestående fotobog, der giver et hidtil uset kig ind 
bag facaderne i de unikke miljøer på Christianshavn og 
rummer fortællinger fra folkene, som bor og arbejder 
i den farverige landsby. Bogen er skabt af fotograf 
 Pernille Kaalund, tekst på både dansk og engelsk.  

www.greyscalegallerypress.dk

 
»Pernille Kaalunds 
fotobog er en perle. 
Stemningsfuld og poe-
tisk. Med stor sans for 
storbyoasens rustikke 
charme«.
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28METTEMARIE WINTHER JOHANNSEN 
MI WI JOH MALEBØGER

Anderledes  vildtvoksende 
malebøger

Besøg mig på bogforum, og se hvordan 
en tegning tager form udfra spontane 
streger. Kig i mine forskellige malebø-
ger, lad dig inspirere til at farvelægge og 
måske bruge mulighederne for at tegne 
videre selv.  Mønstre og mandalaer veks-
ler med eventyrlige scenerier, og åbner 
en verden af ro, fordybelse og glæde.

» De store forlagshjul kan 
jo noget. Men på mit eget 
forlag bestemmer jeg selv

Thorstein Thomsen er den pris-
belønnede forfattere til mere end 100 
bøger, både til børn og voksne. Han 
driver forlaget Grisens Hus.

Du har udsendt dusinvis af bøger via anerkendte 
forlag. Nu kommer to på dit eget forlag, hvorfor 
det?
De store forlagshjul kan jo noget. Men på mit eget 
forlag bestemmer jeg selv. Prisen, hvordan bogen 
produceres, anmeldere kontaktes osv. Så jeg 
kommer med en personlig bog, Min kemo-kvinde 
– dagbogsdigte fra en pårørende plus en rimbog 
til større børn, Jeg er blevet spist – og andre rim. 
De etablerede forlag er ikke meget for at udgive 
rimbøger. Men jeg har nu ikke spurgt …

Hvordan kan man møde dig på BogForum?
Om fredagen, på branchedagen, har jeg stand 
i NewPub-området. Her regner jeg fx med at 
tale med fx besøgende skolefolk. De øvrige dage 
optræder jeg i Rosinantes program, min nye kri-
mi-trilogi udkommer på det forlag.

SELVSTÆNDIG, HVORFOR? MØD FORFATTERNE
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MONIKA JANFELT

Går du og overvejer 
din karriere? 

Har du brug for inspiration til hvordan 
du kan udvikle dig i dit arbejdsliv? 
Har du brug for viden om, hvordan du 
kan arbejde med karriereudvikling på 
din arbejdsplads? Karriere – kunsten 
at flytte sig er en solid fagbog for dig, 
som ønsker lære mere om, hvordan 
man flytter sig i sit arbejdsliv. Bogen 
er blevet godt modtaget af læsere og 
anmeldere, og indeholder mange cases, 
praktiske råd og erfaringer. 
Nu også på engelsk: Career – The Art of 
Moving On.

TOMMY P. CHRISTENSEN

Forlaget Olde Cranich Hamneda
v. Tommy P. Christensen, ECM-Media

Vi er et mikroforlag, der udgiver 1–2 
titler om året, fortrinsvis lokal- og 
kulturhistoriske udgivelser. Vor første 
titel var Amagers industrialisering – 
begyndelsen (2016), dernæst Fra drøm 
til bog – en håndbog, som er udkom-
met i en 2. udg. (2017 og -18). 

Efterårets udgivelse er Styr på rød-
derne? Introduktion til slægtsforskning 
som præsenteres lørdag på vor stand 
hos NewPub.

HANS PETER BECH 26 27 28

Bogen som  international 
lokkemad

Hans Peter Bech er blogger, forfatter, foredrags-
holder og konsulent. Kunderne kontakter ham, 
fordi de har læst en eller flere af hans bøger.

»Jeg sælger bøger over hele verden, og derfor 
holder jeg også foredrag, underviser og skriver 
for virksomheder over hele verden. Royalty fra 
bogsalget er en dejlig støt voksende indtægtskil-
de, men det er mine honorar baserede aktiviteter, 
der skæpper bedst i kassen.«

Få en snak med Hans Peter om hvordan bøger, 
artikler, videoer og podcasts kan bruges til at 
tiltrække kunder.

Fra Damgaard til Microsoft
Hans Peter præsenterer sin seneste bog, Fra 
Damgaard til Microsoft, der nu også er udkommet 
på engelsk med titlen 5,460 Miles from Silicon 
Valley – The In-depth Case Study of What Became 
Microsoft’s First Billion Dollar Acquisition Outside 
the USA.
Et enestående stykke dansk erhvervshistorie.

På Hans Peters stand kan du fredag  
mellem 10 og 12 træffe iværksætteren  MICHAEL 
BUGAJ, der står bag den nye arbejdsformidlings-
app, Meploy.  
Mellem 13 og 15 vil du kunne hilse på den kendte 
forfatter og iværksætter TOKE KRUSE,  
og fra 16 og 18 kan du møde en af hovedpersoner-
ne i Fra Damgaard til Microsoft, PREBEN DAMGAARD, 
der også signerer bogen.

MØD FORFATTERNEMØD FORFATTERNE
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» Finansiering er selvfølgelig 
en udfordring, så crowd
funding kan være en god idé

Pernille Kaalund er selvstændig 
 fotograf og forfatter til den nye 
 fotobog Christianshavn – verdenshav 
udenfor vinduet.

Din første bog er netop udkommet – på dit eget 
forlag, hvorfor?
Det skulle være mit eget; den umage og mine to 
års arbejde, som ligger i bogen, var ikke blevet 
det samme, hvis der havde været et forlag på.

Et godt råd til andre førstegangs-forlæggere?
Finansiering er selvfølgelig en udfordring, så 
crowdfunding kan være en god idé. Jeg har fx 
betalt for ekstern redaktør til teksterne, en erfa-
ren layouter og korrektur selvfølgelig. Så for at 
komme helt i mål lavede jeg en ‘analog crowdfun-
ding’ ved Christianshavns kanal. Forbipasserende 
kunne se et uddrag af bogen udstillet i vinduerne 
på min gamle Morris og ved at støtte få bogen 
til nedsat pris. Hundredvis valgte at støtte; den 
opbakning gav mere end penge.

Sisse K. Ibsen er journalist og 
 forfatter til bogen Begravelse  
for begyndere.

Hvorfor valgte du at etablere eget forlag?
Jeg har altid arbejdet for store mediehuse, men 
trængte til selv at styre bussen og især bestemme 
over produktets fysiske udtryk. Mit værk handler 
om et emne, som mange finder skræmmende, så 
selve bogen skulle være behagelig at røre ved og 
bladre i.

Hvad glæder du dig til ved BogForum?
BogForum bliver i praksis også research og 
inspiration til næste bog om mit emne. For 
publikum ved min stand fortæller ofte om egne 
begravelseserfaringer og -ønsker. Eller spørger 
til det, de er i tvivl om. I år glæder jeg mig til, at 
jeg sammen med designeren Pernille Sys Hansen 
skal præsentere en serie af kort med hilsner til 
dem, som er ramt af sorg og tab. Sådanne kort 
findes endnu ikke i Danmark, her kan man kun få 
kort, som sender en tanke i anledning af barne-
dåb, bryllup eller fødselsdag.

» Mit værk handler om 
et emne, som mange 
 finder skræmmende, så 
selve bogen skulle være 
 behagelig at røre ved

26 27 28KARSTEN PERS

Du skal ikke tænke på det 
du skriver som en bog …

Du skal ikke tænke på dig selv som forfatter
Du skal ikke læse mere
Du behøver ikke kunne »skrive«

… det er bare begyndelsen til denne overra-
skende og overbevisende guide til at skrive 
godt og succesfuldt. 
Bogen lanceres på Bogforum 2018.  

Få forklaringer og mod i telefonboksen 

Karsten Pers er erfaren iværksætter, 
 bestsellerforfatter og rådgiver i at  
planlægge og skrive gode fagbøger.

SELVSTÆNDIG, HVORFOR? MØD FORFATTERNE
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ANNETTE DOLLARD

Hverdagskommunikation

Hverdagskommunikation er det vi siger, 
måden vi siger det på – og i høj grad også 
det vi ikke siger. Det burde være simpelt, 
men det er det ikke altid. Kunne du tænke 
dig at blive bedre til at forstå og blive 
forstået, uden at det bliver alt for tungt og 
kompliceret? Så er der hjælp at hente i 
Annette Dollards letlæste bøger om situati-
oner du med garanti kan genkende.

 www.annettedollard.com 
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28MAJ BJERRE

Lær kunsten at give og 
modtage kritik

Gaven i kritik
Forlaget Pause

»Ud fra mottoet: »Lad ikke ros stige til hovedet og 
kritik gå til hjertet« har forfatteren skrevet en letlæst 
og velformuleret bog for en bred målgruppe«.
Lektørudtalelse

»Denne bog minder dig om de ting, du nok inderst 
inde godt ved om at give og modtage god kritik. Men 
mange af os glemmer alt for ofte at gøre det ordent-
ligt, selv om vi gør det på daglig basis.«
Ledelse i dag, Lederne

Læs mere på majbjerre.dk

26 27 28TANJA ESKESEN

Tanja Eskesen fra Svendborg, skriver bøger om 
den indre virkelighed og kraft. Den virkelighed, 
som livet udspringer fra og formes fra. 

Kællingens Bog
Kællingen er den kvindelige urkraft. Den del af 
dig, som ikke lægger sig under for nogen eller 
noget. Hun lytter alene til intuitionens og sjælens 
stemme. 
Kællingens kraft løber i dybet. Hvis du vil lære 
hendes kraft at kende og møde den i dig selv, må 
du turde følge hendes kald: »Længere ind, dybere 
ned«.

Krigerens Bog – at leve et liv i kærlighed
For krigeren er kærlighed et valg. Uanset hvad du 
har med dig, hvor grufulde oplevelse og traumati-
ske hændelser der ligger i din fortid, uanset hvor 
lidt du har troen på, at det er muligt for dig at leve 
i og med kærlighed, er kærligheden stadig et valg.
Vil du have adgang til din fulde kraft, må du turde 
elske og lade dig elske, selv om du tidligere har 
fået dit hjerte knust.

Læs mere på www.Tanja Eskesen.dk

MØD FORFATTERNE MØD FORFATTERNE
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» Jeg elsker at kunne se, 
at der er taget stilling

Pernille Sys Hansen, Damp Design, er grafisk designer 
med speciale i bogomslag og bogsats. Vi mødte hende til 
en snak om bøgers visuelle udtryk.

Hvad er et godt bogdesign for dig?
Først og fremmest skal værket visuelt hænge sammen. Jeg hader at stå i 
en boghandel, blive tiltrukket af et fedt omslag, slå op i bogen – og så blive 
skuffet over satsen. Fx af tekst, der er alt for stor, klodset eller med en lin-
jeafstand, som gør teksten svær at læse. Små margener kan være o.k., det 
er fair nok, at forlaget har et stramt budget. Men så må man fordele luften 
intelligent på siderne og fx kun presse top- og ydermargenerne. Jeg elsker 
at kunne se, at der er taget stilling til layoutet af bogens sider! Jeg elsker 
også at opdage, at der er anvendt en skrifftype, som jeg ikke kender i forve-
jen. Jeg kikker altid først på lille g, når jeg går på opdagelse i en ny skrift. Er 
det lille g i to etager og med lækre kurver og former?
 Hvis den fysiske bog skal leve godt, så er vi nødt til at gøre lidt ekstra ud 
af bogens udstyr, fx de grafiske detaljer, typograferingen eller gøre bogen 
lækker at røre ved. Gå uden om computerprogrammernes automatvalg og i 
stedet gå til opgaven med kærlighed og omhu. Udnytte at man kan røre ved 
trykte bøger, bladre frit i dem, have dem stående på hylden, så de minder én 
om deres eksistens – modsat e-bøger som kun findes i ens hukommelse.

Har du et godt råd til nye forlæggere og selvstændige forfattere?
Ja, er man i tvivl om, hvordan en flot og veltilrettelagt bog kan se ud, så 
husk, at Foreningen for Boghaandværk hvert år i juni udvælger og præsen-
terer Årets Bedste Bogarbejde. De belønnede værker udstilles hen over 
sommeren, pt. i Den Sorte Diamant. Læs evt. mere på boghaandvaerk.dk.

Hvorfor er du aktiv i NewPub?
For mig er NewPub en kollegial sammenhæng; det er sjovt at se, hvad der 
rører sig i underskoven, også selvom mine kunder generelt er større forlag. 
NewPubs stand på BogForum er overraskende sjov at tage del i – man får 
gode samtaler med gæster og kolleger om bøger.

JØRN HENRIK OLSEN / 
VITA NUOVA PUBLISHER 

26 27 28

Smukke og stærke bøger om eksistens og kunst.
De blotlægger livets smertepunkter og følelser, 
f.eks. ensomhed, kedsomhed, sorg, vemod m.m. – 
og afdækker vejen til fornyelse og kreativitet.

www.vitanuovapublisher.com 
jornhenrikolsen@gmail.com

SELVSTÆNDIG, HVORDAN? MØD FORFATTERNE
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FLEMMING RASCH /  
FORLAGET LANGDYSSEN

Forlaget Langdyssen(.dk) udgiver spekulativ 
og fantastisk fiktion. Spekulativ vil sige at 
ideer og tanker er det vigtigste, fantastisk 
vil sige at det foregår i en verden der på en 
eller anden måde er anderledes end vores 
normale verden.

Kom forbi søndag og få en snak om fanta-
stiske og spekulative bøger, hvad enten du 
leder efter noget bestemt som læser eller har 
brug for råd og vejledning til at skrive og få 
udgivet den slags litteratur.
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28KIRSTIN DAMGAARD

Kirstin Damgaard er Dybdeterapeut og Cand. Mag. 
i Nordisk Sprog og Litteratur og Medievidenskab.
Forfatterens interesse for personlige grænser 
og kroppens intelligens udgør klangbunden i 
selvhjælpsbogen.

ELSK DINE GRÆNSER henvender sig til alle, som 
gerne vil være bedre at sætte grænser. Bogens 
generøsitet med cases og redskaber, gør den til 
en meget anvendelig og let læst bog, som bl.a. 
forklarer hvorfor grænserne ikke bor i hovedet, 
men i kroppen.

www.englehaven.dk

26 27 28SISSE K. IBSEN

Mere ro og overblik, 
når tiden kommer …

At vi dør, kan vi ikke ændre på. Men 
begravelsen kan blive en god dag at 
mindes, uden stress og forvirring.

»Særdeles nyttig bog« skrev biblio-
tekerne om Begravelse for begyndere 
– en jordnær guide. Bogen er især hen-
vendt til efterladte og tilrettelagt, så 
den fx kan læses i en fart. Andre læser 
bogen nu for blot at vide mere, hvis 
emnet pludselig bliver aktuelt – eller 
læser bogen på tværs af generationer, 
som fælles grundlag for en vigtig 
snak … Bogen gennemgår tiden før, 
under og efter et dødsfald. Mulighe-
derne i folkekirken og for ikke-med-
lemmer bliver gennemgået. 

»… lå i min taske hele den uge, der 
gik, fra min mor døde, til hun blev 
bisat en kold, men solrig dag.«

»… læste bogen, mens min far var syg. 
Fik mig til at overveje mange vigtige 
ting, før jeg pludselig stod midt i det.«

Lutter topanmeldelser:
Bognørden: 
Bogliv: 
Fyens Stiftstidende: 

www.begravelseforbegyndere.dk

MØD FORFATTERNE MØD FORFATTERNE
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mikro
  forlæggerne

26 27 28FORLAGET RAVNEROCK /  
BJARNE KIM PEDERSEN

Mikroforlaget der tør 
udgive smalle bøger

www.ravnerockforlaget.dk
https://www.facebook.com/ravnerockforlaget/
https://twitter.com/ravnerock
https://www.instagram.com/forlagetravnerock/

post@ravnerockforlaget.dk • +45 4142 4939

FORLAGET GRIFFLE 26 27 28

Gode bøger er 
godt selskab

Griffle er et forlag, baseret på en grafisk 
virksomhed med stor erfaring inden for 
den grafiske verden, herunder udvikling 
af illustrationer, logo, bogomslag og 
bogsats.
Griffle er grundlagt i 2003 og har de 
sidste år udgivet mange bøger med vidt 
forskellige temaer: kærlighed, selvhjælp, 
nærvær, stress & ledelse og et hav af 
børnebøger. 

www.griffle.dk

MØD MIKROFORLÆGGERNE
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» Bogproduktion er en 
modningsproces

Lasse Frausig er direktør for Toptryk i Gråsten, det tryk-
keri, som er del af NewPub-standområdet. Vi fik en snak 
om udviklingen for den trykte bog.

Hvorfor er et trykkeri som Toptryk med på BogForum?
Oprindelig deltog vi som gæster. Men da NewPub spurgte, om vi ville have 
stand og hjælpe med noget økonomi, så sprang vi til. Det er vi glade for; vi 
kan godt lide arbejdet med det spirende lag af bogbranchen og bruge vores 
erfaringer til at sparre med nye forlæggere.

Kan du give et kort rids af udviklingen?
Jeg er vokset op med en far med eget trykkeri, så jeg har fulgt udviklingen 
tæt fra de lange leveringstider, en ret høj pris pr enhed og et normalt før-
steoplag på et par tusinde eksemplarer. I dag er et førsteoplag på kun et par 
hundrede bøger helt normalt. Hvilket også betyder, at forlagene ikke har ret 
meget kapital bundet i bogstakkene. Det er vigtigt, ikke mindst for NewPubs 
segment.
 Forandringen af markedet skyldes ikke mindst overgangen til digital pro-
duktion. Som vi da praler lidt af, at vi har været med til at skabe bl.a. ved at 
investere et to-cifret millionbeløb i rette produktionsudstyr. De sidste 10-12 
år har derfor været en glidende overgang til en stadig bedre digital kvalitet. 
Der er sket en kæmpe udvikling her. Hos Toptryk er bogproduktion mere end 
halvdelen af vores samlede produktion af grafiske produkter og tre ud af fire 
bøger er trykt digitalt.

Du har tidligere holdt oplæg i NewPub København om de trykmæssige 
valg, en udgiver af en bog skal foretage. Kommer vi til at møde dig i andre 
af NewPubs lokalgrupper?
NewPub handler om videndeling, så ja, vi stiller gerne op. Til hverdag har vi 
derudover otte mand siddende i kundeservice. De rådgiver, ofte på basis af 
den research, som forlæggeren har lavet i vores online-beregner. For det er 
jo en modningsproces, når alt det arbejde, som ligger i bogmanus, skal til at 
blive til et fysisk produkt.

26 27 28CHARACTER PUBLISHING

Børn og videnskabsfolk har én 
ting tilfælles: De er nysger-
rige – på verden omkring 
os og vores rolle i den

»Hvad himlen kan fortælle os: Videnskabshistori-
er for børn« af Gertrude Kiel er historien om 8-åri-
ge William, som mod sin vilje må tilbringe første 
uge af sommerferien hos sin tante Gunvor. 

Det er ikke lige den sommerferie, William havde 
drømt om. I starten mødes de to kun over mål-
tiderne, og tanten er mest tavs og indelukket 
– indtil William taber et glas, mens de står og 
vasker op …

26 27 28PILGAARD PUBLISHING

Glæde smitter ... 
Lad os starte en epidemi!

Pilgaard Publishing handler helt grundlig-
gende om én ting: glæden ved at læse en 
god historie. Find noget, du synes er fedt at 
læse, nyd oplevelsen og glem alt om pligt-
læsning og forfattere, man bør have læst. 

Forlagets speciale er retrodigitalisering 
af gammel dansk litteratur, men forlagets 
udgivelsesprofil er lidt af hvert og noget af 
resten, så oprindelse og alder er ikke afgø-
rende for, hvorvidt et værk udgives.

Se mere på PilgaardPublishing.dk

SELVSTÆNDIG, HVORDAN? MØD MIKROFORLÆGGERNE



41U D S T I L L E R E40 U D S T I L L E R E

26 27 28SANDT LIV I GUD

Vassula Rydén er overbringeren af 
Guds Ord for vor tid. Hun kommer fra en 
ikke-kirkelig baggrund, men efter en per-
sonlig omvendelse og en åbenbaring fra 
hendes skytsengel, begyndte hun at ændre 
sit liv og nedskrive budskaber fra Tre-
enigheden og Jomfru Maria. Det er blevet 
til flere bind med åbenbarede budskaber 
oversat til over 40 sprog.
www.tlig.org
www.sandtlivigud.dk

Vassula fortæller om sin utrolige vandring 
fra feteret tennisspiller og diplomatfrue til 
vor tids kendteste profetskikkelse.

26 27 28EX TUTO PUBLISHING

Aktuel jura

Kom forbi vores stand hos NewPub til en snak 
om godt boghåndværk og Fair Publishing samt 
om, hvordan vi hjælper forfattere med at udgive 
juridisk faglitteratur. 

Du kan også få et gratis eksemplar af den seneste 
udgave af Aktuel Jura, hvor du bl.a. kan læse om 
aftale lovens § 36, ny lov om erhvervshemmelighe-
der, menneskerettigheder og udviklingstendenser 
i udbudsretten.

Ex Tuto har siden 2005 leveret aktuel juridisk 
faglitteratur skrevet af forskere, advokater og ju-
rister, der har ny viden og overblik, som de gerne 
vil dele.

Få mere viden på www.extuto.dk

Ex Tuto publishing
  www.extuto.comFairPublishing

MESSETILBUD
Nis Peter Dall & Jesper Langemark, Persondataforordningen (2. udgave, 2018)
496 sider, indbundet | kr. 395 inkl. moms (normalpris kr. 495 inkl. moms)

Find mere end 

150  titler fra 

selvstændige 

forfattere og 

mikroforlæggere 

i NewPubs 

Boghandel

MØD MIKROFORLÆGGERNE MØD MIKROFORLÆGGERNE
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Netværket NewPub blev etableret i 2011 og 
er med nu godt 2600 medlemmer Danmarks 
største forfatternetværk. NewPub optager 
alle slags forfattere, også de som ikke har 
udgivet endnu, og alle, som på anden vis 
arbejder med bøger og forfattere. Navnet er 
en sammentrækning af New Publishing.

Medlemskab er gratis, og formålet er 
gennem viden- og erfaringsdeling at 
oplyse og klæde alle bedst muligt på til at 
træffe gode beslutninger om, hvordan vi 
producerer, udgiver og sælger vores bøger.

Vi har levende aktivitet på vores store 
Facebook-forum, og en lang række 
lokalgrupper rundt om i landet, hvor der 
arrangeres jævnlige lokalgruppe-møder.

Søg gerne om medlemskab her – og udfyld 
også det lille indmeldelsesskema:
www.facebook.com/groups/newpub/
www.newpub.dk
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