
Helmuth Sørensen Nyborg forsker i det 
forbudte. Den pensionerede professor i 
udviklingspsykologi har siden starten af 
1970erne forsket i sammenhængen mel-
lem gener og intelligens. 

Hans omdiskuterede forskning har, 
ifølge ham selv, vist, at mænd i gennem-
snit er klogere end kvinder, at hvide i 
gennemsnit er klogere end sorte, og at 
intelligens er den vigtigste enkeltfaktor 
for, hvordan et menneske vil klare sig i 
livet. Den slags gør man ikke i ligheds-
Danmark, hvor mange er enige om, at 
pædagogik og uddannelse afgør, om 
man bliver chef eller kassedame. 

For rigtigt at vade i det har den pro-
duktive debattør og foredragsholder til-
med udtalt, at det måske kunne være en 
idé at belønne mindre intelligente men-
nesker for ikke at få mange børn. For 
hans forskning har også vist, at vi som 
nation bliver dummere, som tiden går. 
Faktisk omkring fem-seks IQ-points på 
fem generationer, hvis man fremskriver 
tallene, mener han. 

Igen i september 2011 blev Helmuth 
Nyborg anmeldt for plagiat og vildled-
ning af tre forskerkolleger, fordi han med 
nye og angiveligt udokumenterede tal i 
et britisk forskningstidsskrift igen igen 

skriver, at danskernes gennemsnitlige 
intelligens vil falde på grund af indvan-
dring, som det, ifølge Nyborg, er sket i 
Sverige.

HELMUTH NYBORGS resultater har 
givet ham trusler, frådende læserbreve, 
ramaskrig i kronikker og kollegiale for-
hånelser. Han blev i 2006 fritaget for tje-
neste fra sin arbejdsplads gennem 40 på 
psykologistudiet på Århus Universitet, 
med en alvorlig irettesættelse i ryggen. 
Og han var ikke »i overensstemmelse 
med instituttets værdigrundlag«, hed 
det, da han søgte om status som profes-
sor emeritus. Blandt nogle kolleger kom 
han i »bad standing«, andre mente, at 
Helmuth Nyborg var offer for en hetz, 
fordi hans forskning ikke var politisk 
korrekt. Han meldte sig selv til Forsk-
ningsministeriets Udvalg Vedrørende 
Videnskabelig Uredelighed (UVVU) for 
at blive renset. Det blev han. Der var intet 
uredeligt over hans forskning.

Men svært afvaskelige stempler som 
skabsfacist, sexist og racehygiejniker, 
hænger i visse kredse ved den tidligere 
socialist, der er en stærk kritiker af det, 
han mener er universiteternes vane-
tænkende elite. Ikke kun hans forsk-
ning er anderledes end andres. Hans liv 
har også budt på skarpe sving. Profes-
soren er mønsterbryder. Hans mor var 
syerske, faderen smed og fyrbøder på et 
slagteri. Inden Helmuth Nyborg fandt 

sin hylde som forsker, tog han til søs som 
fyrbøder, som sin far, og han blev blandt 
andet fotograf og radioofficer i handels-
flåden. I 1968 deltog han i besættelsen af 
Københavns Universitet, men skiftede 
få år efter Marx ud med Darwin. Han 
blev far til en søn som 69-årig, og lever i 
dag i Adslev ved Hørning med sin kone, 
som han mødte, da hun var hans elev på 
psykologistudiet. B
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fødselsdag i morgen

runde tal i morgen

 H Chefredaktør Jonas Kuld Rathje, 35. - Professor Mikkel 
Vedby  Rasmussen, 39.

 H Adj. professor Bjørn Lomborg, 47. - Cand.oecon. Peter Mo-
gensen, 47.

 H Professor Suzanne C. Beckmann, 53. - Adm. direktør Mi-
chael Kaa Andersen, 55. - Adm. dirketør Niels Breining, 57. - 
Protokolchef, ambassadør Jette Nordam, 57. - Adm. direktør 
Jens Andersen, 59. - Professor Søren Bo Nielsen, 59.

 H Advokat Tove H. Dahl, 60. - Museumsinspektør, seniorfor-
sker Jette Arneborg, 60. - Afdelingslæge Anne-Lise Christen-
sen, 61. - Landskabsarkitekt, redaktør Annemarie Lund, 64. 
- Rektor, cand.scient. Jan Thrane, 65. - Kontorchef, cand.jur. 
Kirsten Levysohn, 66. - Kommissarius Erling Christensen, 
66. - Professor emeritus Torben Weinreich, 66. - Sognepræst, 
fhv. folketingsmedlem, MEP Margrete Auken, 67. - Direktør, 
cand.mag. Gitte Kjær, 69. - Forfatter, bibliotekar Viggo Mad-
sen, 69.

 H Arkitekt Jørn Langvad, 72. - Forstander Holger Kofoed-
Dam, 74. - Arkitekt Steen Estvad Petersen, 74. - Forstander 
Karenlene Ravn, 75. - Fhv. rådmand Axel Handevitt-Haar, 
77. - Professor, dr.techn. Mogens Peter Nielsen, 77. - Fhv. di-
rektør Flemming Holm, 79. - Fhv. direktør for Grønlands 
Hjemmestyre John E. Jensen, 79.

 H Fhv. docent Ole Imm. Franksen, 80. - Fhv. biblioteksassi-
stent Annegrethe Mariager, 80. - Fhv. domprovst Arne Bug-
ge, 82.

 H Direktør, civilingeniør, konsul Hans Henrik Munck, 90.

 H  50 Niels V. Rasmussen, administrerende direktør, Slim-
minge, fylder i morgen 50 år.

Niels V. Rasmussen er grundlægger og ejer af A Skadeser-
vice A/S. Virksomheden tilbyder alle 
former for intelligent skadebehand-
ling inden for vand, brand, skimmel og 
rene luftmiljøer. Niels V. Rasmussen er 
udlært inden for Radio/TV i Ringsted, 
inden han i 1985 foretog et karriere-
skift til forsikringsbranchen. Her var 
han i 17 år, først i Statsanstalten for 
Livsforsikringer, dernæst i Østifterne 
og sidst i Alm. Brand. Undervejs tog han assurandøruddan-
nelsen på Forsikringsakademiet.  . I 2003 tog han springet 
og etablerede den familieejede virksomhed A Skadeservice 
med hovedsæde i Bjæverskov på Midtsjælland.

Niels V. Rasmussen er gift med Helle, der er administra-
tionschef i firmaet. Datteren Camilla Rasmussen arbejder 
som sagsbehandler i virksomheden og sønnen Casper Ras-
mussen læser erhvervsjura på CBS og deltager ligeledes i 
virksomhedens drift. I sin fritid er Niels V. Rasmussen aktiv 
i Rotary.

 H  60 Tove H. Dahl, advokat, København, fylder i morgen 60 
år.

Tove Dahl havde været kontorleder på Handelshøjsko-
len i København og fuldmægtig i Finansministeriet, da hun 
sideløbende med ansættelse som ekspeditionssekretær 
i Kommunedata gennemførte det 
juridiske studium ved Københavns 
Universitet. Som nybagt cand.jur. 
blev hun i 1984 ansat som fuldmæg-
tig, fra 1987 som advokat, hos lands-
retssagfører Kristian Mogensen. Fra 
1990 var hun partner i Bruun & Hjejle 
(dengang: Hjejle, Gersted & Mogensen 
– Amagertorv 24). I 2010 valgte hun at 
indgå i kon-torfællesskab med advokat Niels Kahlke m.fl. i 
advokatkontoret på Købmagergade 3, København, hvor hun 
har fået yderligere mulighed for at udvikle sin advokatfor-
retning, der nyder stor anseelse blandt kolleger og klienter, 
ikke mindst inden for områderne generationsskifte, private 
fonde og international skifteforvaltning.

Tove Dahl var i årene 2007-2010 medlem (suppleant) i 
Procesbevillingsnævnet. Hun er tilknyttet Advokatrådets 
Lovudvalg med specialerne arveret, familieformueret og 
dødsboskifte.
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blå bog  H

Helmuth Nyborgs intelligens- og raceteorier 
har støtte i den kontroversielle bestseller af 
Richard J. Herrnsteins og Charles Murrays, The 
Bell Curve fra 1994.

Landes gennemsnits-IQ, ifølge Helmuth 
Nyborg: Zimbabwe: 66. Syrien: 83 Japan: 105. 
Pakistan: 84. Saudi Arabien: 84. Somalia: 68. 
Afghanistan: 84. Danmark: 98.

En af Helmuth Nyborgs hypoteser, der ikke 
holdt ved nærmere eftersyn, var, at natio-
nal korruption og intelligens ikke hænger 
sammen. »Men tallene viser, at der er en 
negativ sammenhæng alligevel,« sagde han 
til Berlingske i 2008. 

Helmuth Nyborg

Dagens navn

75 i dag. Professor Helmuth Nyborg er igen blevet beskyldt for at 
vildlede og plagiere. Men han fortsætter sin kamp mod politisk 
korrekthed ved at vise, at Danmark bliver dummere, og at gener 
bestemmer, hvor langt vi når i livet.


