
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 i det oplag, 

du selv bestemmer, stort 
eller lille.
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 oplys-
ninger udregner vi en pris på 
projektet.

Du binder dig ikke til noget, 
selv om du udfylder skemaet. 
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
•  Tildeling og registrering af 

ISBN-nummer
•  Grafisk tilrettelæggelse og 

opsætning af bogen med 
evt. billeder og illustratio-
ner.

•  Fremstilling af bøgerne i 
det valgte oplag

•  Pligtaflevering til Det 
Kongelige Bibliotek

•  Registrering i Dansk Bog-
fortegnelse m.v.

• Drøftelse af markedsføring
•  Salg af bogen via vores 

webshop
•  Salg af bogen til boghand-

lere og biblioteker.

Konceptet er for dig, der 
muligvis har fået afslag på 
en forlagsbetalt udgivelse, 
eller for dig, som 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 ifølge 
vores prisliste.

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 5 her i avisen 
og sende det til Forlaget 
Kahrius, Them-Centret 10, 
8653 Them.

minegenbog.dkSelvudgivelse Forlaget Kahrius

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, men på 
udvalgte grafiske virksom-
heder.

Alle udgivelserne er udstil-
let i vores bogbutik og klar 
til salg. Du er i øvrigt meget 
velkommen til at sidde og 
prøvelæse inden evt. køb. 

Du er meget velkommen til 
at besøge os og drøfte dit 
bogprojekt. Ring gerne og 
aftal et møde på 81774747.

Vi holder til  
i Them

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

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 alternative forlag sagtens kan levere vær-
difuld 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. Petersens bog ”De sorte kinesere”.

Them ligger nær Silkeborg med de smukke søer og Himmelbjerget

UDGIV EN BOG! 
Forlaget Kahrius www.minegenbog.dk  

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

Virksomheden på Industrivej 12 i Knudlund – få kilometer fra Them – ejes stadig af Forlaget Kahrius. Her har vi nogle lokaler til 
vores fjernlager. Den øvrige del af bygningen er udlejet.

”Selvudgivelse”, Forlaget Kahrius

Grafisk opsætning: Forlaget Kahrius
Tryk: OTM Ikast

Forlaget Kahrius
Them-Centret 10
8653 Them
CVR 21578894
Tlf. 81 77 47 47
kahrius.dk
minegenbog.dk

Åbningstid:
Mandag-fredag 9.00 - 14.30

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 MARKEDS- 
BOGEN, lige som vi også 
siden 1980 hvert år har udgi-
vet Julius-Tegninger. Tradi-
tionen 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

Det handler 
om tryghed
Vi får flere og flere 
kunder, der ønsker 
at bruge vores 
koncept. 

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 side 6, hvor 
nogle af vore forfattere 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 ikke nødvendigvis 
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 produk-
tionen – også opsætning af 
bogomslaget. Desuden også 
hele vejledningen. 

Hvis du ønsker det, kan der 
tilkøbes korrekturlæsning. 
Du vil altid få en pris forud, 
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.

Bogbutikken

I forbindelse med forlagets administration og lager på adressen Them-Centret 10 har vi indrettet vores bogbutik, hvor det er 
muligt at komme og se, prøvelæse og købe forlagets udgivelser.
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Hvem er vi?

Torben Kahr
forlaget@kahrius.dk
Tlf. 40 55 70 22

Den ”gamle” i virksomheden. Tor-
ben har drevet grafisk virksomhed 
siden 1974 med erfaring fra bog-
produktion og udgivelse. Desuden 
har han arbejdet med trykkeri og 
avisudgivelse.
 Aktuelt er Torbens funktion ad-
ministration og også fotografering. 
Hvert år redigerer han MARKEDS-
BOGEN. 

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

Det gælder i alle landets 
boghandlere og de fleste 
bogwebshops. Det er dog 
vores erfaring, at boghand-
lerne ikke normalt rekvire-
rer bøgerne, før kunderne 
efterspørger dem. Derfor er 
det vigtigt, at forfatteren selv 
hjælper til med udbredelsen 
af kendskabet til bogen. 
Efterspørgslen kommer 
sjældent af sig selv.

Sådan sælges bøgerne

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

Butikspris: 198 kr. 
Du får 99 kr. 
for hver solgt bog.

 Ud over salget gennem 
de normale kanaler sælges 
bøgerne også via forlagets 
egen webshop, som du fin-
der under domænet 
kahriusshop.dk, og i forla-
gets bogbutik.

De fleste forfattere sælger 
også selv deres bøger – 

eksempelvis, hvis de holder 
foredrag m.v.

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

Forlaget afregner forfatterne 
for salget tre gange om året.

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
korrektur@kahrius.dk

Forlagets interne korrekturlæser.
Korrekturlæsning er et tilkøb til 
bogproduktionen. 
Antra laver også opsætning af 
bøger.
 Hun har erfaring med sprog-
undervisning, oversættelser og 
korrekturlæsning.

Ulla Leth
ulla@kahrius.dk
Tlf. 72 62 49 60

Husets grafiker. Ulla står for opsæt-
ning af bøger, grafisk formgivning 
af bogomslag samt forlagets hjem-
mesider. 
 Hun sørger også for bøgernes 
ISBN-registrering. 
 Ulla har stor erfaring fra reklame- 
bureau, trykkeri og avisproduktion. 

Dorte Wirenfeldt
dorte@kahrius.dk
Tlf. 72 62 49 62

Dorte står for kontakten med vore 
forfattere. Hun udarbejder tilbud 
og træffer aftale med forfatterne om 
udgivelserne. 
Dorte er ansvarlig for produktions-
planlægning og kontakt til tryk-
kerier.

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

Det kan som oftest være erin-
dringer og slægtsbøger, der 
laves i mindre oplag til fami-
lie og venner, men også insti-
tutioner eller virksomheder, 
som skal have trykt en speciel 
opgave, eller studerende, der 
skal aflevere et skriftligt pro-
jekt 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.

 Selvom 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 
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.

Eksempler på bøger udgivet 
på Forlaget Kahrius som 

privatudgivelser

Rikke Hahne Jensen 
rikke@kahrius.dk
Tlf. 81 77 47 47

Rikke administrerer markedska-
lenderen.dk, Markedsbogen og 
Markedslisten. 
Derudover bogføring og bogdistri-
bution.
Rikke tager sig også af kundekon-
takt og forlagets webshop.
Det er også Rikke, der sørger for 
udsendelse af pressemeddelelser og 
anmeldereksemplarer.

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 
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Erik Petersen

Vestjyden

Erik Petersen           Vestjyden
 

K
a

hrius

OPSKRIFT PÅ ÅNDELIG SLANKEFØDE

Huskekager

Luftsteg og vindfrikadeller

Messingsuppe kogt på pølsepind

Torskegilde med varme tanketorsk

Ørefigner

Kartoffelkur og

Skulderklap.

Til efterret Dagens skueret:

Pølsesnak med dobbeltkonfekt

serveret med spildt mælk og gåsevin.

Velbekomme!

Benny Andersen

Mæt og glad af  

mormors mad
Edit Cathrine Schmidt
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”Den sande engel”
Lema Masood

For verden er du måske en person, 

men for os er du vores liv.

M
asood Balouch            ”D

en sande engel” Lema M
asood 

K
ahrius
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Spørgsmål og svar
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.

Hvad er et ISBN-
nummer?

ISBN står for International 
Standard Book Number. 
Alle vore forlagsudgivelser 
påføres et ISBN-nummer, 
som er unikt for hver ud-
givelse. Ud fra nummeret 
kan man se, fra hvilket land 
og fra hvilket forlag bogen 
stammer. Nummeret bruges 
også som identifikation 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 i boghandlernes be-
stillingssystem, Bogportalen.
 Vi sender også løbende 
nyhedsbreve ud til boghand-
lerne med oplysninger om 
nye udgivelser.

Kommer min bog på 
biblioteket?

Alle forlagsudgivelser bliver 
sendt til Dansk Biblioteks-
central med henblik på 
registrering og oplysning 
til bibliotekerne om bogens 
eksistens. Nogle bøger opnår 
en lektørudtalelse, som er 
en vurderet anbefaling til 
bibliotekernes bogkøb.

Kan min bog købes 
på Internettet?

Ja, alle vore forlagsudgivelser 
bliver bragt til salg i vores 
webshop og i forskellige 
andre bogwebshops.

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 opgi-
ves som honorar, det vil sige 
B-indkomst.

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. 

Hvad er 
bogdistribution?

Alle vores forlagsudgivel-
ser distribueres direkte fra 
forlaget til boghandlere og 
bogwebshops. Det betyder, 
at boghandlerne hurtigt kan 
skaffe din bog hjem til salg i 
deres butikker.

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.

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.

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. 

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.

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. Pri-
sen er ofte væsentlig mindre 
end ved førsteoplaget, da 
det ikke kræver ny opsæt-
ning.

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 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. Dette er et tilkøb, vi 
giver tilbud på.

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.

Har I illustratorer 
tilknyttet forlaget?

Ja, vi har forskellige kon-
takter. Der skal dog betales 
særskilt for udarbejdelse af 
illustrationer. 

Hvordan indsender 
jeg teksten til min 
bog?

Hvis du har indskrevet din 
tekst i et Word-dokument, 
kan du sende en mail, hvor 
dokumentet er vedhæftet.

 Du kan også sende det på 
en USB-nøgle med posten. 

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 og Bogportalen. 
Der indsendes også bøger 
med henblik på at få en lek-
tørudtalelse som vejledning 
for bibliotekernes køb.
 Bogen sælges også i vores 
webshop 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.

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

Ja. Minimumsoplaget er 25 
eksemplarer ved privatudgi-
velse og 100 eksemplarer ved 
forlagsudgivelse.

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

For bøger, vi har til salg, 
betales der et mindre årligt 
beløb til dækning af salgs- 
og lageromkostninger.

Kan jeg bare sende 
mit bogmanuskript?

Vi anbefaler, at du starter 
med at udfylde skemaet, som 
du finder på minegenbog.dk 
eller i denne avis.

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.

Kan jeg udgive 
under pseudonym?

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

minegenbog.dk

Forlaget Kahrius

På minegenbog.dk 
kan du se vores store 

udvalg af bøger
Bøgerne er opdelt i kategorier,  

så det er let at finde bøger om et 
specielt emne.  

Man kan også søge på titel eller 
forfatter, hvis det er en bestemt bog, 

man søger.

På forsiden vises altid de seneste 
udgivelser.
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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!

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

Ja, du er meget velkommen! 
Vi har åbent alle hverdage kl. 
9.00-14.30 på vores adresse i 
Them ved Silkeborg. Vi an-
befaler, at du ringer til Dorte 
på 72624962 og aftaler tid. 
Så er der kaffe på kanden.
 Det er muligt ved besøg at 
se alle vores øvrige udgi-
velser i vores bogbutik på 
stedet.
 Vi afholder også infor-
mationsmøder den første 
onsdag i hver måned. Du 
kan tilmelde dig ved at ringe 
til Dorte på 72624962.

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. tre-fire 
uger, til bøgerne er klar.

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

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

Må jeg godt selv 
sælge min bog?

Ja. Ved privatudgivelse mod-
tager du hele oplaget og kan 
sælge eller give væk frit, som 
du ønsker.
 Ved forlagsudgivelse er 
det jo også dine bøger, så du 
kan frit sælge løs, dog ikke 
til boghandlerne og bibliote-
kerne.

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

Ja. Ofte kan vi finde billeder 
til en rimelig pris.

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

Ja. Vi scanner både fotos og 
illustrationer til bøgerne.  

Hvordan skal I 
have manuskriptet 
tilsendt?

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

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 
udregnet efter bedste evne 
ud fra oplysningerne. Hvis 
tilbuddet har din interesse, 
så udregner vi gerne et helt 
præcist og bindende 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 
yderligere 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.

Hvis du har behov for vejled-
ning til udfyldelse af ske-
maet, så ring på 72624962. 
Vi er klar ved telefonen på 
hverdage mellem 9 og 14.

minegenbog.dk
Få et uforpligtende tilbud - udfyld skemaet

Det eneste, du behøver at gøre for at få et tilbud fra Forlaget Kahrius, er at udfylde skemaet 
og sende det i en kuvert til: Forlaget Kahrius, Them-Centret 10, 8653 Them. 

Navn* Adresse*

Postnummer* By*

Telefonnummer* E-mail adresse

Indholdstype Bogformat

Antal sider* Heraf farvesider* Antal foto/illustrationer*

Manuskriptet leveres som Udgivelsesform

Antal eksemplarer (oplag)

Evt. kommentarer

Min. 25 eksemplarer ved privatudgivelse / 100 eksemplarer ved forlagsudgivelse

Wordfil eller andet Forlagsudgivelse eller privatudgivelse

Felter med * skal udfyldes

F.eks. 155x230, 170x240 eller andet
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Sådan oplever forfatterne at få 
udgivet hos Forlaget Kahrius

 Edvin Sevelsted 
 I 2015 mødtes vi tre personer, 

Per Bjørn, Eddy Würtz og 
undertegnede for at finde ud 
af, om vi i fællesskab kunne 
skabe en tekst (en bog) om den 
musik og de mange musikgrup-
per, som Kjellerup og nærme-
ste omegn i årenes løb havde 
fostret. I knap 2 år mødtes vi 
en gang om måneden for at 

koordinere og systematisere de fotos og tekster, vi hver især 
havde fundet frem. Da vi kom til det punkt, hvor vi følte, 
at vi nu havde nået grænsen for, hvad der yderligere kunne 
findes frem af relevant stof, opstod der problemer, som vi 
ikke i forvejen havde forestillet os. At gøre en bog klar til 
trykning krævede, at vi enten selv eller med hjælp udefra 
fik vores indsamlede materiale ”sat op”. Selv var vi ikke i 
stand til at gøre det, men var så heldig, at en blandt vore 
bekendte tilbød at gøre det mod en beskeden betaling. Han 
mente, at han på godt en måned kunne gøre vores tekst 
klar til trykning, hvilket vi naturligvis så hen til med stor 
spænding. Kort fortalt, så blev vort projekt med den beslut-
ning forlænget med ca. 1½ år og uden et tilfredsstillende 
resultat. Hvad nu? Noget måtte vi gøre!
 I mine ”gemmer” fandt jeg en annonce fra et lokalt 
dagblad indsat af et lille lokalt forlag i Them. Forlaget hed 
”Kahrius” og havde 4 til 5 medarbejdere. Vi ringede til dem 
og fik aftalt et møde, hvor vi alle tre mødte op. Til stede var 
Dorte Wirenfeldt, som klarer alt det praktiske vedrørende 
en bogudgivelse. Hun viste sig på alle måder at være en 
både positiv, dygtig og venlig rådgiver, som vi alle tre følte 
os trygge ved. Vi fik nogle helt klare betingelser for en evt. 
bogudgivelse og fik efterfølgende en snak med Ulla Leth, 
som står for opsætning af bøger. Hun viste sig lige så venlig 
og imødekommende som Dorte og fik af os forklaret, hvad 
vi ønskede vedrørende bogens udformning. Kort fortalt, så 
løste hun opgaven med opsætning af vores bog hurtigt, ef-
fektivt og med kreativ forståelse. Resultatet blev en særde-
les flot bog, som enhver kan være stolt af at have stående på 
sin boghylde. Vi siger tak for god behandling og er ikke i 
tvivl om, at skulle det blive aktuelt med endnu en bogudgi-
velse, så ved vi nu, hvor vi kan henvende os.  

En m
idtjysk provinsbys m

usikhistorie 
Kahrius

Kahrius

En midtjysk provinsbys 
musikhistorie

Kjellerup by og omegn
Fra Bjerregaard til Boddy Wolly og the Powls

i tekst og 

billeder

ISBN 978-87-7153-205-0

9 788771 532050

Det er vores håb, at denne bog vil inspirere til 
en eventuel fortsættelse af musiklivet og dens 
personer i - og omkring Kjellerup

Eddy Würtz, Per Bjørn og Edvin Sevelsted

Se bøger udgivet hos Kahrius på minegenbog.dk

Poul Ruders
Man skulle jo tro, at efter 
gennem næsten 50 år som 
udgivet komponist med 
tusindvis af trykte partitursider 
bag mig, så skulle der mere end 
en beskeden bogudgivelse på 
bare 118 sider til at imponere. 
Men tro nej, da jeg fik min 
første bog, i bogstaveligste 
forstand min egen bog i hånden, 
var jeg stolt som en pave i 
skysovs (sådan én findes sikkert, 

ellers må vi opfinde ham), og det gælder sikkert enhver 
debuterende forfatter, ung som bedaget. Det var efter at 
have læst den kendte, nu afdøde, organist og orgelprofessor 
Grethe Kroghs erindringer Grethes Blå Bog, at jeg blev 
opmærksom på Forlaget Kahrius; det lækre og professionelle 
layout, både det, jeg havde i hånden, men sandelig også 
sådan, som det øvrige katalog præsenterede sig på forlagets 
hjemmeside – overbeviste mig om, at det var hér, i Them, at 
jeg ville banke på døren, efter at være blevet vist vintervejen 
af flere af de store, gamle ”han-elefant forlag”.  
 Jeg e-mailede mit manuskript til Har man hørt så galt, og 
fik øjeblikkelig positiv tilbagemelding, og inden længe be-
gyndte hjulene at snurre. Hvis man har en bog i baghovedet, 
måske ligefrem færdigskrevet og i venteposition på compute-
ren, så skriv til Kahrius. Hvor venlighed og professionalisme 
går op i en ualmindelig sympatisk enhed. 
 I en tid, hvor det er sværere end nogensinde at få udgivet 
bøger, der handler om andet end de tre p-er: politik, pop og 
pjat, så er Kahrius det helt oplagte – og nødvendige – alter-
nativ.    
 Nye Tider – Nyt Forlag…

Poul Ruders, komponist

Jeg har netop fået udgivet min 
første bog ”Blinde ferier” på 
forlaget Kahrius.
Min viden om at udgive en bog 
var i begyndelsen meget lille. 
Men forlaget Kahrius’ medarbej-
dere tog rigtigt godt imod mig, 
da jeg henvendte mig til dem. 
De har været meget imødekom-
mende og hjælpsomme, når 
jeg via telefonen eller E-mail 

kommunikerede med dem. De udarbejdede med glæde et 
nyt tilbud, hver gang jeg ombestemte mig, hjalp mig med 
korrektur, layout af illustration af bogens omslag og al det 
nødvendige for at bogen kunne blive udgivet som en ”rigtig” 
bog, der kunne købes i en boghandel. 
 De hjalp mig også med at udarbejde et budget over 
bogens udgivelsesomkostninger til brug ved ansøgning om 
støtte fra Velux fonden.
 Ønsker du selv at udgive en bog, kan jeg varmt anbefale 
forlaget Kahrius som forlag og som din kompetente samar-
bejdspartner.

ISBN 978-87-7153-276-0

9 788771 532760

Peter Frederik Hansen

BLINDE FERIER

Om en lille gruppe blinde venner og deres 
oplevelser på 28 fantastiske sommerhusferier

Peter Frederik Hansen       BLINDE FERIER  
K

a
h

riu
s

En humoristisk bog om en lille gruppe blinde mænds 
sjove og opmuntrende oplevelser på deres mange 
sommerhusferier igennem de sidste 30 år. 

Forfatteren, der selv er blind, giver med sine erindrin-
ger et muntert indblik i en – for de fleste – ganske 
ukendt anden verden. 

En verden, hvor de blinde mænds blindhed bliver 
stærkt udfordret. 

Læs den, mens du kan!

www.blindeferier.dk

Peter Hansen

Kirsten Traberg
Jeg har været så heldig at få 
udgivet min bog hos Forlaget 
kahrius, hvilket har været en 
fantastisk oplevelse. Min bog 
og jeg blev modtaget på så skøn 
og varm en måde. De og jeg 
gennemgik min bog op til flere 
gange før jeg følte, at den var 
klar til at komme ud i verden. 
Jeg havde et tæt samarbejde 
med korrekturlæseren, som 

virkelig ved hvad hun laver. Efter min bog blev udgivet har 
jeg altid haft muligheden for at kontakte forlaget og svar-
responsen har været enorm hurtig. Jeg har altid følt mig 
velkommen og jeg giver min bedste anbefaling videre.

ISBN 978-87-7153-194-7

9 788771 531947

LIVETS 
BETINGELSER
Håbet er drivkraften bag et hvert menneske

Kirsten Traberg 

Kirsten Traberg               LIVETS BETIN
G

ELSER 
K

ahrius

Jeg har nu skrevet og nedfældet hvert 
et ord og hver en tåre, hvor det var 
nødvendigt i processen med tilblivel-
sen af denne bog. Jeg skrev den til 
mig selv, men jeg udgiver den til dig. 
Dig, der har brug for håb og troen 
på en recovery-proces. Til dig, der er 
pårørende til en person med psykisk 
lidelse – og til dig vil jeg sige: ”Det er 
okay at sige fra og sætte grænser – 
når blot du gør det i kærlighed.”

Jeg har også udgivet denne bog til dem, der arbejder i 
psykiatrien eller på anden måde er i berøring med menne-
sker som har brug for hjælp, og som kan gøre nytte af mine 
erfaringer.  

Denne bog er ikke slutningen på mit liv, men en ny begyn-
delse! 

Kirsten Traberg 
Andersen

Michéle Dianne 
Bloch
Det tog 3½ år. At skrive min 
bog. Hårdt arbejde, også be-
sværligt. Det var først, da jeg 
tænkte på at få bogen udgivet, at 
al det ”sjove” for alvor startede. 
Jeg brugte næsten et år på at 
finde et forlag. Prøvede såvel i 
England som i Amerika. Det var 
et mareridt. Ingen tilbagemel-
dinger, prisen blev ikke opgivet 

på trods af utallige opfordringer, forskellige mennesker i 
røret og listen kan blive véd…. For ikke at glemme, at de 
næsten alle forlangte en ”Agent”, altså én som repræsentere 
dig og ja, det koster mange penge, medmindre du bliver 
berømt.
Til sidst var jeg ved at opgive. I et sidste forsøg ringede jeg 
til en kær veninde, som er journalist. Hun forslå ”Forla-
get Kahrius” ved Them, Jylland. Min første reaktion var: 
”Kors… Jylland?” Efter nogle dages overvejelser, kiggede 
jeg på Kahrius’s hjemmeside. Det var ikke mindre end en 
åbenbaring. 
Jeg tog af sted. Allerede da jeg trådte ind hos Kahrius, fik jeg 
en stærk fornemmelse af: Expertise, behageligt arbejdsklima 
og et yderst imødekommende personale. Og det stoppede 
ikke dér. De kender deres kram. Hele processen var nærmest 
en drøm. Jeg blev guidet og alle mine spørgsmål (og der var 
mange) blev tydeligt og klart besvaret. Jeg følte mig tryg og 
glad. Bogen udkom inden for én måned, flot – flot – flot.
Er der andre end lille mig, som ønsker at udgive en bog, så 
kan jeg VARMT anbefale Forlaget Kahrius.

Peter 
Sørensen
Med et færdigt 
dokument på min 
pc, med det lokalhi-
storiske emne ”Forlis 
og strandinger i 
Gjerrild Bugt”, gik 
min jagt i 2016 i 
gang med at finde en 
troværdig og pålide-
lig bogudgiver. Jeg 
havde haft kontakt til 
et udgiverværksted, 
der viste sig at være 
noget tyndbenet 
mht. at kunne holde 

den lovede aftale. Så jeg var varsom. Nettet blev pløjet igen-
nem. Og valget faldt på Kahrius. 
 Den måde de præsenterede sig på, virkede så enkel og 
ærlig. Der var noget jysk snusfornuft over dem, som tiltalte 
en bondemand. Efter første samtale med Dorte var jeg lettet 
og glad. Hendes måde at modtage en ny forfatterspire med 
mange spørgsmål er eksemplarisk. Med hendes imødekom-
menhed, venlighed og ro fik hun fyldt en amatør med troen 
på, at de mange timers arbejde med dokumentet ville gå til 
held. ”Bare spørg eller skriv hvis der er noget” lød det hele 
tiden fra Dorte. 
 Ved opsætning og redigering af bogen lærte jeg Ulla at 
kende. Og jeg blev mødt af nok en inspirerende, påpasselig, 
grundig, hurtig og venlig Kahrius medarbejder.
 Resten af holdet hos Kahrius har jeg ikke haft så meget 
med at gøre. Men aldrig er der et problem, der ikke bliver 
løst. Og alle kort bliver lagt frem, når udgifterne til en ny 
bog bliver udregnet. 
 Det sidste led i processen hos Kahrius er afregningen for 
solgte bøger. Også det sker til tiden på en let og overskuelig 
måde, som virker ordentlig og ærlig. 
 Så da jeg i 2018 havde et nyt færdigt dokument med 
en lokalhistorisk bog, ”Fra urtid til nutid ved Djurslands 
kalkklinter”, var der ingen tvivl i sindet. Jeg tog kontakt 
til Kahrius igen. Og atter blev jeg mødt med samme åbne 
venlighed. Dog satte mit ønske om udgivelsesdatoen især 
Ulla under pres. Men hun klarede opgaven til det ønskede 
tidspunkt.  
 Derfor kan jeg kun anbefale andre forfattere, giv jer selv 
den glæde at tage kontakt til Kahrius.

Finn 
Stefánsson
I de sidste par år har 
jeg udgivet fire bøger 
på Kahrius Forlag - 
og flere er på vej. Det 
har hele tiden været 
en udsøgt fornøjelse 
at udgive bøgerne på 
forlaget. Det skyldes 
ikke mindst, at samt-
lige forhold har været 
i orden: redaktionen, 
administrationen, 
bogtilrettelæggelsen. 
Overalt har jeg mødt 

venlighed, imødekommenhed, hurtighed, kompetence. 
F. eks. er det sådan, at når jeg har spørgsmål og kommenta-
rer, så besvares de ofte den samme dag, også hvis det drejer 
sig om ganske omfattende rettelsesforslag.
 Så jeg ser frem til fortsat samarbejde om måske fire 
bøger.

Finn Stefánsson, forfatter, lektor, cand. mag.
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To udgivelser med 
godt samarbejde.
Jeg har været glad for 
samarbejdet med for-
laget Kahrius. Først 
en prædikensamling, 
Fjordnære Prædi-
kener i 2016, og her 
i 2019 en lille bog, 
Sagn og sandheder, 
med fortællinger fra 
Mariagerfjord egnen.  

Når jeg har valgt at arbejde sammen med Kahrius er det, 
fordi forlaget lever op til mit ønske om at udgivelserne 
fremstår gennemarbejdet og seriøse, selvom de ikke har 
været gennem de store københavnske forlag. Begge mine 
bogprojekter er blevet godt gennemdrøftet på forlaget. 
Spørgsmål om bogens størrelse, format og tekststørrelsen er 
vigtige, og jeg fik god sparring på de områder. Jeg har fået 
læst korrektur hos forlaget, da det er vigtigt, at udgivelsen 
fremstår gennemarbejdet. Friske øjne ser altid fejl jeg selv 
har overset.
 Prisen for det arbejde Kahrius udfører er set med mine 
øjne som den skal være. Det har været muligt for mig at 
betale udgivelsen og samtidig beregne en lille fortjeneste, 
der kan dække lokal annoncering og foræringer til familie 
og venner, hvis de fleste bøger bliver solgt. Mit primære 
formål er ikke at tjene penge, men ønsket om at dele det, 
der interesserer mig med andre.
 Modtagelsen af mine bøger har været virkelig positiv. 
Forsiderne er sat op i fin æstetiske balance. Flere har nævnt, 
at bøgerne tar sig godt ud mellem andre bøger på bog-
handlernes borde. Jeg har fået meget positiv respons – og 
heldigvis også på det, jeg fortæller i bøgerne!

Paul Chr. Arnbak, forfatter, fortæller og tidligere sogne-
præst i Oue og Valsgaard ved Mariager fjord.

Paul Chr. 
Arnbak

ISBN 978-87-7153-132-9

9 788771 531329

Kahrius

Fjordnære  
prædikener

Paul Chr. Arnbak

Paul Chr. Arnbak
Født 12.01.47 i Auning.  
Søn af civilingeniør Lars Arnbak 
og forfatter Birthe Arnbak. 
Voksede op i Rungsted.

Teologistudie i 1967-77 i 
København og Aarhus. 
Arbejde som assistent på 
byggelegepladsen Nydam i 
Aarhus 1970-76.

Sognepræst i Vester Hæsinge 
og Sandholdts Lyndelse på Fyn 
1.1.1978 og i Oue og Valsgaard 
fra 1.6.1980 til 1.6.2016.

Paul C
hr. A

rnbak              Fjordnæ
re præ

dikener 
K

ahrius

Pia Kanne
En stor tak til Forlaget Kahrius!
Har udgivet ”Slægtens mødre 
og døtre” den 9.3.2020. 
Da jeg hverken er Nicklas 
Bendtner, Lisbeth Zornig eller 
Anne Linnet, fik jeg en frem-
ragende mulighed hos Forlaget 
Kahrius!
Jeg kan slet ikke give ros nok 
til forlaget, og særligt Dorte 
Wirenfeldt, Antra Kahr og Ulla 

Leth, som jeg har haft kontakten til. 
 Dorte Wirenfeldt har bidraget meget positivt til proces-
sen med sin store faglige viden og menneskelige forståelse. 
Antra Kahr har været utrolig skarp til skriftformen og 
korrekturlæsningen. Ulla Leth har vist stor tålmodighed i 
forhold til mine evner m.h.t. bogomslag m.v.
 Mine mange mails med spørgsmål blev hurtigt returne-
ret med fyldestgørende besvarelser. Jeg har mødt et ærligt 
og professionelt forlag med engagerede og meget dygtige 
medarbejdere. 
 På forlaget og i butikken bliver man mødt med smil og 
varme, og man føler sig særdeles velkommen!
 Til alle jer, der har mod på at tage skridtet og få udgivet 
en bog, kan jeg varmt anbefale Forlaget Kahrius!
 En fantastisk chance!

Slægtens  
mødre og døtre

Pia Kanne

Pia K
anne            Slæ

gtens m
ødre og døtre 

Forfatter: Pia Kanne (f. 1954) har udgivet:
”Et halvt liv”, 1998, Forlaget Gallo.
”Afstand og nærvær”, novelle, Prosaalmanak, 2001, 
Forlaget Gallo.
Min vision er, at litteraturen – livshistorier – kan være 
medskabende til en bevidsthed og tro på værdien af 
egen ansvarlighed i forhold til at kunne ændre et fast-
låst og sårbart livsmønster til noget smukt og givende.

”Slægtens mødre og døtre” 
Romanen omhandler flere generationer af mødre og døtre, der som familie 
har knyttet deres livshistorier og slægtskab sammen.

I en rørende skildring af personernes liv gennem opvæksten fra 1900-tal-
let med en barndom i fattigdom og med afsavn til en nutid, hvor kvindernes 
forhold kædes sammen i sindets dybe afkroge og bevæger sig gennem virke-
lighed, fantasi og drømme. 

Hovedpersonen Karoline ser tilbage på et langt liv. Hvordan er hun ble-
vet til den, hun er? Hvad med hendes mødrene ophav? Kan deres historier 
give en større forståelse for, hvordan og hvorfor livet har udformet sig, som 
det har gjort? 

Gennem fortællingen bliver Karoline klogere på, hvordan slægtens mød-
re og døtre har levet, og hvilken betydning det efterfølgende har haft for 
familien. 

Karoline drømte en dejlig drøm, eller var det virkelighed? Hun var en lille pige. 
Hendes mor kom til plejefamilien for at hente hende hjem. Moren kom i en 
stor bil sammen med en høj, flot mand med hat og mørkebrunt, stribet jak-
kesæt. 

Moren havde læbestift på og havde fået farvet og ordnet hår. Hun var så 
smuk med guldhalskæde, øreringe og – en forlovelsesring? Hun var i en lyse-
rød, blondebesat jakke med en kort nederdel og havde perlebesatte, højhælede 
sko på. Hun havde en cigaret i hånden, hvor der var tydelige spor af en mør-
kerød læbestift. 

Moren talte med en høj og noget skinger stemme. Tænk sig, det var hendes 
mor, der var så smuk og elegant! Karoline blev stolt, nu kunne de andre i ple-
jefamilien se hendes vidunderlige mor, der selvfølgelig selv kunne passe hende.

”Slægtshistorier kan jo godt nogle gange være meget tørt skrevet og derfor 
lidt kedelige – det er din jo slet, slet ikke!” (Antra Kahr)

Velkommen til vores 
informationsmøde
Kahrius holder informationsmøde 
den første onsdag i hver måned 
fra kl. 19 til kl. 21.

minegenbog.dk

Forlaget Kahrius

Det foregår i forlagets lokaler, 
Them-Centret 10 i Them.

Her kan du over en kop 
kaffe komme og høre lidt 
om forlaget, og hvad vi kan 
tilbyde dig. 

Kom og bliv inspireret, se de 
forskellige muligheder, der 
er for indbindinger, papir-
valg og kacheringer.

Vi vil denne aften fortælle 
om vores koncept og svare 
på de spørgsmål, du måtte 
have. Der er plads til seks 
deltagere på mødet. Vores 

erfaring fortæller os, at der 
ofte kommer forskellige 
spørgsmål, og således er der 
god sparring at hente ikke 
kun fra forlaget, men også 
fra de andre deltagende. 

Husk tilmelding på 
72624962 eller Dorte@kah-
rius.dk senest onsdagen før.

For personlig vejledning 
vedr. netop dit bogprojekt 
er du velkommen til at 
kontakte os for et nærmere 
møde; dette er ligeledes helt 
uforpligtende.

Nanna 
Drejer

Når posten bringer 
pakken med ens bog 
fra Kahrius, banker 
hjertet forventnings-
fuldt. Men, ingen 
grund til bekym-
ring! Forlaget Kah-
rius leverer varen 
til den aftalte tid, og 
har man valgt at få 
udgivet sin bog hos 
Forlaget Kahrius, er 
man fra start til slut 

garanteret kyndig og venlig kundevejledning samt kvali-
tet for det færdige produkt. Hos Kahrius får du nemlig en 
bog du selv og dine læsere kan glæde sig over. For kun den 
kræsne forfatter vælger Forlaget Kahrius!

Nanna Drejer, forfatter og foredragsholder, Svendborg

Irene Hunderup
Helt fra starten har jeg som 
en af de første fået udgivet 
bøger hos Forlaget Kah-
rius.
Jeg elsker at lave bøger og 
hele processen fra idéen 
opstår og til at stå med det 
færdige resultat i hånden, 
min egen bog!
Det er efterhånden blevet 

til fem bøger, og jeg er ikke færdig endnu!
Alle hos Kahrius er med hver deres ekspertise altid klar til 
at hjælpe under hele forløbet.

Pernille 
Thomsen
I mit arbejde som 
fysioterapeut, hvor 
jeg har et særligt 
fokus på børn og 
mental sundhed i et 
naturvidenskabeligt 
perspektiv, stod jeg i 
2014 og manglede en 
bog, der forklarede 
hvad jeg lavede, i 
et sprog alle kunne 
forstå. En bog jeg 
kunne give til børn 
og forældre, så de 

kunne forstå hvorfor man får hjertebanken, ondt i maven 
og kvalme når man bekymrer sig, er stresset eller presset. 
Men den bog fandtes ikke, så jeg måtte skrive den selv. 
Sammen med børnepsykolog Charlotte Bjerregaard og il-
lustrator Thomas Hjorthaab, skrev jeg bogen ”Det handler 
om at fodre din søhest”. Vi udgav den sammen med Kah-
rius, og mødte et meget professionelt og imødekommende 
forlag, hvor vi mødte kompetente og venlige medarbejdere 
- der kunne hjælpe os igennem en process vi på ingen måde 
selv kunne have gjort. Vores bog blev en lille succes og er 
senere overtaget af People’s Press, hvor den nu er på 3 oplag 
og hedder ”Du skal huske at fodre din søhest” I forbindelse 
med at jeg også er en del af uddannelsen ”Stress-busters”, 
manglede jeg igen en bog, der i et mere voksent sprog 
kunne forklarer lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og 
andre omkring hjernen, hvordan den fungerer og hvordan 
den påvirkes af stress, angst og overbelastning. Her var jeg 
slet ikke i tvivl om at de dygtige medarbejdere hos Kahrius 
endnu engang kunne hjælpe mig. I foråret 2020 udgav 
jeg bogen ”Børn, stress og søhestemad”. Den er nærmest 
bare et hæfte, men rummer præcis det jeg mangler - med 
illustrationer og tekst der sætter fokus på et overbelastet 
nervesystem. 
Jeg vil rigtig gerne opfordre alle der har noget på hjer-
tet, mangler en fagbog, laver historiske fortællinger eller 
lignende at tage kontakt til Kahrius - de kan hjælpe, så 
produktet bliver professionelt og tilgængeligt.
Og allermest kan jeg lide at de er meget jyske :) Det betyder 
at der er en ro, en ordentlighed og rettidig omhu. Man kan 
stole på dem og produktet bliver lige som du ønsker det.

Kunne du tænke 
dig at udgive  

en bog?
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.
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Gennem næsten 40 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. 272 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 et eksemplar ved 
at sende 15 kr. i frimærker til 
forlaget.

MARKEDSLISTEN 
udkommer hvert år den 1. 
februar.

MARKEDSBOGEN

MARKEDSLISTEN
Landets absolut førende 
hjemmeside med markeder. 
 På hjemmesiden kan 
alle oprette deres markeder 
lige fra store kræmmer-
markeder til et lille, privat 
loppemarked på hjemme-
adressen. Hver dag oprettes 
der gennemsnitligt 25 nye 
markeder, og der er typisk 
opslag om flere end 200 ar-
rangementer 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 for nogle år siden 
opdateret og nyprogramme-
ret, så den også fungerer på 
alle de nye platforme såsom 
smartphones, tablets og 
iPads. 
 Det koster kun 25 kr. at 
få et marked med på mar-
kedskalenderen.dk

Julius-tegninger

Siden 1979 er der hvert år 
udgivet et hæfte med 64 
udvalgte tegninger, som har 
været bragt i mange dan-
ske dagblade. Denne årlige 
udgivelse er i høj grad blevet 
anvendt som årets mandel-
gave, idet den er udkommet 
med henblik 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 er på 
knap 10.000 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 Tegninger har sin 
egen hjemmeside, hvor man 
kan se, hvilke af de tidligere 
årgange der fortsat kan kø-
bes: 
juliustegninger.dk

Pris: 49 kr.

Statsministeren er en lille 
bog på 64 sider med 128 af
de bedste striber af Carsten 
Graabæk.

Samlingen fra 2019 er den 
35. i rækken. 
Tegneseriestriberne har væ-
ret bragt i mange dagblade, 
eksempelvis i BT. 
 Siden 2014 har Forlaget 
Kahrius hvert år stået for 
udgivelsen.

Pris: 88 kr.

PB

MARKEDSLISTENMARKEDSLISTEN2020202038. årgang

- og få mange flere oplysninger om 
markederne
I MARKEDSBOGEN kan du læse om:
• Hvor der bestilles stadeplads
• Hvad koster stadepladserne
• Hvad må der handles med
• Hvor mange stader var der sidste år
• Hvor mange mennesker besøgte markedet sidste år
Alle disse oplysninger og meget mere er beskrevet i 
MARKEDSBOGEN
Her i MARKEDSLISTEN er der 224 forskellige markeder.
I MARKEDSBOGEN er der 383 forskellige markeder
Der er altså oplysninger om yderligere 159 markeder i bogen.

Forlaget Kahrius
Forlaget Kahrius

MARKEDSBOGEN 2020
MARKEDSBOGEN 2020

40. årgang

Kalenderbog med oplysninger 
om markederne i Danmark

Se i bogen, hvor du bestiller stadeplads – og meget, meget mere

272 sider
190 kr.

MARKEDSBOGENMARKEDSBOGEN

MARKEDSBOGEN Them-Centret 10, 8653 Them · Tlf. 81 77 47 47 
markedsbogen@kahrius.dk · markedsbogen.dk

KøbKøb

JERSLEV HESTE- OG JERSLEV HESTE- OG 
KRÆMMER MARKEDKRÆMMER MARKED

26.-28. 26.-28. junijuni 2020 2020

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

+ tillæg for hjørne.

FRI 
ENTRE

Henv. om stadepladser:  

Tlf. 60 46 72 59 · stadepladser@jerslevmarked.dk 

Fredag:  ShubiduoShubiduo · Jesus Brødre · 
Djames Braun · Kato

Børn: Skipper Skæg  

Lørdag:  Shubiduo · Michael Hausted · 
Jack Flash

Søndag: Sussi og Leo

Traktortræk  

Se mere på www.jerslevmarked.dk
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Statsministeren vil have flere overvågningskameraer op.
Big Mother is watching you.

2019

Hvad vi ellers laver på Forlaget Kahrius
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Carsten Graabæk

Bogudgivelse for beskedne midler. Du skriver bogen, vi klarer resten.
minegenbog.dk Forlaget Kahrius
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ISSN 0107-8305 
ISBN 978-87-7153-315-6
Bestil MARKEDSBOGEN på markedsbogen.dk eller tlf. 81 77 47 47 

SALTEN 
MARKED

MIDTJYLLANDS MÅSKE BILLIGSTE KRÆMMERMARKED

19., 20. og 21. juni 2020

BESTILLING AF STADEPLADS PÅ TLF. 50 53 87 97
Bestilling af stadeplads inden 15. februar,  

derefter først til mølle 
Arrangør: Salten Marked 

saltenmarked2017@gmail.com

Se mere på… www.saltenmarked.dk
Facebook: Saltenmarked

HERNING TIVOLIPARK · ABIGAILS RIDECENTERHERNING TIVOLIPARK · ABIGAILS RIDECENTER  
er på pladsen alle dage…
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Forlaget KahriusForlaget Kahrius

MARKEDSBOGEN 2020MARKEDSBOGEN 2020
40. årgangKalenderbog med oplysninger 

om markederne i Danmark

Se i bogen, hvor du bestiller 
stadeplads – og meget, meget mere

SPAR SPAR 
FORSENDELSENFORSENDELSEN

Bestil 

MARKEDSBOGEN 
2021

senest den 1. november 2020 
og få bogen sendt portofrit 

med PostNord.

Indbetal 190 kr. på MobilePay til 
nr. 18542 

eller overfør 190 kr. til 
reg. 7734 konto 1012019

Husk at skrive 
“Markedsbogen 2021” og dit navn 

og adresse

MARKEDSBOGEN 2021 
udkommer den 1. februar 2021.

MARKEDSBOGEN
Them-Centret 10, 8653 Them

Tlf. 81 77 47 47  
markedsbogen@kahrius.dk

www.markedsbogen.dk

MARKEDSBOGEN 
har 40 års 

jubilæum i år

bagagerumsmarkeder.dk
Klik her for mere information
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IRENE HUNDERUP

BORDDEKORATIONER · BUKETTER · DØRPYNT 
BRUDEBUKETTER · FESTSANGE

”BLOMSTER til festlige dage” er en inspirations-
bog til dig, der ikke kan forestille dig en fest 
uden blomster.
Her får du et potpourri af blomsterpynt og fest-
sange til alle livets fester.
Jeg håber at kunne inspirere dig og smitte dig 
med min blomsterglæde.

Go’ fornøjelse!
Irene

Irene H
underup  BLO

M
STER til festlige dage  

K
ahrius

ISBN 978-87-7153-337-8

9 7 8 8 7 7 1 5 3 3 3 7 8

BLOMSTER

Påskeklokker Brudebuket

til festlige dage

Med bogen ”BLOMSTER 
til festlige dage” har den 
professionelle florist Irene 
Hunderup Nielsen forfattet 
en meget inspirerende og 
omfattende bog, som kom-
mer hele vejen rundt om 
emnet. Her er alt fra barne-

dåb, konfirmation, bryllup, 
mærkedage, fødselsdage, års-
tider, højtider, dørpynt og til 
11 personlige festsange – alle 
forfattet af bogens forfatter.

Irene Hunderup Nielsen 
giver sit bud på binderier 

Bog om blomster til festlige dage
og arrangementer til over 
60 forskellige lejligheder og 
anledninger fordelt på 145 
sider. Det hele er præsen-
teret i flotte billeder, og til 
hvert emne er en udførlig 
blomsterliste, som skaber et 
smukt blomsterpotpourri 
af skønne binderier fra en 
dygtig florist.

”BLOMSTER til festlige 
dage” er en inspirationsbog 
for alle – både til den profes-
sionelle florist og dem, der 
bare elsker blomster og slet 
ikke kan forestille sig en fest 
uden dem. 
- Jeg håber med denne bog 
at kunne inspirere og smitte 
andre med min blomster-
glæde. Det har været en lang, 
men meget spændende pro-
ces at få det hele til at falde 

på plads, siger Irene Hunde-
rup Nielsen, der beskriver 
sig selv som en blomsterpige, 
der er blomsternørd helt ind 
i hjertet.
  
Kreativiteten i både ideer, 
tilrettelæggelse og udførelse 
er imponerende. Bogen er 
et inspirerende idékatalog, 
og ”BLOMSTER til festlige 
dage” henvender sig til alle 
blomsterelskere.

Irene Hunderup har tidligere 
udgivet fire bøger på forlaget 
Kahrius:
•  ”Blomster til hverdag og 

fest” (2010)
•  ”Blomstrende bordpynt” 

(2011)
•  ”Glædelig juleinspiration” 

(2012)
• ”Mit haverum” (2014).

145 sider
Format: 
250x210 mm 
Hardcover
248 kr.

Bogen kan 
købes i enhver 
boghandel 
eller på 
forlaget 
kahrius.dk

Julebøger 
Tegninger: Julius
Tekst: Hans Erik Hansen

Historieskriver 
Hans-Erik Hansen 
og nissetegner Jens 
Julius’ bøger med 
sjove og hyggelige 
historier for børn 
og barnlige sjæle. 

Format: 
260x200 mm
Hardcover.

Bøgerne kan købes 
i enhver boghandel 
eller på forlaget 
kahrius.dk

48 sider. 128 kr.

60 sider. 148 kr.


