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SKREVET AF MORTEN UHRSKOV JENSEN

Profil
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dansker og
vesterlænding skriver
Morten Uhrskov Jensen
om emner, der berører
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og dens muligheder for
fortsat at hævde sig
som en selvstændig
civilisation.
Baggrund:
Morten Uhrskov Jensen
er cand.mag. i historie
og samfundsfag og
redaktør af det nu
hedengangne nationalkonservative tidsskrift
Nomos.
Andet:
Forfatter til bøgerne
"Indvandringens pris På vej mod et fattigere
Danmark (2012,
People's Press) og "Et
delt folk" (2008, forlaget
Lysias)
Morten Uhrskov er
desuden landsformand
for Dansk Samling:
http://www.dksamling.dk/
Sted:
Sorø
Website:
Besøg

Emneord:
borgerkrigslignende
bosættere Carnage and
Culture civilisation Daniel

Et justitsmord
Dato: 17. november, 2013
Emner:
14

større|mindre

UVVU er at sammenligne med en flok lakajer, der logrende behager
eliterne i Danmark. UVVU står for “Udvalgene vedrørende Videnskabelig
Uredelighed”, og med landsretsdommer Henrik Gunst Andersen som
formand har UVVU nu skandaliseret sig selv i en grad, så man må bede
om, at UVVU nedlægger sig selv pr. omgående, og at den ærede
landsretsdommer Henrik Gunst Andersen alvorligt overvejer, om han er
skikket til at bestride et af landets fineste embeder som dømmende om
ret og vrang. Og for ikke at være i tvivl: Henrik Gunst Andersen bør
tænke på, om han er skikket til at varetage embedet som
landsretsdommer. Helt derude er vi nemlig, hvor vi må sætte
spørgsmålstegn ved, om en landsretsdommer er blevet fejlanbragt.
Dagbladet Politiken kunne den 31. oktober triumferende melde, at
pensioneret professor Helmuth Nyborg fra Århus Universitet var blevet
kendt videnskabeligt uredelig, med andre ord havde snydt på vægten i
en artikel fra 2011 med titlen “The decay of Western civilization: Double
relaxed Darwinian Selection.”
Afgørelsen fra UVVU
UVVU finder Helmuth Nyborg videnskabeligt uredelig på to punkter. De
følger her:
“Udvalget finder, at Indklagede [INDKLAGEDE] ved udarbejdelse og
rapportering af sine forskningsmæssige resultater har begået
videnskabelig uredelighed ved at angive en vildledende reference på en
sådan måde, der må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller
substitution med fiktive data, jf. § 2, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 306 af 20.
april 2009 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, som
senere ændret ved bekendtgørelse nr. 144 af 20. februar 2012
(bekendtgørelsen om UVVU ). Et flertal i udvalget (Hans Henrik Edlund,
Lene Koch, Signild Vallgårda og Henrik Gunst Andersen) finder
endvidere, at Indklagede ved udarbejdelse og rapportering af sine
forskningsmæssige resultater har begået videnskabelig uredelighed i
form af uretmæssig angivelse af forfatterrolle, jf. bekendtgørelsen om
UVVU, § 2, nr. 6.” (side 2)
Forfatterrolle
Lad os se på den med den mulige medforfatter til Helmuth Nyborgs
artikel, hvor i det mindste to medlemmer af UVVU opfyldte
mindstekravet for anstændig handlen ved at frikende Helmuth Nyborg.
Flertallet på fire, heriblandt den nu skandaliserede landsretsdommer
Henrik Gunst Andersen, lagde til grund, at
“Flertallet finder, at den manglende angivelse af [ X ] s bidrag i Decayartiklen og dermed det alvorlige brud på god videnskabelig praksis er
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sket forsætligt, idet Indklagede selv oplyser, at Indklagede bevidst har
undladt at anføre [ X ] som medforfatter, idet [ X ] ikke ønskede at blive
anført.” (side 22)
Der er tale om den grovest tænkelige løgn. Helmuth Nyborg kan
dokumentere, at han allerede den 17. august 2010 - altså før artiklen fra
2011 blev publiceret - i en mail skrev til personen, der havde ydet
bistand til artiklen ved sin statistiske viden, at denne burde optræde som
medforfatter på grund af bistanden af statistisk art. (side 3-4)
På trods af Helmuth Nyborgs dokumentation af hans ønske om at få den
statistikkyndige som medforfatter valgte UVVU med fire stemmer mod to
at kende Helmuth Nyborg videnskabeligt uredelig. Jeg skal nådigt
undlade at nævne navnene på de øvrige tre personer hos UVVU, der
mente at kunne kende Helmuth Nyborg uredelig på et ikke-eksisterende
grundlag.
Mellemregning
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UVVU´s andet punkt drejer sig om en note, som Helmuth Nyborg har
erkendt ikke er fyldestgørende. På grund af pladskrav om maksimalt
5.000 ord havde Helmuth Nyborg ikke oplyst, at en kilde fra FN havde
gennemgået en mellemregning, der dannede grund for en væsentlig del
af konklusionen. Helmuth Nyborg skrev således til UVVU:
“Indklagede [Helmuth Nyborg] beklager, at denne mellemregning på
grund af pladskrav måtte udelades af Decay artiklen, og Indklagede har
anmodet forlaget om, at proportionalitetsomregningen bringes som et
addendum til artiklen.” (side 18)
Fordi Helmuth Nyborg altså havde glemt at tilføje til en note i artiklen, at
der var foretaget en mellemregning for at nå frem til Helmuth Nyborgs
pointe, kendes Helmuth Nyborg videnskabeligt uredelig. UVVU kan med
andre ord ikke sætte en finger på Helmuth Nyborgs konklusion ud fra
mellemregningen, og alligevel vælger UVVU at ødelægge sig selv ved at
kende Helmuth Nyborg videnskabeligt uredelig.
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Støtte
Jeg er kun en sølle lægmand, hvad angår at skelne mellem ret og vrang
i sager, jeg ikke er formelt uddannet i. Det ændrer blot ikke ved, at jeg
personligt har gennempløjet nær ved 40 bøger om de emner, som har
været omdrejningspunktet for Helmuth Nyborgs forskning gennem mere
end 30 år. Som tidsskriftet, hvor Helmuth Nyborgs artikel udkom i,
hedder “Personality and Individual Differences”, interesserer også jeg
mig for den genetiske arvs betydning for menneskets mulige
præstationer.
Jeg noterer mig med den største glæde, at lektor ved Århus Universitet,
Lars Larsen, giver Helmuth Nyborg uforbeholden støtte i et indlæg i
JP. Her skriver Lars Larsen bl.a., at
“UVVU’s beslutning i Helmuth Nyborg-sagen har således gjort danske
forskere til jaget vildt, herunder i udpræget grad ukonventionelle
forskere, der er letsindige nok til at bedrive politisk kontroversiel
forskning. Den frie danske forskning vil givetvis være bedre stillet uden
UVVU. Nedlæggelse af UVVU kan passende være det første skridt i et
længe tiltrængt opgør med en modproduktiv, angstpræget
anmelderkultur i det danske forskningsmiljø.”
Sådan skriver en hæderlig forsker om den mishandling, som er blevet
Helmuth Nyborg til del.
Ende
Landsretsdommer Henrik Gunst Andersen bør få sine skolepenge
tilbage den dag i morgen, og resten af de sølle størrelser, der har sæde i
UVVU, bør forføje sig hen til et sted, hvor peberet gror. Må jeg foreslå
de berørte medlemmer af UVVU at skrotte deres fine titler, tilmelde sig
arbejdsformidlingen og derpå efter evne at finde et arbejde i den
produktive sektor, der står mål med deres kunnen.
En sådan kollektiv handlen vil med stor sandsynlighed trods alt gavne
den produktive sektor, og den vil især gavne den akademiske verden.
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VELKOMMEN TIL DEBATTEN
Når du kommenterer, accepterer du Jyllands-Postens debatregler
Har du spørgsmål? Find svaret her
14 kommentarer
Tilføj en kommentar...
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Kurt Dejgaard ·

Topkommentator · Manager hos McGill University

Citat:
"Jeg noterer mig med den største glæde, at lektor ved Århus
Universitet, Lars Larsen, giver Helmuth Nyborg uforbeholden støtte i et
indlæg i JP. Her skriver Lars Larsen"
Kommentar:
Ja, det gør Lars Larsen bl.a. ved at skrive:
"Forskningsmæssige uoverensstemmelser bør afklares indbyrdes blandt
forskere i fri diskussion af undersøgelsesresultater. Ugyldige, fejlagtige
eller direkte manipulerede forskningsresultater vil med tiden afsløres ad
naturlig videnskabelig vej ved manglende reproducerbarhed."
Med andre ord: Lars Larsen forlanger at videnskabelig uredelighed skal
være konsekvensløst. Videnskabeligt bedrag maa ikke få konsekvenser,
udover at manglende reproducerbarhed naturligvis vil betyde at
"arbejdet" ikke citeres.
Den går naturligvis ikke og det ved Lars Larsen osse godt.
Det han foreslår er det totale lovløse anarki. Og undskyldningen for det,
er at justits jo kan føre til fejl eller misbrug
Ja godaw' do.
Udvalg for videnskabelig uredelighed (hvert land og hvert universitet har
et. Her på det nordamerikanske kontinent, typisk kaldet OSI for "Office
of Scientific Integrity") bedriver almindeligvis et glimrende og helt
nødvendigt stykke arbejde. De er lige så uundværlige som peer-review
processen er det. Uundværlige, fordi peer-review systemet vil bryde
sammen, hvis de videnskabelige tidsskrifters reviewere osse skulle
rende rundt og lege detektiver på hvert eneste manuskript de får
forelagt, for at se om forfatterne nu ikke har snydt på vægten.
Men 99% af UVVU/OSI's helt nødvendige arbejde flyver under
nyhedsmediernes radar. Medieomtale får almindeligvis kun den 1% som
kan kaldes enten kontroversiel, eller som indebefatter de helt store
sager.
Det bliver UVVU/OSI bare hverken ligegyldig eller overfødig af.
http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=3469
http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=3387
Besvar · Synes godt om · for 11 timer siden
Morten Uhrskov Jensen ·

Topkommentator · Sorø

Kurt Dejgaard
Tak for dit indlæg. Vi må vel kunne blive enige om, at UVVU
i dette tilfælde har fældet en dom, der bør medføre, at
Henrik Gunst Andersen og konsorter snarest reduceres til
personer uden en formel uddannelse.
Besvar ·

1 · Synes godt om · for 11 timer siden

Kurt Dejgaard ·
University

Topkommentator · Manager hos McGill

Morten Uhrskov Jensen
Det her er et svaert emne og omhandler et problem med
med en oplagt selvmodstrid:
I bund og grund burde UVVU bestå at professionelle
videnskabsfolk.
Det er odiøst at forstille sig at en landsretsdommer kan
sætte sig nok ind i vidneskabelige metoder og deres
anvendelse til at kunne bedømme professionelt.
Men omvendt er der en oplagt modvilje mod at lade
videnskaben bedømme sig selv: Selvjustits er ikke justits.
Milena Penkowa sagen viser hvor svært det kan være og
den sag har revet flere med sig i faldet. Osse her på McGill
har vi for forholdsvis nyligt haft en sag.
http://o.canada.com/news/national/mcgill-university-findsscientists-published-falsified-images/
Bag sådanne sager med stor mediebevågenhed, befinder
sig en underskov at mange små sager. Ofte omhandlende
plagiering, hvor en forsker opdager ... Se mere
Besvar · Synes godt om · for 11 timer siden
Kurt Dejgaard ·
University

Topkommentator · Manager hos McGill

Burde nok konkretisere ovenstående:
Jeg siger:
"I bund og grund burde UVVU bestå at professionelle
videnskabsfolk.
Det er odiøst at forstille sig at en landsretsdommer kan
sætte sig nok ind i vidneskabelige metoder og deres
anvendelse til at kunne bedømme professionelt.
Men omvendt er der en oplagt modvilje mod at lade
videnskaben bedømme sig selv: Selvjustits er ikke justits."
Hvad jeg dertil ønsker at konkretisere:
Nu er det ikke sådan at UVVU ikke har videnskabeligt
uddannede folk i udvalgene. Men flertallet er ikke fagfolk
udi den disciplin som de kommer til at bedømme.
Det er både godt og skidt. Godt, fordi det minsker
muligheden for nepotisme og muligheden for at
konkurrenter kan rende rundt og lave benspænd mod
hinanden. Skidt, fordi man som ikke-specifik fagmand (M/K)
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hinanden. Skidt, fordi man som ikke-specifik fagmand (M/K)
på et felt, ikke nødvendigvis forstår hvad der er accepteret,
præcedens-baseret "business-as-usual" indenfor feltet.
Besvar · Synes godt om · for 10 timer siden
Jørn Mortensen ·

Topkommentator · Læreruddannelsen I Odense

Nyborgs intelligensforskning er en vigtig brik i Uhrskovs selvforståelse
som intelligensvæsen.
Besvar · Synes godt om · for 5 timer siden
Kurt Rosenstrøm ·

Topkommentator

Et menneske er klogere end en abe, og så kan man starte derfra. Nogle
er klogere end andre. I sammenligning med mig er Zenia Stampe og
"Anna dum som en dør" rene sinker.
Besvar ·

1 · Synes godt om · for 3 timer siden

Jan Mølgaard ·

Topkommentator · BTH Haslev

For at kunne bedømme videnskabelige resultater må man selv være
ekspert på det pågældende fagområde. En ekspert defineres som en
person der har bidraget med ny viden. Det kan man kun gøre hvis man
har forstået al eksisterende viden. Niels Bohr benyttede - som det store
intellekt han var - en endnu videre definition på en ekspert: En person,
som har begået alle de fejl det er muligt at begå på sit fagområde.
Besvar ·

1 · Synes godt om · for 3 timer siden

Kurt Rosenstrøm ·

Topkommentator

Personligt til Znia Stampe. Godt ord igen. Jeg har besluttet at give dig
en julegave, fordi du er med til ar inpirere mine rationelle hjerneceller. I
den anledning har jeg besluttet at give dig årets bog- Humanismens
elendighed - i julegave. Hvor skal jeg sende bogen hen??? Ps, glem
også det med papegøjen, det var en smutter.
Besvar ·

1 · Synes godt om · for 3 timer siden

Axel Artke ·
Konsulent

Topkommentator · Erhvervspsykolog hos Selvstændig

Helmuth Nyborgs psykolog-kolleger på Psykologisk Institut i Risskov
har i mindst 30 år forsøgt at beklikke hans faglige hæderlighed. De har
tilmed beskyldt ham for arbejdspladstyveri, så man kan roligt sige, at alt
har været forsøgt og intet været for lumpent.
Tilfældigvis har jeg boet i Helmuth Nyborgs hus i Stilling i et års tid,
mens han var på gæsteophold i Boulder University i Colorado. Jeg kan
bedyre, at der ikke var så meget som en kuglepen med Århus
Universitets navn i huset!
Helmuth Nyborgs videnskabelige resultater på
intelligensforskningsområdet er som bekendt særdeles stødende for
politisk korrekt "tænkende". Ikke bare opererer han med, at der findes
forskellige menneskeracer, men han afslører også intelligensforskelle
mellem dem! Noget tilsvarende gør han i forbindelse med forskelle
mellem mænd og kvinder!
Begge dele er utilladelige, og derfor skal han kanøfles ud af andegården.
Besvar ·

6 · Synes godt om · for 2 timer siden

Jon Eriksen · Aarhus University
Så vidt jeg kan se, er klagen et politisk kampskridt mod professor
Nyborg og Den Danske Forening. De har helt klart brugt rigtig meget tid
på at udfærdige klagen. Er det foregået i arbejdstiden for det offentliges
regning? Hvem er klagerne iøvrigt?
Besvar ·

2 · Synes godt om · for omkring en time siden

Karsten Aaen ·
Vejle

Topkommentator · Indvandrerlærer hos Sprogcenter

Helmuth Nyborg har i over 30 eller 40? år gennemført et såkaldt
longtidinuum-studium,altså et studie hvor man optager data mv. De
data, Nyborg indsamlede begynder i 1960erne og slutter omkring 1990?
så vidt jeg kan erindre. I mellemtiden er der så sket det, at Nyborg får at
vide, at der er nogen familier som ikke synes det er sjovt at en ældre
herre på 60 år eller 50 år skal fotografere deres børn mens de er nøgne;
ej heller synes familierne, at det er i orden, at børnene skal have målt
deres kranier! eller at de skal afgive oplysninger om børnenes øjne mv.
Nyborg gør så det at han skrotter de børn som deres familie stopper i
hans undersøgelse, og så går han ud og finder nogle andre børn, som
han så stopper ind i den her undersøgelse - og lader som om det er de
samme børn! Og det kan/må man altså ikke! hvis man altså vil vlre
... Se mere
Besvar ·

1 · Synes godt om · for omkring en time siden
Morten Uhrskov Jensen ·

Topkommentator · Sorø

Karsten Aaen
Jeg giver dig to timer fra nu, kl. 12:09, til at fremskaffe
dokumentation for dine injurier. Særligt din omtale af en
"ældre herre" er allerede så langt over stregen, at jeg er
meget tæt på at slette dine svinske insinuationer.
Med andre ord: Kl. 14:09 ryger dit indlæg på historiens
mødding, hvis ikke du inden da kan levere varen.
Besvar ·
Niels B. Larsen ·

1 · Synes godt om · for omkring en time siden
Topkommentator
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Niels B. Larsen ·

Topkommentator

Det var blandt de politisk korrekte og UVVU ikke velset, at Nyborg
påpegede, at der er en vis rimelighed i at antage, at der er signifikante
forskelle i intelligensniveauet mellem grupperne negroide, kaukasere og
asiater.
Besvar · Synes godt om · for omkring en time siden
Jan Mølgaard ·

Topkommentator · BTH Haslev

Det er ikke videre intelligent definitivt og forarget at afvise, at de
forskellige racer også kan have forskellige intelligensniveauer. Gør man
det, gør man sig skyldig i videnskabelig uredelighed.
Besvar · Synes godt om · for 14 minutter siden
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