Onsdag den 4. januar 2012

samme dag blev likvideret i
Slagelse.
1965: Den engelsk-amerikanske
forfatter og Nobelpristager T.S.
Eliot dør i London, 76 år.
1972: Østrigeren Kurt Waldheim
tiltræder posten som FN’s generalsekretær.
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Top Gear-vært vækker igen vrede

1992: Tv-serien "Gøngehøvdin-

Han har været der før, tv-værten
Jeremy Clarkson fra det populære BBC-bilprogram Top Gear.
Krænket forskellige folkeslag så
meget, at han eller BBC afkræves
en undskyldning. Nu har han
fornærmet Indien. I det seneste

gen" har premiere på DR-TV.
2001: Ebbe Sand udnævnes af

det tyske sportsmagasin Sport
Bild til årets bedste spiller i
Bundesligaen.

Top Gear-program er Clarkson
med sine medværter på tur i
Indien. Her gør de grin med
indiske tog, kultur, toiletforhold
og meget mere. Ifølge nyhedsbureauet PTI har dette fået et
britisk parlamentsmedlem af

indisk oprindelse til at kræve, at
BBC undskylder for Clarksons
fornærmelser af Indien.

Læs mere på

blitz dk
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70 ÅR
Marianne Schroll, professor,

fhv. klinikchef, dr.med.,
Klostervang 16,
Roskilde.
Marianne
Schroll blev
læge i Aarhus i
1968. Fyrre år
som læge blev til 30 år som
geriater, 15 år som professor
ved Københavns Universitet
og syv år som chef for en
geriatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Efter et år
ved Stanford Universitet
blev hun uddannet ved
københavnske hospitaler til
specialist i medicin. Sideløbende ﬁk hun ﬁre børn og
skrev disputats om risikofaktorer for hjertesygdomme.
Hun var en af de første, der
uddannede sig til et helt nyt
speciale, geriatri, der nu er
blevet en uundværlig del af
den interne medicin på de
akutte hospitaler. Nationalt
og internationalt har Marianne Schroll været med til
at deﬁnere fagets begreber
og indpasse viden om ældre
i sundhedsvæsenet. Hun
blev Danmarks første professor i geriatri i 1991.
Marianne Schroll gik på
pension i 2007. Hun har
modtaget priser fra bl.a.
Hjerteforeningen, Hartmanns Fond, og i 2009
modtog hun Velux Fondens
Hæderspris 2009.
Jens Peter Schulz, Hoved-

gaden Øst 17, Vojens.

rejser med sin hustru, forhenværende rådmand Lis
Særkjær.
Carl-Erik Sølberg, fhv. lektor,
lic. techn., Grumstolsvej 80,
Højbjerg. CarlErik Sølberg har
været brændende interesseret i fysik
siden skolegangen på Rødovre Statsskole,
hvorfra han blev student
1961. Efter militærtjeneste
bl.a. på raketbasen i Tune,
hvor han underviste i NIKEsystemet, tog han fat på den
daværende Danmarks Tekniske Højskole, hvor han
blev cand.polyt. og fulgte
denne uddannelse op med
licentiatstudier. I 1972 blev
han ansat på Dansk Ingeniørakademi i Aalborg, som
et par år efter indgik i det
nystartede Aalborg Universitetscenter. Her forskede og
underviste han resten af karrieren og blev i 1996 kåret
som "Årets underviser". Ud
over selve undervisningen
var han aktivt engageret i
Åbenthus-arrangementer og
Dansk Naturvidenskabsfestival. Som ekstern lektor ved
AUC har Sølberg arbejdet
med entusiasme omkring
den årlige udstilling Universitarium i Utzon Centeret. I
hjemmet i Højbjerg ved Aarhus arbejder han med
"maskimekaniske" dimser,
herunder en ﬂot modeljernbane, når han ikke går til
klassiske koncerter i Musikhus Aarhus.

Vagn Særkjær, fhv. afdelings-

leder, cand.phil., Helenelyst
227, Brabrand.
Vagn Særkjær
var soldat i
Jægerkorpset
1963-70. Derefter uddannede
han sig i samfundsfag ved
Aarhus Universitet og
underviste som gymnasielærer, før han i 1983
begyndte at arbejde med
arbejdsløse. 1983-2001 var
Vagn Særkjær først underviser og senere inspektør for
Det Erhvervsintroducerende
Center i Aarhus. I 2001 blev
han udpeget som leder af
AMU’s internationale
uddannelsesafdeling, som
senere blev sammenlagt
med den internationale
afdeling på Aarhus’ tekniske
skole. I den sammenhæng
havde Vagn Særkjær en
række ophold i Rusland og
ﬂere andre østeuropæiske
lande, hvor han rådgav om
bl.a. modernisering af efteruddannelser. Sideløbende
med sin erhvervskarriere var
Vagn Særkjær 1974-89 medlem af Aarhus Byråd for
Socialdemokraterne. Han
arbejdede 2006-09 på deltid
som uddannelseskonsulent
ved Aarhus Havn, før han i
2009 gik på pension. Vagn
Særkjær har indtaget en
lang række tillidsposter og
udgivet bøger og artikler,
herunder breve fra udlands-

blev udviklingschef i Superfos Danmark indtil 1988. Så
fulgte nogle år som virksomhedskonsulent i DV Industri, og op gennem
1990’erne var Benny Nielsen
teknisk direktør i Joni
Emballage a/s, og fra 20002004 besad han samme stilling i ﬁrmaet Jotipac a/s.
Siden vendte han tilbage til
Superfos, hvor han i dag sidder i den øverste ledelse som
teknologidirektør.
Bent V. Nielsen, ﬁlialdirektør,

Hjallerup. Bent V. Nielsen
kom i lære i Frederikshavn
Bank i 1969, og fra 1977
blev han souschef i bankens
ekspeditionsafdeling. Fire år
senere blev Bent V. Nielsen
udnævnt til ﬁlialchef i Egnsbank Nords nye afdeling i
Hjallerup. Posten bestred
han frem til foråret 2009, da
han overtog roret som ﬁlialdirektør i Nordjyske Bank i
Dronninglund. Ved siden af
arbejdet er Bent V. Nielsen
også engageret i frivilligt
arbejde, og han har bl.a. siddet i Hjallerup Samvirkes
forretningsudvalg i 16 år. I
øjeblikket er han kasserer i
Dronninglund Turistforening. For Bent V. Nielsen har
fodbold været en stor del af
fritiden både som spiller i
FFI og Hjallerup og senere
ungdomstræner i Hjallerup.
Han har også været kasserer
i HIF’s Venner gennem godt
25 år.

50 ÅR
Steen Michael Erichsen, adm.

60 ÅR
Christian Jarby, afdelingschef

i Tekniq, civilingeniør,
Tonysvej 34,
Charlottenlund. Christian
Jarby blev
uddannet civilingeniør i 1975,
og de første år efter endt
uddannelse brugte han som
ingeniør ved henholdsvis
DTH og Atlas. Siden fulgte
13 år som leder og afdelingsingeniør ved NESA, inden
han i 1994 blev direktør for
Elektricitetsrådet. Her fungerede han som direktør i 10
år, inden han i 2004 blev
kundechef for Elsparefonden, og siden 2009 har han
været afdelingschef i brancheorganisationen Tekniq.
Sideløbende med sin erhvervsmæssige karriere har
han været tildelt adskillige
tillidshverv, herunder bl.a.
medlem af Energisparerådet
udpeget af den forhenværende klima- og energiminister og hovedbestyrelsesmedlem for Dansk Center
for Lys.
Benny Nielsen, teknologi-

direktør, Kalundborg. Benny
Nielsen begyndte i Superfos
helt tilbage i 1980, hvor han
indtil 1984 var produktionschef i Superfos Frankrig.
Herefter hjemvendte han og

direktør, Allerød. Med en
uddannelsesbaggrund som
assurandør har
Steen Michael
Erichsen gennem sin karriere
erhvervet sig en lang ledelseserfaring fra store dele af
pensions- og forsikringsbranchen. Han har været
uddannelseschef på Forsikringsakademiet, henholdsvis
skadesdirektør og salgsdirektør i Tryg og privatkundedirektør i Nykredit. I 2002 blev
Steen Michael Erichsen
ansat hos sin nuværende arbejdsgiver Nordea Liv &
Pension som salgsdirektør,
inden han i 2007 indtrådte i
direktionen og året efter
blev udnævnt til virksomhedens adm. direktør. Som
topchef har han bl.a. sat
fokus på sundheden og trivslen på arbejdspladsen, og
det har resulteret i, at Nordea Liv & Pension er blevet
kåret som Danmarks næstbedste store arbejdsplads de
sidste to år og i 2010 blev
kåret til Danmarks sundeste
arbejdsplads. Ved siden af
chefjobbet er Steen Michael
Erichsen også næstformand
i Forsikringsakademiet og
bestyrelsesmedlem for brancheforeningen Forsikring &
Pension. Derudover har han
udgivet bogen ”Led videre reﬂeksioner over ledelse”.

75 ÅR I MORGEN

Professor i
provokation
Pensionsalderen har ikke bremset den omdiskuterede
psykologi-professor Helmuth Nyborg, der fortsat
leverer forskning, som sætter sindene i kog.
JØRGEN RYE
jorgen.rye@jp.dk

”

Provo-professoren”.
Sådan lød
overskriften her i avisen,
da Helmuth Nyborg for
fem år siden rundede 70års-hjørnet. Den runding
fjernede dog ikke kanterne
og forvandlede Nyborg til
en mainstream psykologiprofessor emeritus, og han
har også de seneste fem år
levet ﬁnt op til overskriften.
For eksempel i september sidste år da han præsenterede forskningsresultater, som viser, at
mennesker fra Afrika og
Mellemøsten scorer færre
point i intelligenstest end
europæere og danskere.
Konsekvensen er ifølge
Nyborg, at indvandring til
Danmark fra lande, hvor
indbyggerne har en lavere
intelligenskvotient, vil
betyde, at vi over tid får en
lavere gennemsnitlig
intelligenskvotient i Danmark.
Teorien blev dog modsagt af en række andre eksperter i psykologi, som
blandt andet kritiserede
Nyborgs ensidige fokus på
genetik – altså det arvelige
– uden skelen til miljøets
betydning.

Kontroversielt budskab
Nyborg selv vil formentlig
hverken vedkende sig
provo-titel eller betegnelsen kontroversiel, for
ifølge professoren selv
fremlægger han blot fakta
fra psykologiens verden.
Og hvis tallene forekommer provokerende, er det
budskabet, som er kontroversielt, og ikke budbringeren.
Helmuth Nyborg er født
i Løsning som søn af en

Helmuth Nyborg arbejdede næsten 10 år som søfyrbøder, før han
blev student som 28-årig og søgte ind på psykologi-studiet i
København. Foto: Klaus Gottfredsen

smed, og efter skolen stak
han til søs og arbejdede
næsten 10 år som søfyrbøder, før han blev student som 28-årig og søgte
ind på psykologi-studiet i
København. Han blev
ansat på Aarhus Universitet i 1971, hvor han
begyndte at udforske sin
interesse for evolutionslæren og biologiens betydning for, hvordan mennesker udvikler sig.

Skanderborg-projektet
Det førte til en lang række
forskningsartikler om
emnet, hvor især det
såkaldte Skanderborg-projekt skabte stor debat.
Nyborgs resultater viste
blandt andet, at mænd er
mere intelligente end
kvinder, men kritikere
satte luppen på tal og
metoder, og den langstrakte såkaldte Nyborgsag betød blandt andet, at
han i juni 2006 blev fritaget for tjeneste på Aarhus Universitet. Efterfølgende klagede han til

Udvalgene Vedrørende
Videnskabelig Uredelighed (UVVU), som frifandt
ham for ”videnskabelig
uredelighed”, men Aarhus
Universitet endte med at
give ham en advarsel for
forskning af ”uacceptabel
ringe kvalitet”.
”Heksejagten på Aarhus
Universitet” kalder Helmuth Nyborg emnet på
sin egen hjemmeside, og
der er fortsat sager nok at
skrive om. I september i år
har kritikerne igen angrebet Nyborgs forskning
med en klage til UVVU
over plagiat og vildledning i professorens seneste
artikler om de såkaldte
”Lav-IQ-lande”.
Helmuth Nyborg bor i
Adslev ved Hørning, og
han har tre børn, hvoraf
den yngste blev født i
2006.

Helmuth Nyborg,
professor, dr.phil.,
Hørning.
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