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PRESSEMEDDELELSE
Kalundborg-forlag og -forfatter deltager i årets Bogforum
På årets Bogforum præsenterer Forlaget desAHJn et emnemæssigt bredt udvalg af bøger,
som spænder fra lokalhistorie, biografier og arkæologi til klassiske, danske tegneserier
og deres kulturhistorie.
På Bogforum indgår forlaget i den nye trend i bøgernes verden. NEW PUB-lishing.
Siden udgivelsen af Jyderup-fotos – dengang og nu i 2010 har mit Kalundborg-baserede Forlaget desAHJn
udgivet endnu seks bøger om Jyderups lokalhistorie. Senest Jyderup-bogen 2016 og en ny udvidet udgave
af bogen fra 2010.
Nu har forlaget også startet serien Fra tegneseriearkivet, som præsenterer glemte, klassiske danske
tegneserier. Serien følger op på mine to bøger Opdraget til terror? – erindringer fra de kulørte siders
brogede verden og Nisser her, der og alle vegne – bogen om Frederik Bramming.
Med dem og forlagets øvrige udgivelser i bilen tager jeg i uge 45 til Bella Centret i København for at deltage
i årets Bogforum, der finder sted 11. – 13. november. Her vil jeg og mit forlag være at finde på NewPub
Marked.
NewPub er et dansk netværk på Facebook for videndeling mellem primært selvudgivere, som skriver eller
har tilknytning til bogbranchen. Netværket har mere en 2000 medlemmer som deler viden, erfaring og
idéer for at udnytte de mange nye muligheder i branchen og opnå de bedst mulige forhold for forfattere,
litteratur og læsere.
NewPub Marked på Facebook er en kæmpe stand midt i Centerhallen lige efter indgangen, hvor man kan
møde mere end 100 selvstændige forfattere, forlæggere, grafiske designere, redaktører og illustratorer ved
hver deres palle i en stor fællesstand, hvor det er muligt at købe bøger direkte af forfatterne. Man kan
samtidig få råd fra grafikere, redaktører og mikroforlæggere om, hvordan man arbejder med sin egen bog.
Hver dag er der nye ansigter, bøger og aktiviteter på standen, så der er grund til at komme forbi flere
gange. Udvalget af både bøger og forfattere skifter over dagene.
På NewPub Marked glæder jeg mig til at møde mine læsere og andre, som blot vil høre om mulighederne
for at udgive egne bøger. Jeg vil være til stede på standen med min egen forlagsudstilling fredag den 11.
november kl. 14-19 og lørdag den 12. november kl. 14-18. Alle tre dage vil jeg imidlertid kunne træffes på
Bogforum, hvor jeg kan kontaktes på min mobiltelefon.
For yderligere information, kig indenfor på forlagets webside: www.desahjn.dk
eller kontakt mig på mobil 26 23 32 20 eller på weekendens Kalundborg Messen/Stand 3-13.
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