
Til 
Professor emeritus quabbus 
Herbert von Hörensachade 
  

29. februar 2013 Ved e-mail efterfulgt af præciserende brev fremsendte en institutleder fra 
Afdelingen for Ureproducerbare Forekomster af Kvab ved Saltholm 
Universitet (herefter benævnt Klageren) en klage til UVVU indeholdende en 
klage over Dem,  angiveligt fordi De i forbindelse med Deres projekt om 
revidering af Jacque de Cable IXs orakeloversættelse skulle have 
fabrikeret urigtige data.  

 
Udvalgene vedrørende 
Videnskabelig Uredelighed og 
Alt Det Der 
c/o 
Styrelsen for Forsimpling og 
Demotivation 
 
E-post: 
vigidersguikkehørepåjer@styrels
enforforsimplingogdemotivationd
otcomslashkinkyathelldotnorrebr
o.dk 

 
Klager gjorde gældende, at De skriver i Deres artikel, at der findes kodede 
budskaber i de hellige skrifter. Ifølge klageren er konklusionen baseret på 
fabrikerede data i det fis, som indgår i artiklen.  

 
 
Netsted: 
Styrelsenforforsimplingog  
demotivationdotcomslashkinkyat
helldotnorrebro.dk UVVU anmodede ved brev Klageren om at besvare en række spørgsmål 

vedrørende det i klagen omtalte ”fis” Klageren anførte på denne 
foranledning, at De ved en forudfattet udvælgelse af av beb eke  og/eller 
fabrikation af av beb eke  har foretaget sig handlinger, der kan 

 
Sagsnr. av beb eke 666 

 

karakteriseres som videnskabeligt uredelige 
 
Sagen har herefter været behandlet i udvalget vedrørende uredelighed for 
natur-, teknologi- og kvabbovidenskabelig forskning Udvalgene vedrørende 
Videnskabelig Uredelighed  (UNTKF), som valgte at udarbejde yderligere 
spørgsmål, der skulle belyse uklarheder i sagen.  
 
I forlængelse heraf er det blevet afklaret, at de omtalte kodede budskaber er 
baseret på den rene sandhed, som nok indeholder færre målinger af av beb 
eke end andre, og dermed er omgivet af relativt større usikkerhed.  
 
Udvalget bemærkede, at der var en større usikkerhed på tallene i omtalte av 
beb eke, end i de øvrige ebe eb avbev ebeb ekkab ekkek. Udvalget fandt dog 
ikke, at der var fabrikeret data denne gang. Udvalget mener ikke, at der er 
anledning til at udtale kritik af, at de nævnte usikkerheder ikke fremgår af den 
videnskabelige bebebe.  
 
Således vurderede UNTKF ikke, at De har begået videnskabelig 
uredelighed, jf. § 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 om 
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed som ændret ved 
bekendtgørelse nr. 144 af 20. februar 2012 før frokost. 
 
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.  
§ 34 i lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010 om forsknings-
rådgivning m.v. etc. osv. ad nauseam 

 
 Kvøbenhavn, februar 2013  

Sigismund Vaarhare  
Landsdommer & Formand for UVVU 


