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Svindel og humbug 
Om at give rovtidsskifterne deres egen medicin
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2. Vi besluttede os til at svare på 
deres henvendelse ved at sende 
en falsk artikel ind til dem, for at 
se hvor grundig deres ”peer 
review” var, og om de 
overhovedet ville læse den. Vi 
anvendte SciGen til at genere 
artikel-teksten i sin helhed, men 
udskiftede metode-afsnittet med 
en beskrivelse af hvordan vi 
havde gjort samt en tydelig 
angivelse af, at dette var en falsk 
artikel, der kun indeholdt vrøvl 
genereret af en maskine. Så 
indsatte vi nogle grafer og kurver, 
vi havde fundet på nettet. 
Referencelisten befolkede vi med 
artikler, der alle var blevet trukket 
tilbage på grund af snyd. Der var 
rigeligt med spor af, at denne 
artikel ikke var en rigtig artikel, til 
at ethvert rigtigt forlag ville afvise 
den øjeblikkeligt.

11.. Det var en mørk og 
stormfuld aften. Regnen 
piskede på ruderne, og klappen 
på brevsprækken klaprede 
ildevarslende i blæsten, men 
pludselig dumpede et brev ind 
og landede i den voksende 
bunke af andre breve på gulvet. 
Brevet indeholdt en invitation til 
at sende vores artikel-
manuskript ind til et ”forlag”, der 
så ville udgive den efter 
grundigt ”peer review”. 
Afsenderen var behørigt 
imponeret over vores tidligere 
arbejde! Hvordan vidste de, at 
vi arbejdede på en ny artikel? 
Blev vi overvåget? Og af 
hvem? Var det et trick? 
Pludselig virkede alle vinduerne 
som sorte tomme øjne, der 
stirrende på os.

3. Titlen på vores artikel blev: 
”The Transformative 
Hermeneutics of Quantum 
Gravity Applied on Altmetrics 
and Traditional Bibliometric 
Measures” og den blev en 
dundrende succes! Vi 
indsendte ”artiklen” til 10 
forskellige tidsskrifter, og fik 
hurtigt respons. Første svar 
kom dagen efter med tilbud om 
publicering mod et vederlag. 
Den gik glat gennem peer 
review med bemærkninger om 
at den var
»excellent«, gav den 
topkarakter for originalitet og 
beskrev den som »et markant 
bidrag til forskningsområdet«. 
Hvad var meningen? Hvorfor 
ville disse ”forlag” publicere 
vores opdigtede vrøvl? Var 
det en fælde, lagt af 
misundelige kolleger? 

4. Vi besluttede at trække vores 
artikel tilbage hos alle de ”forlag” 
der havde tilbudt at publicere den – 
mod et passende og rimeligt gebyr. 
Vi var ikke indstillet på at betale for 
at vrøvl og sludder skulle 
publiceres rigtigt, slet ikke mod 
betaling. Men det gik op for os, at 
der slet ikke var tale om rigtige 
forlag, men blot svindlere, der mod 
betaling ville lægge hvad som helst 
på deres hjemmeside, som de 
kaldte et tidsskrift. Det kan være 
svært eller tæt på umuligt at se 
forskel på deres og rigtige 
tidsskrifters sider, så man kan 
uforvarende komme til at vælge et 
sådan ”tidsskrift” til sine artikler, 
hvis man ikke ser sig grundigt for.
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