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Bokutgivning i liten skala
Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut (UKF) visar
möjligheterna för bokutgiY
ning i små upplagor med hjälp
av HPs laserskrivare.
Det har länge varit alltför kostsamt att låta
trycka upp böcker i mindre upplagor, trots
att många föreningar och dylikt ofta vill göra
just detta. Oftast måste man betala för en
större upplaga än man egentligen vill ha och
man tvingas ligga ute med för mycket peng
ar.

Inbindningen av boken utfördes
av Barresjös Bokbinderi i Nacka.

Med en pc, ett omarbetat layoutprogram
och en HP-skrivare kan man dock numera
producera sina egna böcker på ett ekono
miskt gångbart sätt. Detta har hembygdsfor
skaren Börje Sanden och UKF bevisat
genom sin utgivning av Kuskens pojke av John
Kraft, den första boken i en serie folklivsbe
rättelser från bygden kring Upplands-Bro.

Utskrivna med HP laserjet 5Si
Dessa "otryckta" böcker har Börje Sanden
skrivit ut på vanliga A4-ark med en HP
Laserjet 5Si, försedd med 20 NIB extra buf
fertminne. Han omarbetade själv sitt layout
program så att bokens sidor hamnade på rätt
ställe och i rätt ordning i utskriften.
Genom att producera boken själva sparade
UKF in de kostnader som normalt finns för
sättning, bildframställning och tryck. Boken
är på 176 sidor och innehåller nära 70 teck
ningar av den lokale tecknaren Tomasz
Pydzik som lästs in med flatbäddsscannern
HP ScanJet 4C.
Antalet böcker anpassas till efterfrågan
Med HPs skrivare' kunde Börje Sanden skriva
ut tolv böcker per timme. Det enda man tog
hjälp utifrån för, var själva inbindningen, vil
ket bara kostade 32-33 kronor per bok, och
trycket av omslaget. UKF säljer dL:n inbund
na boken, som är av samma kvalitet som vil
ken vanlig bok som helst, för 150 kronor. I
första omgången producerades 350 böcker,
men sedan efterfrågan visade sig bli större än
så, håller man på att producera 350 exemplar

till. Det går dock
att gå ner till så
små
upplagor
som 50 ex utan
att kostnaden för
inbindningen
ökar.
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stora summor, utan
~ boken, som skrivits ut på vanliga A4-ark, finns
istället kan anpassa
uppåt
70 pennteckningar vilka lästs in med en HP
antalet böcker som
ScanJet 4C.
produceras till den
projektet till att hjälpa andra föreningar och
verkliga efterfrågan.
Om det visar sig att boken säljer slut, hembygdsskiIdrare att ge ut sina egna böck
behöver jag bara sätta på datorn och skriva ut er.
Den första boken i serien som UKF nu ger
fler ex. Man slipper alltså att dras med oför
ut, Kuskens pOJke, innehåller en samling berät
räntade lager av böcker, utan kan öka uppla
gan alltefter behovet. Det system jag har telser där John Kraft minns sina uppväxtår på
10- och 20-talet som kuskson på herrgården
utvecklat passar perfekt för ideella förening
ar som vill ge ut böcker i liten skala, säger Aske i Håtuna.
Börje Sanden.

Vill hjälpa andra föreningar
Han ser stora möjligheter för forskningsin
stitutet i och med att man kan utnyttja den
kompetens som finns genom bokutgivnings-

Vill du veta mer om UKF och deras bokut
givning, kan du antingen skicka e-post till
ukforsk@a!gonet.se, eller se efter pä följan
de webbadress:
http://www.algonct.se/~ukforsk

