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Skuespiller SONJA RICHTER fylder i dag 38 år. Sonja Richter er student fra Aarhus Kate-
dralskole. Hun er uddannet fra Odense Teater i 1999 og har siden været knyttet til en ræk-
ke andre teatre, herunder Aveny Teatret, Betty Nansen Teatret, Østre Gasværk Teater og i 
høj grad Det kongelige Teater. I tv har hun bl.a. kunnet opleves i serierne Rejseholdet, Ho-
tellet, Forsvar, Ørnen og Forestillinger. I 2007 modtog hun Kronprinsparrets Kulturpris. 

85 ÅR: Tidl. overlæge Sig-
ne Steenholdt, Heidesvej 3, 
 Højbjerg, fylder 85 år onsdag 
4. januar.

Signe Steenholdt var i 
24 år overlæge på radium-
stationen, Århus Kommu-
nehospital. Hun var afholdt 
blandt kolleger og patienter 
for sit store engagement og 
loyalitet.

Signe Steenholdt var i 
sit arbejdsliv meget aktiv i 
forskningsprojekter, ved fore-
drag og i undervisning. Ef-
ter pensioneringen har hun 
studeret hun historie og rejst 
meget i ind- og udland. 

I dag nyder hun livet 
 sammen med familien i 
 Højbjerg, hvorfra hun med 
stor interesse følger med i 
verdens gang.

FØDSELSDAG

Lars Hansen har 25 års jubi-
læum hos Terma i Grenaa 
torsdag 5. januar.

Lars Hansen er oprinde-
ligt uddannet klejnsmed og 
har i Terma-regi tillige ta-
get en uddannelse som fly-
montør.

Han har gennem årene 
arbejdet i forskellige værk-
stedsafdelinger, bl.a. i pla-
demetal-afdelingen, hvor 
der fremstilles detailemner 
til F-16 og Gulfstream, og i 
»Sammenbygningen«, hvor 
flydelene bygges sammen. 
Han har også arbejdet med 
udviklingsopgaver og udført 
serviceopgaver uden for hu-
set.

I dag er han team leader i 
den afdeling, der fremstiller 
dele i kulfiber til Joint Strike 
Fighter F-35-projektet.

I sin fritid går Lars Han-
sen på jagt og skyder lerduer. 
Han deltager også i firmas-
kydning i Terma/Grenaas 
idrætsforening. 

Han bor i Hyllested mel-
lem Grenaa og Ebeltoft med 
sin kone Carol Taylor, som 
er fra Skotland, og hele sin 
familie, der tæller to børn og 
et barnebarn.

Jubilæet fejres med  recep tion 
hos Terma på Fabrikvej i Gre-
naa torsdag 5. januar 
kl. 14.30.

JUBILÆUM

Af Morten Svith
mosv@stiften.dk

75 ÅR: Jo højere intelligens 
man har, jo større en villa 
bor man i.

Sådan lyder en generali-
serende tommelfingerregel 
fra den kontroversielle og 
nu pensionerede psykologi-
professor, Helmuth Nyborg.

Han kunne ikke drømme 
om at røbe sin egen IQ - men 
afslører gerne, hvordan han 
bor: I en 330 kvadratmeter 
stor tidligere smedje, han 
selv på 11. år er ved at sætte 
i stand i landsbyen Adslev 
ved Hørning.

Mænd er klogest
Helmuth Nyborg blev kendt 
og stormomsust langt uden 
for den videnskabelige ver-
den, da han for en halv snes 
år siden præsenterede et 
forskningsresultat, der viser, 
at mænd er mere intelligente 
end kvinder. Gennemsnitligt 
forstås.

»Og forskellen er mini-
mal,« lyder det i dag en lille 
smule udglattende fra profes-
soren, der ikke vil høre tale 
om, at han er en professionel 
Rasmus Modsat, der nyder 
at ligge i krig med alt og alle.

Ikke detsto mindre er det 
sådan, det er.

Måske fordi Helmuth 
 Nyborg, der torsdag 5. ja-
nuar fylder 75 år,  - som han 
selv siger det - altid har 
gjort, hvad han havde lyst til. 
Det bragte ham i rampelyset, 
længe inden han kunne kal-
de sig professor.

I sin ungdom var han 
nemlig en mere end alminde-
ligt habil kajakroer og vandt 
ved De Olympiske Lege i 
Rom i 1960 en bronzemedalje 
i holdstafet over 500 meter i 
enerkajak.

Og det sker stadig, at han 
er på vandet med kajakken 
- om ikke andet så på den 20 
meter lange sø i familiens 

baghave. For nylig har han 
anskaffet sig en trailer, så 
 kajakken kan komme med 
bag på bilen og blive brugt 
på større vande.

Demokratiets undergang
Helmuth Nyborg mener, at 
intelligens for 80 procents 
vedkommende er arvelig - og 
at hvide er mere intelligen-
te end for eksempel folk fra 
Nordafrika.

Senest har det fået ham 
til at forudsige, at demokra-
tierne og velfærdssamfunde-
ne i Europa er på vej mod de-
res undergang. Forklaringen 
er, at antallet af  indvandrere 
og deres efterkommere fra 
det, professoren kalder ’lav-
intelligens-lande’, bare stiger 
og stiger, så vi som befolk-
ning i snit bliver dummere 

og dummere år for år. Og så 
vil vi med usvigelig sikker-
hed på et tidspunkt komme 
ned under en gennemsnitlig 
IQ på 90, der ifølge Helmuth 
Nyborg er grænsen for, hvor-
når et demokrati kan prak-
tiseres.

Hadet og elsket
Professoren mener selv, at 
han bare siger den viden-
skabelige sandhed - selv om 
folk ikke kan lide at høre 
den.

»De venstreorienterede 
kan ikke lide mig, fordi jeg 
påviser, at arv og ikke miljø 
er det helt afgørende for in-
telligens.«

»Og de stærkt højreorien-
terede tager mig til sig, fordi 
de synes, det lyder som noget 
fra Hitlers Tyskland. Men 

jeg er absolut ikke nazist el-
ler tilhænger af  nazismens 
teorier om racehygiejne,« si-
ger professoren, der stadig 
forsker og publicerer artik-
ler på livet løs.

Far som 69-årig
Forskningen er en af  for-
klaringerne på, at han sta-
dig langt fra er færdig med 
at sætte den gamle smedje i 
 Adslev i stand.

En anden - og nok så vig-
tig - forklaring er, at han 
for fem år siden fik sønnen 
 Martin med sin samlever, 
Mette Lund Jensen, der er 
klinisk psykolog.

Helmuth Nyborg er fyr-
bødersøn fra Vejle, hvor han 
voksede op under krigen. 
 Efter skolen gik han i farens 
fodspor og sejlede som fyr-

bøder og siden som telegra-
fist, inden han gik i land og i 
gang med at tage studenter-
eksamen og siden uddanne 
sig til psykolog.

Fra 1968 til han fyldte 70 
år, var Helmuth Nyborg an-
sat på Psykologisk Institut 
på Aarhus Universitet - den 
seneste tid i unåde, efter at 
han havde forsket sig frem 
til, at mænd har en højere IQ 
end kvinder - og kolleger rej-
ste tvivl om redeligheden af  
hans videnskabelige arbejde.

Helmuth Nyborg fortryder 
ikke - men kunne godt tænke 
sig, at en enkelt ting havde 
været lidt anderledes:

»Jeg kunne ønske mig, 
at jeg havde været mere in-
telligent, så jeg kunne have 
bragt min forskning endnu 
videre.«

Manden med de intelligente mænd
Fødselsdag. Professor Helmuth Nyborg blev kendt for at fastslå, at mænd er mere intelligente end kvinder.

Helmuth Nyborg er en mand i modvind. Når han forsker sig frem til, at mænd er klogere end kvinder, og at det danske demokrati 
er truet på grund af indvandring fra lav-intelligens-lande, bliver han mødt med ramaskrig og hovedrysten. Selv mener den 
pensionerede psykologiprofessor blot, at han præsenterer den videnskabelige sandhed. Foto: Erik Refner/Scanpix

Administrerende direktør 
 Michael Holm har på vegne 
af  ledelse og kolleger i Syste-
matic sendt følgende mindeord 
om Johnny Hey:

Vi har mistet  vores kære 
 kollega, Johnny Hey, da hans 
hjerte pludseligt og uventet 
sagde stop. Johnny blev 42 år.

Johnny startede i Syste-
matic i 2007 og arbejdede de 
første tre et halvt år på sam-
me projekt. Først som soft-
wareudvikler, og siden på-
tog han sig på eget initiativ 
rollen som test- og release 
manager med ansvar for, at 

kvaliteten var i orden, når 
softwaren skulle videre til 
kunden.

Johnny var en dygtig kom-
munikator, der agerede bin-
deled i projektet og holdt det 
øvrige team til ilden med 
sin passion for høj kvalitet. 
Hans måde at arbejde på 
var præget af  stolthed, selv-
stændighed og af  og til en 
god portion stædighed. John-
nys credo var, at det er kær-
komment at begå en fejl, 
fordi man kan lære af  den. 
Men at gentage fejl er sløseri 
og skal bekæmpes. Ikke med 
løftede pegefingre men med 

humor og vedholdenhed. I 
softwareverdenen er disse 
egenskaber guld værd.

I april 2011 trådte John-
ny ind i en ny rolle, nem-
lig som medarbejder i vo-
res kvalitetsafdeling. Her 
var hans opgave at drive 
husets forbedringsarbejde 
ved at fungere som konsu-
lent for  husets projekter, når 
det gælder om at arbejde 
på hensigtsmæssige og ef-
fektive måder. Johnny var 
 servicemenneske med stort 
S. 

Han var altid nærværen-
de, konstruktiv og direkte i 

sin måde at rådgive sine kol-
leger på. Hans høje faglig-
hed, skarpe øje, indsigt og 
stringens vil i den grad blive 
savnet.

Johnnys familie var hans 
et og alt. Når han forlod virk-
somheden om eftermid dagen 
var det for at være 100 pro-
cent far. Han fulgte sine børn 
og deres fritidsinter esser i 
tykt og tyndt. 

Specielt var golf  en pas-
sion, som hele familien delte. 
Johnny var også passioneret 
fodboldfan, som fulgte »sit 
hold« Real Madrid intenst, 
hvilket gav anledning til 

venskabelige drillerier efter 
weekendens cup-kampe.

Johnny vil især blive 
 husket for sit faglige enga-
gement, sit ualmindeligt go-
de humør og sin store om-
sorg og betænksomhed. Vi 
er  endnu ikke holdt op med 
at omtale Johnny i nutid, for 
det er ubegribeligt, at han 
 ikke kommer ind af  hoved-
døren mere. 

Vores tanker går i denne 
tid ikke mindst til Johnnys 
kone og børn.

Æret være Johnnys min-
de.

MINDEORD


