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Helmuth Nyborg vil renses

Af KIM HUNDEVADT Professor Helmuth Nyborg har overraskende valgt at indberette sig selv til 
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) for at blive renset for de hårde 
anklager, som dekan Svend Hylleberg, Aarhus Universitet, har rettet imod ham.

Dekanen gav i juni den omstridte professor besked på at rydde sit kontor og fritog ham med øjeblikkelig varsel for 
tjeneste efter at have læst en kritisk rapport om hans forskning fra et sagkyndigt udvalg. 

Svend Hylleberg skrev samtidig i en tjenstlig indberetning, som Morgenavisen Jyllands-Posten i dag kan afsløre 
indholdet af, en usædvanlig skarp og fordømmende kritik af Helmuth Nyborgs undersøgelse af kønsforskelle i 
intelligens. 

»Groft uagtsom adfærd«

Dekanen erkendte, at der ifølge rapporten ikke var tale om bevidst svindel fra Helmuth Nyborgs side. 

»Derimod har han efter min vurdering udvist en groft uagtsom adfærd, der indebærer en utilbørlig vildledning om 
egen videnskabelig indsats og resultater,« hed det bl.a. i dekanens indberetning til universitetets rektor. 

Han vurderede også, at Helmuth Nyborg har »publiceret en helt utroværdig og værdiløs undersøgelse og ved sin 
forsømmelighed forbrudt sig alvorligt mod kravene til videnskabelig redelighed og god forskningsskik.« 

Den hårde tone får nu Helmuth Nyborg til at iværksætte et modangreb. Professoren indrømmer, at han har begået 
et par småfejl, men han afviser de fleste kritikpunkter og bemærker, at dekanen »har strammet voldsomt« på 
konklusionerne i rapporten fra det sagkyndige udvalg. 
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