
Uddrag af artiklen: ”Til kamp for Danmark – ikke DF” i Jyllands Posten 17.01.2014. 

Jyllands-Postens mest læste blogger sigter mod Folketinget som formand for et parti, der ikke har 

gjort væsen af sig i 50 år. 

Historiker Morten Uhrskov Jensen har på knap fem år skrevet flere end 500 blogs i JP’s netavis og 

er den mest læste. I oktober 2013 blev han valgt til landsformand for Dansk Samling. Partiet blev 

stiftet i 1936 af forfatteren Arne Sørensen, som var fortaler for en ”tredje vej” mellem socialisme og 

liberalisme, og stillede sidste gang op til Folketinget for 50 år siden. Siden har Dansk Samling blot 

været en forening og først for nylig fået en moderne hjemmeside. 

Den ikke-vestlige indvandring – som skal bringes til ophør – og EU, som Danmark bør melde sig 

ud af. Dansk Samling har naturligvis holdninger til alle relevante politiske spørgsmål, men de to 

nævnte er de væsentligste her og nu 

 DS vil kræve ægte stramninger af udlændingepolitikken og virkelige forandringer i Danmarks 

forhold til EU. DS stiller ingen ultimative krav i sig selv, men DS vil kræve, at der sker politiske 

forandringer på mindst ét af følgende tre områder: Schengen-samarbejdet, Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention og FN’s flygtningekonvention. De skal alle omfortolkes eller også 

skal Danmark udtræde af dem. 

 

Situationen i Danmark – for slet ikke at tale om i f.eks. Sverige og Frankrig og en stribe andre 

europæiske lande er alvorlig. 

Derfor er der brug for et ordentligt alternativ, der på et udogmatisk grundlag kan kæmpe for den 

helt nødvendige ændring af den førte politik, hvad angår ikke vestlig indvandring og vores forhold 

til EU. Et sådant alternativ udgør Dansk Samling. 

Min blog hos JP skal ikke være en reklamesøjle for DS. Når jeg nævner Dansk Samling på min 

blog, forsøger jeg at gøre det i en sammenhæng, hvor det har en bredere relevans for læserne end 

det snævert partipolitiske. 

Jeg skal dog understrege, at jeg på min blog helt overvejende vil tage emner op, der knytter sig til 

den vestlige kulturkreds’ udfordringer i almindelighed og til Danmarks i særdeleshed. 

I forbindelse med mit engagement med JP ser jeg mig som en uafhængig skribent, der så også er 

landsformand for Dansk Samling. 

 


