
503

Kapitel 16

Odense Universitetsforlag

Odense Universitetsforlag er Danmarks største universi-
tetsforlag og blev stiftet næsten samtidig med universite-
tet i 1966. Forlaget udgiver bøger fra videnskabens verden
i bredeste forstand. Forlagets forfattere er såvel ansatte
ved Syddansk Universitet, ansatte ved landets øvrige
universiteter og højere læreanstalter som enkeltpersoner,
udgiverselskaber, foreninger mv. Odense Universi-
tetsforlag udgiver endvidere en lang række lærebøger og
tidsskrifter.

Et kardinalpunkt i det daglige arbejde er at formidle
forfatternes resultater til det bredest mulige publikum.
Forlagets formål er i henhold til vedtægterne at fremskaffe
lærebøger og andre undervisningsmidler samt at udgive
videnskabelig litteratur i øvrigt. Siden grundlæggelsen er
der udgivet flere end 1.500 titler.

Odense Universitetsforlags vedtægter og
ledelse
Odense Universitetsforlag er en selvejende institution
med en grundkapital på 300.000 kroner. Forlagets besty-
relse består af fem medlemmer:
Professor Mogens N. Pedersen (formand)
Professor Carl Bache
Professor John Christensen
Professor Hans Chr. Johansen
Lektor Bo Hakon Jørgensen

Odense Universitetsforlags medarbejdere
Cand.phil. Stefan B. Andersen (forlagsdirektør)
Cand.phil. Thomas Kaarsted (forlagsredaktør)
Revisor Morten Egebjerg Olesen (fuldmægtig)
Korrespondent Tove Thorsfelt (fakturering og korrespon-

dance m.m.)
Grafiker Anne Charlotte Mouret (UniSats Aps.)
Grafiker Henriette Lauridsen (UniSats Aps.)
Stud.mag. Martin Lindø Westergaard (forlagsassistent)
Stud.mag. Kasper Duus (pakning og forsendelse)
Stud.mag. Steen Spangsbjerg Jørgensen (pakning og for-

sendelse)
Stud.mag. Johnny Klausen (pakning og forsendelse)
Stud.mag. Rune Ploug Hansen (pakning og forsendelse)
Stud.mag. Jakob Brøbecher (pakning og forsendelse)
Stud.mag. Finn Andresen (pakning og forsendelse)

Odense Universitetsforlags udgivelser i 2000
Odense Universitetsforlag udgav 106 titler i 2000 - herun-
der genoptryk af en række centrale værker, som også
fremover vil blive efterspurgt. På den måde sikres, at
vigtige fremstillinger er tilgængelige i de kommende år.
Derudover havde forlaget den store glæde igen i 2000 at
udgive en række hovedværker inden for forskellige fag-
områder.

Ved en målrettet markedsføring har forlagets bøger og
forfattere vanen tro fået jævnlige omtaler i dagspresse,
radio, tv og fagtidsskrifter. Odense Universitetsforlag har
tilknyttet en boghandlerrepræsentant og udarbejder des-
uden kataloger, foldere, nyhedsbreve og andet salgsmate-
riale, som distribueres til boghandlere, på relevante ud-
dannelses- og forskningsinstitutioner samt rundsendes til
en bred kreds af interesserede i emneopdelte kundekarto-
teker. Endvidere er forlaget tilknyttet Boghandlerdata -
boghandlernes interne online-bestilling - som er et uhyre
centralt redskab i det daglige salgsarbejde.

I 2000 blev den målrettede markedsføringsindsats vide-
reført via en udbygget elektronisk nyhedsservice, hvor
interesserede modtager relevant materiale via e-mail, li-
gesom forlagets Internet-boghandel - hvor alle bøger kan
bestilles online - har vist sin bæredygtighed. Dette har
medført, at hele forlagets hjemmeside er blevet nydesig-
net og forbedret, således at bestillinger nu kan foretages på
titler fra hele forlagets backliste, og at web-siderne nu er
oppe på international standard. Forlaget deltager endvide-
re i udstillinger og ved bogsalg på konferencer og sympo-
sier, ligesom der jævnligt annonceres for udgivelserne i
relevante aviser og tidsskrifter. Markedsføringen sker
både nationalt og internationalt - det sidste i stadig stigen-
de grad. Samtidig deltog forlaget igen på bogmessen i
Frankfurt, denne gang sammen med de øvrige danske
universitetsforlag.

Forlaget fortsatte i 2000 endvidere samarbejdet med
vore udenlandske distributører, og specielt samarbejdet
med International Specialized Book Service, USA er
udbygget betydeligt, hvilket har været til stor nytte. For-
laget har endvidere aftaler om distribution med Ellug i
Frankrig og Liverpool Universty Press i England.

I 2000 styrkedes endvidere indsatsen vedrørende tids-
skrifter og årbøger, som er et af forlagets satsningsområ-
der. Forlaget administrerer således 19 periodica for et
tilsvarende antal foreninger og udgiverselskaber. Arbej-
det omfatter produktion, distribution, abonnentstyring
samt bogføring m.m. Periodica-området er i fremgang,
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hvorfor forlaget også fremover vil tilstræbe den fornødne
kapacitet og en effektiv håndtering.

Årsskiftet 2000/01 markerede samtidig toårsdagen for
forlagets datterselskab UniSats Aps, som blev oprettet for
at styrke det interne grafiske arbejde med bøgerne og
skabe mulighed for at behandle og klargøre et større antal
manuskripter. Begge dele er forløbet tilfredsstillende, idet
forlaget nu har forøgede muligheder for design, komplice-
ret sats og større arbejdsmængder.

Foreningen Universitetsforlagene i Danmark videre-
førte i 2000 det formaliserede samarbejde. De fælles
aktiviteter omfattede et katalog for samfundsviden-
skabelige udgivelser, fælles stand på den store danske
bogmesse i Forum og bogmessen i Frankfurt samt ud-
stilling af bøger på en lang række internationale bogmes-
ser og konferencer (ud over de førnævnte).

Oprettelsen af Syddansk Universitet har givet forlaget
den håbede og forventede effekt, at flere forskere og
undervisere fra regionen naturligt retter blikket mod Odense
i publiceringsøjemed. I den forbindelse ser Odense Uni-
versitetsforlag det som sin pligt også fremover at kunne
tilbyde forskere og undervisere i hele regionen gode og
professionelle vilkår for publicering.

Forlaget har således indgået en aftale med Det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet, hvis Ph.D-afhandlinger pub-
liceres på print-on-demand-vilkår. Aftalen, som er den
først af sin art i landet, har allerede givet sig udslag i 7
udgivelser.

Forlagets omsætning var i 2000 knap 7,2 mio. kroner -
heraf ca. 950.000 kroner til udlandet. Dette svarer til en
forøgelse på ca. 7 procent i forhold til 1999 og er udtryk for
en tilfredsstillede vækst.

Udgivelsesliste

Historie og samfundsvidenskab
Stefan Andersen: Avisårbogen 1998
Vibeke Norman Andersen: Reformer i folkeskolen
Jan Arlbjørn: A Comparative Logistical Analysis
Rikke Berg: Den “gode” politiker
Peter Birkelund: De loyale oprørere
Lars Bisgaard m.fl.: Medieval Spirituality (Festskrift til

Tore Nyberg)
Per Boje: Danmark og multinationale virksomheder
Karsten Eskildsen: Carl Nielsen, 2. oplag
Annie G. Frandsen: Danskernes ønsker til sundhedsvæs-

net
Torben Grønnegaard: Dannebrog på prærien
Erik Gøbel: De styrede rigerne
Bent Jensen: Bjørnen og Haren, 2. oplag
Jørgen Elsøe Jensen: DK’s middelalderlige byplaner,

NØ-sjælland
Jørgen Elsøe Jensen: Hasseris - fra landsby til forstad
Michael Irving Jensen: Arafats Palæstina
Roger Buch Jensen: Lokale partiorganisationer
Knud J.V. Jespersen: Med hjælp fra England, bind 2

Leon Jespersen: A Revolution From Above?
Morten Kelstrup: Denmarks Policy Towards Europe
Ulrik Kjær: Kommunalbestyrelsens sammensætning
Teit Lüthje: Udenrigshandel med halvfabrikata
Karsten K. Michaelsen: Fynske Fund Fortæller
Carl Johan Neergaard: Apostlen Andreas
Tore Nyberg: Mediaeval Scandinavia 13
Andreas Monrad Pedersen: Schalburgkorpset
Jørn Henrik Petersen: Sygt og Sundt
Bodil Schelde: Fredericia 1650-1970
Niels Aage Skov: Brev til mine efterkommere, 1., 2. og 3.

oplag
Jesper Thomassen: Danmarks Adelsårbog
Chr. Vognsen: Soldater på skolebænk

Skandinavisk sprog og litteratur
Vibeke Arndal: Eventyr fra Jylland III
Maria Davidsen: Havde man ikke vorherre
Knud Bjarne Gjesing: Peter Seeberg: Tre tidlige fortællin-

ger
Peter Jacobsen: Som et firben i solen
Aage Jørgensen: Et spring ind i et billede
Paul Nakskov: Mit mørke - Dit lys
Anne Marie Petersen: Kom min Due
Malene Rehr: Afstandens mellemværende
Povl Schmidt: Danske litterære tekster - Yngre middelal-

der
Povl Schmidt: Læsninger vol. 2,  2. oplag
Povl Schmidt: Læsninger vol. 3,  2. oplag
Povl Schmidt: Læsninger vol. 4,  2. oplag
Jens Peter Ægidius: Sagaen om Erik den Røde,  2. oplag

Lærebøger
Peter Bundesen: Sociale problemer og socialpolitik
John Christensen: Regnskabsvæsen og omkostningsteo-

ri, 3. oplag
John Christensen: Virksomhedens Årsregnskab, 3. udga-

ve
Peter Dahler-Larsen: Den rituelle reflektion, 4. oplag
Niels Davidsen-Nielsen: An outline of english pronunci-

ation, 3. rev. oplag
Bent Ole Gram: Offentligretlig Lovsamling
Leif  Heiselberg: Retlige aspekter af vareomsætning
Leif  Heiselberg: Regnskabslovgivning
Leif Heiselberg: Opgavesamling i Erhvervsret, 2. oplag
Leif  Heiselberg: Lovsamling i Erhversret
Kurt Klaudi Klausen: Offentlig Organisation, 4. oplag
Børge Obel: Strategi og organisation, 6. oplag
Jørn Henrik Petersen: Social økonomi og politik
Peter Seeberg: Migration i Mellemøsten
Bjarne Sørensen: Investeringsteori, 3. oplag

Diverse
Bjarne Andersen: Idræt om dagen
Hanne Bache: Australsk Aboriginal Kunst og Kultur
Søren Breiting: Handlekompetence
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K.E. Bugge: Folkehøjskoler i Bangladesh
Bjarne Egelund: Infektioner hos hæmatologiske patien-

ter, 2. udgave
Elene Fleischer: Den talende tavshed
Per Freytag: Leverandørbegrebet
Jacob Isager: Divination and Portents in the Roman

World
Jens Peter Kaj Jensen: Om det frie menneske
Bernard Jeune: Longevity of Mammal (Monograph vol.8)
K. Møller-Nielsen: Fire komedier
Henning Nielsen: Verden i forandring III
Henrik Nisbeth: Xenofon
Jens Nørgaard-Sørensen: Ny Forskning i Grammatik 7
Karsten Boye Rasmussen: Datadokumentation
Lars Ole Sauerberg: Litteraturvidenskaben siden nykri-

tikken
Fl. Talbo Stubkjær: Österreich
Knud Sørensen: Dichens på dansk
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