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.
Anders Hjorth-Jørgensen: Jyderup-fotos – dengang og nu!
84 sider, illustreret, so�cover. 2. udgave., 2016.
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, so�cover. 3. reviderede udgave, 2015.
Pris kr. 250,- (ekskl. evt. porto).

Forfa�eren fortæller om sin
�lknytningen �l Jyderup og om
familiens 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.
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Anders Hjorth-Jørgensen: Herfra min verden går!
146 sider, illustreret. 2. udgave, 2015, so�cover.
Pris kr. 100,- (ekskl. evt. porto).
December er 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. 1. udgave, 2012, hardcover.
Pris kr. 50,- (ekskl. evt. porto).
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.... 10 års
lokalhistoriske
bøger skrevet
og designet med
hjerne og hjerte!
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har på �ende år siden 2010 udgivet en lang
række bøger om Jyderup og omegns lokalhistorie. Det ville måske være nærliggende at tro, at
mængden af fortællinger ville begrænse sig �l
to, tre, måske ﬁre tynde bind, men det har ind�l
nu vist sig ikke at holde s�k. Meget er allerede
blevet fortalt, men jeg ved, at der gemmer sig
langt mere lokalhistorie, som bare venter på at
komme på tryk.
Jeg vil selv fortsæ�e med at lede e�er fortælingerne, men sam�dig giver jeg meget gerne plads
i årbøgerne �l andre, som har erindringer om
Jyderups lokalhistorie. Og husk det, der sker i
dag, er historie i morgen!
Anders Hjorth-Jørgensen
Kalundborg, september 2019

Forlaget desAHJn

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

Årbøger
Årbøger:

Jyderups historie går ﬂere
hundrede år �lbage, men sta�onsbyens kun 145 år. Uden
mennesker, ville der dog ikke
være historier, og det er nogle
af disse, denne årbog handler
om. Heriblandt drog enkelte
både udenbys og udenlands og
skabte en historie der. Andre
kom udefra og påvirkede byens udvikling igennem mange
år. Og så var der dem, der blev
født i sognet og blev livet igennem. Læs bl.a. om familien
Schultz og vejen �l Kina, Tornved, Høed, Ellebjerg, Jyderups
savværker, grevefamilien i Jyderup, forskønnelsesforeningen og meget meget mere.
Disse små og store fortællinger af ﬂere forfa�ere foldes
ud sammen med begivenheder, der har sat præg på
by og omegn, i Jyderupårbogen, som er udkommet siden 2014! Og ﬂere er
på vej
vej!
Hver bog er rigt illustreret i
s/h og farver. Alle er på 100
sider og koster kr. 100,- .

Nyhed:

I 1970 blev sognekommunerne Holmstrup,
Skamstrup-Frydendal,
Mørkøv, S�gs Bjergby
og Jyderup slået sammen �l storkommunen Tornved.
I bogen tager Inge-Lis
G. N. Madsen, arkivar
i Jyderup og Tølløse
Lokalarkiver, læserne
på en guidet tur igennem disse fem sognekommuner ved hjælp
af gamle postkort- og
fotomo�ver.
Turen starter og ender ved Skarresø.
Undervejs går den forbi huse, som stadig eksisterer, og
matrikler, hvor nyt byggeri har ersta�et det, der var, igennem smukke landskaber, århundredgamle landsbyer og
nyetablerede sta�onsbyer. Alt sammen beskrevet i fortællinger, som kny�er det, vi ser, �l nu�den.
Inge-Lis G. N. Madsen: Rundtur i den �dligere Tornved
Kommune. 82 sider, illustreret, so�cover.
1. udgave, 2019. Pris kr. 100,- (ekskl. evt. porto).

