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Ledende artikel: Friheden inddraget

PROFESSOR Helmuth Nyborg har fået inddraget sin frihed, og det er rektor på Aarhus Universitet, Lauritz B.
Holm-Nielsen, der har gjort det.

Rektor meddeler i en officiel erklæring, at »professoren ikke længere er fritaget for tjeneste.« Det kunne se ud
som en uvenlig handling således at inddrage en mands frihed, men i virkeligheden er det udtryk for det
modsatte. 

Denne ordforvirring er en følge af, at det er blevet almindeligt at sige nøjagtigt det modsatte af, hvad man
mener, som eksempelvis i George Orwells roman 1984, hvor undertrykkelse og tortur blev omtalt med positive 
ord. 

Sådan gjorde man også på Århus Universitet, da dekan Svend Hylleberg i juni beordrede professor Helmuth
Nyborg til øjeblikkelig at rydde sit kontor og skrubbe af for aldrig at vise sig på universitetet igen. Man kaldte
det at »fritage professoren for tjeneste.«

Professoren viste sig imidlertid lidet villig til at værdsætte den nyvundne frihed. Han ville hellere tilbage på sit
kontor og passe sit arbejde. 

Hele balladen handler om, at professor Nyborg har fremlagt et forskningsresultat, som viser, at mænd scorer
højere på en almindeligt anvendt intelligenstest, end kvinder gør. I stedet for eksempelvis at interessere sig
for, hvordan en sådan intelligenstest er skruet sammen, så mænd scorer højere, valgte hans politisk korrekte
kolleger at anklage ham for grov forsømmelighed i hans videnskabelige arbejde.

Rektor har nu tilsluttet sig denne bedømmelse, men mener ikke, at den påståede forsømmelighed er så grov,
at den skulle afstedkomme en bortvisning - som man altså i de kredse kalder en fritagelse.

Professor Nyborg selv er glad for at få adgang til sit kontor igen, men vil ikke finde sig i at blive kaldt
videnskabeligt uredelig. »Det spørgsmål bør afklares i en international videnskabelig debat,« siger
professoren, som har bedt Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed om at undersøge denne del af hans
forskning. 

Der er foreløbig én sikker taber i denne sag: Det er Aarhus Universitets værdighed.
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