
Jysk Fynske Medier udgiver Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Vejle Amts Folkeblad, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 
Dagbladet Struer, Folkebladet Lemvig, Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad, Jydske Vestkysten, Randers Amtsavis, Viborg Stifts Folkeblad 
og Århus Stiftstidende.

Aarhus Universitetsforlag A/S i samarbejde med Jysk Fynske Medier: 

Jysk Fynske Medier vil gøre deres 
læsere klogere på danmarkshistorien. 
Og avisen vil tilmed betale for det.

Aarhus Universitetsforlag A/S vil i løbet af de næste 100 måneder udgive 100 bøger om kendte og 
mindre kendte historiske begivenheder i Danmark – og det kan 150.000 avislæsere glæde sig ekstra 
meget over. Forlaget har nemlig indgået en samarbejdsaftale med Jysk Fynske Medier, som vil stille den 
digitale bog og lydbøger til rådighed for samtlige fuldt betalende og loyale abonnenter. 

De velskrevne og smukt layoutede bøger er begået af landets førende historikere og vil på hyggelig, 
tankevækkende og bestemt også underholdende vis tage læseren igennem Danmarks historie lige  
fra Grundloven til g-strengen. Der er med andre ord noget for enhver smag.  

Forlaget udtaler: 
Forlagsdirektør Carsten Fenger-Grøndahl udtaler: ”Dette utraditionelle samarbejde med en

mediekoncern, der tør tænke nyt, giver os en enestående mulighed for at nå ud til en bred læserskare.
Det er både visionært og godt set af Jysk Fynske Medier. De har kigget på produktet og overvejet dets
potentiale i forhold til deres abonnenter, og vi ser begge stor værdi for abonnenterne i samarbejdet. 

Der er en åbenhed for nye muligheder i deres approach, og vi vil sammen arbejde på at skabe værdi for 
brugere og læsere af de 100 danmarkshistorier.”

Hos Jysk Fynske Medier er der også begejstring for samarbejdet: 
”Vi tilbyder denne spændende række bøger til vore abonnenter, da vi ved at vore dagbladslæsere 

har stor interesse for Danmarks historie. Vi er sikre på, at det vil give værdi for vore læsere, som også 
vil kunne tilkøbe de trykte bøger på favorable vilkår,” fortæller Bjarne Munck, som er ansvarlig for 

abonnementssalg i Jysk Fynske Medier.
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Læs mere om bogserien 100 danmarkshistorier på: 100danmarkshistorier.dk
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