
Overvejer du at  få 
en bog udgivet?
Det er nu muligt at 
få en bog udgivet for 
beskedne midler.

Har du et manuskript lig-
gende, eller har du planer 
om at skrive en bog, så er 
det muligt gennem dette 
koncept.

• Du skriver bogen
•  Vi tilbyder 

produktion, 
udgivelse og salg

Det er overkommeligt at 
få en bog på gaden selv i et 
meget lille oplag.
Forlaget Kahrius har mere 
end 30 års erfaring med 
selvudgivelse. 

På hjemmesiden minegen-
bog.dk har man mulighed 
for at indtaste oplysninger 
om sit bogprojekt. Ud fra 
de indtastede oplysninger 
udregner vi en pris på pro-
jektet.

Du binder dig ikke til noget, 
selv om du udfylder ske-
maet. Du modtager et tilbud, 
som du efterfølgende kan 
vælge, om du vil gøre brug 
af.

Vi tilbyder:
• Drøftelse af bogprojektet
•  Gennemlæsning af manu-

skript
•  Korrekturlæsning og ret-

telse
• Evt. tekstforbedring
•  Tildeling og registrering af 

ISBN-nummer
• Opsætning af bogsiderne
•  Fremstilling af bøgerne i 

det valgte oplag

•  Pligtaflevering til Det 
Kongelige Bibliotek

•  Registrering i Dansk Bog-
fortegnelse m.v.

• Hjælp til markedsføring
•  Salg af bogen via vores 

webshop
•  Salg af bogen til boghand-

lere via Dafolo A/S eller 
DBK.

Konceptet er for dig, der 
muligvis har fået afslag på 
en forlagsbetalt udgivelse, 
eller hvis du selv har valgt 
at bestemme over bogens 
indhold m.v.

Konceptet er også for dig, 
der ønsker en helt privat 
udgivelse i et lille oplag 
til familien eller en anden 
mindre kreds.

Vi kvalitetsvurderer som så-
dan ikke indholdet i bogen, 
men vi er gerne behjælpe-
lige med korrekturlæsning, 
tegnsætning m.v.
Vi modtager din tekstfil 
til videre bearbejdning og 
opsætning. Vi har også 
produceret enkelte bøger ud 
fra maskinskrift og endog 
fra håndskrift.

Ønsker man sin bog sat til 
salg gennem boghandelen 
og i bogwebshops samt til 
bibliotekerne, er det muligt, 
idet vi tilbyder ISBN-
nummer og registrering af 
udgivelsen.

Konceptet betyder, at du 
betaler for produktionen og 
registreringen.

Efterfølgende afregner vi 
dig for de solgte bøger. Af-
regningen omfatter 56% af 
bogens vejledende udsalgs-
pris, som du selv fastsætter.
 De 44 % anvendes til 
boghandleravance og til 
anden administration og 
forsendelse.

Skulle alt dette have din 
interesse, så gå ind på 
minegenbog.dk og udfyld 
skemaet – vi vil så snarest 
muligt vende tilbage med et 
konkret tilbud.

Du kan også udfylde ske-
maet på side 13 her i avisen 
og sende det til Forlaget 
Kahrius, Them-Centret 10, 
8653 Them.

Se forlagets aktuelle 
udgivelser
Side 8-9-10-11

Sådan oplever 
forfatterne  
at få udgivet  
hos 
Forlaget 
Kahrius
Side 6-7

min bog.dkSelvudgivelse Forlaget Kahrius
2016/2017

Udgivelse på mindre og alternative 
forlag betyder, at bøger, som de store 
forlag fravælger, eller bøger, som 
forfatterne ikke ønsker redigeret i, 
alligevel har mulighed for at udkomme.

Læs her, hvad Jyllands-Posten har skrevet:

”Den er også et godt eksempel på, at de såkaldt alterna-
tive forlag sagtens kan levere værdifuld politisk litteratur 
i en situation, hvor traditionelle forlag i profittens navn 
synes at forgabe sig på krimier og kogebøger.
De små, ikke blot i nationernes selskab, har ofte mere at 
byde på end de store og måske mere, end de selv tror.”

Citat fra anmeldelse i Jyllands-Posten af Jørgen E. Peter-
sens bog ”De sorte kinesere”.

ISBN 978-87-7153-169-5

9 788771 531695
– Da arbejdshesten trak Danmark fra bonde- til industrisamfund

Hestearbejde

A
rnold A

ndersen             H
estearbejde 

K
ahrius

Arnold Andersen

Arbejdshesten, der i århundreder havde trukket landbrugsredskaber og fragtet 
passagerer og gods fra egn til egn, mødte ved åbningen af jernbanen København 
– Roskilde i 1847 sin første dampdrevne konkurrent, mens den næste, loko-
mobilet kom omkring 1870. Siden fulgte et hav af jernbaner over hele landet, 
dels som konkurrenter, og dels det modsatte. I tiden omkring første verdens-
krig, kom de første traktorer, som de rene og skære konkurrenter, men under II 
verdenskrig kom hestekøretøjet til at spille en altafgørende rolle for samfundets 
opretholdelse. Det er derfor tankevækkende, at der skulle gå over 100 år fra den 
første mekaniske konkurrent kom til syne, og til traktorerne for alvor, havde 
udkonkurreret arbejdshesten i 1960érne. 

Fra vores stand på BogForum 2015

Spørgsmål og svar 
om selvudgivelse
Side 4-5
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Lidt historie

Virksomheden på Industrivej 12 i Knudlund ejes stadig af Forlaget Kahrius. Her har vi indrettet et supermoderne foto-studio til 
udlejning på timebasis, og her har vi vores fjernlager. De øvrige lokaler udlejes, og der er lige nu nogle ledige kontorlokaler.

”Selvudgivelse”, Forlaget Kahrius
Udgivet november 2016
Grafisk opsætning: Forlaget Kahrius
Tryk: OTM Ikast

Forlaget Kahrius
Them-Centret 10
8653 Them
CVR 21578894
Tlf. 40 55 70 22
www.kahrius.dk
www.minegenbog.dk

Åbningstid:
Mandag-fredag 9.00 - 14.30

Them kendes nok 
bedst på osten og på 
de små trehjulede 
Winthercykler.

Them er placeret i Det 
Midtjyske Søhøjland 10 km 
syd for Silkeborg og 8 km fra 
Himmelbjerget.

Det er en naturskøn egn, 
som vi holder meget af.

Forlaget har til huse i Them-
Centret 10, som er et lille 
butikscenter i Them By, hvor 
vi holder til i en nedlagt 
bankfilial.

Vi laver al administration, 

bogopsætning og salg fra vo-
res adresse i Them. Bøgerne 
printes ikke hos os selv, men 
på udvalgte trykkerier.

Alle forlagets udgivelser 
er fremme og klar til salg i 
bogbutikken. Du er i øvrigt 
meget velkommen til at 
sidde og prøvelæse inden 

evt. køb. Det er næsten det 
samme, som du kan gøre hos 
Them Ost – prøvesmagning 
før køb.

Du er meget velkommen til 
at besøge os og drøfte dit 
bogprojekt. Ring gerne og 
aftal et møde på 72624962.

Vi holder til i Them

Forlaget Kahrius er 
en virksomhed med 
dybe rødder.

Det hele startede som bog-
forlag og lille trykkeri i 1974, 
men gennem årene er der 
sket en del forandringer. Det 
er dog stadig Torben Kahr, 
der som stifter af virksomhe-
den sidder ved roret.

Efter en række år med bog-
forlag i lille skala kom der 
mere gang i firmaet i 1984, 
hvor der blev udvidet med 
udgivelse af en lokalavis. I 
1986 flyttede firmaet ind 

i en erhvervsejendom på 
Industrivej 12 i Knudlund 
Industriområde. Der skete 
en kraftig vækst med indkøb 
af store trykmaskiner og 
ansættelse af flere medar-
bejdere, og virksomheden 
fungerede som en fuldser-
vice grafisk enhed, der havde 
både landsdækkende og 
mange lokale kunder inden 
for reklame, tryk og avispro-
duktion.
 I to omgange blev loka-
lerne for små, så der blev 
bygget til.
 Virksomheden var efter-
hånden blevet omdannet til 
et aktieselskab med dat-

terselskaber for henholds-
vis grafisk produktion og 
lokalavisudgivelse. Gennem 
årene blev der opkøbt en del 
mindre trykkerier, som blev 
sammenlagt med vores eget 
trykkeri.
 I 2007 blev de to dat-
terselskaber frasolgt, og 
virksomheden fortsatte med 
bogforlagsaktiviteterne.
 Gennem alle årene var 
firmanavnet DIXIT, men ved 
frasalget i 2007 fulgte navnet 
med, så der måtte beslut-
tes et nyt navn. Det blev 
Kahrius, der blev valgt som 
den gamle virksomheds nye 
navn.

 I de senere år besluttede 
vi at kaste os over selvudgi-
velser og etablerede koncep-
tet Min Egen Bog, som siden 
har haft en rivende udvik-
ling.

Siden 1980 har vi hvert år 
udgivet MARKEDSBO-
GEN, lige som vi også siden 
1980 hvert år har udgivet 
Julius-Tegninger. Traditio-
nen med disse udgivelser 
har glædet os, og de passer 
fint ind sammen med vores 
øvrige forlagsvirksomhed. 
Både MARKEDSBOGEN og 
Julius-Tegninger sælges også 
i boghandlen. 

Kunne du 
tænke dig at 

udgive en bog?
så udfyld og indsend skemaet på 
minegenbog.dk, så sender vi et 

uforpligtende tilbud til dig.

Du kan også ringe til Dorte  
på tlf. 72 62 49 62  

og få en snak om din bog.

Forlaget Kahrius

Jesuskirkens krypt
Nina Haldor Hansen

Historien om bryggerfamilien Jacobsens 
gravkrypt i Jesuskirken

I 1891 forærede Ny Carlsberg-bryggeren Carl Jacob-
sen og hans hustru Ottilia Valby en kirke.
Den blev kaldt Jesuskirken.
Inden for kirkens mure skulle indrettes et begravelses-
sted for familien Jacobsen.
Bogens forfatter, Nina Haldor Hansen, har været rund-
viser i Jesuskirken og kender hver en krog af den rigt 
udstyrede krypt. 
En spændende historie bliver fortalt i bogen, hvor læse-
ren bliver præsenteret for kunstværker, symboler, bre-
ve, dagbøger, 30 sølvkranse sendt til familien Jacobsens 
begravelser og et væld af arkitekt Vilhelm Dahlerups 
tegninger og udkast.
146 sider. Format 17 x 24 cm. Hardcover. 
Illustreret med fotos.
Pris: 198 kr.

Ganske få kilometer fra vores arbejdsplads finder man Saltenprofilet. Det er Danmarks største indlandsprofil. Man ser jorden 
afdækket som en anskuelsestavle i Danmarks geologiske udvikling gennem millioner af år. 
Øverst er et sandlag fra istiden, derefter glimmerler, gytje og brunkul, som stammer fra den tid, da egnen var dækket af mægtige 
sumpe med halvtropiske planter og kæmpefyr. I det lagdelte gytje kan man være heldig at finde frø af kæmpefyr og tydelige 
aftryk af blade fra de træer, der voksede her for millioner af år siden.
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Vi holder til på Them-Centret 10 i en tidligere bankfilial  med kontor, butik og lager. Det er her, 
vi har vores daglige arbejde med administration, opsætning og salg af bøgerne. Da vi er placeret 
i et lille center med butikker, var det naturligt for os at åbne vores egen bogbutik, hvor alle vores 
udgivelser er udstillet, og folk kan komme i butikken og købe.
Vi er meget glade for vores lokaler, hvor der også er fine muligheder for, at vores forfattere kan 
komme og drøfte deres udgivelser.
Der er rigtig godt ”gang i butikken” –  vi udgiver således i snit en ny bog hver uge året rundt!

Her finder du os

Hvem er vi?

Torben Kahr
Den ”gamle” i virksom-
heden. Torben har drevet 
grafisk virksomhed siden 
1974 med erfaring fra bog-
produktion og udgivelse. 
Desuden har han arbejdet 
med trykkeri og avisudgi-
velse.
 Aktuelt er Torbens 
funktion administration, 
bogføring og også fotogra-
fering. Hvert år redigerer 
han MARKEDSBOGEN og 
administrerer hjemmesiden 
markedskalenderen.dk

Torben kan kontaktes på  
forlaget@kahrius.dk og på 
tlf. 40 55 70 22.

Forlagsudgivelserne 
fra Kahrius er 
tilgængelige for 
salg de steder, hvor 
der normalt sælges 
bøger.

Det gælder i alle landets 
boghandlere og i bogweb-
shops som eksempelvis Saxo. 
Det er dog vores erfaring, at 
boghandlerne ikke normalt 
rekvirerer bøgerne, før 
kunderne efterspørger dem. 
Derfor er det vigtigt, at for-
fatteren selv hjælper til med 
udbredelsen af kendskabet til 
bogen. Efterspørgslen kom-
mer sjældent af sig selv.

Sådan sælges bøgerne

Du får en god afregning ved salg af din 
bog gennem os
Eksempel:

Butikspris: 148 kr. 
Du får 82,88 kr. 
for hver solgt bog.

 Ud over salget gennem 
de normale kanaler sælges 
bøgerne også via Forlaget 
Kahrius’ egen webshop, som 
du finder under domænet 
kahriusshop.dk, og i forla-
gets bogbutik.

De fleste forfattere sælger 
også selv deres bøger – 

eksempelvis, når der holdes 
foredrag m.v.

Forlaget sørger for registre-
ring af bøgerne både over 
for bibliotekerne og over for 
boghandlere. 

Forlaget afregner forfatterne 
for salget kvartalsvis.

Du får derudover hele 
afregningen for de bøger, 
du selv sælger.

Afregningen er udregnet, 
efter du selv har betalt for 
produktion af bøgerne.

Antra Kahr
Forlagets interne korrek-
turlæser. Antra laver også 
opsætning af bøger.
 Tegnsætning og gram-
matik er hendes force; hun 
har erfaring med sprogun-
dervisning, oversættelser 
og korrekturlæsning.

Antra kan kontaktes på 
korrektur@kahrius.dk

Ulla Leth
Husets grafiker. Ulla står 
for opsætning af bøger, 
grafisk formgivning af 
bogomslag samt forlagets 
hjemmesider. 
 Hun sørger også for bø-
gernes ISBN-registrering. 
 Ulla har stor erfaring 
fra reklamebureau, tryk-
keri og avisproduktion.

Ulla kan kontaktes på  
ulla@kahrius.dk og på  
tlf. 72 62 49 60.

Dorte Wirenfeldt
Dorte står for den indle-
dende kontakt med vore 
forfattere.
 Hun udarbejder tilbud 
og træffer aftale med for-
fatterne om udgivelserne. 
Det er Dorte, der sørger 
også for udsendelse af pres-
semeddelelser og anmel-
dereksemplarer.
 Da Dorte er uddannet 
boghandler, er hun den na-
turlige medarbejder i vores 
bogbutik og webshop.

Dorte kan kontaktes på  
dorte@kahrius.dk og på  
tlf. 72 62 49 62.
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Spørgsmål og svar
Hvad er en 
lektørudtalelse?

En lektørudtalelse er en 
begrundet vejledning til bib-
liotekerne vedrørende deres 
køb af bogen.
 Alle vore forlagsudgivel-
ser indsendes med henblik 
på en lektørudtalelse. Det er 
dog ikke alle udgivelser, der 
opnår en udtalelse, og vi har 
ingen indflydelse på dette.

Bliver min bog 
anmeldt i aviserne?

Vi aftaler med dig, i hvilket 
omfang der skal sendes 
anmeldereksemplarer til 
aviser m.v. Der er dog ingen 
garanti for, at en bog bliver 
anmeldt. Ofte er det muligt 
at opnå en nyhedsartikel om 
udgivelsen i et lokalt medie.

Kan I sende 
materiale ud til 
pressen?

Ja. Vi er behjælpelige med 
udarbejdelse og udsendelse 
af pressemeddelelser i et vist 
omfang.
 Vi udsender også anmel-
dereksemplarer af bogen 
efter aftale. Dette arbejde be-
tales der ikke ekstra for, men 
du betaler portoudgifterne.

Læser I korrektur på 
min bog?

Ja, vi tilbyder korrekturlæs-
ning, men ikke redigering. 
Der betales særskilt for dette, 
men du får en fast pris på 
arbejdet, så du kan vælge, 
om du ønsker korrekturen.

Får jeg en vurdering 
af, om mit manu-
skript er godt nok?

Da der er tale om selvudgi-
velse, hvor du selv betaler 
omkostningerne, vurderer vi 
som sådan ikke dit manu-
skript. Vi forbeholder os dog 
ret til at afvise et projekt, 
hvis det er underlødigt, 
krænkende eller ulovligt. 

Skal jeg betale skat 
af salget af min bog?

Hvis du har overskud på 
din bog, skal du betale skat 
af overskuddet. Du skal 
dog ikke betale skat, før din 
afregning fra forlaget over-
stiger det, du har betalt for 
produktionen af din bog. Et 
eventuelt overskud opgives 
som honorar, det vil sige B-
indkomst.

Må jeg bruge 
billeder fra 
internettet i min 
bog?

Nej, det må du ikke, med-
mindre du har en aftale med 
den, der har ophavsretten til 
billedet.
 Vi er behjælpelige med 
at skaffe billeder, der ikke 
skal betales for, idet vi har et 
abonnement på billeder fra 
Colourbox.

Kan jeg udgive 
under pseudonym?

Ja, det kan du. Vi skal kende 
din identitet, men vi offent-
liggør den ikke.

Udgiver I også 
digtsamlinger?

Ja, det gør vi selvfølgelig. 
Desværre sælger digtsamlin-
ger traditionelt ikke så godt. 
Vi anbefaler derfor, at man 
bestiller et begrænset oplag.

Kan min bog købes 
på Saxo?

Ja, alle vore forlagsudgivelser 
bliver bragt til salg i forskel-
lige bogwebshops, herunder 
Saxo.

Må jeg godt selv 
sælge min bog?

Ja. Ved privatudgivelse 
modtager du hele op-
laget og kan sælge eller 
give væk frit, som du 
ønsker.
 Ved forlagsudgivelse 
er det jo også dine bø-
ger, så du kan frit sælge 
løs.

Betales der 
ekstra for 
opsætning af 
bogomslaget?

Nej, det gør der ikke. Opsæt-
ning af bogomslag er indreg-
net i det tilbud, vi giver på 
bogproduktionen.

Jeg skal bruge nogle 
gode billeder til 
temaet i bogen, kan 
I hjælpe mig med 
det?

Ja. Ofte kan vi finde billeder 
i Colourbox, som er gratis, 
når vi står for bogens pro-
duktion og salg.

Har I illustratorer 
tilknyttet forlaget?

Ja, vi har forskellige kon-
takter. Der skal dog betales 
særskilt for udarbejdelse af 
illustrationer. Det er dog gra-
tis at anvende illustrationer 
fra Colourbox, når vi står for 
produktion og udgivelse.

Kan I oversætte min 
bog til engelsk/tysk 
eller et andet sprog?

Nej, vi påtager os ikke at 
oversætte til andre sprog.

Hvem har 
rettighederne til 
min bog?

Ved udgivelse hos os be-
holder du alle rettigheder 
gennem hele forløbet. Du 
er dog bundet til at lade os 
sælge bogen til boghandlere, 
bogwebshops og biblioteker 
i et år fra udgivelsen. Aftalen 
kan forlænges med et år ad 
gangen.

Hvad er 
bogdistribution?

Alle vores forlagsudgivelser 
distribueres enten fra DBK 
eller Dafolo A/S til boghand-
lere og bogwebshops. Det 
betyder, at boghandlerne 
hurtigt kan skaffe din bog 
hjem til salg i deres butikker.

Hvordan skal I 
have manuskriptet 
tilsendt?

Som oftest modtager vi en 
Word-fil med bogens tekst. 
Illustrationer modtages både 
til scanning eller som filer.

Hvor lang tid går 
der, inden jeg har 
bogen?

Det er meget individuelt, 
hvor lang tid der går med 
opsætning, korrektur m.v. 
Men når sidste korrektur 
er godkendt, går der ca. 14 
dage, til bøgerne er klar.

Kommer min bog 
med på bogmessen?

I de sidste seks år har forlaget 
haft en stand på bogmessen.
 I det omfang, vi fortsat 
deltager i årets store bog-
begivenhed, vil forlagets 
udgivelser blive medtaget på 
vores stand.

Hvad er en 
forlagsudgivelse?

En forlagsudgivelse er en 
udgivelse, hvor bogen søges 
solgt gennem boghandlere 
og bogwebshops. Bogen 
påføres et ISBN-nummer, og 
den registreres i Dansk Bog-
fortegnelse. Der indsendes 
også bøger med henblik på 
at få en lektørudtalelse som 
vejledning for bibliotekernes 
køb.
 Bogen sælges også i vores 
bogshop og vores bogbutik.

Kan jeg få min 
bog lavet, selv 
om den ikke skal i 
boghandelen?

Ja. Det kalder vi en privat-
udgivelse. Bogen får så ikke 
noget ISBN-nummer og 
registreres derfor ikke i sy-
stemerne hos biblioteker og 
boghandlere. Der afleveres 
dog to eksemplarer af bogen 
til Det Kongelige Bibliotek. 
Det kaldes pligtaflevering.

Hvad er en 
privatudgivelse?

En privatudgivelse er en 
bogproduktion, hvor du 
selv modtager hele oplaget.
Bogen registreres ikke hos 
boghandlere og biblioteker, 
og den påføres ikke ISBN-
nummer. Der afleveres dog 
altid to eksemplarer til Det 
Kongelige Bibliotek. Det 
kaldes pligtaflevering.

Kan man få lavet sin 
bog i et meget lille 
oplag?

Ja. Minimumsoplaget er 25 
eksemplarer ved privatudgi-

velse og 100 eksemplarer ved 
forlagsudgivelse.

Hvad er et ISBN-
nummer?

ISBN står for International 
Standard Book Number. Alle 
vore forlagsudgivelser påfø-
res et ISBN-nummer, som er 
unikt for hver udgivelse. Ud 
fra nummeret kan man se, 
fra hvilket land og fra hvilket 
forlag bogen stammer. Num-
meret bruges også som iden-
tifikation ved bestillinger.

Kan min bog købes 
hos boghandleren?

Ja. Når din bog er en forlags-
udgivelse, sørger vi for, at 
den bliver registreret, så den 
kan ses på boghandlernes 
skærme.
 Vi sender også løbende 
nyhedsbreve ud til boghand-
lerne med oplysninger om 
nye udgivelser.

Kommer min bog på 
biblioteket?

Alle forlagsudgivelser bliver 
sendt til Bibliotekscentralen 
med henblik på registrering 
og oplysning til bibliote-
kerne om bogens eksistens. 
Nogle bøger opnår en lektør-
udtalelse, som er en vurderet 
anbefaling til bibliotekernes 
bogkøb.

ISBN?

Bog- 
distribution?

BOGMESSE
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 Det er også muligt ved 
besøg at se alle vores øvrige 
udgivelser i vores bogbutik 
på stedet.

Binder jeg mig til 
noget?

Hvis du vælger en forlags-
udgivelse, er du bundet i 
et år. Det betyder, at vi står 
for salget til boghandlere, 
bogwebshops og biblioteker, 
samt at bogen sættes til salg i 
kahriusshop.dk.
 Efter et år kan aftalen 
forlænges, eller du kan vælge 
at få restoplaget udleveret og 
afslutte sagen hos os. Husk, 
at det altid er dig, der har 
ophavsretten til din bog, 
uanset om vi forhandler den!

Hvor hurtigt kan I 
lave et genoptryk, 
og hvad koster det?

Et uændret genoptryk 
tager ca. 14 dage. Du får et 
fast tilbud før trykningen. 
Prisen er ofte væsentlig 
mindre end ved førsteopla-
get, da det jo ikke kræver ny 
opsætning.

Jeg har nogle gamle 
dokumenter. Kan 
I scanne dem og 
sætte dem ind i 
bogen?

Ja. Vi scanner både fotos og 
illustrationer til bøgerne. 
Dette vil også være medreg-
net i dit tilbud.

Kan jeg komme 
og besøge jer og 
få en snak om mit 
bogprojekt?

Ja, du er meget velkommen! 
Vi har åbent alle hverdage kl. 
9.00-14.00 på vores adresse 
i Them ved Silkeborg. Vi 
anbefaler, at du ringer og 
aftaler tid. Så er der kaffe på 
kanden.

Jeg har ikke 
manuskriptet i 
elektronisk form, 
men kun som print. 
Har I en løsning?

Ja. Normalt er det muligt at 
OCR-scanne printede eller 
maskrinskrevne manuskrip-
ter. Teksten bliver så anven-
delig og kan importeres i det 
program, vi laver bogopsæt-
ningen i.

Jeg har selv nogle 
scannede fotos. 
Kan de bruges i min 
bog?

Ja, hvis de er i tilstrækkelig 
god opløsning. Billeder, der 
er gode nok til skærmbrug, er 
ikke altid gode nok til tryk.
 Vi tjekker gerne dine bil-
leder, før bogen produceres.

Hvordan indsender 
jeg teksten til min 
bog?

Hvis du har indskrevet din 
tekst som et Word-doku-
ment, kan du maile os det 
som vedhæftet fil.
 Du kan også sende det på 
en USB-nøgle med posten.

Slidgigt og degeneration
Forståelse og behandling
Sygdommen artrose eller 
slidgigt har langtfra fået til-
strækkelig forskningsmæssig 
bevågenhed, til trods for at 
det drejer sig om en gan-
ske almindelig og plagsom 
folkesygdom med potentielt 
voldsomme følger.
Bogen er en indføring i, hvad 
slidgigt er, og hvilke livsom-
råder lidelsen berører. For at 
kunne belyse dette, er det nødvendigt med en bred 
sygdomsopfattelse, hvor der både inddrages biologi-
ske, psykologiske og sociale forhold. Herudover kom-
mer bogen ind på hele spektret af behandlingsmulig-
heder, der enten gør det muligt at fjerne symptomerne 
eller at leve med dem.
Pris: 289 kr.

Når det gør ondt hele tiden
Behandling af kroniske 
smerter med sund livsstil
Denne bog handler om 
kroniske smerter. Emnet 
har en kedelig aktualitet, da 
hver femte voksne dansker 
er ramt i en eller anden grad. 
Den fysiske smerte defineres 
i et let fatteligt sprog og bely-
ses ud fra kendte og mindre 
kendte og anerkendte smer-
telidelser i bevægeapparatet.
Bogen henvender sig til smerteramte og deres på-
rørende, men også almindeligt interesserede uden 
smerter kan få gavn af at læse den.
Pris: 268 kr.

Hvordan vi kan forhindre, at 
smerter bliver en vej til helvede
En bog om forståelse 
og tackling af kroniske 
smerter
Hvis du har gentagne eller 
varige smerter, er det altid et 
tegn på, at kroppen er syg, 
eller at du er mentalt overbe-
lastet. Smerter forekommer, 
når forskelligartede stimuli 
overskrider en bestemt tær-
skel og skader kroppen. Når 
nervesystemet hele tiden 
bombarderes og overbelastes med smerteimpulser, 
så forstyrres smertesystemet, og der er risiko for, at 
smerten bliver kronisk.
Pris: 268 kr.

Fibromyalgi og andre 
multisystemsygdomme
Personer med fibromyalgi og 
andre multisystemsygdom-
me lever på mange måder 
en ussel tilværelse. Dette 
skyldes ikke blot lidelserne i 
sig selv, men også den mang-
lende forståelse og anerken-
delse af dem i Danmark. 
Bogen kommer ind på, 
hvordan patienten mødes 
i systemet, og hvad der 
ligger bag den manglende 
interesse og i mange tilfælde 
dårlige behandling.
Pris: 258 kr.

Fire bøger om 
smerter                              skrevet af 
cand. psych. Jytte Valborg Nielsen 

Kan jeg ringe 
for at drøfte mit 
bogprojekt?

Ja, du er meget velkom-
men til at ringe til Dorte på 
telefon 72624962 for en snak 
om din bog.
 Hos Dorte kan du også 
aftale et besøg hos os. Vores 
telefontid er fra kl. 9.00 til 
14.00 alle hverdage.

Skal jeg betale 
lagerleje for bøger, 
der opbevares hos 
jer?

Nej, vi opkræver ikke beta-
ling for lagerleje.

Kan jeg bare sende 
mit bogmanuskript?

Vi anbefaler, at du starter 
med at udfylde skemaet, som 
du finder på minegenbog.dk.
 Hvis du ikke har adgang 
til internettet, så ring på 
72624962 og aftal nærmere!

I denne bog beskriver Piet van Deurs blandt meget an-
det sin barndom i Hellerup, skoletiden på Sorø Akademi, 
ungdomstiden på Krogerup Højskole og tiden som ung 
journalist i Køge og i Helsingør. Derudover omhandler 
bogen historiske eksempler fra de mange TV-udsendel-
ser og serier, som gjorde  Piet van Deurs landskendt.

Historiefortælleren nåede i de sidste mange år i karrieren 
at pynte på nationens selvforståelse med en kanon af hi-
storiske dramaer.

Piet van Deurs opdyrkede den fængslende tv-drama-
tiske fortælleform, som vi har set i en stribe program-
serier som “Normannerne”, “Justitsmord”, “Spillet om 
magten”, “Slaget på Rheden” mv. 

“HVAD ER DET?”

328 sider. 
Format 17 x 24 cm.
Hardcover. 
Bogen er rigt illustreret med 
fotos.
Pris: 199 kr.

Piet van Deurs’ 
erindringer

AF EN ANDEN VERDEN
Digte af Jette Gersdorff van Deurs

Det er fortryllende 
digtning – som 
små perler på en 
snor står digtene 
klare og rene 
side ved side i al 
deres enkelhed 
og fører os let og 
elegant gennem 
livet, igennem 
selve væren-i-livet, 
naturen, især havet 
og skoven, det at 
leve – at erindre – 
at prøve at forstå. 

Et kaleidoskop af barndom, ungdom, voksenlivet 
med betragtninger over livet og døden og det at 
være til. Et pust af evigheden.
Gribende står digtene der og erindrer os om at 
huske at leve – livet er her og nu med alle dets 
sanseindtryk.
220 sider. Format 155 x 230 mm. Pris 179,-
Illustreret med forfatterens fotos
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Sådan oplever forfatterne at få 
udgivet hos Forlaget Kahrius

Margit Gade 

Da jeg i 2015 kontaktede 
Forlaget Kahrius for at høre, 
hvordan jeg skulle forholde 
mig med henblik på udgi-
velse af min bog ”Før og 
Nu”, talte jeg med Dorte 
Wirenfeldt, som var venlig 
og imødekommende. 
 Dorte fortalte mig alt om 
produktion, udgivelse og 
salg og sendte mig materiale 
om hele projektet, priser o.l.

Forlaget gennemlæste manu-
skriptet, som jeg sendte til 
dem via mail. Og derefter 
gik det slag i slag.
 Længere hen i forløbet 
talte jeg også med grafiker 
Ulla Leth (også en sød og 
venlig dame), som har stor 
erfaring inden for formgiv-
ning af bl.a. bogens for- og 
bagside.
 Min bog (oplag på 100 
stk.) udkom sidst i maj 2016, 
og er nu solgt på nær to 
eksemplarer.
 Jeg har fået gode tilkende-
givelser fra de, der har købt 
og læst min bog. 
 
Hvis du, der læser dette, 
går rundt med en forfatter i 
maven i håb om udgivelse af 
din bog, kan jeg stærkt anbe-
fale Forlaget Kahrius.

Margit Gade 

Uffe Lohmann 
Rasmussen 

Udgivelse af en bog kan 
virke lidt skræmmende, ikke 
mindst når det, som i mit 
tilfælde, drejer sig om en 

førsteudgivelse. Heldigvis 
var der god hjælp at hente 
hos forlaget Kahrius. Alle 
mine spørgsmål vedr. en 
udgivelse blev grundigt 
belyst af forlaget. Efterføl-
gende, under processen med 
layout, trykning m.m., blev 
jeg holdt løbende under-
rettet om projektet, hvilket 
er af stor betydning, ikke 
mindst, når man som jeg 
er bosiddende i udlandet. 
Sammenfattende kan jeg 
kun beskrive samarbejdet 
med Kahrius som venligt og 
behageligt på en professionel 
baggrund.

Uffe Lohmann Rasmussen  

Mette Sarus 
Hansen

Jeg har altid haft let ved at 
digte,og det er i tidens løb 
blevet til en hel del lejligheds-
sange, men en dag, da jeg 
lige var blevet færdig med en 
særlig drilagtig konfirmati-
onssang, fik jeg den tanke, at 
jeg kunne jo begynde at digte 
rigtigt.
 Mit første digt kom til 
mig, mens jeg lå og vågnede 
og så fugleungerne smutte 
ind og ud af kronen på den 
skønne, store lærk, der stod 
uden for mit soveværelses-
vindue.
 Jeg kan en masse af vore 
skønne, danske sange udenad 
(altså dem før Kim Larsen) 
samt en masse af Piet Heins 
vidunderlige Gruk, og når 
han og de danske digtere 
kunne digte om livets skønne 
sider, hvorfor skulle jeg så 
ikke prøve?
 Jeg fodrer fugle hele året, 
og mine oplevelser ved køk-
kenvinduet, mens jeg spiste 
morgenmad og så ud på 
fuglene, blev snart til en lille 
digtsamling: ”Livets lov”.
 Men jeg vidste jo godt, 
at den slags digte slet ikke 
er moderne og derfor ikke 
regnes for noget hos nutidens 
kulturpaver, så selv om jeg 
gerne ville udgive mine digte, 
vidste jeg godt, at det ikke 
nyttede at sende dem til de 
sædvanlige forlag.
 Jeg viste mine digte frem 
på biblioteket og spurgte, 
hvordan man skulle bære sig 
ad, og de fandt bl.a. Kahrius 
til mig og kopierede siden.
 Jeg fik også mod af en stor 
avisartikel om Maren Haul-
rich, der i en høj alder var 
begyndt at skrive bøger og 
udgive dem. Når hun turde, 
turde jeg vel også.
 Jeg syntes, at jeg burde 
give mig til at læse moderne 
digtere og lånte ”Det” af Inger 
Christensen, men jeg var 

helt ude af stand til at forstå 
bogen, og næste dag skrev jeg 
i frustration et protestdigt, 
som jeg kaldte:”På trods”. Se-
ner læste jeg nogle flere digte 
af hende og blev klar over, at 
hun var bedre end det første 
indtryk af hende, jeg havde 
fået.
 Men jeg ønskede at skrive 
fuldt forståeligt om smukke 
og sjove ting. Og det er jo 
ikke i ret høj kurs for tiden.

Jeg fandt Kahrius på net-
tet, og jeg fik straks hjælp 
og vejledning hos Dorthe 
Wirenfeldt, som senere via 
nettet er blevet en af de gode 
venner, som jeg altid sender 
mit sidste, nye digt.
 Men jeg havde ikke penge 
til at lade bogen trykke og 
spurgte Dorte til råds. Hun 
rådede mig til at prøve at søge 
fondsmidler, og det lykkedes 
mig at få 6.000 kr.
 Resten, ca 4.000 kr., mente 
jeg nok, at jeg kunne klare 
selv, og bogen gik i trykken.
 Jeg var lidt spændt på, 
hvordan mine illustrationer, 
der først var tegnet med 
blyant og derefter trukket op 
med sort kuglepen, ville klare 
trykningen, men det viste sig 
at gå fint, og jeg fik tilsendt 
korrekturen, som jeg for 
øvrigt har haft megen glæde 
af at sende til de venner og 
bekendte, som ikke havde 
fået bogen endnu.

Siden har jeg skrevet en 
masse for mig selv. Først mine 
erindringer, så en illustreret 
billedbog med digte om mor-
somme oplevelser fra min 
barndom, og desuden – nok 
et par gange om ugen – et digt 
om alt, hvad jeg oplevede i 
min have, eller hvad der rørte 
mig ved det, jeg så i TV om 
alt, hvad der sker i verden. Tit 
meget alvorlige digte.
 Jeg har samlet en større 
bunke, men da mit helbred 
ikke mere er godt, tør jeg 
ikke give mig ud i at søge om 
støtte til flere udgivelser.
 Men jeg er meget taknem-
melig over, at Dorte og Kah-
rius i det hele taget har været 
mig en så god hjælp til at få 
mit budskab ud. Det står på 
bagsiden af bogen: ”Skønhed 
findes omkring dig, du. Husk 
at se den, så lever du NU”.

Mette Sarus Hansen

Lizzy 
Søndergaard

Jeg er meget glad for at have 
fået udgivet min bog hos 
forlaget Kahrius. De er altid 
søde og imødekommende, 
ligegyldigt hvilket spørgsmål 
der har været.
 Jeg var meget stolt, da jeg 
stod med den færdige bog i 

hånden. Der er åbnet sig en 
ny og spændende verden for 
mig som forfatter til ”Livska-
pitler og solopgang”.
 Da jeg undervejs af udgi-
velsen blev syg og måtte ud-
sætte udgivelsen, fik jeg den 
bedste støtte og vejledning 
af Dorte i alle de spørgsmål 
og hjælp, jeg måtte have. 
Senere i forløbet og indtil 
bogen blev udgivet havde jeg 
også et godt samarbejde med 
Ulla. 
 Jeg har fået en god og 
professionel hjælp og støtte 
fra mit første møde med 
forlaget og indtil nu. Jeg vil 
helt klart anbefale forlaget 
Kahrius.

Lizzy Søndergaard

Ivan Vath 
Carlsen

I forbindelse med privatud-
givelsen af mine erindringer 

i ”Et søndagsbarn”, som blev 
realiseret i første halvdel af 
2016, vil jeg gerne medgive 
Kahrius min anbefaling. Fra 
tilbud til færdiggørelse har 
vort samarbejde og kom-
munikation været en proces, 
som var professional og 
samtidig som en familiær 
intimitet, som både glædede 
mig og opfyldte mine behov.
 Derfor vil jeg med glæde 
igen benytte mig af Kahrius, 
dersom ånden atter skulle 
komme over mig.

Ivan Vath Carlsen

Et søndagsbarn

Erindringer af Ivan Vath Carlsen

Et søndagsbarn             Erindringer af Ivan Vath C
arlsen  
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Erik Petersen

Vestjyden

Erik Petersen           Vestjyden
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Erik Petersen

I marts måned 2015 døde 
min kone efter 62 års ægte-
skab og jeg blev slået helt ud 
af sorg – sad bare og gloede 
ud i luften – alt var tomt og 
trist.
Men så begyndte jeg at 
skrive – først om min kone 
– senere om mig selv for 
til sidst at begynde på en 
roman – noget, jeg aldrig 
havde prøvet. Idéen opstod 
efter et besøg i Thy, hvor jeg 
gik rundt og så på livet der.
Jeg var færdig med romanen 
i marts i år – og hvad så? Så 
gik jeg på nettet og fandt 
frem til et forlag, der hed 

Karius. Mailede romanen og 
fik omgående svar fra Dorte, 
som gav mig et overslag over 
hvad det ville koste. Samti-
dig kom hun med et tips om 
at søge fondsstøtte. Jeg fik 
10.000 og bad herefter Dorte 
om, at gå i gang. 
I den efterfølgende periode 
følte jeg, at det var det rigtige 
forlag jeg var kommet til. 
Jeg fik hele tiden orientering 
om, hvordan det udviklede 
sig – fik anbefalet en korrek-
turlæser Antra, med hvem 
jeg havde en fornøjelig e-
mail korrespondance – indtil 
vi blev enige om, at nu var 
alle fejl rettet. Dorte sendte 
mig herefter en del fotos, 
hvoraf jeg skulle vælge et 
billede, der skulle på bogens 
forside. Alt gik stille og ro-
ligt, og i dag kom så resulta-
tet. Jeg må sige, at det var en 
flot bog, jeg fik, og jeg vil her 
takke forlagets medarbejdere 
for godt samarbejde – det 
har været en fornøjelse.

Med venlig hilsen
Erik Petersen

En god 
oplevelse

Selvudgivelse fra forlaget 
Kahrius har været en rigtig 
god oplevelse for mig. Jeg er 
ikke professionel forfatter, 
men har alligevel skrevet en 
bog, jeg gerne ville udgive. 

Kontakten med forlaget 
Kahrius har været helt igen-
nem positiv. Der har været 
en venlighed og en seriøsitet 
for mig og mit manuskript. 
Jeg fik hurtigt at vide, hvad 
der kan lade sig gøre, og 
hvad jeg ikke kunne, så jeg 
fik rettet mit manuskriptet 
til. Jeg oplevede et tæt og 
professionelt samarbejde 
omkring opsætningen af 
min bog.
 Jeg kan kun anbefale 
forlaget Kahrius. Jeg har fået 
en god og flot bog ud af min 
selvudgivelse, som jeg er 
stolt af. 
En stor tak til forlaget Kah-
rius og Dorte Wirenfeldt.

Finn Hjortshøj Christensen

Den rene sandhed

- og andre historier om løgn

Forfattersporet på Den Kreative Skole er et skriveværksted, 

hvor fortælleglade, tænksomme og kreative unge mennesker 

i fællesskab og på hver deres præmisser skriver spændende 

historier i feltet mellem fantasi, erfaring og sprog.

Det er anden gang, at Den Kreative Skole udgiver en illus-

treret novellesamling. Og i år har de unge forfattere endog 

den ære at bidrage til fejringen af Den Kreative Skoles 25 års 

jubilæum. 

Som i 2012 har det været en gave, at både nuværende og 

tidligere elever på skolens billedkunsthold samt nogle af for-

fatterne og deres venner har bidraget med illustrationer til 

novellerne. Såvel forfattere  som illustratorer er i alderen 12 

til 17 år, og det er en fornøjelse her at præsentere deres arbej-

der i bogform.

Her er fantasy, krimi, socialrealisme og et enkelt essay at dyk-

ke ned i. Skøre, skæve, rystende og rørende historier. Hvad 

ved vi egentlig om, hvad der sker i hinandens hoveder, når 

fantasien får frit løb? Her er et indblik.

Den rene
sandhed
- og andre

historier
om løgn

Forfattersporets novellesamling

Den Kreative Skole 2013

D
en rene sandhed - og andre historier om

 løgn

Forfattersporet 2013

UDGIV EN BOG!    Forlaget Kahrius
www.minegenbog.dk  Bogudgivelse for beskedne midler. Du skriver bogen, vi klarer resten.
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Jens Jørn 
Graabæk

Hvis du går i tanker om at 
selvudgive en bog, så kan jeg 
anbefale forlaget Kahrius. Du 
vil møde venlighed og støtte 
fra forlagets medarbejdere, 

som du roligt kan ulejlige 
med alle de spørgsmål, du 
kan have angående din 
bog. Jeg har erfaring for, at 
forlaget fastlægger en reel og 
fornuftig pris for trykning af 
en bog. Endelig kan du være 
sikker på, at forlaget står bag 
dig under salgsprocessen, 
men selvfølgelig ikke kan 
give garanti for antal solgte 
eksemplarer. Endelig kan du 
stole på, at forlaget afregner 
kontant hvert kvartal for 
solgte eksemplarer af din bog.

Jens Jørn Graabæk, 
selvudgiver af bogen: 
”Sagaen om sejlskibet 
Frigg”

Fra frygt til fryd

Som førstegangsforfattere 
var det med bekymring, 
at redaktionen kontaktede 

et veletableret forlag som 
Kahrius. Vores bekymring 
blev dog hurtigt gjort til 
skamme, og vi har fra dag ét 
følt os i gode hænder med 
hensyn til alle bogproduk-
tionens aspekter fra idé og 
finansiering til design og 
markedsføring. Bogen blev 
en velskabt sag, der ligger 
godt i både forfatternes og 
læsernes hænder.

Annette Lindberg & Poul 
Grosen Rasmussen

Først går man 
så gruelig 
meget igennem, 
men hvis man 
så ender hos 
Kahrius, kan 
eventyret få 
en lykkelig 
afslutning

På forunderlig vis fik jeg og 
min kammerat, Bjørn Ipsen, 
fingrene i et efterladt manu-
skript fra vores gamle lærer 
på Odense Katedralskole, 
Hans Henrik Jacobsen. Han 
havde været i gang med at 
lave en bog om de 50 år, han 
havde været elev og lærer 
på skolen ,understøttet af 
bidrag fra tidligere elever og 
kolleger, men døde, inden 
han fik afsluttet værket.

I en hengemt plasticpose lå 
den bunke papirer, som vi 
i løbet af et par år har fået  
forvandlet til en fin bog. 
Overskuddet af salget går 
fremadrettet til et legat udle-
veret til en af skolens elever, 
der kan matche benævnelsen 
”En festlig nørd”. 

Mange besværligheder og 
lukkede døre stødte vi på 
under processen, men hos 
Kahrius, som vi fik kendskab 
til på Bogmessen i Bella, 
kunne vanskelighederne 
overvindes, og et fortrinligt 
samarbejde etableredes. Det, 
der gjorde det rigtig rart, 
var deres store imødekom-
menhed og forsikringen om, 
at udfordringerne kunne 
klares, men mest var det den 
pædagogiske måde, Ulla og 
Dorte udviste. Vi følte, at 
netop vores bog var en gan-
ske særlig opgave, og at de 
selv var meget optagede af at 
lave en ”enestående” bog.
Som gammel skolelærer ved 
jeg, at netop det er en særlig 
evne at have. Jeg er næsten 
sikker på, at alle, der har 
fået udgivet deres bøger hos 
Kahrius, har følt lige sådan 
– og jeg kan kun anbefale 
andre at dele deres hjerte-
blod med forlaget.

Vibeke Holme Jensen

Til dig, der 
elsker at 

være kreativ
Fire inspirerende 

bøger af  
Irene Hunderup

Cirka 100 sider med 
mere end 50 forskellige 

idéer i hver bog

Pr. bog 
148,-

Et søndagsbarn

Erindringer af Ivan Vath Carlsen

Et søndagsbarn             Erindringer af Ivan Vath C
arlsen 

K
ahrius

Kahrius

Privatudgivelser
Vi tilbyder også 
at lave bøger som 
privatudgivelser. 
Disse bøger er uden 
ISBN-nummer.

Det kan som oftest være 
erindringer og slægtsbøger, 
der laves i mindre oplag til 
familien og venner, men 

også institutioner eller 
virksomheder, som skal have 
trykt en speciel opgave, eller 
studerende, der skal afle-
vere et skriftligt projekt eller 
speciale, kan bruge denne 
mulighed.

Meget ofte er disse privatud-
givelser trykt i et lille oplag, 
da de jo normalt ikke er 
beregnede for salg.

 Vores minimumsoplag 
for privatudgivelser er 25 
eksemplarer.
 Selv om der er tale om en 
privatudgivelse i et lille op-
lag, så får man glæden ved at 
få sit manuskript produceret 
som en rigtig bog.
 Selvfølgelig kan man selv 
sælge sin privatudgivelse, til 
hvem man har lyst.
 En væsentlig ting ved 

Eksempler på bøger udgivet på  
Forlaget Kahrius som privatudgivelser

Den rene sandhed

- og andre historier om løgn

Forfattersporet på Den Kreative Skole er et skriveværksted, 

hvor fortælleglade, tænksomme og kreative unge mennesker 

i fællesskab og på hver deres præmisser skriver spændende 

historier i feltet mellem fantasi, erfaring og sprog.

Det er anden gang, at Den Kreative Skole udgiver en illus-

treret novellesamling. Og i år har de unge forfattere endog 

den ære at bidrage til fejringen af Den Kreative Skoles 25 års 

jubilæum. 

Som i 2012 har det været en gave, at både nuværende og 

tidligere elever på skolens billedkunsthold samt nogle af for-

fatterne og deres venner har bidraget med illustrationer til 

novellerne. Såvel forfattere  som illustratorer er i alderen 12 

til 17 år, og det er en fornøjelse her at præsentere deres arbej-

der i bogform.

Her er fantasy, krimi, socialrealisme og et enkelt essay at dyk-

ke ned i. Skøre, skæve, rystende og rørende historier. Hvad 

ved vi egentlig om, hvad der sker i hinandens hoveder, når 

fantasien får frit løb? Her er et indblik.

Den rene
sandhed
- og andre

historier
om løgn

Forfattersporets novellesamling

Den Kreative Skole 2013

D
en rene sandhed - og andre historier om

 løgn

Forfattersporet 2013

Kahrius

”Kritik er let, præstationer er svære” 

Winston Churchill 

I min søgen efter at finde ”hemmelighederne” bag de men-

nesker, der gennem tiderne har skabt nogle af verdens største 

og mest beundrede successer, har jeg gjort den erfaring, at 

der ikke findes nogen ”hemmeligheder”. 
De mennesker, jeg beundrer mest, og som har givet mig den 

største inspiration til mit arbejde, er alle karakteriseret ved 

at være gode til at drømme og tro på deres drømme, og så 

har de haft modet til at føre deres drømme ud i livet – uanset 

hvad. 

Jeg har også hele mit liv været god til at drømme, og når jeg 

som barn har leget med mig selv, er det blevet til store og 

spændende ”kampe”, som jeg altid har vundet. 

Jeg har som voksen heldigvis bevaret evnen til at drømme, 

og denne bog er et resultatet af en drøm, som jeg har haft i 

mange år, men som jeg indtil nu ikke har haft modet til at føre 

ud i livet. 

Her er den – ”bogen”.  Den indeholder mine ”hemmeligheder”. 

Bruno Christensen

Kun en dreng fra Hals

Bruno Christensen            Kun en dreng fra H
als 

K
ahrius

disse privatudgivelser er, at 
de altid bliver afleveret i to 
eksemplarer til Det Kongeli-
ge Bibliotek som pligtafleve-
ring. Det betyder, at bogens 
indhold er sikret for efterti-
den også i forbindelse med 
evt. kommende forskning.
 Ved privatudgivelser beta-
les ikke for registrering og 
for salg. Der betales kun for 
de egentlige produktionsom-
kostninger.

Kahrius

Erik Petersen

Vestjyden

Erik Petersen           Vestjyden
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Aktuelle bøger fra Forlaget Kahrius
  ANDEN VERDENSKRIG

En drengs  
dilemma 
Eli Morsèl
Kr. 299,-

Eli stod som barn midt i en kon-
flikt i familien, da nogle af famili-
ens medlemmer var nazister.

Esbjerg Flyveplads
1940 til 1945  
Torben Thorsen,
Morten S. Jensen
Kr. 229,-

Luftkrigen over Esbjerg. Den tyske 
brug og udbygning af Esbjerg Fly-
veplads 1939-1945.

  BIO-, MONOGRAFIER OG 
ERINDRINGER

Kaldet
Birgitte Mølhede 
Bomholt - 
Inger Skov
Kr. 350,-

Bogen er en familiebiografi, der 
følger to generationer i ca. hundrede 
år, bl.a. som missionærer i Afrika.

50 år på Odense 
Katedralskole
Hans Henrik 
Jacobsen
Kr. 100,-

Her beretter HANS HENRIK 
JACOBSEN om de 50 år, han var 
knyttet til skolen som elev og lærer.

KLET
Steen Konradsen
Kr. 120,-

Klet Thi Dieu – et Beckerbarns 
erindringer. Fortalt til og nedskre-
vet af Steen Konradsen

Klokkeklart
Jørn Damgaard 
Andreasen
Kr. 270,-

Østbirk 1947-1967.
Tidsbilleder fra et landsogn i en 
broget verden.

Bogen om mit liv
Finn Christensen
Kr. 148,-

Finn Christensen fortæller om sin 
barndom i ”Villabyen” i det nord-
lige Randers.

Min mor var et 
barn
Udo Tuldi
Kr. 169,-

Man svigtede et barn. Hvordan kan 
det lade sig gøre, uden nogen gør 
noget?

Med brændende 
hu mod en ny 
åndelighed
Johannes Drags-
dahls erindringer
Kr. 198,-

En blanding af fængende og jord-
nære fortællinger, smuk poesi,
personlige dagbøger og dybsindige 
overvejelser om åndelighed.

Før og nu
Margit Gade
Kr. 100,-

Digtede oplevelser, indvævet med 
personlig fiktion, der er blevet til en 
samling korte historier .

Længe siden
Fakta og fabler
Paul Anker Hansen
Kr. 149,-

Et tilbageblik på et liv fyldt med dybe 
rødder til barndom, og voksenliv i 
nærkontakt med dyr og mennesker.

Peter Reimer
Lars Christiansen
Kr. 158,-

Peter Reimer var i sandhed en sam-
mensat personlighed, – ikke en helt 
almindelig tyveknægt.

Selvbiografisk 
erindring
Jan Andersen
Kr. 185,-

Om indvirkningen på et menneskes 
voksenliv, når man ikke sikrer bar-
nets tryghed og omsorg i opvæksten.

Sigrids historie
Else Skou Thirup
Kr. 199,-

En families tabu, tavshed og traumer.
Om den mystiske sygdom akrome-
gali, som forfatterens mor led af. 

Rykket op med rod
Hanne  
McDonald
Kr. 150,-

En velskrevet, dramatisk og sand-
færdig beretning om en tvangspræ-
get og ulovlig adoption.

Det bedste, jeg 
kunne
Tove Rasmussen
Kr. 129,-

”Vi får nogle betingelser her i livet 
til at klare vores opgaver, og jeg har 
forsøgt at gøre mit bedste.” 

En personlig beretning, apologi, om 
man vil, om den mørke kraft bag 
oprøret i tresserne.

Alesh
Man B. Frank
(Frank Bierlich)
Kr. 199,-

Tankespring på 
cykel
Olaf Nielsen
Kr. 190,-

For yndere af hverdagsfilosofi og 
humor.

Hvem var 
Christian Jebsen?
Lars Christiansen
Kr. 128,-

Om den kontroversielle kæmner 
i Kjellerup og hans spionage for 
tyskerne under krigen.

Sjovt og sandt
Torben E.  
Næss-Schmidt
Kr. 298,-

”Formålet med bogen har været at 
skildre min samtid så alsidigt som 
muligt set med mine øjne.”

“HVAD ER DET?”
Piet van Deurs 
åbner sin dagbog
Kr. 199,-

Om Piet van Deurs’ barndom, 
ungdom og hans mange år med 
arkæologiske udsendelser i TV.

Gennem helvede 
to gange
Mette Barslund
Kr. 158,-

En misbrugers erindringer som nar-
koman i tresserne og som patient  
med locked-in syndrom.

Proletarunger
Finn Gøsta 
Nielsen
Kr. 220,-

Om en barndom som forældreløs 
på opdragelsesanstalten Himmel-
bjerggården.

Jeg skred ind over 
broen
Flemming Juul 
Møller Jensen
Kr. 199,-

Forfatteren fortæller om sin opvækst 
og et liv med kriminalitet og indlæg-
gelser på psykiatriske hospitaler.

Troels Kløvedal
En hippie står til 
søs
af Claus Holdt
Kr. 98,-

Claus Holdt, cand. phil., analyserer 
Danmarks mest kendte eventyrers 
livsværk.

Nu er jeg her 
altsaa ganske ene
Sten Jacobsen
Kr. 278,-

En mentalitetshistorisk undersø-
gelse af en kvindeskæbne i industri-
samfundets første fase.

Træk af slægten
Ahlefeldts historie
Preben  
Ahlefeldt-Laurvig
Kr. 300,-

Bogen om slægten Ahlefeldts 
historie.

En bondedrengs
udflugter, følelser
og fortællinger
Verner Brink
Kr. 198,-

Fortællingerne byder på mange 
sjove og detaljerede oplysninger om 
landbrug og sømandskab. 

 BLOMSTERBINDING / 
 DEKORATION

Mit haverum
Irene Hunderup
Kr. 148,-

I denne bog tager Irene dig med på 
havevandring i sin have.

Glædelig  
juleinspiration
Irene Hunderup
Kr. 148,-

Mere end 60 forskellige utradionel-
le forslag til julens dekorationer.

Blomstrende  
bordpynt
Irene Hunderup
Kr. 148,-

Barnedåb, konfirmation, studen-
terfest, fødselsdag – få ideer til 
borddækningen i denne bog!

Blomster til  
hverdag 
og fest
Irene Hunderup
Kr. 148,-

En bog med masser af forslag til, 
hvordan du kan pynte dit bord 
”utraditionelt”.

 BØRNEBØGER
Nissehistorier
Tekst: Hans Erik 
Hansen
Tegninger: Julius
Kr. 128,-

Hyggelige nissehistorier med teg-
ninger af Julius.

Dagen er blå
Elmer Skov 
Nielsen
Kr. 129,-

Dagen er blå - er til børn på ca. 2-5 
år eller så længe, de har lyst til at få 
den læst.

Hvor er Victors 
mor henne?
Anette Grøsfjeld 
Winge
Kr. 189,-

Hvor meget forstår man, når man 
som knap to-årig mister sin mor?  

Klitnissernes 
vinter i Brøndby 
Strand
Jonna Bøgelund 
Larsen
Kr. 129,-

Polle og Putte er to ganske små, hid-
sige og kærlige nisser, der flytter ind 
hos en tyk kone, som de driller.

Dappa & Nappa 
og fantasien, der 
stak af
Pernille Sørensen
Kr. 120,-

Er der virkelig en drage under 
sengen? Spændende børnebog for 
5-9-årige.

Dappa & Nappa.
Verdens mindste 
superhelte
Pernille Sørensen
Kr. 124,-

Dappa og Nappa er verdens mindste 
superhelte. Spændende børnebog 
for 5-9-årige.

MUUUS!!
Monika C. 
Blatschek
Kr. 128,-

Om pigen Charlotte, som pludse-
lig skal finde sig til rette i helt nye 
omgivelser.

Søs flytter hjem 
til Danmark
Helle Granhøj
Kr. 229,-

En sød bog om at flytte hjem til 
Danmark igen efter en udstatio-
nering.

En dansk families 
rejse til Australien
Lisbeth Kolind
Kr. 99,- 

Emilie og Gustav på syv år og deres 
lillebror Mikkel på tre år skal flytte 
til Australien.
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Farlig Tiger væk
LiseLu Neble 
Nielsen
Kr. 40,-

Malou og Louie på Dybbøl Mølle.
Bogen er for 3-10-årige.

Farlig Tiger væk
LiseLu Neble 
Nielsen
Kr. 40,-

Malou og Louie i Gåsetårnet.
Bogen er for 2-6-årige.

Hør en loppe gø
Susan Selander
Kr. 188,-

En ustyrligt spændende fortælling 
for børn, der elsker dyr.

Findes der 
drager?
Jacob Holst 
Lei
Kr. 150,-

Engang for meget længe siden var 
der en lille ridder. Spændende bør-
nebog for 4-12-årige.

Lille Ørn
Mary Olesen
Kr. 128,-

Om dengang, der var indianere, og 
man kunne være cowboy.

Katten Pirucho og 
dens ven musen 
Perico
Stella Maris Gamba
Kr. 80,-

Historien om katten Pirucho og 
musen Perico – en kreativ kat og en 
misundelig mus.

 DEBAT
Lille Arnold Hacke
Jonna Bøgelund 
Larsen
Kr. 149,-

Om et tabubelagt emne: Kvindelige 
psykopater og krænkere. Fiktion.

Danske diagnoser
Eske Holm
Kr. 188,-

Bogen tager en række kontrover-
sielle emner op til debat.

Jødiske drenge-
børn - lavere status 
end hunde
Eske Holm
Kr. 148,-

Et kampskrift mod jødedommens 
omskærelser og mod Mosebøgernes 
love og påbud.

De sorte kinesere.
Kina, Afrika og 
Europa
Jørgen E. Petersen
Kr. 199,-

Om den kinesiske kolonisering af 
Afrika.

 DIGTE
Menneskenes land
Lise Quistgaard 
Raben
Kr. 125,-

Lise Quistgaard Raben har gendig-
tet nogle myter og beretninger fra 
det gamle Grønland.

Fra en anden 
verden
Jette Gersdorff van 
Deurs
Kr. 179,-

Gribende står digtene der og erin-
drer os om at huske at leve – livet er 
her og nu med alle dets sanseindtryk.

Livets lov
Mette Sarus Hansen
Kr. 99,-

Naturdigte mest inspireret af udsig-
ten fra forfatterens køkkenvindue  
– skrevet fra 2012 til 2015.

Se i kærlighedens 
have
Jesper Hjøllund
Kr. 75,-

Digtene beskriver ærligt og smukt 
ungdommens tabte kærlighed og en 
hjælpeløs kamp imod skizofreni.

Regndans med 
snubletråde
Peter Blicher Dam
Kr. 175,-

Digtene er tanker eller fantasier 
over personlige oplevelser, livsbetin-
gelser eller skelsættende hændelser.

Korona
Hanne Raunow
Kr. 150,-

Digte, der drejer sig om naturen i og 
omkring mennesket – og erotikken.

 HISTORIE/ 
 LOKALHISTORIE

Klostervæsenets 
oprindelse og 
virke i Danmark
Torsten Deckert
Kr. 159,-

De kristne klostre fra middelalderen 
har haft en umådelig stor betydning.

Forlis og strandin-
ger de sidste 300 år 
ved Djurslands 
klinter
Peter Sørensen
Kr. 168,-

Rædsel og død var med i 300 ulyk-
ker fra de sidste 300 år. Skibe blev 
slået til vrag mod Djurslands kyst.

Hjerter i brand
Frederik Berggren 
Smidt
Kr. 199,-

Gennem kærlighed og krig i 
1800-tallets Danmark kommer vi 
tæt på dem, som gik forud for os.

Jættestuebyggerne
Arkitektur i Dan-
marks stenalder
Svend Illum 
Hansen
Kr. 195,-

Næsten 3000 megalitgrave findes 
stadig bevaret og fredet i det danske 
landskab. 

De blinde pionerer
Poul Lüneborg og 
Ebbe Espersen
Kr. 200,-

Om stifterne bag Dansk Blinde-
samfunds Lokalkreds for Aarhus, 
Randers og Viborg amter okt. 1911.

Om forfatterens arbejde på Thule-
basen i Grønland og B-52-flystyrtet 
den 21. januar 1968.

Baser, Grønland 
og den kolde krig
Jens Zinglersen
Kr. 198,-

 HUMOR
Muntre klummer
Ole Eklund
Kr. 149,-

’Muntre klummer” er en saltvands-
indsprøjtning, der bringer humøret 
i top – og kan varmt anbefales.

Rygeost og  
røgtobak
Ole Eklund
Kr. 249,-

En farce med ekstra blink i øjet.

 HÅNDARBEJDE
KUMIHIMO
Flettede bånd og 
snore
Pernille de Boer
Kr. 280,-

En arbejdsbog med 80 mønstre og 
opskrifter fra Peru og Japan.

 JAGT- OG FISKERI
Mit engelske 
jagteventyr
Uffe Lohmann 
Rasmussen
Kr. 199,-

Om mange forskelligartede jagtop-
levelser gennem de seneste 18 år.

Fjeld- og vild-
marksture
Peter Qvist
Kr. 198,-

En guide til naturoplevelser og 
fiskeri i Norden.

Med telt og fiske-
stang i 10 norske 
nationalparker
Peter Qvist
Kr. 178,-

Oplevelser fra ture i ti udvalgte 
norske nationalparker.

 KOGE- OG BAGEBØGER
Kedelige Kager - 
Nej tak!
Anne-Marie  
Illum Thougaard
Kr. 195,-

Alle opskrifter i denne bog er glu-
ten- og hvedefri.

 KRIMI OG SPÆNDING
Det man aldrig 
glemmer
Michael Skovgaard  
Pedersen
Kr. 150,-

Skal løsningen findes i den uskønne 
fortid, eller er morderen lige foran 
næsen af dem?

 KROP OG SIND, SUNDHED
Paradentose-
forebyggelse og 
-behandling
Gert Bjørndal-
Mølgaard
Kr. 149,-

Hvorfor ses undertiden recidiv?
Beskrivelse af en efterbehandling 
som minimerer anvendelse af 
antibiotika. 

Livskapitler og 
solopgang
Lizzy Søndergaard  
Kr. 150,-

Dagbogen om oplevelsen af sorg og 
glæde i sundhedsvæsenet.

Autismen tæt på
Karin J. Frihed 
Kr. 159,-

Interviews med søskende til børn 
og unge med autisme.

Slidgigt og  
degeneration
Jytte Valborg 
Nielsen
Kr. 289,-

Forståelse og behandling. En ind-
føring i, hvad slidgigt er, og hvilke 
livsområder lidelsen berører.

Fibromyalgi og 
andre multi-
systemsygdomme
Jytte Valborg 
Nielsen
Kr. 258,-

Om hvordan patienten mødes i 
systemet, og hvad der ligger bag den 
manglende interesse.

Når det gør ondt 
hele tiden
Jytte Valborg 
Nielsen
Kr. 258,-

Behandling af kroniske smerter med 
sund livsstil.

Hvordan vi kan 
forhindre, at smer-
ter bliver en vej til 
helvede
Jytte Valborg 
Nielsen
Kr. 268,-

En bog om forståelse og tackling af 
kroniske smerter.

ALS – sygdommen 
uden håb
Ketty Hjøllund  
Kr. 199,-

En barsk beretning om en uhelbre-
delig sygdom i alle dens faser fra de 
første symptomer til den sidste nat.

Når jeg engang 
bliver lykkelig...
Fania 
Wajntraub-Korski  
Kr. 348,-

Fania Wajntraub-Korski tager de 
handlinger op, der påvirker vores vej 
til lykke.

Hvor er mine 
forældre?
Fania 
Wajntraub-Korski  
Kr. 275,-

Denne bog fremlægger en analyse 
af ca. 1400 anonyme breve skrevet 
til netbrevkassen.

I dag er der et håb!
Lene Kamp 
Kristensen  
Kr. 100,-

En beskrivelse af forfatterens historie: 
Sårbarhed, som senere i livet har ført 
til sygdommen paranoid skizofreni.
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Du må ikke gå, 
mor
Karina Rohrberg 
Jessen  
Kr. 149,-

Otteårige Frederik fik en blodprop 
i hjernen. En barsk beretning om 
mod, sammenhold og kærlighed.

Autisme – det 
usynlige handicap
Nanny Daugaard 
Kr. 139,-

En mors fortælling. Hvad er 
autisme? Hvorfor rammer det lige 
os? Hvordan gør vi? Og så videre.

Syg af forebyggelse
Mogens Jepsen 
Kr. 175,-

Et opgør med, at forebyggelse og 
sundhedsfremme kun er godt. 

Forkølelse og dens 
følgesygdomme
Niels Mygind
Kr. 120,-

Aaaa-THJU! Så – nu er du forkølet 
igen, og det bliver du ca. 100 gange 
i dit liv.

Min vej gennem det 
danske sundheds-
system – vorherre 
bevares!
Lena Mortensen
Kr. 229,-

En tur igennem det danske sund-
hedsvæsen er ikke for sarte sjæle.

Tanker om  
retspsykiatri
Glenn Hansson 
Kr. 299,-

Denne tekstsamling har til formål 
at give en idé om, hvad en patient 
kan få af tanker om retspsykiatrien. 

Din angst og mig
Paul Erik 
Planitzer
Kr. 150,-

Om at blive i stand til at ændre sine 
følelser fra noget fastlåst til noget 
konstruktivt.

Samvær og  
samtale med 
mennesker med 
sindslidelse
Robert Frank
Kr. 200,-

Et overblik over meget af det, som 
opstår i samvær og samtale med 
sindslidende mennesker.

I sjælens rige
Jesper Hjøllund
Kr. 148,-

Om overvindelse af psykisk syg-
dom gennem bevidstgørelse.

Kontinuitet 
og dyssocial 
personlighed
Lisbeth  
Nicolaisen
Kr. 280,-

Om mennesker, der udøver 
vold forklædt som kærlighed. 

Når sjælen 
bryder ud
Noa Octavia 
Justesen 
Kr. 200,-

Indblik i et liv med virvar og smerter 
som konsekvens af stress.

Det kolde gys 
og engle i sne
Poul Kahr
Kr. 175,-

En billedbog med en vinterbaders 
oplevelser.

 KUNST - KULTUR
Kulturugerne i 
Viborg
Karin Bang
Kr. 200,-

Bogen belyser et stykke af Viborgs 
kulturhistorie i 1960’erne.

Kreative ideer
Peter Rye Vadmand
Kr. 179,-
.

En idebog til undervisere og pæda-
goger samt til alle folk, der aldrig 
holder op med den kreative leg.

Billedkom-
munikation.
Parafraser
Peter Rye 
Vadmand
Kr. 290,-

Inspirerende bog med omfattende 
beskrivelse af parafraser. Et godt 
værktøj i undervisningssituationer.

Jesuskirkens krypt.
En del af historien
Nina Haldor 
Hansen
Kr. 198,-

Under Jesuskirkens kor findes en 
enestående gravkrypt, hvor Brygger 
Carl Jacobsen og familie er begravet.

Om Marie-Clémentine Valadon. 
Degas kaldte hende Maria, og Tou-
louse-Lautrec – Suzanne.

Skrækkelige Maria
Margit Rieks
Kr. 149,-

En mor på 
anklagebænken
Eske Holm
Kr. 179,-

Marie Krøyer og Vibeke.
Et skuespildrama og dets tilblivelse.

 LEDELSE/INNOVATION
Innovationens  
Dynamik
Johan Hviid
Kr. 350,-

Om den måske mest komplekse le-
delsesmæssige udfordring, nemlig 
hvordan man får succes med inno-
vationsledelse.

 NATURVIDENSKAB
Hvad i himlen...
over Danmark
Jesper Grønne
Kr. 375,-

Det bærende element i bogen er de 
mange billeder af himlens fæno-
mener. En bog med et højt fagligt 
niveau.

Elementteorien.
Teorien om  
universet
Joen Zachariasen
Kr. 149,-

Denne teori beskriver, hvad det 
tomme rum består af.

Niels Bohr må 
vende sig i sin grav
Thomas Grønlund 
Nielsen
Kr. 100,-

Om fornægtelsen af kernekraften.

 REJSER
Grønland retur
Jørgen Rønde
Kr. 199,-

Om forfatterens liv i Grønland fra 
1959 til 2007.

UD!
Kari Tokvam
Kr. 228,-

En dagbog fra skoven. Med bogen 
giver forfatteren sit bud og prakti-
ske råd om vildmarkslivet.

Med splitflag og 
højagtelse
Poul Grosen Ras-
mussen (Red)
Kr. 195,-

Otte fortællinger om livet og dan-
nelsen ombord på et ØK-skib i 
1960´erne.

Sagaen om sejl-
skibet 
”FRIGG”
Jens Jørn Graabæk
Kr. 290,-

Om ni spændende år på havene i et 
gammelt sejlskib. Til bl.a. De Vestin-
diske Øer, Grækenland og Caribien.

Dage med Frans af 
Assisi.
En vandring
Else Marie Dybdal
Kr. 129,-

Bogen er ikke om Frans’ liv. Det er en 
meditativ vandring med ham. 

Mellem stjerner og 
midnatssol
Annelise Bruus
Kr. 198,-

Om at vandre, fiske, bo i telt i naturen 
alene rundt i verden som 60+.

 ROMANER
Trangen til 
eksistens
Bine Herold
Kr. 179,-

Hun elskede ham, han var hendes, 
og hun var hans, men hun ville for 
alt i verden ikke forcere noget.

Nød kan lære...
Troels Mikkelsen
Kr. 199,-

Delvis baseret på forfatterens egne 
oplevelser gennem en mere end 
tredive år i den humanitære verden.

Den elskede leder
- og de særligt 
egnede
Stig Wørmer
Kr. 279,-

En satirisk-absurdistisk roman om 
en elitær institution, der ledes af en 
personlighedsforstyrret leder.

En kynisk og til tider surrealistisk, 
humoristisk fortælling om sex, be-
gær, magt, utroskab og egoisme.

Snylteren
Esben Mielonen 
Krogh
Kr. 169,-

Om en ung mand, som starter en 
bande, Fuckfingers, som får flere 
tusinde medlemmer i Europa.

Hæler – 
Fuckfingers
Flemming Juul 
Møller Jensen
Kr. 199,-

Fortsættelse til Hæler - Fuckfingers.

Europa –  
Det 4. rige
Flemming Juul 
Møller Jensen
Kr. 199,-

Fortsættelse til Hæler – Fuckfingers 
og Europa – Det 4. rige.

Guds Rige – 
Tusindårsriget - 
Nytårsaften
Flemming Juul 
Møller Jensen
Kr. 199,-

En fængselsroman med indblik i 
verdenen indenfor murene.

Pengestrømmen
Flemming Juul 
Møller Jensen
Kr. 249,-

 SAMFUND
Han valgte 
Danmark
A. Batko Topcagic
Kr. 159,-

En fortælling, som forfatteren håber 
vil motivere læsere til at realisere de-
res drømme og værne om verdens 
dejligste fællesskab og samfund.

Ungdoms-
oprøret
En introduktion
Claus Holdt
Kr. 98,-

Om en undtagelsestilstand i 
Danmarkshistorien.

 FANTASY
Martin Fox 
Rejsen til Ursopia
Jesper Gullemann
Kr. 250,-

Første del af fantasyfortællingen om 
drengen Martin Fox og hans rejse til 
Ursopia.

Enkeltbillet til  
Kosmos
Science fiction-  
roman
Frank Lerbæk
Kr. 249,-

Magnus lokkes til at flyve væk fra 
sin egen og Jordens skygge og ind i 
et helt andet og ukendt univers.

Historiens Tempel
Anira og Det 
Mørke Væsen
Nino Rasmussen
Kr. 149,-

Anira lever et ubekymret liv sam-
men med sine forældre, indtil hun 
møder en mystisk fremmed ved 
navn Eusuna.
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 SPIRITUALITET
Kong Pukkelrygs 
Saga
Ingvart Thyge 
Christiansen
Kr. 220,-

Kong Pukkelrygs Saga er en eventyr-
lig saga for større børn og for voksne.

 UNGDOMSBØGER
Vennerne fra 
Verdenstræet
Sjælebånd
Michael Kammeyer
Kr. 170,-

Vennerne fra Verdenstræet. Sjælebånd 
er andet bind i serien om Miri og 
hendes venner fra landet Skjold.

Sofie H. og ferien i 
Klitmøller
Daniele Berardino
Kr. 199,-

Krimi. Det bliver en noget anden 
ferie, end de havde forestillet sig. 

Tvillinge-
stjernen
Hannah Ranch
Kr. 179,-

Kan hovedpersonen opfylde den 
profeti, der er lagt på hendes skuldre? 

The Hybrids
Forvandlingen
H. I. J. Jensen
Kr. 97,-

Kan bogens hovedperson finde sig 
selv i det rod, hun er blandet ind i? 

 ØKOLOGI
Vitalitet
- fra muld til 
mave
Jens-Otto 
Andersen
Kr. 198,-

Næringsstofferne i vore fødevarer 
er vigtige, men alt peger på, at også 
deres vitalitet er afgørende.

 ØVRIGE UDGIVELSER
Specielle breve
Grå Starcke
Kr. 99,-

Breve, der giver eftertanke og tåler 
genlæsning. Breve vekslet mellem 
andre personer kan give et nærvær – 
selv for tredjemand. 

Fjordnære 
prædikener
Paul Chr. 
Arnbak
Kr. 100,-

Bogen består af et kapitel med prædi-
kener holdt i Oue og Valsgaard kirker 
samt et kapitel med digte og sang.

Den lille instruk-
tionsbog til større 
arbejdsglæde
Margrethe  
Christensen 
Kr. 129,-

42 nemme genveje til forandring.
Den gode arbejdsplads – vær selv 
medskaberen!

Aktuelle bøger fra Forlaget Kahrius
Landbrugets 
udvikling
Verner Brink
Kr. 198,-

Landbrugets udvikling fra tidligere 
tiders jordbrug og husdyrhold til 
vore dages moderne landbrug.

Porten.
Fortællinger
Niels Rose
Kr. 149,-

I Porten berettes om begivenheder, 
der kan have fundet sted i perioden 
1945 - ca. 1990 på Fyn.

Min tabte barn-
dom 
og 
Udenfor række-
vidde
Birgit Rasmussen
Kr. 249,-

To beretninger. En bog om trau-
matiserede flygtninge. Velegnet til 
undervisningsbrug.

ISBN 978-87-7153-169-5

9 788771 531695
– Da arbejdshesten trak Danmark fra bonde- til industrisamfund

Hestearbejde

A
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ndersen             H
estearbejde 

K
ahrius

Arnold Andersen

Arbejdshesten, der i århundreder havde trukket landbrugsredskaber og fragtet 
passagerer og gods fra egn til egn, mødte ved åbningen af jernbanen København 
– Roskilde i 1847 sin første dampdrevne konkurrent, mens den næste, loko-
mobilet kom omkring 1870. Siden fulgte et hav af jernbaner over hele landet, 
dels som konkurrenter, og dels det modsatte. I tiden omkring første verdens-
krig, kom de første traktorer, som de rene og skære konkurrenter, men under II 
verdenskrig kom hestekøretøjet til at spille en altafgørende rolle for samfundets 
opretholdelse. Det er derfor tankevækkende, at der skulle gå over 100 år fra den 
første mekaniske konkurrent kom til syne, og til traktorerne for alvor, havde 
udkonkurreret arbejdshesten i 1960érne. 

Hestearbejde
Arnold Andersen
Kr. 259,-

Da arbejdshesten trak Danmark fra 
bonde- til industrisamfund.

Jack Russell  
Terrieren
Lars Frennesen
Kr. 250,-

Om udvikling, opdræt, valg af op-
drætter, køb af hvalp og meget mere.

En forsvundet 
løjtnant 
Fernando Arrabal
Oversat af  
Viveca Tallgren
Kr. 168,-

Om hvordan krigen kan ramme en 
familie. Om Fernando Arrabals fars 
fængsling og forsvinden. 

Sådan bruger du 
bilens aircondition
Hans Jørn 
Bertelsen
Kr. 35,-

En vejledning i komfortmæssig 
såvel som økonomisk betjening af 
bilens aircondition. 

Et vidunderligt 
sammenhold
Ole Lind
Kr. 198,-

Forfatteren var tilsluttet Jehovas 
Vidner i 46 år. Bogen bygger på 
erfaring fra den tid.

kahrius.dk
ISBN 978-87-7153-041-4

9 788771 530414
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Udover en indførelse i billedkunsten behandler bogen 
”Billedkommunikation – Parafraser” kunstbetegnelserne 
kopi, plagiat, replik, pastiche og appropriering.
Parafrasen optager en vigtig, central plads i bogen sam-
men med farver, komposition, tableaux vivants, collage/
assemblage, skulptur og billedmanipulation.
Til flere af bogens afsnit er udarbejdet kreative øvelser 
lige til at gå til.

Bogen er især egnet til både lærer-og pædagogsemina-
rier og billedkunstlærere generelt, da der opereres i feltet 
mellem kunsthistorie og praksis og samtalen herimellem.                                               

Billedkunstlærer på Louisiana Signe Oslev

Afsnittet om parafraser gør bogen speciel, da denne 
billedkunstneriske udtryksmåde ikke tidligere har været 
beskrevet så indgående og på en særdeles kompetent 
måde.           

Pensioneret seminarielektor i billedkunst  
Ole H. Villadsen

Bogen er inspirerende med sin omfattende beskrivelse af 
parafraser. Som helhed vil den være et godt værktøj i 
mange undervisningssituationer og interessant læsning 
for alle, der interesserer sig for billedsprog.

Billedhugger Keld Moseholm Jørgensen

En bog, der er dejlig frodig og forståelig – og med masser 
af illustrationer.

Kunstmaler Hans Voigt Steffensen

Peter Rye Vadmand

Billedkommunikation
Parafraser

Kreative ideer

af Peter Rye Vadmand
Bogen henvender sig først og fremmest til 
alle billed- og kunstinteresserede, herunder 
de, der blandt andet vil opleve mere om pa-
rafraser i billedkunsten.

Ud over en indførelse i billedkunsten be-
handles kunstbetegnelserne kopi, plagiat, 
replik, pastiche og appropriering. Parafrasen 
optager en central plads i bogen, ligesom 
farver, komposition, bevægelse, tableaux 
vivants, collage/assemblage, skulptur og bil-
ledmanipulation behandles i særskilte afsnit 
med en del kreative øvelser.

Bogen kan naturligvis læses i sammenhæng, 
men dens forskellige afsnit er lige så meget 
tænkt som idéskabende diskussionsoplæg 
som horisontudvidende.

Bogen Kreative ideer er en idebog til under-
visere og pædagoger samt til alle folk, der 
aldrig holder op med den kreative leg. 

Den gennemgående idé er at anvende be-
grebet ånd og forsøge at finde og skabe den 
i de projekter, bogen behandler.

Bogens emner er behandlet således, at idé-
erne kan anvendes fra børnehavealderen 
til plejehjemsalderen – så alle er parat til at 
finde ånden i udtrykket! 

Bogen er på 160 sider og indeholder 
240 illustrationer. Hardcover. 
Format: 27,5 x 22,5 cm. Pris: 290,-

Bogen er især egnet til både 
lærer- og pædagogseminarier 
og billedkunstlærere generelt, 
da der opereres i feltet mellem 
kunsthistorie og praksis og 
samtalen herimellem. 

Billedkunstlærer på 
Louisiana, Signe Oslev

af Peter Rye Vadmand

Bogen er på 120 sider og indeholder 
mange illustrationer. Spiraleret. 
Format: 17 x 24 cm. Pris: 179,-

Kreativitet i undervisningen

Naturen og landbruget er ikke en reduktiv størrelse, vi kan justere og kontrollere, 
men en utrolig kompleks og genial organisme, vi skal understøtte og værne om. 
Bogen udstiller udfordringen vi står over for, og dokumenterer samtidig en bund-
logisk og nødvendig vej, vi kan gå… 
En retning imod et paradigmeskifte, hvor vi globalt begynder at samarbejde 
med vores ressourcer i naturen, landbruget og forarbejdningsindustrien. I stærk 
kontrast til det, der foregår i dag, hvor vi forsøger at kontrollere og ændre den 
komplekse natur, vi har fået i gave. Mange, der ser på kloden, befolkningstilvæk-
sten og efterspørgsel efter kød, tror, at den eneste vej til mætte maver er effektivt 
landbrug… 
At vejen, som Jens-Otto peger på, så samtidig ser både æstetisk, sanselig, social, 
sjov, intens og dragende ud, gør det kun mere interessant. Naturen kan så glim-
rende og på naturligste vis selv…

Fra bogens forord af Søren Ejlersen. Kok, drivende kraft i iværksætteri og innovation i virksom-
heden Aarstiderne, og leder af skolehave-projektet ’Haver til Maver’ siden 2006.

Om vitaliteten i vore 
fødevarer
Næringsstofferne i vore fødevarer 
er vigtige, men alt peger på, at 
også deres vitalitet er afgørende.

Vitalitet – fra muld til mave

136 sider
Format 210 x 270 mm

Pris 198,-

UDGIV EN BOG!  Forlaget Kahrius
www.minegenbog.dk  
Bogudgivelse for beskedne midler. Du skriver bogen, vi klarer resten.
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Felter med * skal udfyldes.

Fornavn*  

Efternavn*  

Adresse*  

Postnummer*  

By*  

Telefon  

E-mail*  

   
Indholdstype*  

   Roman, biografi, digtsamling, slægtsbog, børnebog,  
studieopgave eller andet

Bogformat*   H 29,7 x B 21 cm - A4

    H 21 x B 14,8 cm - A5

    H 23 x B 15,5 cm

  H 24 x B 17 cm

    H 20,5 x B 20,5 cm

Andet format  

Antal sider*                                              Heraf farvesider  

Antal foto /  
illustrationer*  

Manuskriptet  
leveres som*  
   Wordfil, tekstfil, maskinskrevet til indskrivning, håndskrevet 

til indskrivning eller andet 

Antal eksemplarer  
(oplag)*  
 Minimum 25 eksemplarer ved privatudgivelse
 Minimum 100 eksemplarer ved forlagsudgivelse med ISBN

Udgivelsesform*   Privatudgivelse (bogen skal IKKE i handel)

    Udgivelse med ISBN (bogen skal i handel)

Evt. kommentarer  

Skemaet udfyldes og sendes i en kuvert til: Forlaget Kahrius, Them-Centret 10 · DK 8653 Them

Få et tilbud på din bog
Det eneste, du 
behøver at gøre for 
at få et tilbud fra 
Forlaget Kahrius, er 
at udfylde skemaet 
her på siden.

Udfyld skemaet og send 
det til forlaget, hvorefter du 
meget hurtigt får et tilbud på 
lige netop din egen bog.

Det er selvfølgelig også 
muligt at udfylde skemaet på 

hjemmesiden minegenbog.
dk.

For at kunne beregne og 
udarbejde et tilbud til 
dig behøver vi svar på de 
spørgsmål, der er i skemaet 
vedrørende bogformat, antal 
sider, antal fotos/illustratio-
ner, og i hvilken form vi får 
manuskriptet.

Vi skal selvfølgelig også 
vide, hvor mange eksem-
plarer af bogen du ønsker 
produceret.

Det tilbud, du modtager, er 
selvfølgelig udregnet efter 
bedste evne ud fra oplys-
ningerne. Hvis tilbuddet har 
din interesse, så udregner vi 
gerne et helt præcist og bin-
dende tilbud efter at have 
modtaget dit manuskript.

Der kan være spørgsmål om 
bogformat eller lignende i 
forbindelse med udfyldelse 
af skemaet, som du ønsker 
at få belyst nærmere. Du er 
derfor altid velkommen til at

maile eller ringe for yderli-
gere oplysninger.

Du er også meget velkom-
men til at komme og besøge 
os for en drøftelse og også 
for at se kvaliteten af vores 
bøger. Ring og få en aftale 
om, hvornår det bedst kan 
lade sig gøre. Vi vil så være 
klar med kaffen.

Du kan ringe og aftale tid 
med Dorte på 72 62 49 62.

Skemaet udfyldes og sendes i en kuvert til: Forlaget Kahrius, Them-Centret 10 · DK 8653 Them

Muntre 
klummer
122 sider
Format: 
148 x 210 mm
Pris: 149 kr. 

Ole Eklund  
- en førsteklasses fortæller

Rygeost 
og 
røgtobak
314 sider
Format: 
170 x 240 mm
Pris: 249 kr. 

Historieskriver Hans-Erik Hansen og 
tegner Jens Julius’ 48 sider med sjove 
og hyggelige historier.

Hyggelig julebog 
for børn og 

barnlige sjæle

128,-

Udgiv en bog!
www.minegenbog.dk
Bogudgivelse for beskedne midler.
Du skriver bogen, vi klarer resten.

Forlaget Kahrius
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Glimt fra BogForum i 
Bella Center 2015

Vores stand på BogForum 2015. Nanny Daugaard fortæller om sin bog ”Autisme – det usynlige handicap”.

Vennerne fra Verdenstræet
Sjælebånd af Michael Kammeyer

Halvelverpigen Miri har et særligt forhold 
til den hvide ulv Lumos. Hun kan nemlig 
læse dens tanker, og ved hendes hjælp kan 
hendes andre venner også gøre det. En 
dag får hun et brev fra overtroldmanden 
Arkibald. Hun skal komme til hans slot 
Svartborg og bestå en prøve for at bevise, 
at hun har ret til at bruge sine telepatiske 
evner.  Hun er nervøs for det, men drager 
alligevel af sted sammen med vennerne 
Shep, Lore, Tristan og Lumos i opfinderen 
Delans luftskib. Efter et uheld befinder 
Miri sig pludselig i det dystre Sumpland, og 
hun får brug for alt sit mod og sine særlige 
kræfter, da et magisk væsen kommer i nød 
og behøver hendes hjælp. 

Vennerne fra Verdenstræet. Sjælebånd er andet bind i serien om Miri og hendes 
venner fra landet Skjold.
Illustreret af Ertaç Altinöz
86 sider. Format 170 x 240 mm. Hardcover. Pris 170,-Bellascenen, BogForum 2015. Torben Kahr og Steff Ejlertsen i samtale om at få udgivet en bog 

hos Kahrius.

Jette Gersdorff van Deurs fortæller på vores stand om sin digtsamling ”Af en anden Verden”.

Stor interesse for bøgerne på vores stand.
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Kahrius støtter Aktion Børnehjælp
Vi donerer en krone pr. solgt bog til Aktion Børnehjælps arbejde for fattige børn i Indien

Vi støtter et 
børnehjem og en 
skole i Nossam i 
Indien.

Flowerence Visdom Skole 
og Børnehjem
I Andhra Pradesh ligger 
Flowerence Visdom Skole 
og Børnehjem. Børnehjem-
met har 70 drenge boende, 
hvoraf nogle har mistet 
deres forældre, men langt 
de fleste af drengene bor på 
børnehjemmet, fordi deres 
forældre ikke har råd til at 
forsørge dem. På børne-
hjemmet får de kost og logi 
samt skolegang, der er med 
til at sikre børnene en bedre 
fremtid. Der er også yoga 
for drengene om morgenen, 
og de får hjælp til lektielæs-
ning om aftenen. Skolen har 
i år åbnet dørene for 168 
børn, der både kommer fra 
børnehjemmet, men også de 
omkringliggende landsbyer.
Tre af de drenge, der bor på 
børnehjemmet, er Kishore, 
Kondaiah og Arunshram på 
henholdsvis ti, otte og syv 
år. Drengene er fætre og er 
glade for at bo på børne-
hjemmet, hvor de også går i 
skole. I ferierne besøger de 
deres familie i landsbyen. 
Forældrene er meget fattige, 

og det er derfor en stor hjælp 
for familien, at drengene 
kan bo på børnehjemmet, 
så de kan få en uddannelse, 
de ellers ikke ville have fået, 
samt kost og logi. Familien 
forsøger at klare sig i hverda-
gen ved at arbejde i marken 
for lokale landejere, hvilket 
ikke er noget, de tjener 
mange penge på – foræl-
dreparret tjener tilsammen 
25 kroner om dagen og ofte 
kun i perioder, da arbejdet 
er sæsonbetinget. Familien 
ønsker, at de tre fætre skal 
være frie til at vælge, hvad de 
vil være, når de vokser op, og 
at skolegangen forhåbentlig 
kan være med til at opfylde 
drengenes drømme.
 
Flere piger i skole
Flowerence Visdom-skolen 
afholdt i februar en ligestil-
lingsdag, hvor også Ak-
tion Børnehjælp deltog og 
hørte, hvordan mange piger 
i området ikke fik lov til 
at komme i skole. Pigerne 
bliver oftest holdt hjemme 
til at hjælpe til i huset, når 
forældrene er ude i marken 
at arbejde. Derudover bliver 
pigerne også giftet væk i en 
tidlig alder, og der er derfor 
ikke tradition for at sende 
dem i skole. Vores indiske 
samarbejdspartner SRD, 
som driver skolen med støtte 

fra Aktion Børnehjælp, har 
derfor sat fokus på, at børne-
ne bliver opmærksomme på 
deres rettigheder. Herunder 
at alle børn uanset køn og 
kaste har ret til uddannelse. 
Det gør de blandt andet ved 
at afholde ligestillingsdage i 
skolerne, hvor børnene kan 
tale om rettigheder og lære 
om ligestilling gennem leg 
og undervisning. Ligeledes 
har SRD også kontakt til pi-
gernes familier, når pigerne 
kommer i puberteten, for 
at opfordre forældrene til at 
lade pigerne blive i skolen. 
Dette har vist at have gode 
resultater, og flere forældre 
bakker op om pigernes 
uddannelse. Selvom mange 
af de fattige familier i de 
omkringliggende lands-
byer har brug for børnenes 
arbejdskraft, har de gen-
nem oplysning fundet ud af, 
hvor vigtigt det er for deres 
børn at komme i skole, og 
Flowerence Visdom-skolen 
oplever, at flere forældre 
ønsker at sende deres børn 
i skole. 

Den nye skolebygning er 
taget i brug
Byggeriet af den nye skole-
bygning er nu færdigt, og 
både børn og lærere er me-
get glade og tilfredse. Det 
er vigtigt, at der er nogle 

gode rammer for under-
visningen, og da den gamle 
skolebygning var faldet helt 
sammen, var det tiltrængt 
med de nye lokaler. For at 
inddrage de spændte børn, 
der har fulgt med i byg-
geriet, fik børnene lov til at 
stemme om, hvilken farve 
skolebygningen skulle have. 
Det blev til en sjov konkur-
rence, og farverne grøn og 
blå pryder nu den fine, nye 
bygning.

Vil du vide mere om Aktion 
Børnehjælp, så læs her: 
www.aktionb.dk/bornehjem-
og-skole/

Gør som os, støt udsatte 
børns uddannelse og sund-
hed. Besøg aktionb.dk/stot-
os/ eller brug mobilepay: 
91528788.
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Kahrius støtter Aktion Børnehjælp
Vi donerer en krone pr. solgt bog til Aktion Børnehjælps arbejde for fattige børn i Indien

Hvad vi ellers laver på  
Forlaget Kahrius
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Forlaget Kahrius

MARKEDSBOGEN 2017
37. årgangKalenderbog med 

oplysninger om 
markederne  
i Danmark

Kræmmermarkeder
Loppemarkeder

Bagagerumsmarkeder
Hestemarkeder

Julemarkeder
Legetøjsmarkeder

Dyrskuer

Se i bogen,  
hvor du bestiller 

stadeplads og 
meget, meget 

mere

På lopperoggenbrug.dk kan 
man finde steder i Danmark, 
hvor der sælges loppeting, 
antikviteter og genbrugsting. 
Det handler om faste salgs-
steder, såsom marskandisere, 
genbrugsbutikker og antik-

vitetshandlende. Genbrug er 
det store hit lige nu i Dan-
mark, og på hjemmesiden 
kan alle, der har et salgsted, 
oprette det gratis.

Gennem mere end 30 år har 
forlaget udgivet MARKEDS-
BOGEN, som er en årsudgi-
velse med informationer om 
markeder i Danmark.

I MARKEDSBOGEN er 
der blandt andet oplysnin-
ger om, hvor man bestiller 
stadeplads, hvad det koster, 
og hvad der må sælges. I alt 
er der svar på 27 spørgsmål, 
som markederne har oplyst.

Der er tale om en bog på 
ca. 250 sider i A5-format, 
med oplysninger om ca. 400 
markeder.

Bogen henvender sig 
fortrinsvis til kræmmere 
og handlende på landets 
markeder. 

Det er i MARKEDSBOGEN, 
at markedsarrangører og 
leverandører meddeler sig 
i forhold til alle de menne-
sker, der deltager i de mange 
markeder gennem hele året 
og over hele landet.

MARKEDSBOGEN udkom-
mer hvert år den 1. februar.

Mange køber bogen som 
faste abonnenter.
Pris: 190 kr.

For markedsgæsterne er 
MARKEDSLISTEN en guide 
til landets markeder. Det er 
et lille hæfte, der i kalender-
form fortæller om, hvor og 
hvornår der er marked.
MARKEDSLISTEN trykkes i 
et oplag på 100.000 eksem-
plarer, der udleveres gratis 

på landets turistinformatio-
ner, på visse markeder og 
direkte hos forlaget.
Man kan få sendt et eksem-
plar ved at sende 10 kr. i 
frimærker til forlaget.

MARKEDSLISTEN udkom-
mer hvert år den 1. februar.

MARKEDSBOGEN MARKEDSLISTEN

Landets absolut førende 
hjemmeside med markeder. 
Markedskalenderen.dk har 
flere end ni millioner side-
visninger om året. 
 På hjemmesiden kan alle 
oprette deres markeder, lige 
fra store kræmmermarkeder 
til et lille, privat loppemar-
ked på hjemmeadressen. 
Hver dag oprettes der gen-
nemsnitligt 25 nye markeder, 
og der er typisk opslag om 
flere end 200 arrangementer 
pr. uge.

Via en avanceret søgefunk-
tion kan man få et fint over-
blik over markederne, både 
tidsmæssigt og geografisk. 
Man kan få sine søgeresulta-
ter vist enten som lister eller 
på kort efter behag.
 Markedskalenderen.dk, 
der har fungeret i mere end 
ti år, er lige nu opdateret og 
nyprogrammeret, så den 
også fungerer på alle de nye 
platforme såsom smart-
phones, tablets og iPads.

LopperOgGenbrug.dk
Julius-tegninger
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ISBN 978-87-7153-163-3

9 788771 531633

 Thulesen Dahl har fået varme følelser for Mette Frederiksen,  
og de er tilsyneladende gengældt.

2016

Siden 1979 er der hvert år 
udgivet et hæfte med 64 
udvalgte tegninger, som har 
været bragt i mange danske 
dagblade.
 Denne årlige udgivelse 
er i høj grad blevet anvendt 
som årets mandelgave, idet 
den er udkommet med hen-
blik på julesalget.
 Hæftet kan købes hos 
langt de fleste boghandlere, 
lige som det fås lokalt i andre 
forretninger.
 En del personer køber 
hæftet i abonnement direkte 
hos forlaget.
 Det årlige oplag ligger 

mellem 10 og 15 tusinde 
eksemplarer.
 Hæftet udkommer også 
i forskellige firmaversioner, 
således at firmaer får trykt 
deres eget omslag til det el-
lers fælles indhold. Disse fir-
maudgivelser udsendes som 
en særlig jule- og nytårshil-
sen til firmaernes kunder og 
medarbejdere.
 Julius har sin egen hjem-
meside, hvor man kan se, 
hvilke af de tidligere årgange 
der fortsat kan købes. Klik ind 
på www.juliustegninger.dk

Pris: 49 kr.

Statsministeren er en lille 
bog på 64 sider med 128 af 
de bedste striber af Carsten 
Graabæk.
 Denne års samling er den 
32. i rækken. Tegneserie-
striberne har været bragt i 

mange dagblade, eksempel-
vis i BT. 
 Fra og med sidste år har 
Forlaget Kahrius overtaget 
udgivelsen.

Pris: 88 kr.

MB

MARKEDSLISTEN201634. årgang

JERSLEV HESTE- OG 
KRÆMMER MARKED

24. - 26. juni 2016

Standpris:  
250 kr. pr. 2. inkl. strøm  

+ tillæg for hjørne.
Henv. om stadepladser:  

Tlf. 98 83 11 11  
E-mail:  

info@jerslevmarked.dk 

FRI 
ENTRE

 

Se mere på www.jerslevmarked.dk

•  Midt om natten/ 
Bjarne Langhoff (Fredag aften)

•  Kandis (Lørdag aften)

•  Wild Rose Country Band 
(Søndag eftermiddag)

 

hvis du har brug for flere oplysninger  
om markederne
I MARKEDSBOGEN finder du oplysninger om:
• Hvor der bestilles stadeplads
• Hvad koster sadepladserne
• Hvad må der handles med
• Hvor mange stader var der sidste år
• Hvor mange mennesker besøgte markedet sidste år

Alle disse oplysninger samt mange flere om markederne  
her i MARKEDSLISTEN finder du i MARKEDSBOGEN og  
derudover oplysninger om yderligere ca. 130 markeder.

248 sider
190 kr.

Køb MARKEDSBOGEN

MARKEDSBOGEN Them-Centret 10, 8653 Them · Tlf. 40 55 70 22 
markedsbogen@kahrius.dk · markedsbogen.dk

Forbehold for trykfejl og prisændringer.
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Johannes Dragsdahl (1922-1995) påvirkede mange menneskers liv og satte sto-
re aftryk på det danske samfund. Hans erindringer er et åndeligt testamente fra 
et menneske, der gennem hele sit liv søgte en ny form for menneskelig ånde-
lighed. Han udfordrede undervejs nazisterne, han udfordrede kommunismen, 
han udfordrede folkekirken, han udfordrede nationalisterne, han udfordrede 
verdens� ugten, han udfordrede materialismen. Og ikke mindst: Han kritiserede 
ikke bare – han byggede noget nyt.

Født på en præstegård ud af en fremtrædende slægt af teologer. Fortvivlet og 
usikker på sig selv i sine ungdomsår, indtil han møder den store kærlighed, som 
inspirerer ham til at engagere sig i modstandsbevægelsen som redaktør for et il-
legalt tidsskrift. Eftersøgt af Gestapo og undslipper � ere gange kun lige akkurat. 
Sendt til Sverige af sine kammerater, plaget af skyldfølelse over at næsten alle 
andre mistede livet. Arbejder efter krigen på at gøre folkekirken mere rummelig 
og arbejder desuden som hjælpepræst i nogle år. Rejser rundt i efterkrigstidens 
Europa og inspireres af strømninger i andre lande, der kan skabe en ny form 
for kirke, som møder mennesker der, hvor de er. Johannes Dragsdahl grundlæg-
ger derpå en højskole, Søtoftegård Højskole. Højskolen bliver inspirationskilde 
og mødested for mange af de kræfter i Danmark, som den dag i dag ud fra en 
jordnær åndelighed arbejder for menneskers personlige udvikling og et mere 
bæredygtigt samfund.

Johannes Dragsdahl erindringer er en blanding af fængende og jordnære 
fortællinger, smuk poesi, personlige dagbøger og dybsindige overvejelser om 
åndelighed. Erindringerne er fyldt med erfaringer og budskaber, som fortsat er 
relevante i dag – ikke mindst i debatter om kirkens rolle i samfundet.

218 sider: Format 170 x 240 mm. Hardcover. Pris 198,-

Johannes Dragsdahls 
erindringer

Med brændende 
hu mod en ny 
åndelighed

320 sider
Format 240 x 297 mm 
Hardcover
Pris 375,-

Årets himmelske bogudgivelse
Bogen om alt på himlen – af skribenten og himmelfotografen Jesper Grønne

Hvad er himlen egentlig for noget?
Hvordan opstod den?
Hvilke lysfænomener og objekter kan ses på himlen – døgnet rundt, året rundt?
Hvordan ser de ud?
Hvornår og hvordan ser man dem?
Hvad er den naturvidenskabelige forklaring?
Hvordan kan man fotografere dem? Og meget mere…

Efter en mangeårig dedikeret og målrettet registrering af hvad der åbenbarer sig på himlen, baseres dette projekt 
på én mands fortolkning af himlen over Danmark, nemlig – himmelfotografen, skribenten, amatørastronomen og 
tandteknikeren Jesper Grønne. Fagligheden sikres på et højt niveau via et tæt samarbejde med en række aner-
kendte fagfolk inden for bl.a. meteorologi, geofysik, atmosfæreforskning, astrofysik og kosmologi.

Hvad i himlen...

Vi får flere og flere 
kunder, der ønsker 
at bruge vores 
koncept. 

Det har i perioder givet 
lange ventetider, inden vi 
kunne påbegynde et nyt 
bogprojekt.

Vi tror selv på, at vores 
succes blandt andet skyldes 
det gode samarbejde med 
forfatterne. Flere forfattere 
er kommet igen med nye 
bogprojekter, og enkelte har 
allerede fået udgivet fire-
fem titler hos os, lige som vi 
oplever nye kunder, der er 
kommet på andre forfatteres 
anbefaling.

Læs i øvrigt på siderne 6 og 
7, hvor nogle af vore forfat-
tere har skrevet om deres 

oplevelse med bogudgivelse 
hos os.

Vi lægger stor vægt på, at 
vore forfattere føler sig godt 
tilpas med samarbejdet om 
hele processen fra idé til den 
færdige bog.

Du skal nødvendigvis ikke 
være ekspert på computer, 
for at det kan lykkes.

Vi stiller ikke krav om, at 
du afleverer en færdig opsat 
bog. Vi klarer opsætningen, 
når du blot har indtastet 
bogens tekst og evt. sendt os  
billeder.

Når du får et tilbud fra os, 
omfatter det hele produktio-
nen, herunder vejledning. 
Hvis du ønsker det, kan der 
tilkøbes korrekturlæsning. 
Du vil altid få en pris forud, 

Det handler om 
tryghed

så du ikke køber katten i 
sækken.

Gennem årene har vi stor 
erfaring med vejledning af 
forfattere om både bogens 
tilblivelse og alt det, der 
følger efter udgivelsen.

Du er altid velkommen til 
at tale med os i telefonen, 
skrive mail eller besøge os. 
Ved besøg er det bedst at 
aftale tid, så er vi klar med 
kaffen.

UDGIV EN BOG! 
Forlaget Kahrius www.minegenbog.dk  

Bogudgivelse for beskedne midler. Du skriver bogen, vi klarer resten.


