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Bogen er en selvbiografi. 
Den omhandler Ib Andersens iagttagelser og 
overvejelser livet igennem først som barn, 
ung og lægestuderende, dernæst som udvik-
ler af forskningen i indeklima og arbejdsmiljø 
på Aarhus Universitet 1963-79, senere som 
leder af det danske Arbejdsmiljøinstitut i Kø-
benhavn 1979-2003 og senest som pensionist. 
Bogen omhandler perioden 1936 til 2013.

Forfatteren oplevede både anden verdenskrig og den efterfølgende 
kolde krig på egen krop. Ligeledes studenteroprørets start i San 
Francisco i 1964. Som forsker og universitetslærer og senere forsk-
ningsleder søgte han aktivt livet igennem at anvende en tværfaglig 
angrebsvinkel samt at opfange og inddrage nye faglige tendenser 
og udviklinger fra international forskning. Dette er især vigtigt i et 
lille land, da kun 1% af al ny viden genereres i Danmark, de 99% 
må hentes udefra. Videre var han optaget af at sikre en høj kvalitet 
i forskningen og en effektiv formidling af kvalitetsforskning ikke 
blot til andre forskere, men også i målrettet form til myndigheder, 
politikere, praktikere og offentligheden.

Bogen er et subjektivt tidsbillede om udviklingen i dansk forsk-
ning og forebyggelse inden for indeklima og arbejdsmiljø fra spæd 
start til internationalt niveau, om forskningspolitik og om forsker-
nes samspil med omverdenen. Her var han optaget af samspillet 
med bl.a. myndigheder, politikere og praktikere samt af at mod-
virke sammenblanding af sand viden/faglig kvalitet med politisk 
overbevisning/tro og følgagtighed i forbindelse hermed. Bogen er 
fagligt, nationalt og internationalt orienteret, men den dækker ikke 
på lærebogsagtig manér systematisk alle aspekter af udviklingerne 
på disse områder.

Nogle læsere vil sikkert være interesserede i at læse om blot et 
enkelt eller få af emneområderne. Bogen er derfor skrevet således, 
at hvert kapitel kan stå alene, selvom dette medfører nogle genta-
gelser for systematiske læsere.
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