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Udvidet støtte til Nyborg 
Støtte: Den bortviste psykologiprofessor, Helmuth Nyborg , får forstærket støtte fra otte kolleger. 

Af KIM HUNDEVADT 
 
Otte professorer fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet vælger nu at offentliggøre et kritisk brev, som de har 
sendt til dekan Svend Hylleberg for at protestere over behandlingen af deres kollega, Helmuth Nyborg .  
I en kronik i gårsdagens avis skrev professor Poul Erik Mouritzen fra Syddansk Universitet, at det er »en tragedie«, 
at universitetets 2.000 øvrige forskere har reageret med en larmende tavshed på, at Helmuth Nyborg har måttet 
forlade sit job i vanære, efter at et ekspertudvalg har fundet sjusk og fejl i hans seneste undersøgelse.  
»Hvor er støtten fra kollegerne på Aarhus Universitet,« spurgte Poul Erik Mouritzen.  
Helmuth Nyborgs nærmeste kolleger ønsker nu at understrege, at de - på tværs af faglige og værdimæssige 
forskelle - reagerede i fællesskab på den hårde sanktion.  
»Vi handlede spontant, da vi læste rapporten fra det sagkyndige udvalg, og vores brev er underskrevet af samtlige 
otte professorer, som ikke sidder i ledelsen på Psykologisk Institut. Vi mener, at der er et misforhold mellem den 
kritik, der står i rapporten, og de alvorlige konsekvenser, sagen har fået for Helmuth Nyborg . Det virker ikke 
rimeligt, at han uden videre får besked på at rydde sit kontor, og at han skal straffes på den måde, kun et halvt år 
før han skal pensioneres,« siger en af underskriverne, professor Steinar Kvale.  
 
Brev til ledelsen  
I brevet gør kollegerne opmærksom på, at Helmuth Nyborg har påtaget sig forskning, administrative opgaver og 
undervisning på en rimelig tilfredsstillende måde, om end de erkender, at der har været kontroversielle sager 
undervejs:  
»Helmuth Nyborg har en omfattende publikation bag sig i fagligt tungtvejende, peer-reviewed internationale 
tidsskrifter, hvoraf det kritisable Skanderborg-projekt kun udgør en mindre del af hans ret omfattende 
videnskabelige produktion. For os fremtræder sanktionerne over for vor kollega med fritagelse, bortvisning fra sit 
kontor og fratagelse af undervisningsrettigheder efter mere end 35 års tjeneste for voldsomme i forhold til de 
offentligt dokumenterede klandreværdige forhold. I den aktuelle sag er der hverken tale om kriminelle handlinger, 
og ud fra det sagkyndige udvalg heller ikke om videnskabelig svindel. Vi er ikke bekendt med tilsvarende 
reaktioner på universitetsplan i Danmark,« skriver de otte professorer og anmoder dekan Svend Hylleberg og 
universitetets ledelse om at genoverveje sanktionerne.  
 
Positiv offentliggørelse  
Steinar Kvale tilføjer, at hele processen mod Helmuth Nyborg begyndte med, at han i 2002 fortalte om sine 
resultater i pressen, før han havde sin dokumentation i orden og var klar til at offentliggøre dem:  
»Det bør tale til hans forsvar, at han faktisk har gjort præcis det, som universitetets ledelse ønsker, nemlig at vi 
som forskere skal stille vores viden til rådighed for offentligheden. Det kan næsten kun skabe utryghed blandt 
andre forskere, at han får en så hård behandling for at fremlægge kontroversielle forskningsresultater i pressen,« 
siger professorkollegaen.  
kim.hundevadt@jp.dk  
Læs hele brevet på www.jp.dk  
    
Fakta: Sagen kort  
Januar 2002 Helmuth Nyborg fortæller i et interview om sine forskningsresultater, som peger på, at mænd i 
gennemsnit har højere intelligens end kvinder.  
Juni 2003 Professoren offentliggør en del af sine resultater i bogen The Scientific Study of General Intelligence.  
Marts 2006 Et sagkyndigt udvalg afleverer en kritisk rapport om Helmuth Nyborgs forskning.  
Juni 2006 Professoren fritstilles og får besked på at rydde sit kontor.  
August 2006 En række nordamerikanske professorer anklager Aarhus Universitet for at have indledt en politisk 
forfølgelse af Helmuth Nyborg .  
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