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Kristeligt Dagblad havde i sommer en kronik-konkurrence, hvor temaet var en person
man  beundrer.  Jeg  fik  ikke  kronikken  antaget,  måske  fordi  de  sidste  afsnit  var  for
personlige, så de er udeladt her. Men kronikken vedrører en person, som må have Nyt
Babels læseres interesse. Et af nøgleordene i kronikken skulle være selvopofrelse, og det
ord passer vist ikke bedre på nogen end på Ole Hasselbalch - min tidligere kollega på
Handelshøjskolen i Århus - det skulle da lige være på Søren Krarup. På et tidspunkt,
hvor næsten ingen andre havde fået øje på faren for en islamisering af Danmark, kastede
de to sig for løverne. Det er selvopofrelse, når man udsætter sig for dæmonisering fra
dem, man vil redde fra ulykke.

Selv  om  jeg  er  statistiker,  var  det  en  præst  og  en  juraprofessor,  der  gjorde  mig
opmærksom på befolknings-udskiftningen. En skæbnesvanger lov, som lukkede døren til
Danmark op på vid gab, udlændingeloven af 1983, var blevet vedtaget af Folketinget
uden  ret  megen  diskussion.  Loven  gav  herboende  udlændinge  et  retskrav  på
familiesammenføring, og Søren Krarup var en af de første, som indså at muslimer fra fx
Tyrkiet og Pakistan, som var kommet til Danmark som gæstearbejdere, derved kunne
hale lange rækker af familier til Danmark.

Søren  Krarup  henvendte  sig  til  Ole  Hasselbalch  for  at  få  en  juridisk  vurdering  af
udlændingeloven,  og  han  blev  chokeret  over  at  opdage,  at  loven  ikke  havde  nogen
nødbremse (escape clause). Der var intet loft over, hvor mange udlændinge Danmark
skulle modtage. Ole Hasselbalch meldte sig derefter ind i Den Danske Forening og blev
senere  formand.  Eftersom et  af  mine  undervisningsområder  var  befolkningsstatistik,
henvendte jeg mig til Ole Hasselbalch for at høre, hvad sagen drejede sig om, og han gav
mig bl.a. en artikel af Poul Chr. Matthiessen, Danmarks eneste professor i demografi,
som også havde set problemet med udlændingeloven: Familiesammenføringerne er som
en snebold, der ruller (Børsen 30.1.1990).

Når man i 1970'erne og 1980'erne underviste i befolkningsstatistik, drejede det sig om
fertilitet og dødelighed. Indvandring og udvandring fyldte meget lidt og blev som oftest
kun strejfet. Jeg foreslog på et institutmøde på Handelshøjskolen i Århus, at vi skulle
medtage indvandringsstatistikken i forelæsningerne. ”God idé”, blev der sagt, ”så kan du
vise, at der ikke er noget problem!” Da havde jeg lige talt med Poul Chr. Matthiessen,
der kaldte indvandringen et kolossalt problem, for når først indvandrerne har skabt sig et
brohoved, får indvandringen en selvforstærkende karakter. Selvfølgelig skal flygtninge
hjælpes. Men det sker bedst i nærområderne.



Ole  Hasselbalch  opfordrede  mig  til  at  bruge  min  viden  om  demografi  i
folkeoplysningens tjeneste, og han gav mig en enøjet pjece udarbejdet af journalist Rune
Bech: Kan det virkelig passe - håndbog i myter og fakta om flygtninge og indvandrere i
Danmark.  Pjecen  er  udgivet  af  Dansk  Ungdoms  Fællesråd  m.fl.  med  støtte  fra
Socialministeriet og blev uddelt på landets gymnasier. Kurven for antallet af udlændinge
i Danmark er helt vandret fra 1990 til 1995, hvor kurven slutter. Desuden er knækket i
kurven efter udlændingeloven af 1983 næsten ikke til at få øje på. Jeg har mange gange
underholdt med eksempler på misbrug af statistik, og ved et foredrag i 1992 på det, der
dengang hed Danmarks  Journalisthøjskole  (DJH),  spurgte jeg til  sidst,  om jeg måtte
bringe et tabu-emne på bane. Jeg viste så den vandrette kurve fra Rune Bechs pjece og
sammenholdt den med en figur fra Poul Chr. Matthiessens lærebog i demografi, der viste
en stejlt stigende kurve for antallet af udlændinge fra tredjeverdenslande med bopæl i
Danmark.

Mit foredrag blev ifølge journalisthøjskolens blad, Et blad, en sort dag i DJH’s historie:

Jeg blev rystet, eller måske snarere forfærdet. Denne dag skulle altså blive dagen,
hvor jeg skulle opleve det, der tales så meget om. I sekundet det skete, føltes det
nærmest, som stod der en hund og pissede mig op ad benet.  Vi  er i  det store
auditorium fredag den 28.  februar 1992 til  forelæsning i  statistik,  og det,  der
ramte mig, var den nye moderne højrebølge.

Længere inde i indlægget lød det:

Han var i hvert fald ved at manipulere godt og grundig slimet med os. På en
planche kort forinden havde han nemlig vist, hvordan en lille del kunne overhale
en større del på få år ved at have en lidt højere såkaldt vækstrate. [… …] denne
måde  at  fremlægge  tingene  på  er  uheldig,  da  den  er  ekstremt  velegnet  som
kosttilskud til spirende racister …

Indlægget sluttede:

Efter min mening er den 28. februar en sort dag i DJH´s historie. Mit forslag
herfra skal blive, at vel skal DJH være med på den sidste nye udvikling i Europa.
Men  lad  os  blive  de  sidste,  der  hopper  med  på  den  ætsende  mavesure,
selvtilfredse, farlige og hadske højrebølge, der beruser folkemasser i hele verden.
Kun 47 år efter anden verdenskrig. Afsindigt.

Jeg svarede i et efterfølgende nummer af Et blad bl.a.: "Jakob Rubin! Mener du virkelig
at journalisthøjskolen skal være det sidste sted, hvor disse ting diskuteres? Jeg synes, det
burde være det første."

Det kunne være interessant at høre, hvad Rune Bech og Jakob Rubin i dag mener om
indvandringsdebatten.  Men  i  1992  var  emnet  tabu;  og  i  Århus  Kommune  måtte
skolekonsulent Jens Lundby i 1989 have juridisk assistance for ikke at blive fyret, fordi



han advarede om, at Gellerupparken var ved at udvikle sig til en ghetto. Nu optælles
antallet af ghettoer årligt. I december 2019 var der 28.

Politikens tidligere chefredaktør, Tøger Seidenfaden, gjorde også hvad han kunne for at
fortie problemet. Ole Hasselbalch fik afvist hele ni forslag til kronikker. Det fremgik af
en  debat  som  TV2  d.  24.9.1995  arrangerede  mellem  Ole  Hasselbalch  og  Tøger
Seidenfaden. Den debat blev en øjenåbner for mange og burde genudsendes. Den drevne
debattør Tøger Seidenfaden blev sat til vægs af Ole Hasselbalch.

Det er underligt, at så mange fra den såkaldte kultur-elite mangler realitetssans; og sikke
et sprog de fører, når argumenterne mangler. Carsten Jensen beskriver nedladende Pia
Kjærsgaard og hendes tilhængere som ”en hjemmehjælper og hendes skimlede sekt af
klamme kældermennesker”, mens Marlene Wind taler om at ”lufte den indre svinehund”.
Hvad er  det,  der  skygger for  deres  udsyn? Er det,  som Jørgen S.  Dich skrev i  Den
herskende Klasse: ”I virkeligheden er alting såre simpelt. Men det kræver en holdning at
erkende det”.

Måske  skyldes  det  også,  at  faget  beskrivende  statistik  ofte  forsømmes  på  de  højere
uddannelser.  Jeg  er  censor  på  bl.a.  CBS  og  har  læst  mange  fine  hovedopgaver
indeholdende både multipel regressionsanalyse og variansanalyse. Men med selvstændig
udformning af tabeller kniber det ofte. Mange kan ikke engang beregne en gennemsnitlig
vækstrate.

Ifølge en af de imamer, der i 2016 optrådte i udsendelsen Moskeerne bag Sløret, er islam
ved at ”åbne” Europa. ”Da jeg kom til (Danmark) for 23 år siden, var vi kun 55.000
muslimer. Nu er vi 300.000”, lød det fra imamen, som prøver at holde sammen på sit
sharia-parallelsamfund. Det giver en gennemsnitlig årlig stigning (vækstrate) på 7,7 %
pr. år. Samtidig falder antallet af etniske danskere på grund af den lave fertilitet.

Islam-eksperten Bernard Lewis spåede i et bemærkelsesværdigt interview i Die Welt en
28.7.2004, at hvis udviklingen fortsætter, vil Europa have muslimsk flertal senest ved
udgangen af dette århundrede, og ”Europe will be a part of the Arabian West”. ("Europa
vil  blive en del  af  det  arabiske Vesten",  red.)  Bent Jensen beskrev det  i  en kronik i
JyllandsPosten d. 9.1.2018 som Europas mærkelige død.

Ole Hasselbalch var den, der åbnede mine øjne for dette problem. I sin tid var det et
kontroversielt  synspunkt,  men  eftertiden  har  vist,  at  han  havde  ret.  Æret  være  hans
minde.
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