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Et Bang & Olufsen Smart TV med Ultra 
High-Definition (4K) og ikonisk lyd. Oplev 
det nye BeoVision Avant 55” i butikken nu. 
Vejledende udsalgspris fra kr. 54.995,-*.

bang-olufsen.com

89 års håndværk udtrykt i 
smuk bevægelse.

*Vejledende udsalgspris for BeoVision Avant 55” inkluderer BeoRemote One. Prisen omfatter ikke tilbehør til placering på væg, bord eller gulv, der starter fra kr. 4.995,-. Energiklasse  C.
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Han er ikke alene kendt som
landets førende støjforsker,
men også som en der med sin
faglige ballast gang på gang
har udfordret og kritiseret
både Miljøstyrelsen og vind-
møllebranchen for at fejl-
informere i forhold til den
lavfrekvente støj, som de
store vindmøller udsender.

Nu er den 63-årige profes-
sor Henrik Møller fyret på
Aalborg Universitet efter 38
års ansættelse, og begrundel-
sen er, at professoren ikke
længere er tilstrækkeligt
økonomisk indbringende
for sit fakultet.

»Den officielle forklaring
er, at jeg ikke tjener penge
nok. Jeg er åbenbart ikke
mine penge værd, fordi jeg
har brugt min tid på vind-
møller. Men jeg ved, at der
har været mange år, hvor
mine aktiviteter har medført
ganske store indtægter. I øv-
rigt er det vel statistisk set ca.
halvdelen af de videnskabe-
lige medarbejdere, der giver

underskud,« siger Henrik
Møller.

De undrer sig
Afskedigelsen vækker opsigt
og undren – både blandt kol-
leger og blandt vindmølle-
kritikere i Landsforeningen
Naboer til Kæmpevind-
møller.

»Det er underligt og meget
mærkeligt, at man netop af-
skediger ham, som er en
internationalt anerkendt
akustiker. Men han er ikke
populær i vindmøllebran-
chen og hos myndigheder-
ne, fordi han har turdet sige
sin mening og på den måde
lagt sig ud med både myn-
dighederne og en magtfuld
industri« siger formanden
for Landsforeningen Naboer
til Kæmpevindmøller, Tone
F. Brix-Hansen, der kalder
det for »et stort tab«, at den
nordjyske støjforsker er ble-
vet afskediget.

Ligesom flere andre peger
hun på, at brancheforenin-
gen Vindmølleindustrien
via dets adm. direktør Jan
Hylleberg flere gange i løbet
af 2011 mailede til Henrik
Møllers chef, dekan Eskild
Holm Nielsen, hvor han
beklagede, at professor Hen-
rik Møller offentligt blande-

de sig i debatten om lav-
frekvent støj og i øvrigt kriti-
serede både Vindmølle-
branchen og Miljøstyrelsen
for at manipulere med talle-
ne.

Hovedtaler 
Dekan Eskild Holm Nielsen,
der står bag afskedigelsen,
var selv hovedtaler på Vind-
mølleindustriens møde, da-
gen efter at han fyrede Hen-
rik Møller. Men både deka-
nen og Aalborg Universitets
rektor indtil 1. maj, profes-
sor emeritus Finn Kjærsdam,
afviser, at der skulle være an-
dre end økonomiske grunde
bag afskedigelsen af støjfor-
skeren.

Eskild Holm Nielsen siger,
at han ikke vil kommentere
personsager, men afviser
konsekvent, at Henrik Møl-
lers kritiske indlæg og kro-
nikker i forhold til vindmøl-
lebranchen har noget med
fyringen at gøre.

»Det har ikke noget på sig.
Tværtimod har vi værnet om
forskernes ytringsfrihed, og
de er faktisk forpligtet til at
ytre sig, hvis de mener, at der
er noget, som ikke er korrekt
belyst,« siger Eskild Holm
Nielsen og tilføjer:

»Vi har gennemført nogle

personaletilpasninger og
herunder afskedigelser i for-
hold til økonomien. Vi skal
tænke på at stille det hold,
der er nødvendigt for at løse
opgaverne.« 

Henrik Møller fik sin opsi-
gelse i marts, og universite-
tets rektor ind til 1. maj, Finn
Kjærsdam, afviser ligeledes,
at der skulle være politiske
motiver bag afskedigelsen.

»Henrik Møller har været
ansat i et område, hvor der
ikke længere er nogen stude-
rende. Vi er nødt til at ansæt-
te folk, hvor der er studeren-
de, og hvis der ikke tjenes
penge enten i form af stude-
rende eller forskningsmid-
ler, ja så dur det altså ikke,«
siger Finn Kjærsdam.

Professorer i farezonen
I Akademikernes Centralor-
ganisation, AC, siger næst-
formand Ingrid Stage, at det
ikke er særligt almindeligt at
fyre professorer.

»Men det bør det heller
ikke være. Vi kan dog se, at
nogle af dem er kommet i
farezonen ved nedskæ-
ringsrunder – typisk i forbin-
delse med budgetunder-
skud,« siger Ingrid Stage, der
også er formand for Dansk
Magisterforening.

Aalborg Universitet fyrer
landets førende støjforsker 
N Professor Henrik Møller, der
er en internationalt anerkendt
støjforsker, er afskediget på
Aalborg Universitet.
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