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Julekalendere, julehæ�er, julekort, julemærker, juleuroer,
julespil, juleopgaver og massevis af kravlenisser - udgik i
en jævn strøm fra Frederik
Brammings tegnebord igennem seks år�er. Men hvem
er denne Frederik Bramming, hvis nisser i den grad
er blevet en del af den danske jul? Det fortælles i denne
bog, som sam�dig fortæller
om hans livsværk, der også
rummer tusindvis af humoris�ske illustra�oner. Et stykke
dansk kultur, som er i fare for at forsvinde, fordi det var
beregnet �l at blive klippet ud, brugt og slidt eller hørte
sammen med aktuelle ar�kler i aviser, ugeblade og �dsskri�er - og derfor �l sidst endte i kaminen!

I Skudt i rumpen og andre fortællinger fortæller mormor sine
to børnebørn om, hvordan det
var at være en lille, genert pige
med to meget ældre søstre, der
skabte uro i hjemmet, hvor en
enlig mor arbejdede hårdt for
at forsørge familien og kæmpede bravt for at opdrage børnene. Men selvom hun var en lille
forsig�g pige, kunne det gå galt.
Specielt, når hun fulgte i hælene på to uregerlige søstre,
som var fuld af ballade og betragtede lillesøsteren som
en klods om benet. Bogen er fyldt med små, sørgmuntre
fortællinger �l (op)læsning for de 6-10 årige. Den vil også
skabe genkendelse for ældre genera�oner, som kan læse
den for og snakke med de yngste om, hvordan det var at
være barn dengang!

Anders Hjorth-Jørgensen: Nisser her, der og alle vegne
- bogen om Frederik Bramming.
216 sider, illustreret. Udkommer oktober 2014.
1. udgave, so�cover. Kr. 200,- (ekskl. evt. porto).

Eva Søvsø: Skudt i rumpen og andre fortællinger.
Illustreret af Ingrid Rørbæk. Udkommer september 2014.
86 sider, illustreret.
1. udgave, so�cover. Pris kr. 150,- (ekskl. evt. porto).

Bogen for den, der ønsker
overblik over stenalderens
perioder og de kulturer, som
har e�erladt sig spor - ikke
blot i Raklev Sogn men i Danmark som helhed.
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Jens Nielsen: Strej�og gennem stenalderen i Raklev
Sogn. 130 sider, illustreret.
Udkom november 2013.
1. udgave, hardcover.
Kr. 150,-. (For medlemmer af
Raklev Lokalarkiv kr. 100,-)
Bogen forhandles ikke af
Forlaget desAHJn, men
bes�lles ved henvendelse �l
e-mail: rudbirthe@larsen.dk.

Jyderups historie går ﬂere
hundrede år �lbage, men
sta�onsbyens kun 140 år.
Denne årbog fortæller om de
mennesker, der var med �l at
skabe historien. Nogle drog
udenfor sognet og skabte historie der. Andre kom udefra
og påvirkede byens udvikling.
Og så var der dem, der blev
født i sognet og blev livet
igennem. Deres små og store
fortællinger foldes her ud
sammen med begivenheder,
der har sat sit præg på by og omegn!
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Anders Hjorth-Jørgensen: Jyderup-bogen 2014.
100 sider, illustreret. Udkommer november 2014.
1. udgave, so�cover. Kr. 100,- (ekskl. evt. porto).
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Forlaget desAHJn

har som hovedformål at udgive publika�oner
med et indhold præget af mine interesser. Blandt
disse er min fødeby Jyderups lokalhistorie, tegneseriernes historie og udvikling samt tegneren
Frederik Brammings bidrag �l den danske jul.
Ind�l videre er det resulteret i en række fagbøger, men på forberedelsesstadiet er en kriminalroman baseret på et mord
i Bjergsted-skoven i 1932.
I forlængelse af bogprojekterne �lre�elægger og
holder jeg foredrag. De
indgår også i forlagets �lbudskatalog.
Sam�dig påtager jeg mig
redak�onelle opgaver - herunder �lre�elæggelse og lay out af bøger og pjecer. Det kommer bl.a. �l udtryk i min kones, Eva Søvsøs, to
autoﬁk�ve børnebøger, som forlaget har udgivet i 2014, samt i Jens Nielsens Strej�og gennem
stenalderen i Raklev Sogn, som Raklev Lokalarkiv
udgav i 2013.
Anders Hjorth-Jørgensen
Kalundborg, juli 2014

Forlaget desAHJn

Fjorddalsvej 3, 4400 Kalundborg
tlf. 26 23 32 20
e-mail: desahjn@mail.dk
webside: www.desahjn.dk

Udgivelser:

:

Med udgangspunkt i forfa�erens rige oplevelser med tegneserier under opvæksten
i 1950’erne fortæller bogen
om hans arbejde med mediet i de følgende år�er og
om spændende mennesker,
han mødte, og begivenheder, han deltog i undervejs.
Sam�dig trækker den linier
fra den debat, der omgav
tegneserierne i 1950’erne,
�l i dag, hvor holdningen �l
tegneserier har ændret sig
radikalt. Anmelderne skrev
bl.a.: ”... et unikt indblik i, hvorfor og hvordan den danske
tegneserieverden er endt, hvor den er i dag. Det er en persons syn på og forståelse af en �d og et miljø, som han har
præget og været en del af de sidste 45 år.”

Eva Søvsø har kaldt sin bog Pigen
med de sørgmodige øjne. Men
hvorfor var pigens øjne sørgmodige? Var hun ked af det? Havde
nogen drillet hende? Havde hun
familie? Venner? Følte hun sig
alene i verden? Eller ... ?
Om det - ensomhed, familieformer og det at blive set og
anerkendt - handler denne højtlæsningsbog for de 5-7 årige.
Sammen med Ingrid Rørbæks
poe�ske illustra�oner lægger
bogen med sine mange emnemæssige lag op �l, at børn og voksne taler sammen om
det at være barn for mange år siden. Er det også sådan at
være barn i dag?

Anders Hjorth-Jørgensen: Opdraget �l terror? Erindringer fra de kulørte siders brogede verden. 300 sider, illustreret. Udkom juni 2013. 2. le�ere redigerede udgave,
2013, so�cover. Pris kr. 250,- (ekskl. evt. porto).
En bog med erindringsglimt og
fotos fra byen, dens kultur, erhverv og folkeliv fra 1874, hvor
jernbanen lagde sporene forbi,
og ind�l 1970, hvor Skovvejen
“truede” med at adskille det
gamle Jyderup fra sta�onsbyen.
Men også en bog med �lbageblik �l det, der gik forud, fra
middelalderen �l den dag, hvor
en sta�onsbygning, et hotel og
en købmandshandel blev anlagt
på bar mark en kilometers vej
fra kirkebyen og sa�e gang i en
bemærkelsesværdig udvikling.
Anders Hjorth-Jørgensen: Sta�onsbyen Jyderup – et signalement med �lbageblik �l �den før. 364 sider, illustreret. Udkom oktober 2011. 2. le�ere reviderede udgave,
2. oplag, 2012, so�cover. Pris kr. 250,- (ekskl. evt. porto).

Eva Søvsø: Pigen med de sørgmodige øjne. Illustreret af
Ingrid Rørbæk. Udkom april 2014. 34 sider, illustreret.
1. udgave, hardcover. Pris kr. 125,- (ekskl. evt. porto).
December er nok Danmarks
mest tradi�onsrige måned.
Forude ligger julen, men
igennem år�er har vi danskere igennem julemåneden
taget forskud på den store
høj�d. Adventslys tændes,
julekalendere åbnes, Frederik Brammings kravlenisser
myldrer frem, oplyste guirlander og juletræer præger
gadebilledet, forretningernes legetøjsvinduer bliver
levende og meget, meget
mere. Sådan er det i dag, og
sådan var det i 1950’erne.
Bogen giver et kalejdoskopisk portræt af barndommens jul
i Jyderup - og enhver anden dansk sta�onsby - i 1950erne
med blik �l de omkringliggende år�er.
Anders Hjorth-Jørgensen: Ved jule�d i Jyderup.
64 sider, illustreret. Udkom november 2012.
1. udgave, hardcover. Pris kr. 100,- (ekskl. evt. porto).

