PENDLEREN
Før SBC_O holdt jeg hver morgen i kø i Albanigade og
brugte 10 minutter på at ﬁnde en parkeringsplads i
midtbyen. Nu stiller jeg bilen i SBC_O og tager
letbanen ind til centrum. Udover at det er godt for
miljøet og mit humør, sparer jeg fem minutter og har
tid til at læse min avis hver morgen. Min kone
antyder, at min fysiske fremtoning ville have endnu
bedre af, at jeg droppede avisen og i stedet ﬁk dyrket
lidt motion ved at snuppe en bycykel frem for
letbanen. Nu er der kun ni måneder til nytår, så jeg vil
da overveje at gøre det til mit forsæt.

FORSKEREN
Jeg må da erkende, at jeg var lidt skeptisk, da jeg
hørte, at vi skulle rømme den gamle forskerpark og
ﬂytte over i den nye, men alt andet lige har det været
et godt bytte. Infrastrukturen fungerer bedre i det nye
område, og der er helt klart skabt en væsentlig større
synergieffekt ved at skabe bedre sammenhænge
mellem de forskellige faglige enheder på det nye
campus . Og så kan vi jo heller ikke klage over at
have fået nye, større lokaler i en lidt mere spændende
arkitektonisk udformning end før.

VIDENSNOMADEN
Jeg ankom til SBC_O’s hotel sent i går aftes. Det er
anden gang jeg er her, og af de mange hundrede
konferencehoteller jeg har boet på i min akademiske
karriere er det her ikke værst. Jeg kan godt lide, at de
har lagt børnehave, bibliotek svømmehal,
aktivitetscenter og besøgscenter i samme kompleks,
så man får en fornemmelse af, at der er andre
mennesker i verden end hotelpersonale, forskere og
konferencedeltagere. Fra mit værelse kunne jeg se
over i parkeringshuset, hvor en ﬂok unge spillede et
eller andet indviklet spil. Jeg må høre i receptionen,
hvad det gik ud på.

BORGEREN
Nok er Fyn kendt som Danmarks have og i mine
yngre dage var jeg da også ﬂittig gæst over det meste
af øen på min trofaste Raleigh, men i min relativt
fremskredne alder sætter jeg pris på, at have naturen
inden for en overkommelig afstand. Med letbanen
kan jeg være i SBC_O på fem minutter og herfra er
det en passende spadseretur at runde fredskoven og
slutte af med en kop kaffe og dagens avis i cafeteriet,
hvor jeg har min faste plads ved vinduet ud mod
skoven.

FAMILIEMENNESKET
Det er snart et halvt år siden jeg ﬁk et
gæsteprofessorat på SDU. Som forsker i
medico-robotter kunne jeg få arbejde stort set over
hele verden, men en af mine tidligere kolleger fra MIT
fortalte om de helt unikke huse tæt ved skoven i
Odense. Han havde selv boet der i et års tid med
familien og de havde været rigtig glade for det. Og vi
er da også faldet rigtig godt til. Den yngste går i den
internationale børnehave, mens den ældste er
kommet på en lokal skole. Og min mand har fundet
en plads i stuen med udsigt over skoven, hvor han
har fundet ro til at skrive den bog, han har drømt om i
så mange år.

VIDENSARBEJDEREN
For nogle år siden ﬂyttede vi til Odense fordi min
kone ﬁk arbejde hernede. Nu er jeg selv blevet færdig
og har fået arbejde på SDU. Vi startede med at købe
et hus i Dalum, men efter nogle år ﬂyttede vi ind til
midtbyen i stedet. Og efter letbanen til SDU blev
færdig har det vist sig at være en rigtig fornuftig
beslutning. Nu tager det mig otte minutter at komme
på arbejde, femten, hvis jeg skal sætte den store af i
skole på vejen. Den mindste aﬂeverer jeg i
børnehaven Portalen i SBC_O og så snupper jeg en
parkcykel resten af vejen til SDU.

DEN STUDERENDE
Jeg tog et halvt år på Cornell sidste år, og selvom
SDU’s campus ikke kan sammenlignes med området
omkring Ithaca, har SBC_O alligevel givet os et lidt
mere internationalt præg. Turen i elbil eller på bycykel
fra SDU’s bygninger til seminarfaciliteterne i
forskerparken har givet os en grøn, og lidt mere
fremtidsorienteret selvopfattelse. Og selvom vi er et
stykke uden for midtbyen lykkes det tilsyneladende at
trække mange forskellige mennesker herud. Især
aktiviteterne i parken og parkeringshuset har gjort
det interessant at hænge ud om aftenen, hvor her før
godt kunne være lidt mennesketomt efter mørkets
frembrud.

FORRETNINGSKVINDEN
For et års tiden forlod jeg mit job hos en større dansk
medicinalvirksomhed sammen med tre kolleger for at
prøve livet som selvstændig. Vi fandt ret hurtigt ud af,
at SBC_O var det helt rigtige sted for os. Her kan vi
dele laboratoriefaciliteter med andre mindre
virksomheder, vi kan sparre med andre forskere og
virksomhedsledere over frokosten – og vi har fået et
ﬁnt samarbejde med vores gamle virksomhed, der
også har en udviklingsafdeling i parken. Det tæller
selvfølgelig også på plussiden, at jeg har fået
mulighed for at ﬂytte tilbage til Fyn, hvor jeg voksede
op efter at have været i eksil på Sjælland siden jeg
ﬂyttede hjemmefra.

TURISTEN
Det er vores første besøg i Danmark. Vi startede i
København, hvor vi så havfruen. Vi mødte et andet
par fra Kobe, der foreslog, at vi tog til Odense for at
se H.C. Andersens fødeby. De anbefalede os også
hotellet, hvor vi nu bor. Vi så Odense i går og i
eftermiddag låner vi bycykler og kører rundt i SBC_O
for at se skulpturerne. I aften vil Kana også med til
SBC-games i parken og se, hvordan de bruger
parkens skulpturer som en del af spillet. En af hendes
veninder læste i Odense for nogle år siden og har
siden arbejdet på at få noget lignende etableret ved
Kobe Universitet.

SPILLEREN
Det fede ved SBC-games er at folk kommer fra hele
verden for at deltage. Da vi startede for fem år siden
var det mest studerende fra Odense, men nu har vi
faste besøgende fra det meste af Europa og en del fra
Asien og USA. Kombinationen af motion, interaktiv
opgaveløsning og computerunderstøttede spil har
vist sig at være ret levedygtig. Og så skader det
selvfølgelig heller ikke, at vi holder nogle af
Nordeuropas fedeste fester i parkeringshuset hver
aften i den uge vi afholder SBC-games.

THE CORPORATION
We have been looking for a spot for our Northern
European HQ for quite a while. It is not easy ﬁnding
the right mix of a favorable business climate,
acceptable taxation, a high standard of education,
and a highly specialised yet ﬂexible workforce. I think
what did the trick for us were the surroundings and
the facilities at SBC_O. The closeness to SDU, the
highway and the city centre is also a plus when it
comes to attracting staff. With the new high velocity
trains Odense is also quite conveniently located for
our staff coming from all over the country.

