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Idé og opstart 
Alexander er vokset op med en lillebror der er ordblind og har derfor set, hvordan det 
hæmmer både livskvalitet og udbytte af socialt samvær, når man ikke kan læse.  Alexander er 
teknisk anlagt og gik på HTX i Horsens, hvor han sammen med sin ven Anders gik i gang med 
at finde en løsning, der kunne gøre det lettere for ordblinde at se film. Al udvikling foregik 
gennem skolens projekter. Da drengene gik i 3.g i 2017 havde de en demo af en teknik der 
kunne læse op fra film. Både lillebroderen og vennerne var begejstrede. 
 
Alexander og Anders tog demoen med til København, hvor den ene skulle læse på DTU og den 
anden på CBS. De arbejdede videre med demoen og vandt forskellige iværksætterpriser.  
 
I 2018 modtog de den første pose penge blandet andet 300.000 kr. fra Innovationsfonden 
også begyndte det at rulle ind med kontakter og millioner heriblandt også fra Vækstfonden. 
 
Udfordringen der gav pote 
I forløbet fandt de ud af, at selvom ideen var god, havde de nok gået lidt med sky-klapper på.  
 
”Teknologien virkede jo fint når man så film på computer som mange af os unge gør, vi havde 
bare ikke rigtig tænkt på, at langt flere så film på en tv-skærm. Vi skulle nok have brugt lidt mere 
tid på at spørge brugerne” oplyser Anders, der nu egentlig virker godt tilfreds. 
 
De måtte udvikle på teknologien og har brugt lang tid på det, hvilket har vist sig at være til 
deres fordel da den modul opbyggede teknologi som de har benyttet betyder, at det nu både 
er effektivt og let at tilpasse platformen til nye markeder og brancher indenfor meget kort tid.  
 
De to iværksættere vidste, at der var brug for noget kommercielt tyngde for at få gang i 
abonnementssalget. De fik to co-founders ombord, en med kompetencer fra den finansielle 
sektor i London og en med lang erfaring fra biografbranchen. Det satte fart på salget, og der 
blev udarbejdet aftaler med biografer og nettjenester. 
Sidenhen er organisationen styrket med flere erfarne kompetencer blandt andet en 
professionel bestyrelsesformand med lang erfaring fra TDC og Mofibo. 
 
Fremtiden 
Subreader kommer ud med et underskud i år på 2-2,5 mill kr. i år og der budgetteres med et 
overskud i 2023. Den teknologiske udvikling koster mange penge og tager tid, men når først 
abonnementerne kører vil det være svært for andre at kopiere konceptet. Subreader har 
allerede ansat en countrymanager i Sverige og det ligger klart, at Subreaders fremtid tænkes 
ind i en international kontekst. 
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