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KRONIK DEN 12. DECEMBER 2013

Jo, de findes skam stadig, mccart-
hyisterne, skønt de ikke længere
skal søges langt ude på højrefløjen,
men derimod modsat på den eks-
treme venstrefløj. Ligesom den-
gang, da mennesker med bestemte
meninger blev forfulgt på grund af
en paranoid senator og en para-
noid tid på grund af deres sympati
for kommunisme, bliver menne-
sker med ”forkerte” meninger i
dag forfulgt.

Forskellen er blot den, at de ær-
bare, der bærer ved til inkvisitio-
nens bål, er at finde hos den politi-
ske korrekthed, der som bekendt
ligger til venstre. Lad mig her for-
tælle historien om to prominente
personer, der har det som en væ-
sentlig del af deres virke at defa-
mere og injuriere mennesker og
grupper af mennesker, som de ikke
bryder sig om.

Jeg hører dem allerede svare ho-
verende, at jeg er en mimose, der
ikke kan tåle mosten. Ork jo, skal
jeg hilse og sige, det kan jeg i den
grad. For så vidt bliver jeg kun
yderligere animeret til at råbe højt,
når redaktør Jørgen Øllgaard og
lektor Morten Kjeldgaard med de-
res helt egen sprogbrug beretter
om det onde i Danmark. Den
førstnævnte af de to herrer finansi-
eres af Dansk Magisterforenings
medlemmer, den anden er som
ansat ved Aarhus Universitet bare
en almindelig skamplet i kraft af
sin berygtede hjemmeside, euge-
nik.dk, og i al almindelighed ved
sin særprægede optræden i den of-
fentlige debat.

Og for ikke at skjule noget for
JP’s læsere: Denne kronik er også
et forsvar for professor Helmuth
Nyborgs forskning, som den har
fundet sted gennem fire årtier.

Særligt efter ”dommen” for vi-
denskabelig uredelighed over Hel-
muth Nyborg. Men kronikken er
mere end det. Jeg slår et slag for
frihed til at forske og til at udtale
sig uden at blive kaldt sprogets
værste gloser. Jeg kæmper også for
min egen integritet, som er blevet
defameret af begge de omtalte per-
soner. Men lad nu kattens leg med
musen begynde.

Jørgen Øllgaard er uddannet so-
ciolog og har tillige taget den jour-
nalistiske tillægsuddannelse ved
Journalisthøjskolen. Jørgen Øll-
gaard har derudover en hjemmesi-
de, hvorpå man kan læse hans
motto, som er: ”Big and small –
fuck them all”. Så er det vel sådan
set sagt. Siden 1990, i 23 år, har
Jørgen Øllgaard været enten jour-
nalist eller redaktionsleder ved
fagbladet FORSKERforum (herefter
kaldet ”Forskerforum”, da de man-
ge store bogstaver virker temmelig
opstyltet). Forskerforum henven-
der sig til universitetsansatte og er
betalt af de ansattes fagforenings-
kontingent. Man kan derfor tillade
sig at forvente en partiskhed, hvad

angår forholdene for universitets-
ansatte og derudover tilstræbt sag-
lighed. Partiskheden er der be-
stemt, mens sagligheden er en by i
Rusland. Redaktionsleder Jørgen
Øllgaard er demagog, før han er
noget andet. Lad mig give en ræk-
ke eksempler:

I oktober 2011 kunne Forsker-
forum berette, at pensioneret psy-
kolog ved Aarhus Universitet Hel-
muth Nyborg var indklaget for
UVVU, Udvalgene vedrørende Vi-
denskabelig Uredelighed. Af sprog-
brugen kan man uden videre se, at
det glæder Jørgen Øllgaard, at Hel-
muth Nyborg er indklaget for
UVVU. I september og i december
2012 skriver Jørgen Øllgaard yder-
ligere om sagen, og man lades ikke
i tvivl om, hvad Jørgen Øllgaard
mener. Helmuth Nyborg er en for-
sker, som allersnarest skal have sit
rygte spoleret.

I parentes bemærket injurierede Jør-
gen Øllgaard mig i oktober 2011,
hvor Jørgen Øllgaard skrev, at
»Morten Uhrskov Jensen er ikke
demograf. Han kaldes af menings-
fæller ”nationalkonservativ”, men
der er også bloggere, der kalder
ham racist med meget yderliggå-
ende synspunkter på indvandring.

Han har f.eks. meldt sig ud af
Dansk Folkeparti, fordi partiet er
for blødsødne i indvandrerpolitik-
ken. Red.«

Jeg forsøgte at få Jørgen Øllgaard
til at trække sine injurierende ud-
talelser tilbage. ”Dokumentatio-
nen” viste sig at være to ekstre-
misthjemmesider, som Jørgen Øll-
gaard fandt det glimrende at citere
som kilder. 

Jeg må skaffe mig en retsforsik-
ring til en anden gang. Men 1-0 til
dig dér, Jørgen Øllgaard. Du satse-
de korrekt på, at jeg ville skønne
det for dyrt at indlede en retssag
mod dig for dine injurier, som vil-
le koste mig 25.000-30.000 kr.,
selv efter at jeg havde vundet sa-
gen.

Anderledes forholdt det sig, da Jør-
gen Øllgaard i Forskerforum inju-
rierede Den Danske Forening. Det
skete i september 2011, hvor det
blev skrevet, at Den Danske fore-
ning »hylder racebiologiske teorier
og giver plads for højreorienterede
sympatier helt ud til neonazisme
og Holocaust-benægtere.« Den
måtte Jørgen Øllgaard og Forsker-
forum æde i sig. I udskrift af rets-
bogen fra Retten på Frederiksberg
hedder det således (Forskerforum

februar 2013), at »FORSKERforum
har modtaget indsigelse fra Den
Danske Forening mod dette ud-
sagn, som FORSKERforum tilbage-
kalder og beklager.«

Lad os haste videre til Morten
Kjeldgaard, lektor ved Aarhus Uni-
versitet, og hvor jeg vil lægge ud
med en personlig historie. Morten
Kjeldgaard har en kendt profil på
Informations hjemmeside (infor-
mation.dk). 

Profilen er meget farvestrålende
og bærer Morten Kjeldgaards
navn. Når jeg er sikker på, at skri-
benten på information.dk er iden-
tisk med lektor Morten Kjeldgaard,
skyldes det Morten Kjeldgaards
optagethed af næsten alt, der kom-
mer fra højre fløj, uanset om det
drejer sig om genetik eller ej.

Jeg havde således selv æren af at væ-
re genstand for Morten Kjeld-
gaards opmærksomhed, da jeg den
16/5 2012 havde en kronik i dag-
bladet Information. 

Morten Kjeldgaard kommente-
rede da min kronik således (efter
hukommelsen): »Morten Uhrskov
er ikke liljehvid. Han er bæ-brun.«
Information var så venlig at fjerne
bemeldte kommentar meget hur-
tigt. Morten Kjeldgaard har siden

2007 haft en hjemmeside, hvor
han har brugt det danske sprogs
værste gloser til beskrivelse af de
kættere, han så for sig. Det har lek-
tor ved Aarhus Universitet Morten
Kjeldgaard gjort ved sin hjemmesi-
de eugenik.dk. Her har han dedi-
keret sig til at være imod enhver
tale om arv i forhold til intelligens,
adfærd eller noget som helst andet
fænomen, der kunne være ned-
arvet.

Morten Kjeldgaard kalder bogen
”The Bell Curve” fra 1994 et »raci-
stisk manifest«, skønt kun to ud af
22 kapitler omhandler mulige for-
skelle mellem forskellige racer.
Som et minimum kan man sige, at
Morten Kjeldgaard får afløb for sin
helt egen teori om menneskets op-
hav.

Morten Kjeldgaard kan på sin
hjemmeside eugenik.dk fortælle,
at en forsker som professor Linda
Gottfredson udgør eugenikkens
»menneskelige ansigt«. For den in-
teresserede læser kan det nævnes,
at Linda Gottfredson har valgt at
forske i dårligt begavedes forhold.
Men fordi Linda Gottfredson har
fået støtte fra den oprindeligt eu-
geniske fond ”The Pioneer Fund”,
er hun at regne som en ”eugeni-
ker”, der må have ondt i sinde,
hvad angår dårligt begavede. An-
dre forskere svines slet og ret til
med injurier som racister og skabs-
nazister.

Tilbage til sagen mod Helmuth
Nyborg. Forskerforum har netop
udgivet sit decembernummer, og
her er hele fem sider sat af til om-
talen af UVVU’s afgørelse, der på
et usagligt grundlag kendte Hel-
muth Nyborg uredelig.

Og nu bliver det artigt. En af kla-
gerne over Helmuth Nyborg er
netop lektor Morten Kjeldgaard.
Morten Kjeldgaard forklarer til
Forskerforum, hvad han mener
om sagen og om Helmuth Nyborg.

Jørgen Øllgaard oplyser ikke læ-
serne om, at Morten Kjeldgaard
står bag hadehjemmesiden euge-
nik.dk. Jørgen Øllgaard er næppe
uvidende om denne hjemmesides
eksistens, og om hvem der står bag
den. Men det behøver Forsker-
forums læsere altså ikke at vide.

I samme artikel finder Jørgen Øll-
gaard plads til at fremhæve mit
blogindlæg på JP ”Et justitsmord”
skrevet til forsvar for Helmuth Ny-
borg. Hvorfor nævnes min ringe
person, når jeg ikke arbejder som
forsker? Fordi Jørgen Øllgaard så
kan gentage sin injurie fra 2011 og
skrive: »Uhrskov – som nogle blog-
gere kalder racist med meget yder-
liggående synspunkter på indvan-
dring…«

Jeg takker Jørgen Øllgaard igen
og husker mig selv på, at jeg skal
have tegnet en forsikring, der gør
det økonomisk muligt for mig at
sagsøge infame personer som Jør-
gen Øllgaard.

Til en begyndelse vil jeg kon-
takte Dansk Magisterforening og
høre om deres holdning til at fi-
nansiere Jørgen Øllgaards svinerier
(beklager sprogbrugen, men den er
på sin plads).

Lektor Morten Kjeldgaard og re-
daktionsleder Jørgen Øllgaard er i
sandhed nutidens mccarthyister.

Forskellen til den oprindelige mccarthyisme er blot den, at de ærbare, der bærer ved til inkvisitionens bål, er at finde hos
den politiske korrekthed, der som bekendt ligger til venstre.

Nutidens mccarthyister

MORTEN UHRSKOV
JENSEN
forfatter
blogger


