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cellstransplantation. Inertgasutskölj-
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Alikhani, Rebecca Herbst 
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dold förtryckarmekanism Vanna 
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3392 DAMP-diagnosen behövs Lennart
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3395 Sveriges främste akvarellist – en
»gråsmulten« överlevare Jan Halldin

3398 lediga tjänster
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3417 meddelanden

J ames Watson fick Nobelpriset 1962 för
upptäckten av DNA-spiralen och har också
haft en nyckelroll i århundradets kanske

viktigaste projekt – kartläggningen av män-
niskans arvsmassa.  Watson är känd inte bara
för sin vetenskapliga briljans utan också för
sin frispråkighet, inte minst när det gäller
åsikter med sexistisk och rasistisk anstryk-
ning.

Att samhällets tolerans för sådana utspel är
låg belyses av efterspelet till Watsons intervju
med brittiska Sunday Times den 14 oktober.
Watson, som befann sig på en föreläsningstur-
né, nämnde att södra Afrikas negativa politiska
utveckling kunde kopplas till att man söder om
Sahara ofta får låga poäng på IQ-test. 

Iden mediestorm som följde fick alla Wat-
sons planerade framträdanden ställas in,
och han blev dessutom avsatt som adminis-

trativ chef för sin forskningsinstitution i Cold
Springs Harbor.

Om detta beslut samt om Watson bara vågat
redovisa kontroversiella studier eller fördoms-
fullt vinklat genetiken pågår en livlig debatt
(Nature 2007;449:960).

A tt vissa etniska grupper får högre poäng
än andra på standardiserade IQ-prov är
väl känt. Invånare i Sydostasien får bäst

resultat under det att traditionella jägarfolk
klarar sig sämst. Så långt har Watson rätt. Hur
mycket av dessa skillnader som beror på socia-
la respektive kulturella faktorer är dock oklart.
Att koppla den politiska utvecklingen till rege-
ringens förmodade IQ är än mer vanskligt. Sta-
lin och Mao hade enligt samtida källor en stor
intellektuell kapacitet – utan att det fick positi-
va effekter på deras regim.

Vad diskussionen främst visar är att man
numera ställer samma krav på politikers
och framstående vetenskapsmäns uppträ-

dande och åsikter.

Berömda mäns beryktade åsikter
»Att vissa etniska
grupper får högre
poäng än andra på
standardiserade IQ-
prov är väl känt ...
Hur mycket av dessa
skillnader som be-
ror på sociala re-
spektive kulturella
faktorer är dock
oklart.«
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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).
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KULTUR Lars Lerin, en av våra främsta akva-
rellmålare, vars liv under flera decennier
styrdes av alkohol och lugnande medel,
skildrar sitt liv i text och bild. Sidan 3395

PATIENTSÄKERHET Cecilia Holm är en av initi-
ativtagarna till kursen »Så undviker du att
störta«. 3379




