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Denne lille e-bog indeholder en brugervejledning samt diverse retningslinjer til 

medlemmer af gruppen Frie Forfattere. Brugervejledningen er opdelt i et antal 

kapitler hvor, der både er en kortfattet vejledning og en lang version med billeder. 

Den lange version er lavet, hvis man farer vild i wordpress undervej. Bare fordi man er 

en brilliant forfatter behøver man jo ikke at være en ørn til wordpress. 





i 

TAK TIL 
 
 

De Frie Forfattere, der har stillet en hel masse spørgsmål om, hvad de skulle gøre mht. 
Wordpress. Denne bog var aldrig blevet til, hvis det ikke var for dem. ;-)
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1. VELKOMMEN TIL FRIE FORFATTERE 

Beskrivelse: 

Frie Forfattere er en forening af forfattere, der har besluttet sig for at 
markedsføre deres værker gratis eller meget billigt blandt andet gennem 
bloggen frieforfattere.wordpress.com.  

Du kan se vedtægter og referater af generalforsamlingen under files i facebook-
gruppen Frie Forfattere. 

Tilmelding: 

Hvis du vil være med kan du tilmelde dig foreningen med ret til på hjemmesiden 
at: lave din egen forfatterside, lave andre relevante sider, oploade links til dine 
bøgers salgssider eller andre relevante sider, lægge links til dine bøger i 
boghandlen, samt i det hele taget deltage i udviklingen af denne ide på lige fod 
med alle andre tilknyttede forfattere. Ideer og konstruktive forslag er altid 
velkomne, ligeledes ideer til designet af hjemmesiden, dem kan man afprøve på 
vores søsterside forfatterdebatten.wordpress.com den er simpelthen til at lege 
med.  

Derudover har vi også Facebook-gruppen Frie Forfattere. Det er et lukket forum 
kun for medlemmerne af foreningen Frie Forfattere og vi bruger den til at give 
support til hinanden omkring hjemmesiden at diskutere relevante emner, dvs. 
emner som er relateret til Frie Forfattere, bogbranchen eller nye metoder til at 
markedsføre Frie Forfattere på (hvis man har lyst til at diskutere Wrestling, 
madopskrifter eller den bedste måde at udrydde dræbersnegle i kolonihaver ol. 
bedes man venligst gøre det et andet sted).  

Det koster 100 kr. at være med årligt, som gerne skulle betales indenfor de 
første 3 mdr.’s tid, man er med. Disse penge går til f.eks. pressemeddelelser, 
reklamer for Frie Forfattere, opgradering af hjemmesiden, når det er absolut 
nødvendigt, osv.. 

Styreform: 

Hvis der er beslutninger, der skal tages, der vedrører os alle, skal det til 
afstemning. Disse afstemninger foregår på forfatterdebatten. Hvis det handler 
om udformning af hjemmesiden eller brugen af diverse PR-platforme. Der  vil 

http://frieforfattere.wordpress.com/
https://forfatterdebat.wordpress.com/
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blive sat en tidsfrist for afstemningen. Majoriteten af dem der har stemt, vinder. 
I tilfælde af et lige antal stemmer forsøger vi at finde en 3. mulighed, hvis det kan 
lade sig gøre ellers bestemmer formanden/webmasteren.  

Andre ting behandles på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 

Udgivelses og salgsmuligheder: 

Nogle Frie Forfattere udgiver selv deres værker gennem forskellige 
udgiverplatforme som SaxoPublish, Createspace (Amazon), Smashwords, 
Gopublish, Lulu, BoD m.fl. eller på flere platforme på en gang. Det er også muligt 
at udgive direkte fra Frie Forfattere, men vær der opmærksom på at man selv 
skal sørge for ISBN nr., sikkerhed, betalingsmulighed (f.eks. Paypal, girokort e.l.). 
Fordelen ved dette er at man får de fleste af de penge kunden betaler, hvorimod 
andre platforme ofte tager 30 %, men der får man hele pakken med ISBN numre, 
betalingsmodul og formateringsværktøjer stillet til rådighed. Da man selv sætte 
prisen er det jo nemt nok at sætte den op med 30%, så man får det man vil have. 

Retningslinjer 

Enhver Fri Forfatter har selv ansvaret for at lægge indhold op på deres 
forfattersider, i boghandlen, under kommende udgivelser, samt sørge for at 
opdatere indholdet. Der opfodres også til at skrive et indlæg på forsiden, hvor 
der gerne skulle komme en masse relevant og gerne underholdende tekst, som 
vil tiltrække potentielle læsere og holde disse læseres interesse fanget.  

Hvis man ikke lige synes man er helt fabelagtig til IT eller Wordpress, er der 
selvfølgelig hjælp at hente. Enten hos de andre brugere eller en af webmasterne. 
Man kan som regel møde en af medlemmerne i Facebook-gruppen: Frie 
Forfattere mellem 8 og 24.  

Ligeledes er det alles opgave at udbrede kendskabet til Frie Forfattere i deres 
netværk, gerne både professionelt og privat. Der er dog nogle etiske 
retningslinjer, vi følger i forhold til dette: 

1. Ingen spam: Hvis Frie Forfattere har opbygget en e-mailliste til læsere 
som ønsker f.eks. vores tidsskrift, er det bare ikke i orden at bruge denne 
til ens egen formål. I stedet kan man måske få en annonce i magasinet, 
hvis det er litteraturrelevant. Ellers ikke. Det er dog ikke forbudt at 
opbygge sin egen mailliste fra ens forfatterside.  

2. Man skal helst heller ikke skal spamme sine venner med info om Frie 
Forfattere, med mindre de udtrykker et klart ønske om at få alt at vide 
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om, hvad der sker på bloggen. Men så kan man eventuelt invitere dem til 
at blive ’follower’ eller melde sig ind, som en der gerne vil hjælpe, men 
ikke nødvendigvis er forfatter.  

3. Tal ikke grimt om Frie Forfattere. Hvis du har klager eller er irriteret over 
noget, eller der er et andet medlem, der chikanerer dig, så tag det op i 
Facebook gruppen Frie Forfattere, vi er altid under udvikling.  

4. Den enkelte forfatter bør afveje, hvem der er målgruppe for de 
gratistilbud der er.   

Da vi er et PR fællesskab, handler det  selvfølgelig om at få folk til at komme på 
frieforfattere.dk.. Hver weekend tilstræber vi at have et gratis weekendtilbud. 
Det kan være en novelle eller en artikel eller andet. Det skulle gerne deles på 
Facebook og/eller andre sociale netværk.  

Jo mere man er aktiv på bloggen med at skrive indlæg, lave kommende 
udgivelser, gratis tilbud, ekstra tilbud osv. Jo mere bliver man synlig. Dvs. det er 
meget fint at have sine bøger liggende og sin forfatterside på plads, men at få en 
artikel eller novelle på forsiden og en direkte reklame fra resten af gruppens 
medlemmer er en af de måder, hvor man på Frie Forfattere kan gøre sit eget 
forfatterskab synligt. Det sidste sikrer også, at der hele tiden sker noget. Og så vil 
folk også komme oftere. 

Opgaver 

Fra starten er der er nogle ting der skal laves. Nogle sider skal oprettes og nogle 
boglister skal opdateres når du starter med at være en del af Frie Forfattere 
gruppen. For den erfarne Wordpress bruger tager de ting nok ½-1½ time, alt 
efter hvor mange bøger, der skal lægges ind og hvor meget man kan tage fra 
andre steder man har lagt sine ting.  

For dem der ikke er så ferme til IT eller synes Word-press er et bøvlet system, 
kan det betale sig at dele de forskellige trin op over flere dage, altså en ting ad 
gangen.  

Der er også altid en masse opgaver der skal laves i et sådan fællesskab, og hvis 
der ikke var nogen der tog sig af dem ville det ikke kunne lade sig gøre at have 
frieforfattere.wordpress.com kørende. Man er ikke forpligtet til andet end at 
dele siden, betale sit kontingent og overholde de etiske retningslinjer, men der 
er mange opgaver så det er altid rart hvis der kommer en der har tid, lyst og 
evne til at påtage sig nogle af de opgaver der er.  
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Fælles opgaver 

Vedligehold af hjemmesiden, support, indhold til kvartals-tidsskrift, ideer til 
markedsføring, vedligehold af evt. Twitterkonto, google+konto, flickr.-Fotos, 
nyheder på Berlingske medias Min by, g mail-postmester, holde øje med 
feedbacks fra forskellige kontaktforms, invitere folk der gerne vil være med, 
LinkedIn-gruppen Frie Forfattere (evt.),  sprede kendskabet til hjemmesiden osv.  

Som del af denne gruppe har du, som nævnt en forpligtelse over for de andre 
medlemmer til at udbrede kendskabet til siden og dele de weekend tilbud der er 
i dit netværk. (selvfølgelig under det forbehold at det ikke altid er relevant eller 
fornuftigt at dele med en bestemt gruppe, eksempelvis et erotisk litteratur tilbud 
deler man ikke i sit barns omgangskreds).  

En af fordelene ved et PR-samarbejde som dette er at vi tilsammen har et meget 
større netværk end den enkelte forfatter og derfor kan nå meget bredere, så at 
dele kendskabet er betingelsen for at være med.  

 
Opgaver for den enkelte forfatter: 
 

1. Tilmelding / opret Wordpress profil. 
2. Oprette forfatterside med indhold: lidt om en selv og ens forfatterskab.   
3. Lægge links til egne bøger i boghandlen i en alfabetisk liste under den 

kategori den tilhører. 
4. Lave en underside til boghandlen med forfatterens eget navn i hver 

kategori man har bøger. Her må man meget gerne ligge billeder ind af 
bøgerne med links til det sted man sælger dem fra. Hvis man vælger at 
sælge dem direkte fra siden så er der en vejledning til dette også.  

5. Vedligeholde egne sider og bøger. 
6. Lave et indlæg (er frivilligt, men man gør opmærksom på sig selv og det 

skaber liv).  
7. Hvis man har planlagt en udgivelse inden for overskuelig fremtid så læg 

den op under menupunktet kommende udgivelser.  
8. Betale 100 kr. inden for de første 3. mdr. til foreningens konto. 

Prøvetiden er på 3 mdr. hvis man ikke synes man får noget ud af det er 
man velkommen til at melde fra, man bedes da fjerne sit indhold fra 
hjemmesiden. 
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De næste mange sider er en vejledning i hvordan man udfører disse første 7 
opgaver og der er en kort og en lang version. Prøv den korte først. Hvis det ikke 
virker så prøv den lange med screenshots og alt muligt. 
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2 TILMELDING 
 

2.1 Den korte version 

a. Bliv tilmeldt ved at udfylde kontaktformen med dit navn/ nick-name, din e-
mailadresse samt at du gerne vil være med. Du får herefter tilsendt en 
invitation til at administrere siderne af en af de andre gruppemedlemmer. 

b. Hvis du har en profil hos Wordpress i forevejen skal du bare acceptere 
invitationen. Hvis ikke skal du først oprette en profil. Det gør du ved at klikke 
på linket det link i teksten hvor der står opret profil.  

c. Hvis du har fået oprettet en profil på word press og har accepteret 
invitationen kan du hoppe videre til kapitel 3.  

d. Hvis du ikke syntes det lykkedes første gang, så kommer der på de næste 
sider en udførlig vejledning med billeder af de skærmbilleder du skal 
igennem og hvilke knapper du skal trykke på.  

. 

http://frieforfattere.wordpress.com/2012/09/06/kontaktform/
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2.2. Den lange version 

a. Bliv tilmeldt. 

Dette gøres ved at udfylde kontaktformen med dit navn/ nickname, din 

emailadresse samt at du gerne vil være med. Du får herefter en e-mail invitation til 

at administrere siderne af en af gruppemedlemmerne.  

E-mail invitationen ser ca. sådan ud: 

Benedikteeva has invited you to contribute to their blog, Frie Forfattere. 

 

You will need a WordPress.com account before you can accept this invitation. Create 

one here: https://en.wordpress.com/signup/?user=1 

Accept the invitation: 

https://wordpress.com?action=wpcom-invite-

users&key=291bfe6be1477998e4460678ac5cc7e6&blog_id=40103779 

Small print: This message was sent by a WordPress.com user who entered your email 

address to invite you. You can unsubscribe if you'd prefer not to receive invitation 

emails in future by going here: 

https://subscribe.wordpress.com?key=291bfe6be1477998e4460678ac5cc7e6&email=b

enedikte%40guntrax.dk&unsub_invites=1. 

Please do not reply to this message; it was sent from an unmonitored email address. 

For help with WordPress.com, please visit http://wordpress.com/support. 

Hvis du har en word-press bruger profil i forvejen kan du nøjes med at acceptere 

invitation. Hvis du ikke har en brugerprofil i forvejen skal du oprette den. 

 

 

 

 

http://frieforfattere.wordpress.com/2012/09/06/kontaktform/
https://en.wordpress.com/signup/?user=1
https://wordpress.com/?action=wpcom-invite-users&key=291bfe6be1477998e4460678ac5cc7e6&blog_id=40103779
https://wordpress.com/?action=wpcom-invite-users&key=291bfe6be1477998e4460678ac5cc7e6&blog_id=40103779
https://subscribe.wordpress.com/?key=291bfe6be1477998e4460678ac5cc7e6&email=benedikte%40guntrax.dk&unsub_invites=1
https://subscribe.wordpress.com/?key=291bfe6be1477998e4460678ac5cc7e6&email=benedikte%40guntrax.dk&unsub_invites=1
http://wordpress.com/support
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b. Opret Wordpress-profil 

Det gør du ved at trykke på det første link i e-mailen og følge instrukserne.. når du 

trykker på linket, kommer du ind på en side, der ser sådan ud: 

 

 

 

Testia@testensen 

 

 

 

Du indtaster et brugernavn, som du selv finder på og et password du selv finder på. 

Passwordet skal dog helst indeholde både tal og bogstaver for at være godt. Herefter 

tryk på Sign Up 

Derefter bliver du sendt videre til næste skærmbillede hvor du få at vide at du skal 

tjekke din e-mail igen for at fuldende brugerregistreringen: 

 

 

 

 

Testiatestensen.d

k 

Testia@testen.dk

sen.dk 
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Udfyld felterne og tryk på save 

profile: 

 

 

 

Herefter tjek din e-mail, der skulle gerne være kommet en mail, der hedder activate ”dit 

brugernavn” 
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Tryk på linket i mailen og du kommer herhen… 

hvor du trykker på login: 

 

 

Og bliver sendt videre til popupvinduet:  

 

 

Og her indtaster du bare dit password.  

Og trykker på login 

 

Du bliver nu stillet videre til en side i dit dashboard, hvor du skal klikke på Profil ude til 

venstre:  

 

 

 

 

 



Startvejledning til FrieForfattere 

11 

 

 

Du kommer nu til et skærmbillede, der hedder ’My public Profile’, hvor du udfylder 

felterne med dine oplysninger og derefter klikker på ’update profile’. 

 

 

 

 

 

Herefter klikker du i højre side på ’change your Gravatar’: 

 

 

Skab din Gravatar.  

En Gravatar er et billede, som viser sig hver gang du skriver et indlæg, og også vil blive 

vist på forsiden af frieforfattere.wordpress.com 

 Der skal tilknyttes en e-mailkonto som ikke er synlig samt et billede. Alternativt får man 

automatisk tildelt et billede som f.eks. eller  eller et andet flinkt lille 

monster. 
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Når du har trykket på ’change your Gravatar’ så kommer denne popup skærm frem:  

 

 

 

 

 

 

 

Du kan her vælge op-loade et vellignende foto af dig selv eller dine bøger fra din 

computer (tryk her) 

 

 

Når du har fundet et under ’gennemse’ trykker du på ’next’. 
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Du kommer så ind til en skærm hvor du kan beskære dit billede så det passer til en 

bestemt firkant. (der er ikke mange muligheder her). Tryk på ’Crop and finish’. 

 

 

 

 

Næste skærm skal du vælge om din Gravatar er egnet for børn og sarte sjæle. G er hvis 

du mener alle kan klare at se din Gravatar.  
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Nå du har valgt rating bliver du stillet om til det første billede i Gravatar.  

   

Tryk på ’click here’ og du bliver stillet om til dette billede, hvor du skal trykke på det 

nederste billede for at få det med på din gravatar, hvorefter nedenstående 

popupskærm kommer frem og du trykker på confirm. 
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Vær opmærksom på at når de skriver, at der kan gå 5-10 minutter før din Gravatar kan 

ses, mener de det. Nogle gange kan den slet ikke ses selvom der går lang tid og man er 

nødt til at rydde nylig historik under browser funktioner. Man kan også godt skifte 

billedet på sin Gravatar undervejs, men der kan stadig gå lang tid før det kan ses.  

Nå du har gjort disse ting, lukker du bare for dette billede ved tryk på krydset i højre 

hjørne.  

 

Wordpress giver dig et eller andet sted undervejs mulighed for at lave din egen 

wordpressblog. Det behøver du ikke.  

 

 

d. Accepter invitationen fra Frie Forfattere.  

 

 

xxx@xxxx.xx 
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Du har nu lavet en Wordpress profil. Sørg for at du kan huske dit brugernavn og 

adgangskode, og vend nu tilbage til den første mail, hvor du så accepterer 

invitationen til frieforfattere.wordpress.com. 
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3 Tilføj forfatterside 
 

3.1. den korte version 

a. Du logger dig ind med dit Wordpress brugernavn og adgangskode og trykker, der hvor 
der står kontrolpanel/ dashboard (alt efter om du bruger Wordpress på dansk eller 
engelsk). 

b. I menuen til venstre finder du det punkt, der hedder ‘sider’/’ pages’ og trykker her, 
hvorefter ekstra menupunkter kommer til syne nedenunder. Du vælger menupunktet 
‘Tilføj ny’. 

c) næsten øverst er der en titellinje og her skriver du dit forfatternavn. Du kan allerede 
nu begynde at lægge indhold op, men det vender jeg tilbage til i et senere afsnit. 

d) inden du udgiver siden på ‘Udgiv’ knappen (blå knap i højre menu) skal du vælge en 
forælder under sideegenskaber i menuen til højre. Forælderen skal i dette tilfælde være 
forfattersider. 

e) Tryk derefter på ‘Udgiv’ knappen og tjek om den nu ligger under menupunktet 
forfattersider.  

f) hvis du vil have en side under en af de andre menupunkter i menulinjen er det den 
samme proces du skal bare vælge en anden ’forælder’. 

g) Hvis det af en eller anden grund gik skævt med at oprette din side som underpunkt til 
forfattersider eller en af de andre sider og du nu ligger og flyder rundt et sted, hvor du 
ikke hører til eller din side slet ikke er blevet lagt op så læs videre i den lange version. 
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3.2. den lange version 

Log ind på frieforfattere.wordpress.com 

Når du trykker på linket kommer du til hjemmesiden der ser sådan ud (kan værre større 
eller mindre alt efter computer eller mobiltelefonstørrelse): 

 

Du skal så lidt ned af siden for at finde log ind ude til højre. Det ser sådan her ud: 

 

http://frieforfattere.wordpress.com/
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Zoomer ind: 

Tryk på log ind 

 

 

 

Og en sådan boks kommer frem. Her skriver du dit brugernavn og dit password i de 
dertil indrettede felter….og trykker log ind 

 

 

 

 

 

 

 

 



BenedikteEva 

20 

Skab en forfatterside 

Sådan ser det ud når du logger ind fra Frie Forfattere: 

Tryk på ’sider’ i venstremenuen 

Der kommer nu følgende billede frem: 

Her kan man se alle 
de sider som er 
lavet i hele Frie 
Forfattere, og 
redigere i dem. Lad 
være med at 
redigere i andres 
sider med mindre 
du har fået lov af 
den pågældende 
forfatter.  

Tryk på ’tilføj ny’  
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Du lander så her: 

 

Skriv dit navn i titel 
feltet, og vælg en 
forælder  ude til 
højre tryk den pil 
pilen peger på og der 
kommer en liste over 
alle siderne frem.  

Vælg den side du 
gerne vil have at din 
nye side skal ligge 
under. 

 I dette tilfælde skal 
det være 
Forfattersider der er 
forælder. 
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Efter du har valgt forælder, tryk da på udgiv og tjek om dit navn figurerer under 
’Forfattersider’ i hoved menuen på hjemmesiden, hvis den er, har du lavet en 
forfatterside.  

Samme procedure gør sig gældende hvis du gerne vil have en ’bog’ side eller ’om mig’ 
side under din forfatterside. I dette tilfælde skal du bare vælge siden med dit eget navn 
som forælder, eller f.eks. forælderen skønlitteratur under boghandel, hvis du ønsker at 
have en separat side der også. Jeg vender tilbage til boghandlen i kapitel 5, men først til 
indholdet.   

Hvis du ikke vælger en forælder kommer din nye side til at ligge i menulinjen på 
frieforfattere.wordpress.com. og så meget plads er der heller ikke. . .  

Læg indhold ind 

Du kan skrive noget tekst om dig selv og dit forfatterskab direkte på siden og du kan 
kopiere fra Word eller din egen hjemmeside, om du har en sådan. Du kan også f.eks. fra 
Saxo’s hjemmeside kopiere alle dine bøger og billeder direkte over. Du skal bare ind og 
lægge links ind på billederne også. Hvordan du laver links kommer vi til.  

Ellers hvis du vil have lagt et billede ind skal du trykke på det lille fotoikon  

 

 

 

 

og vælge at uploade et billede fra din computer, det er også muligt at kopiere 
kildekoden fra en anden wordpress-baseret side, eller pege på en billedadresse på 
internettet, fra den menu.  
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4. Opret links 
 

4. 1 den eneste version 

Links i teksten: 

For at oprette et link skal du enten skrive noget eller sætte et billede ind først, som du 

så markerer med musen. 

Herefter trykker du på link-ikonet i redigeringsmenuen: 

 

Her fremkommer en menu, hvor du kan vælge enten at sætte en ekstern url. 
(hjemmesideadresse) ind i den øverste boks og give den et navn i boksen lige 
nedenunder. Eller vælge at link til indhold på hjemmesiden på en liste nederst i boksen.  

Billedlinks: 

Same procedure gør sig gældende her du skal bare markere det billede du vil have et 
link fra og så trykke på linkikonet.  
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5. læg dine bøger i boghandlen. 
 

Igen er der kun en kort version.  

Under boghandel i menuen på hjemmesiden er der 11 undermenuer. Tryk på den genre 

du har bøger i. Herinde finder du en alfabetisk liste og du skriver titlen på din bog så den 

ligger alfabetisk korrekt og laver et link til der, hvor man kan købe den. Husk også at 

skrive prisen og forfatternavnet. Hvis du har en masse bøger i en genre, som ikke er 

nævnt så sig lige til så laver vi bare den også.   

Du skal også lave endnu en side med dit navn på. Du vælger her den genre du har bøger 

i som forælder. På den side lægger du dine bøger op med beskrivelse og billede og 

selvfølgelig også pris.  

Så er du med på at markedsføre dine bøger gennem Frie Forfattere  
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6. Indlæg 

Log ind på din konto fra frieforfattere.wordpress.com. Du befinder dig nu i kontrolpanel.  

Her vælger du indlæg – tilføj nyt.  

 

 

 

 

frieforfattere.wordpress.com
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Samme princip, som når du laver en side. Giv indlægget en titel. Skriv teksten.  

Der er dog to ting der også lige skal med her. Du skal vælge format og kategorier. 

Formatet skal helst være galleri, og kategorien den der er relevant i forhold til indlægget 

og din forfatter kategori. Kategorier opretter du ved at trykke på ’tilføj ny kategori’ 

Du kan altid oprette en ny kategori hvis du synes, der 

mangler en.  

Til sidst trykker du på ’udgiv’ og så skulle dit indlæg gerne 

ligge som det øverste på 

siden ’Nyt!’ indtil en anden 

forfatter skriver et indlæg. 
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Det var så alt hvad du har brug for til at komme godt i gang hos Frie Forfattere. Hvis du 

ønsker lidt mere avancerede funktioner som f.eks. at lave en Paypalknap, hvor kunderne 

bliver stillet om til en side med downloadlink efter de har betalt, så er der også en 

vejledning til dette. Ellers så er du velkommen til at spørge, hvis der er noget du er i tvivl 

om.  

 

Med venlig hilsen BenedikteEva
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OM FORFATTEREN: 
BenedikteEva 

 
 

Magiker og multikunstner med hang til natur, jazz og skæve vinkler og 
selvbestaltet webmaster hos Frie Forfattere.  

Jeg har altid godt kunne lide at skrive, og var klar med min første egentlige bog i 
2010. På det tidspunkt troede jeg, at man som forfatter skulle sende bøger ind til 
et forlag. Det overvejede jeg også, men forlagenes behandlingstid er lang, 
forfatterens royalties små, og forlagene forlanger eksklusivitet på forfatterens 
værker, så det blev ved tanken. 

I starten af 2012 søgte jeg på ordet selvudgiver og fandt Saxo Selvudgiver og 
udgav min første bog der. Siden da har jeg udgivet 3 andre bøger både hos Saxo. 
Hos amazon.com, kan man også købe mine 3 første bøger som paperbacks. Min 
sidste e-bog ‘De Lysegrønne Træer og 3 andre Små Historier” er det også muligt 
at købe direkte her på siden. 

En af årsagerne til at jeg og de andre Frie Forfattere valgte at stifte denne 
hjemmeside var bl.a. at de selvudgiver-platforme vi er tilknyttet ikke reklamerer 
for vores produkter andet end ved at have dem eksponeret på deres 
hjemmeside og tager 30% af salget alligevel. 

Hvis man ikke gør folk opmærksom på et produkt på en eller anden måde når 
det jo aldrig ud til dem og det kræver en del arbejde at skabe bevidsthed om 
produkter og så ville ingen af os have tid til skrive. Når vi sammen kan lave de 
opgaver, der er med pr og marketing så kræver det ikke så meget af den enkelte, 
og vi får hver især mulighed for, at koncentrere en stor del af vores tid om at 
gøre det man som forfatter allerhelst vil. 
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Mit foretrukne emne er bevidsthedens magi og hvordan man skaber sin egen 
livsoplevelse på en kreativ måde gennem magiens tanke og praksis. Jeg skriver 
også bøger i science fiction- og fantasy genren og illustrerer selv mine værker, 
både de mere magi faglige og de skønlitterære. 

Forfatterskab: 

De lysegrønne træer og 3 andre små historier 

4 små Science fiction historier, som søger at lade den virkelighed vi 
oplever i dag flyde sammen med en endnu ukendt virkelighed. En 
virkelighed, som ligger i bevidsthedens grænsezoner. 

Forsidebilledet er lånt af Dorte Hummelshøj Jakobsen  

Pris 10 kr   

(Der gøres opmærksom på at du bliver omdirigeret til forfatterens egen 
hjemmeside http://www.themagicalfaculty.com efter betalingen er gennemført, 
hvor du kan downloade bogen i 2 forskellige formater pdf og e-pub). 

 

Med Magiske Kontaktlinser – et Verdensbillede af BenedikteEva 

Forestil dig du har fået et par briller med farvede glas. Når du 
tager dem på ser du verden i et bestemt lys som svarer til farven 
af glassene. Når du har haft dem på længe nok begynder du at tro 
at det er sådan verden ser ud. I Bogen Med Magiske Kontaktlinser 
er hovedtemaet at fjerne nogle af de filtre hvorigennem vi ser 

verden, specielt de filtre der gør at vi stopper os selv i at have den livsoplevelse 
vi hver især virkelig ønsker. 

 

E-bog pris: 50 kr. kun hos Frie Forfattere: 

paperback pris: 14.99$ hos Createspace (BUY by pressing this link). 

———————————————————————————————— 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=benedikteeva@gmail.com&lc=DK&item_name=De%20Lysegr%c3%b8nne%20Tr%c3%a6er%20og%203%20andre%20Sm%c3%a5%20Historier&amount=10.00&currency_code=DKK&button_subtype=services&bn=PP-BuyNowBF:btn_buynowCC_LG.gif:NonHosted
http://www.themagicalfaculty.com/default.html
https://www.createspace.com/3994703
https://www.createspace.com/3994703
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With Magical Contact Lenses – Life of a Magician 

Af BenedikteEva 

This is book about finding your purpose and live a magical life. We 
always create our own living experiences, from our created and 
chosen beliefs, our emotional states and our actions, if we are not 

happy about the content of the moment, then it is up to us to create different 
material for the moment, now. 

Fås som paperback for 15$ hos createspace og amazon.com 

Og som e-bog hos saxo.com for 59,95 kr. 

————————————————————————————————— 

“Book of Magic in Practice” af BenedikteEva 
Book of Magic in Practice is the third book in the series ‘With 
Magical Contact Lenses’ and is a book about how to use the filter 
of beliefs I call: ‘Magical Contact Lenses’ to create a living 
experience of the reader’s own choice. This book will take the 
reader through many kinds of magic and stages of reality, where 

magic action can happen. The purpose of the book is to inspire vibrant, 
harmonic growth, expand human consciousness and do it in a way that 
leaves the reader free to create bubbly joy, love beyond imagination, 
flowing abundance or whatever overall state the reader wants to 
experience. 

Fås som  paperback for 17$  og til kindle 8.05$ 
 

 

 

 

https://www.createspace.com/3888597
http://www.saxo.com/dk/life-of-a-magician-with-magical-contact-lenses_epub_9788792562616?searchText=with%20magical%20contact%20lenses
https://www.createspace.com/3881372
http://www.amazon.com/Practice-Magical-Contact-Lenses-ebook/dp/B008L2QFRG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1348410701&sr=8-1&keywords=with+magical+contact+lenses+-+book+of+magic+in+practice

