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Universitet smækker døren bag professor
Af KIM HUNDEVADT
Kontroversen mellem professor Helmuth Nyborg og Aarhus Universitet fortsætter til det allersidste.
Den 70-årige professor, som nu skal pensioneres, vil fredag eftermiddag sætte punktum for næsten fire årtiers
ansættelse på Psykologisk Institut med en afskedsforelæsning, men instituttets leder, Hans Jeppe Jeppesen, har i
en e-mail til Helmuth Nyborg understreget, at forelæsningen ikke må finde sted i instituttets regi.
Hans Jeppe Jeppesen har accepteret, at professoren kan bruge auditoriet til at gøre status over sit akademiske
virke, men instituttet vil ikke annoncere forelæsningen, kun en reception bagefter.
Institutlederen har samtidig afvist, at Helmuth Nyborg kan få lov til at fortsætte som professor emeritus og bevare
sin tilknytning til Aarhus Universitet. Det er sket med en henvisning til, at universitetets rektor, Lauritz B. HolmNielsen, i september gav professoren en alvorlig irettesættelse for »groft forsømmelig adfærd« i sit seneste
forskningsprojekt, som viste, at drenge i gennemsnit er en anelse mere intelligente end piger.
Sagen blokerer
Rektor besluttede også, at disciplinærsagen dermed var afsluttet; Helmuth Nyborg skulle ikke længere være
fritaget for tjeneste, og han kunne vende tilbage til sit kontor med alle de rettigheder og pligter, som hører med til
jobbet som professor, men Hans Jeppe Jeppesen mener ikke desto mindre, at sagen må blokere for hans fortsatte
tilknytning til instituttet:
»Irettesættelsen af Helmuth Nyborg viser, at han ikke er i overensstemmelse med det værdigrundlag, som jeg
gerne vil have på Psykologisk Institut, og det billede, som vi ønsker at vise udadtil,« lyder institutlederens
forklaring, og han afviser, at han reelt har skærpet sanktionen:
»Det er en særlig gunstbevilling at blive tilknyttet som professor emeritus – ikke noget, man automatisk har krav
på,« siger Hans Jeppe Jeppesen.
Helmuth Nyborg mener selv, at hans tilknytning til Aarhus Universitet er på vej mod en ulykkelig afslutning:
»Der er åbenbart ingen ende på konsekvenserne af denne sag. Jeg synes, det er trist, at instituttets ledelse
vælger et enkelt forskningsprojekt ud af de utallige projekter, som jeg har gennemført, og bruger det til at
diskvalificere hele mit livsværk,« siger Helmuth Nyborg , som understreger, at han nu vil fortsætte sin
forskerkarriere som privatperson.
»Jeg har en bunke ufuldendte projekter, som jeg glæder mig til at arbejde videre med. Nogle er tæt på at blive
publiceret i internationalt anerkendte tidsskrifter, og jeg har en bog undervejs, så instituttets afvisning får ingen
formel betydning, men det giver selvfølgelig nogle praktiske problemer for mig, at jeg ikke længere kan trække på
universitetets faciliteter,« siger Helmuth Nyborg .
Hans afskedsforelæsning, som finder sted i instituttets auditorium i Nobelparken fredag kl. 14, får overskriften
"Psykologi, biologi og lighed - refleksioner over et fag under forvandling". Her vil professoren bl.a. fortælle om arv
versus miljø og give et bud på konsekvenserne af individuelle forskelle i bl.a. intelligens.
kim.hundevadt@jp.dk
Billedtekst:
Professor Helmuth Nyborg – ulykkelig afslutning.
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