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Ny ballade om professor 
Helmuth Nyborg er vred over, at han ikke får lov til at fortsætte som professor emeritus på Aarhus 
Universitet. Han passer ikke til vores værdier, siger institutlederen. 
  
Interview, side 4 Læs også 1. sektion, side 3  

Af KIM HUNDEVADT 
 
• Helmuth Nyborg er ikke bitter, men han er vred.  
Ledelsen på Psykologisk Institut har besluttet, at den 70-årige professor i udviklingspsykologi ikke får lov til at 
videreføre sin forskerkarriere som professor emeritus med en fortsat tilknytning til Aarhus Universitet, efter at han 
fredag har haft sin sidste arbejdsdag.  
For at føje spot til skade har instituttet, hvor professoren har været ansat siden 1968, også valgt at distancere sig 
fra hans afskedsforelæsning. Den må finde sted i privat regi, understreger institutleder Hans Jeppe Jeppesen i en 
email.  
Baggrunden for den kølige holdning er, at Helmuth Nyborg i september fik en alvorlig irettesættelse af rektor 
Lauritz B. Holm-Nielsen, fordi han ifølge sine kritikere udviste »en groft forsømmelig adfærd« i sit seneste 
forskningsprojekt om kønsforskelle i intelligens.  
  
Vred professor  
»Jeg er vred over, at instituttet bliver ved at forfølge denne sag, til trods for at den vedrører en lille del af min 
forskning, til trods for at de detaljer, som kritikerne er faldet over, ikke har konsekvenser for min hovedkonklusion, 
og til trods for at jeg har fået en enorm international støtte,« siger Helmuth Nyborg .  
Flere af dine modstandere har antydet, at det blot er Nyborgs venner på udenlandske universiteter, som forsøger 
at rykke en trængt kollega til undsætning?  
»I så fald har jeg meget vidende og betydningsfulde venner. Jeg har fået støtte fra stort set hele den internationale 
elite i intelligensforskningen. Mine såkaldte venner er indbyrdes rygende uenige om faglige emner, men de er 
enige om, at man ikke skal slagte en forsker, fordi han har gjort en enkelt kontroversiel iagttagelse,« siger Helmuth 
Nyborg .  
  
Flere kontroverser  
Professoren, som de seneste år har været i centrum for flere kontroverser, agter at fortsætte sin karriere som 
forsker og har mange nye projekter undervejs.  
Han har derfor sendt en formel ansøgning til Psykologisk Institut om at fortsætte som professor emeritus , så han 
kan beholde sit kontor og blive ved med at repræsentere instituttet på udenlandske kongresser.  
  
Svaret er et blankt nej: »Irettesættelsen af Helmuth Nyborg viser, at han ikke er i overensstemmelse med det 
værdigrundlag, som jeg gerne vil have på Psykologisk Institut,« siger institutleder Hans Jeppe Jeppesen.  
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Videreformidling 
 
Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, 
tilrådighedsstillelse i databaser, på netværk eller lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens 
egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia.  
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