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Helmuth Nyborg afviser næse

Rektor på Aarhus Universitet kræver, at den omstridte intelligensforsker Helmuth Nyborg dokumenterer,

at mænd er klogere end kvinder. Det afslutter striden om god videnskabelig praksis, mener Nyborg .

Af Line Aarsland

Det får ikke umiddelbart konsekvenser for professor, dr. phil. Helmuth Nyborg , at praksisudvalget på Aarhus
Universitet mener, at den kontroversielle intelligensforsker har handlet i strid med god videnskabelig praksis.

Udvalget konkluderer, at Nyborg ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation i sin undersøgelse om, at mænd

gennemsnitligt er klogere end kvinder.

Rektor på Aarhus Universitet, Niels Chr. Sidenius, oplyser, at han tilslutter sig udvalgets redegørelse. Og at
han ikke foretager sig yderligere under forudsætning af, at Nyborg snarest muligt publicerer en artikel i et

videnskabeligt tidsskrift med resultaterne om mænds og kvinders intelligens.

»Udvalget har bedømt, at Nyborg ikke har handlet i overensstemmelse med god videnskabelig praksis, og det
er trods alt på et andet niveau end videnskabelig uredelighed«, siger Niels Chr. Sidenius.

Rektors afgørelse kommer, efter at ph.d.-stipendiat Pia Vedel Ankersen fra Aarhus Universitet i to år har

efterlyst Nyborgs datagrundlag. Til sidst indklagede hun ham i efteråret for praksisudvalget, fordi han ikke
fremviste alle sine undersøgelser - som det er god videnskabelig praksis at gøre.

Nyborg afviser kritik 

Helmuth Nyborg vil ikke kommentere, at han ikke har udvist god videnskabelig praksis.

»Jeg vil ikke kommentere, hvad praksisudvalget har sagt. De har fået delvis forkerte oplysninger af Pia
Ankersen, og de handler selvfølgelig på den baggrund«, siger Helmuth Nyborg , som til gengæld er meget

tilfreds med rektors afgørelse.

Men rektor tilslutter sig jo, at du ikke har handlet i overensstemmelse med god praksis?

»Det ved jeg ikke. Han siger, han ikke gør mere ud af sagen under forudsætning af, at jeg publicerer, og det
venter vi så på«, siger Nyborg . 

Men du har stadig ikke fremlagt dine data? 

»Artiklen er indsendt til vurdering ved et tidsskrift. Derfor må Pia Vedel dokumentere sine påstande om, at jeg

har snydt på vægten, er Aarhus' Münchhausen og fabrikerer mine data. Det er det, der er det interessante, og
det må vi vente med at se på, til artiklen er publiceret«, siger Nyborg og henviser til, at han i maj 2002 gav Pia

Ankersen de fleste af sine resultater. 

»Det er altså ikke rigtigt, at jeg ikke vil samarbejde, som Pia Ankersen siger. Hun har fået nok materiale, til at
hun kunne mene, at mine tal ikke holdt«, siger Nyborg . 

Indklager Pia Vedel Ankersen mener til gengæld, at Nyborg viger udenom, når rektor klart har tilkendegivet, at

han slutter op om, at Nyborg ikke har udvist god videnskabelig praksis.

»Jeg har ventet i to år på, at han fremlægger resultatet, det har vi aldrig nogensinde set. Det er ikke i
overensstemmelse med god videnskabelig praksis. Det er det vigtige, at vi her får slået fast, at du skal

dokumentere det, du påstår er dit resultat«, siger Pia Vedel Ankersen, som tvivler på, at Nyborg kan
dokumentere det. 

»Når han ikke har villet dokumentere sine påstande, så er der ikke meget, der tyder på, at han kan,« siger Pia

Vedel Ankersen. 

Hun er tilfreds med rektors indstilling. Og det er Nyborg også.

»Jeg er stolt over at have en rektor, som i kontroversielle spørgsmål har styrken til at kigge på det store træk.
På andre universiteter kunne man frygte, at en rektor ville bøje sig for de kontroversielle krav. Sidenius har

stået fast, og det skal påskønnes«, siger Nyborg . 

line.aarsland@pol.dk

Fakta: Sagen kort 

Nyborg sagde i januar 2002 i medierne, at mænd gennemsnitligt er 27 procent klogere end kvinder. Senere

blev det til, at mænd var 5 procent klogere. I sommeren 2003 publicerede Nyborg en artikel om forskellen,
hvor han henviste til et 'paper' og en videnskabelig artikel som dokumentation. Da Pia Ankersen ikke kunne få

adgang til nogen af dem, indklagede hun Nyborg for praksisudvalget. Det har nu vurderet, at Nyborg har
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handlet i strid med god videnskabelig praksis. 
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