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indland
her hos os i dag
Mest skyet, og først på dagen risiko for for byger. Temp. mellem 5 og
8 grader med svag til jævn vind, mest fra sydøst, ellers skiftende. I nat
fortsat mest skyet og diset vejr og flere steder lidt regn eller finregn af og
til. Temp. omkring 5 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst.

her hos os i morgen
Mest skyet og diset
med lidt regn eller
finregn af og til.
Temp. mellem 7
og 8 grader med
let til frisk vind
fra syd og sydøst.
Om aftenen og
om natten risiko
for regn fra vest.
Temp. mellem 5 og
8 grader.
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Bogtrykkeri skaber
succes med selvudgivere
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Lasse Mortensen er direktørfor det århusianske bogtrykkeri Scandinavian Book, der har rundet en milliard trykte sider, siden firmaet
startede for blot fem år siden. En stor del af trykkeriets fremgang skyldes selvudgiverne. 
Foto: POLFOTO/arkiv
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Først på dagen risiko for for enkelte byger i den nordlige og østlige del
af landet, ellers stedvis lidt sol. I eftermiddag får den sydvestlige del af
landet overskyet vejr og måske lidt regn. Temp. mellem 5 og 8 grader med
svag til jævn vind, mest fra sydøst, ellers skiftende.
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En milliard trykte
sider har det kun
fem år gamle
bogtrykkeri
Scandinavian Book
rundet. Det er
primært takket
været selvudgivere
Af Cecilie Krabbe
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Ritzau

aarhus - E.L. James’ kæmpe succes ”50 Shades of
Grey” begyndte som en selvudgivelse. I Danmark begynder flere og flere også at gå
uden om de store forlag og
selv udgive deres bøger.
Det er noget, som kan
mærkes hos det århusianske
bogtrykkeri Scandinavian
Book. En milliard trykte
bogsider har firmaet rundet
efter at have eksisteret i bare
fem år. En stor del af den
ære går til selvudgiverne.
- Både teknologien, men
også vores system er strømlinet og indrettet så både de
store forlag og selvudgiver-
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ne kan finde ud af det, lyder
det fra direktør i Scandinavian Book Lasse Mortensen.

To slags kunder

Han fortæller, at trykkeriet
har to slags kunder.
- Det ene segment er de
eksisterende forlag, og det
andet er selvudgiverne, siger han og fortsætter:
- Der er så et tredje segment under selvudgiverne.
Det er ”hr. og fru Danmark”,
som eksempelvis udgiver
erindringer, småbøger om
deres liv, have og så videre.
Der er rigtig mange, der har
noget på hjertet og gerne vil
fortælle om det.
Lasse Mortensen skelner
mellem selvudgiverne, som
er hoppet ud af et forlag og
så at sige ”hr. og fru Danmark”.
Trykkeriet kan imidlertid
godt mærke, at selvudgiverne også i høj grad vælger at
udgive e-bøger. Men her
kommer trykkeriets evne til
at trykke billigt og i små oplag til gavn, og snart kan det
trykke helt ned til et eksemplar - altså et oplag på én
bog.

Hvem er
Scandinavian Book
nnBogtrykkeriet Scandinavian
Book blev etableret i 2009 og
ligger i Aarhus.
nnI løbet af de fem år trykkeriet
har eksisteret, har det trykt en
milliard sider, som rundt regnet
svarer til seks millioner bøger.
nnSidste år stod firmaet for at
trykke 5000 bogtitler. Til
sammenligning blev der i hele
2013 udgivet 14.000 titler i alt.
nnGennemsnitlig ligger et oplag
hos trykkeriet på 550-600
bøger.


Kilde: Scandinavian Book

- Det er dejlig nemt at udgive en e-bog. Men der er
noget over at have en fysisk
bog, som man kan give til at
give til forældre, venner og
til at have stående i bogreolen, siger Lasse Mortensen.

Spejder efter talenter

Selvudgiverne og deres stigende antal er heller ikke
gået medierne og forlagene

forbi. I en artikel fra Politiken fra 2012 siger Gyldendals litterære direktør Johannes Riis, at selvudgiverne kan være en mulighed for
forlagene til at lede efter nye
litterære talenter.
Men i løbet af de to år er
Gyldendal ikke faldet over
nogen endnu, fortæller han.
- Vi har ikke fundet nye talenter blandt selvudgiverne.
Men vi er som sagt opmærksomme på det, og det er
med til at skærpe vores opmærksomhed
omkring,
hvad der foregår i den litterære verden, som bliver
større og større, siger han.
Som landets største forlag
ser direktøren ikke selvudgiverne som en trussel. Men
som ”et fænomen, vi er nødt
til at tage alvorligt”.
- Jeg håber, at det har den
konsekvens, at vi gør os endnu mere umage med vores
arbejde, end vi ellers har
gjort for at vise, at der er en
grund til at have et forlag.
Det er det, som vi skal lære
af det her. Det gælder både i
det redaktionelle og det
æstetiske, siger han.

Renterne på F3 og F5 slår de hidtidige bundrekorder
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københavn - Årets store
renteauktion - den såkaldte
kongeauktion - på flekslån
er nu overstået. Og hos Realkredit Danmark betyder
det, at renterne på henholdsvis treårige og femårige flekslån sætter ny bundrekord.

F3 lander på 0,40 procent
mod den hidtidige rekord på
0,69 procent, mens F5 lander på 0,58 procent mod
den tidligere rekord på 1,23
procent.
- Det sikrer boligejerne en
betydelig lettelse i den månedlige ydelse, når kalen-

derbladet vender og viser
2015, siger Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig.
- For en boligejer med F3lån ender den samlede månedlige besparelse efter skat
pr. lånte million kroner på
henholdsvis 200 kroner og

620 kroner alt afhængig af,
om der betales afdrag eller
ej, siger han.
Har man som boligejer et
femårigt flekslån, lyder de
tilsvarende besparelser på
560 kroner og 1475 kroner.
/ritzau/


