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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:
”Ud over at være et personligt erindringsværk er bogen
en veritabel dansk tegneseriehistorie.” (Steﬀen Kronborg
i lektørudtalelse �l bibliotekerne)
”... 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.” (Carsten Fogh
Nielsen i web�dsskri�et Nummer 9)
”Danmarksmesteren i tegneseriehistorie giver et indsigtsfuldt billede af kunstartens vandring fra kioskens smudslitteraturhylder �l kunstmuseernes sale.” (Søren Vinterberg
i Poli�ken)
Anders Hjorth-Jørgensen: Opdraget �l terror? Erindringer
fra de kulørte siders brogede verden.
300 sider, illustreret. Udkom juni 2013.
2. le�ere reviderede udgave, 2013, so�cover. Kr. 250,-.
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En bog om stenalderen i Raklev Sogn og om de for�dsminder, som her stadig ses i landskabet. Men det er også
en bog for enhver, der ønsker at få et overblik over stenalderperioderne i almindelighed og de kulturer, som har
e�erladt sig spor - ikke blot i Raklev Sogn men i Danmark
i det hele taget.
Jens Nielsen: Strej�og gennem STENALDEREN i Raklev
Sogn. 130 sider, illustreret. Udkommer november 2013.
1. udgave, hardcover. Kr. 150,-. (For medlemmer af Raklev
Lokalhistoriske Forening kr. 100,-)
Bogen forhandles ikke af Forlaget desAHJn, men kan bes�lles ved henvendelse �l e-mail: rudbirthe@larsen.dk.
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har som hovedformål at udgive publika�oner
med et indhold præget af mine interesser. En af
disse er indsamling af viden om og dokumenta�on af den by, hvor jeg voksede op, sta�onsbyen
Jyderup på Vestsjælland, og dens historie. Denne
interesse er resulteret i ind�l videre ﬁre bøger.
Igennem en stor del af mit liv har jeg også beskæf�get mig med tegneserier.
Som resultat heraf har forlaget udgivet Opdraget �l
terror? - erindringer fra de
kulørte siders brogede verden. Den indeholder mine
erindringer fra 65 år med
tegneserier.
På forberedelsesstadiet er
en bog om Frederik Bramming - bl.a. om hans bidrag �l den danske jul og 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 gerne redak�onelle
opgaver - herunder �lre�elæggelse og lay out af
bøger og pjecer.
Anders Hjorth-Jørgensen
Kalundborg, oktober 2013
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Jyderup er ekspanderet voldsomt siden 1970, men sporene af den gamle kirkeby
og den unge sta�onsby lader
sig ikke skjule. Jyderup-fotos
– dengang og nu! re�er opmærksomheden mod disse
spor ved at sams�lle gamle
fotos med nu�dige af lokaliteterne. Facader er pudset
op, nye forretninger er ﬂy�et
ind, skilte er �ernet eller kommet �l, bu�kker er nedlagt og
indre�et �l beboelse. Men
konturerne er de samme.
Jyderup-fotos – dengang og
nu! rummer en kommenteret spadseretur igennem dagens Jyderup med en lille stak gamle fotos og postkort indenfor rækkevidde �l sammenligning.

I Herfra min verden går! fortæller forfa�eren om sin �lknytning
�l Jyderup og om sin families vej
�l byen og væk derfra igen.
I bogen optræder derfor både
adel, bønder og fa�glemmer,
præster og tækkemænd, smede
og landarbejdere, fabriksarbejdere og håndværkere m.ﬂ. Sam�dig bringer bogen erindringsglimt fra den periode, hvor forfa�eren trådte sine barnesko
i Jyderup og omegn og ﬁk lagt
grunden �l det, han tog videre
med sig i livet.
Herfra min verden går er en meget personlig bog, men
også en bog om verden, som den var engang.

Anders Hjorth-Jørgensen: Jyderup-fotos – dengang og nu!
48 sider, illustreret. Udkom oktober 2010.
1. udgave, so�cover. Pris kr. 100,- (ekskl. evt. porto).
En bog med erindringsglimt om
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).

Anders Hjorth-Jørgensen: Herfra min verden går!
144 sider, illustreret. Udkom juni 2012.
1. udgave, so�cover. Pris kr. 100,- (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).

