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REKTORS AFGØRELSE I HELMUTH NYBORG-SAGEN 
 

Aarhus Universitet ønsker hermed at orientere om afslutningen af den såkaldte Helmuth Nyborg-
sag, der har givet anledning til betydelig interesse i pressen og offentligheden. 

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen har i dag indkaldt professor Helmuth Nyborg til et møde og meddelt 
ham sin afgørelse i sagen om forskningsprojektet ”Sex-related differences in general intelligence” 
(Skanderborgprojektet). 

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen er enig med dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i, at 
Helmuth Nyborg i forbindelse med det såkaldte Skanderborgprojekt har tilrettelagt undersøgelsen 
og anvendt dens resultater på en måde, der må karakteriseres som groft forsømmelig adfærd. 

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen udtaler: ”Der foreligger en klar tjenstlig forseelse fra Helmuth 
Nyborgs side. Som disciplinær straf har jeg derfor tildelt Helmuth Nyborg en alvorlig irettesættelse. 
Sagen er dermed afsluttet – og fritagelsen for tjeneste er bragt til ophør.” 

Rektors skriftlige afgørelse er meddelt Helmuth Nyborg og hans faglige organisation Dansk 
Magisterforening. 

Rektors afgørelse om den disciplinære reaktion over for professor Helmuth Nyborg er omfattet af 
offentlighedens adgang til aktindsigt, jf.  lov om offentlighed i forvaltningen § 2, stk. 3, og enhver 
kan derfor forlange at blive gjort bekendt med dokumentet. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kommunikationschef Anders Frølund, tlf. 8942 2343, 
mobil 2899 2517, email af@adm.au.dk  

Der henvises i øvrigt til rapport om Helmuth Nyborgs Skanderborgprojekt. Rapporten er udarbejdet 
af et sagkyndigt udvalg nedsat af dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Rapporten 
kan læses på http://www.samfundsvidenskab.au.dk/aktuelt/2006/jun/13  

Da rektor Lauritz B. Holm-Nielsens afgørelse er offentliggjort på andre internetsider, har Aarhus 
Universitet besluttet også at offentligøre afgørelsen. 

Læs afgørelsen som pdf  

Med venlig hilsen 
Anders Frølund 

 
21. september 2006 
Anders Frølund 
af@adm.au.dk  
Informationskontoret  
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