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Jyllands-Posten Øst | 01.09.2006 | 1. sektion | Side 10 (Meninger) | 246 ord | artikel-id: e07293e7

Debat: Nyborg og forskningsfriheden

Af Frands Mortensen, professor ved Aarhus Universitet

PROFESSOR Poul Erik Mouritzen åler i Jyllands-Posten 25/8 de videnskabeligt ansatte ved Aarhus Universitet

for, at vi ikke offentligt har taget afstand fra, at universitets ledelse har fritstillet Helmuth Nyborg .

Mouritzen har den opfattelse, at ledelsen har fritstillet Nyborg på grund af, at et sagkyndigt udvalg i en rapport
har rettet kritik imod dele af Nyborgs kontroversielle forskning.

Heldigvis er dette ikke rigtigt. Vi er nogle stykker, der naturligvis ville give vor mening til kende, hvis vi var 

overbevist om, at Nyborg var udsat for en inkvisitorisk behandling, og hvis det var sandsynligt, at han var
fritstillet på grund af indholdet i sin forskning.

Men det er sandsynligvis ikke tilfældet. Der er tale om en personalesag, som det derfor er meget vanskeligt at

få detaljerede oplysninger om. Men det fremgår indirekte af et svar, dekan Svend Hylleberg har givet en
gruppe ansatte, at indstillingen til rektor om Nyborgs fremtidige tilknytning til universitetet omfatter langt mere 

end udvalgets rapport. Ligeledes ser det ud til, at Jyllands-Postens fremstilling ikke forklarer sagens 
substans.

Hvad denne så er, har vi imidlertid ikke kendskab til.

Nyborg har publiceret sine svar på udvalgets rapport og har dermed bidraget til den opfattelse, at denne sag

handler om forskningsfrihed.

Nyborg er den eneste, der har tilladelse til at publicere dekanens indstilling til rektor. Hvis han gjorde det, ville
vi alle få mulighed for at sætte os ind i sagens substans, og derved ville en række misforståelser blive fjernet.

Hvorfor gør Helmuth Nyborg ikke det?
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