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18. januar 2002 

Kære Helmuth! 

Du har den seneste tid i den trykte og elektroniske presse, f.eks. i dagbladet Politiken den 8. januar 
2002, l. sektion, side 1 og 2, og i DRl 's TV-program "19-direkte" den 9. januar 2002, givet udtryk 
for markante synspunkter på forskelle på mænds og kvinders intelligens byggende på en 
videnskabelig undersøgelse, du har foretaget, og som du har præsenteret på en kongres i Cleveland, 
Ohio, USA, i december 2001. I Politiken er der tale om et interview, hvilket naturligvis kan 
medføre unøjagtigheder i referatet af dine påstande. Men så vidt jeg opfattede det, udtalte du dig 
tilsvarende, da du havde lejlighed til selv at komme til orde i TV, og dementerede ingen af de 
fremsatte påstande. Dog understregede du i TV, at der var tale om gennemsnitlige mål, der ikke 
uden videre sagde noget om den enkelte person, men derimod om gruppen af mænd og kvinder, og 
tilføjede, at denne konstaterede forskel kunne eller burde have konsekvenser for dansk skolepolitik. 
Dette refererer jeg efter hukommelsen, da jeg ikke har haft lejlighed til at gense TV-programmet. 

Da dine påstande afveg fra, hvad jeg ellers har set dokumenteret videnskabeligt, blev jeg i første 
omgang nysgerrig og henvendte mig den 13. januar pr. e-mail til dig som kollega og bad dig om en 
kopi af det pap er, som dine udtalelser til offentligheden byggede på. Du svarede mig samme dag pr. 
e-mail og skrev her, at der ikke fandtes et sådant paper, men at jeg skulle være en af de første til at 
få en kopi, når der forelå et læseværdigt manuskript. Du skrev også, at den korrelation eller 
gennemsnitsforskel, som du havde fundet i dine data, kun lige netop var statistisk signifikant på 5 
procent-niveau og tilføjede: "Så meget for den sensation". Det sidste overraskede mig noget som 
grundlag for så markant en udmelding til offentligheden. Men det første overraskede mig endnu 
mere. Det betød, at du (eller en anden?) er gået til offentligheden med et påstået videnskabeligt 
fund, som tillægges vidtgående konsekvenser, uden at fundet først er publiceret på en måde, der 
muliggør kollegers kritiske stillingtagen. 

Den 14. januar skrev jeg derfor en ny e-mail til dig, hvori jeg undrede mig over, hvem det så kunne 
være, der var ansvarlig for på dette grundlag at aktivere en eller flere journalister og derigennem 
formidle dit kongresindlæg til offentligheden. Jeg understregede, at jeg nu ikke blot spurgte som 
interesseret kollega, men også som institutleder. 

Du svarede pr. e-mail samme dag, at du var blevet kontaktet af en journalist fra Politiken, til hvem 
du havde fortalt, at du "havde fundet en point-biserial korrelation hvor g loadede 0.272 på køn - en 
lige netop signifikant kønsforskel". For mig at se hævder du her direkte eller indirekte, at 
journalisten selv er ansvarlig for resten af fremstillingen, herunder påstanden om mænds 27% 



højere mål end kvinders. Dette stemmer dårligt overens med din egen fremstilling i TV, som jeg 
husker den, og de konsekvenser af dit påståede fund, som du fremlagde. 

Min foreløbige konklusion på det ovenstående er, at du fremstår som ansvarlig for til offentligheden 
at have formidlet markante og konsekvensrige påstande på et grundlag, som for nærværende ikke 
bygger på offentligt tilgængeligt og kontrollerbart materiale, og som ikke har kunne underkastes 
kollegers og offentlighedens mulige kritik. 

En konsekvens af dette er, at jeg som institutleder har fået henvendelser fra folk, som har 
tilkendegivet, at de forgæves har forsøgt at fremskaffe et paper eller andet dokumentationsmateriale 

også efter henvendelse eller forsøg på henvendelse til dig - der kunne underbygge dine påstande. 
Jeg har måttet svare dem, at jeg ikke var i stand til at hjælpe dem. I et tilfælde drejede det sig om en 
journalist, i et andet om en ph.d.-studerende Pia Ankersen, på Statskundskab, Aarhus Universitet. 
Det er en situation, som jeg finder problematisk for vores institut. 

J eg er derfor nødt til at anmode dig om snarest at stille materiale til rådighed for mig og andre, der 
måtte henvende sig, som kan underbygge dine påstande og tåle offentliggørelse. Hvis du ikke gør 
det, må jeg bede dig om, ligeledes snarest, at sætte dine foreløbige resultater i det rigtige perspektiv 
ved at modificere eller dementere fremstillingerne i medierne, f.eks. gennem en pressemeddelelse 
fra dig. Pressemeddelelsen bedes samtidig i kopi tilstillet mig. 

Venlig hilsen 


