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De starka personligheternas förlag

”
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Hon hade gärna haft en större monter
för att få plats med alla sina nyheter. Men då hade hon fått lämna sitt
drömläge mitt emot Bonniers och det
vill hon inte.
17 böcker har Annika Bladhs förlag
Bladh by Bladh släppt i år, i alla
möjliga genrer, men alla med fokus
på starka personligheter och/eller
starka ämnen.

Hos mig är
alla mina
författare
stjärnor

– Det är ju mitt
signum sedan
många år, säger
Annika Bladh,
som har en lång
bakgrund inom
förlagsbranschen.
– Och jag hoppas att det syns i min monter, fortsätter hon.
Efter 17 år inom Norstedtskoncernen
startade hon förlaget för lite mer än två år
sedan.

Ett ”boutique-förlag”
Sedan starten har hon givit ut böcker som
Carolina Gynnings ”Laura – flickan från
havet”, Nahid Perssons ”Alltid i mitt hjärta”
och David Eberhards ”Normalt?”, för att
nämna några få.
– Jag kände att det var dags att göra
något på egen hand. Stora förlag har många
fördelar, men det är också lätt att känna sig
kvävd av långa beslutsprocesser och allt mer
administration.

Byggandet av Bladh by Bladhs monter,
B04:21, på förra årets mässa.

några har sin hemmabas i Göteborg, som
Eva Forsberg Schinkler som skrivit ”The Art
of Eating”, om att äta enligt ayurveda, och
som man kan lyssna till på Hälsascenen på
lördagen klockan 12.30, eller Emma Igelström, som är med på flera seminarier för att
prata om sin nya bok ”All in – när livet är
allt eller inget”. Skulle man missa henne helt
på mässan så har man en ny chans då hon
föreläser med en av Nordens mest anlitade
föreläsare, Christer Olsson, på Stenhammarsalen den 15/10. (www.utvecklingspoolen.se/tankefronemmachrister)
I Bladh by Bladhs monter (B04:21)
syns alla författarna tydligt med
enhetligt tagna svart/vita foton på
väggarna. Det är del av en noggrant uttänkt strategi som också
speglar sig på hemsidan med
mera.
– Klart alla ska synas! säger
Annika. Hos mig är
alla mina författare stjärnor!
Q

Någon har kallat Bladh by Bladh för ett
boutique-förlag, och det är en benämning Annika gillar.
– Det ska vara noga utvalt, jag vill
kombinera proffsighet med närhet.

Deltar på bokmässan
Många av förlagets författare är
på mässan och deltar i olika seminarier. Vissa är ditresta, men
Annika Bladh.
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