
Henrik Poulsen død 
psykolog Nyt har modtaget mindeord over 

professor, dr.pht1. HenrtK Poulsen, der døde kortførpåske 

Det var med stor sorg, at vi på Psykologisk Insti
tut i Århus erfarede, at vores mangeårige gode kol
lega Henrik Poulsen døde mandag 7. april. Henrik 
havde i flere år lidt af dårligt hjerte og sukkersyge, 
men havde det efter omstændighederne godt, da han 
pludselig døde i sit hjem af enblodprop. Han blev 75 
år. 

Henrik har sat sit stærke præg på Psykologisk In
stitut, lige fra dets etablering i 1968 og til 1997, hvor 
han blev pensioneret som professor - en stilling, 
han havde beklædt siden 1970. Også som emeritus 
fortsatte hans deltagelse i instituttets liv bl.a. som 
medlem af Forum for Antropologisk Psykologi og i 
ledelsen af Forum Teologi Psykologi. 

Henrik var en kæmpe i dansk psykOlogi. Hans fag
lige interesse var i egentligste forstand almenpsyk0
logien, men omfattede hele kognitionspsykologien, 
følelsernes, motivemes og handlingslivets psykologi, 
den komparative psykologi, psykologiens historie 
og meget mere. Henriks videnskabelige produktion 
vidner om dette, bl.a. bøgerne "Kognitiv struktur" 
(1972, disputats), "Begreber og begrebsdannelse" 
(1973) og "Conations" (1991). En særlig og dybfølt 
interesse for at forstå menneskelivets grundlæggende 
forudsætninger kom til udtryk i "Guds kærlighed og 
menneskenes" (1993), der tog et tema op om forhol
det mellem begrebeme eros og agape, som havde op
taget ham helt fra dengang.. han læste jura. (Henrik 
blev cand.jur. i 1954og mag.art. i psykologi i 1960). 

Henriks dybe indflydelse i dansk psykologi 
skyldes imidlertid ikke mindst hans enestående 
mundtlige formidling og hans mange upublicerede 
notater og overvejelser, som han gavmildt delte ud 
af. Utallige kolleger og studerende har i tidens løb 
nydt godt af hans på en gang velfunderede og meget 
personlige, engagerede og nærværende fremstilling 
afpsykologiens historiske og aktuelle problemer. 
Henrik formåede at gøre ethvert emne elementært 
spændende og var en meget afholdt underviser. 

Det var med god grund, at hans kolleger både i an
ledning af hans 6O-årsdag og hans 70-årsdag udgav 
skrifter tilegnet Henrik, "Essays in general psycho
logy" (1989) og NErkendelse, stræben, følelse" (1997). 

Henrik tog også sin tøm som institutbestyrer, 
studienævnsformand og på andre tillidsposter på 
universitetet, altid samvittighedsfuldt og med stort 
overblik. 

Vi, som var tæt på Henrik i det daglige, nød ikke 
blot godt af hans videnskabelige pondus og vinge
fang i mange sammenhænge, fra frokostbordet til 
studiekredse og diverse "fora", men også af hans im
ponerende almene viden og klassiske dannelse. Hen

rik kunne sin verdenshistorie og danmarkshistorie 
ned til mindste anekdotiske detalje, altid fremstillet 
konkret og farverigt. Han kunne også berette med
rivende fra sit eget usædvanlige liv, som bam i Rom 
og Shanghai og som kostskoledreng på Herlufsholm, 
fra sine studieår og fra tiden 1960-1968 på Militær

psykologisk TJe1le5te, der nærmest fungerede som et 
miniuniversitet, og ifølge kolleger ofte med Henrik i 
1ærerrollen. 

Jeg havde selv det held og den glæde at have 
Henrik som vejleder i den første tid på Psykologisk 
Institut og siden hen som min helt uundværlige 
faglige og personlige støtte. Vi diskuterede alt, hvad 
vi skrev, med hinanden og har haft utallige samtaler 
om både fag, politik, kunst, historie, og hvad der el
lers optog os. De senere år var vi meget nære venner. 
Henrik var nærmest en del af familien, og vi rejste 
sammen, bl.a. til Skt Petersborg og til Rom, som 
Henrik elskede og kendte ud og ind. Mindre end en 
uge før Henrik døde, var vi i biografen sammen og 
så "Bowling for Columbine", som vi diskuterede iv
rigt bagefter over en flaske hvidvin. 

Det er et privilegium at have kendt Henrik, og vi 
er mange, der vil savne ham. 
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