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Professorer: Fri forskning er truet
Advarsel: Aarhus Universitet burde være mere varsom med sanktioner mod kontroversiel
forskning, mener eksperter i forvaltningsret. Rektor vil nu bede Helmuth Nyborg om en udtalelse.
Af KIM HUNDEVADT
Det sender et farligt signal til andre videnskabsfolk og bringer den frie forskning i farezonen, at Aarhus Universitet
har valgt at føre en hård linje over for professor Helmuth Nyborg , som i juni fik besked på at rydde sit kontor og
holde sig væk fra jobbet på Psykologisk Institut.
Advarslen kommer fra to af landets førende eksperter i forvaltningsret:
»Det virker problematisk, at universitetet vælger en så skarp tjenstlig reaktion over for en medarbejder, som laver
kontroversiel forskning med kontroversielle metoder og når frem til kontroversielle resultater. Hvis vi vil have det
bedste frem i videnskaben, skal alle forskere trygt kunne komme frem med deres resultater. Det er livsfarligt for
forskningen, hvis vi lader os styre af, hvad vi ikke kan lide. Den varsomhed, som er påkrævet, kan jeg ikke spore i
universitetets sagsbehandling,« siger Claus Haagen Jensen, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
For hurtig
Han mener, at dekanen på Det samfundsvidenskabelige Universitet, Svend Hylleberg, var for hurtig på
aftrækkeren, da han fritog Helmuth Nyborg for tjeneste, umiddelbart efter at en rapport havde kritiseret hans
seneste undersøgelse for at indeholde fejl og sjusk.
»Når der ifølge rapporten ikke er tale om bevidst svindel, ville det have været fairplay over for Helmuth Nyborg at
vente med eventuelle sanktioner, indtil universitetets rektor har kigget på sagen og truffet en afgørelse,« siger
Claus Haagen Jensen.
Professor i forvaltningsret på Københavns Universitet, Steen Rønsholdt, vurderer, at universitetet har håndteret
sagen meget rigoristisk:
»Der skal være tale om meget alvorlige fejl, hvis de skal kunne kategoriseres som pligtforsømmelse og berettige
en fritstilling eller en fyreseddel, og universitetet har samtidig en pligt til at behandle alle sine medarbejdere lige.
Hvis sagen får ansættelsesmæssige konsekvenser, fordi han er kontroversiel, er der tale om en form for
meningscensur,« siger Steen Rønsholdt og tilføjer, at en krænkelse af lighedsprincippet kan blive en sag for
Folketingets ombudsmand.
Ejendommeligt
De to professorer kritiserer også, at dekan Svend Hylleberg i juni lagde rapporten om Helmuth Nyborg på
universitetets hjemmeside, men ikke hans detaljerede svar på de sagkyndige eksperts kritik.
»Det forekommer ejendommeligt, at man ikke vil offentliggøre hans argumentation. Sagen har jo fortsat karakter af
en videnskabelig debat, hvor Helmuth Nyborg kan have nogle relevante synspunkter,« siger Steen Rønsholdt.
Rektor på Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen, kom i går tilbage fra sommerferie og læste den indstilling,
som dekanen har afleveret i Nyborg-sagen. Ifølge Morgenavisen Jyllands-Postens oplysninger anbefaler dekanen,
at professoren skal være fritaget for tjeneste, indtil han pensioneres om et halvt år.
Lauritz B. Holm-Nielsen siger, at han vil give Helmuth Nyborg mulighed for at udtale sig, før han tager en endelig
beslutning.
»Jeg kan garantere, at jeg vil se hele sagen med et uhildet sind. Jeg skal først og fremmest tage hensyn til
universitetets gode rygte, men vil også gå langt for at forsvare forsknings- og ytringsfriheden,« siger
han.kim.hundevadt@jp.dk
Fakta: Sagen kort
Januar 2002 Helmuth Nyborg fortæller i et interview om sine forskningsresultater, som peger på, at mænd i
gennemsnit har højere intelligens end kvinder.
Juni 2003 Professoren offentliggør en del af sine resultater i bogen The Scientific Study of General Intelligence.
Marts 2006 Et sagkyndigt udvalg afleverer en kritisk rapport om Helmuth Nyborgs forskning.
Juni 2006 Professoren fritstilles og får besked på at rydde sit kontor.
August 2006 En række nordamerikanske professorer anklager Aarhus Universitet for at have indledt en politisk
forfølgelse af Helmuth Nyborg .
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