
DF: SSW-kritik af Danmark er »ynkelig« 

Flensborg Avis den 15. juni 2017 

Martin Henriksen (DF) kritiserer i skarpe vendinger de udtalelser, som Lars Harms (SSW) 
kom med i P4 Syd. I radioudsendelsen pegede Lars Harms på, at udtalelser fra Søren 
Espersen (DF) har skadet SSW. 

“Uforskammet” og “respektløst”. 

Sådan betegner medlem af Sydslesvigudvalget Martin Henriksen (DF) de udtalelser, som 
Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSW) spidskandidat Lars Harms lørdag kom med i P4 Syd. 

I udsendelsen blev Lars Harms spurgt ind til Søren Espersens (DF) udmelding om en 
genforening af Sydslesvig med Danmark, og hvilken effekt det har haft på SSWs dårlige 
valgresultat ved delstatsvalget. 

– Det har helt klart skadet SSW, for jeg var hele dagen rundt i de tyske medier og forklare, 
at man ikke har sindssyge politikere i Danmark, og at de ikke skal tages alvorligt, sagde 
Lars Harms til P4 Syd. 

Interviewet med P4 Syd er faldet Martin Henriksen for brystet. 

– Det ligger nu helt fast, at SSW giver Danmark skylden for deres valgnederlag, og det er 
godt nok ynkeligt at være vidne til, skriver Martin Henriksen i en pressemeddelelse til 
Flensborg Avis. Han tilføjer, at han fra “flere ledende folk i SSW” har hørt, at 
grænsekontrollen og tonen i dansk politik skulle være skyld i SSWs vælgertilbagegang på 
13.900 stemmer. 

– Det hele siger noget om, at SSWs loyalitet først og fremmest ligger hos Tyskland og ikke 
hos Danmark. Det kan vi ikke blive ved med at acceptere, så nu må SSW stramme op, og 
SSW og Lars Harms bør kraftigt genoverveje, om de vil fortsætte deres konstante angreb 
på Danmark, skriver Martin Henriksen. 

SSWs landsformand Flemming Meyer er uforstående overfor kritikken. 

– Min og SSWs generelle holdning er, at vi ikke giver Danmark eller danske politikere 
skylden for valgresultatet. Vi har indledt en grundig analyse, som skal vise, hvorfor vi gik 
så meget tilbage, siger Flemming Meyer. Samtidig understreger han, at stemningen i 
Tyskland overfor Danmark har ændret sig, og det må overvejes, om det har kostet 
sympatistemmer. 



Problemet er ifølge Flemming Meyer, at de tyske medier er hurtige til at ville have en 
kommentar fra SSW, når sager som den danske grænsekontrol bliver opfanget af tyske 
journalister. 

– På den måde kommer vi til at stå i situationer, som vi godt kunne undvære. I fremtiden 
må vi overveje, hvordan vi håndterer de situationer, forklarer Flemming Meyer. Samtidig 
er han ked af, at Martin Henriksen sår tvivl om SSWs loyalitet overfor Danmark. 

– Vi må jo forholde os til det samfund, vi bor og lever i. Men vores loyalitet er stadig med 
Danmark, siger Flemming Meyer. Han tilføjer, at han vil have lov til at komme med sin 
holdning til den politik, der føres i Danmark. 

 

Martin Henriksen: Lars Harms er ikke dansk 

I en pressemeddelelse til Flensborg Avis kommer DFs Martin Henriksen 
med yderlig hård kritik af Lars Harms, der som ikke-dansker ifølge 
Henriksen ikke kan tillade sig at forholde sig til dansk politik. 

– Hvordan kan man tage SSW (Sydslesvigsk Vælgerforening) seriøst, når spidskandidaten 
ikke engang er dansk. 
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Sådan lyder det fra Martin Henriksen, medlem af Folketingets Sydslesvigudvalg for 
Dansk Folkeparti (DF), i en pressemeddelelsen til Flensborg Avis (Se den forneden på 
siden). 

Martin Henriksen reagerer på et radiointerview, som P4 Syd havde med Lars Harms, 
formand for SSWs landdagsgruppe, i forbindelse med de danske årsmøder i Sydslesvig. 

Lars Harms udtalte blandt andet, at Søren Espersens (DF) udtalelse om Danmark til 
Ejderen har skadet mindretalspartiet SSW. 

Det interview har nu fået Martin Henriksen til at komme med en hård kritik af Lars 
Harms. 

– Jeg synes, det er uforskammet og enormt respektløst at en person, som ikke engang er 
dansk, tror at han kan tillade sig at kritisere Danmark, når vi på alle mulige måder har 
bakket op om det danske mindretal. Lars Harms er ikke dansk, og det kan da ligeså godt 
være derfor, at SSW har mistet stemmer, skriver Martin Henriksen i en pressemeddelelse, 
som han onsdag sendte til Flensborg Avis. 

– Hvordan kan man tage SSW seriøst, når spidskandidaten ikke engang er dansk, 
fortsætter han. 

Martin Henriksen mener, at det er »ynkeligt«, at SSW giver Danmark skylden for deres 
valgnederlag. 

Danmark bærer ikke skylden 

Lars Harms kan ikke følge Martin Henriksens kritik. 

– Valgnederlaget er SSWs egen skyld. Vi giver ikke Danmark skylden for det dårlige 
valgresultat, forklarer han. 

Samtidig forklarer Lars Harms, at tyske medier gang på gang konfronterer SSWs 
politikere med udsagn, der kommer fra danske politikere. 

– Og når en Søren Espersen taler om grænseflytning, så bliver jeg nødt til at forholde mig 
til det. 

Han understreger, at SSW tit forklarer dansk politik. 

I den forbindelse fremhæver Harms, at Danmark ikke er lig med Dansk Folkeparti. 

Selve argumentationen, at Lars Harms ikke kan forholde sig til dansk politik, fordi han 
ikke er dansker, kan Harms ikke forstå. 



– Hvis man viderfører den argumentation, ville det på samme måde betyde, at en ikke-
muslim ikke må forholde sig til muslimer. Er det det, DF ønsker? 

Ifølge Harms er det enhver politikers opgave at danne sig et billede af politiske forhold. 

– Danskere må også have en mening om Trump eller Putin, også selv om de ikke er 
amerikanere eller russere. 

Godt forhold mellem frisere og det danske mindretal 

Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), mener ikke, at Lars Harms’ 
personlige baggrund er et problem. 

– SSW blev grundlagt af medlemmer fra det danske mindretal og medlemmer af det 
frisiske mindretal. Der er et tæt bånd mellem mindretallene, forklarer Jon Hardon Hansen 
og fremhæver den historiske baggrund i partiet. 

– De frisere, der har stået i spidsen af partiet har repræsenteret det danske mindretal på 
bedste vis, siger Jon Hardon Hansen og henviser blandt andet til Berthold Bahnsen, frisisk 
SSW-landdagsmedlem i årene 1947-54 og 1958-71. 

Jon Hardon Hansen ser intet indholdsmæssigt problem i, at en national friser som SSW-
politiker udtaler sig om danske forhold. 

– Lars Harms har som politiker i Kiel ret til at forholde sig til dansk politik. 

Hvorvidt Søren Espersens udtalelse om genforeningshåbet har skadet SSW udtaler Jon 
Hardon Hansen sig ikke om. 

– Analysen af SSWs valgresultatet må andre stå for, lyder det fra Jon Hardon Hansen. 

SSWs landsformand, Flemming Meyer, siger i forbindelse med Henriksens kritik af Lars 
Harms: 

– Jeg er ked af, at det skal handle om Lars Harms’ tilhørsforhold. Det er for langt ude. 

Martin Henriksens pressemeddelelse til Flensborg Avis 

– SSW har nu meldt klart ud. Efter skiftende meldinger og en del forvirring, kan der nu 
ikke længere være tvivl om at SSW klart og tydeligt siger, at det er Danmarks skyld, at 
SSW fik et dårligt valg. SSW siger også, at Dansk Folkeparti og Søren Espersen bærer en 
del af ansvaret. Men ansvaret er SSWs og jeg kan i øvrigt slet ikke se hvordan det kan 
være kontroversielt at udtrykke respekt for de dele af mindretallet som har et 
genforeningshåb, siger medlem af Sydslesvigudvalget Martin Henriksen (DF). 



– Jeg synes, det er uforskammet og enormt respektløst at en person, som ikke engang er 
dansk, tror at han kan tillade sig at kritisere Danmark, når vi på alle mulige måder har 
bakket op om det danske mindretal. Lars Harms er ikke dansk, og det kan da ligeså godt 
være derfor, at SSW har mistet stemmer. For hvordan kan man tage SSW seriøst, når 
spidskandidaten ikke engang er dansk. Og hvordan kan man tage SSW seriøst, når de ikke 
kan finde ud af at tage ansvar for deres egne handlinger, men bare skyder løs på andre. 
Jeg har været i tvivl om rimeligheden i at påpege dette overfor SSW, og derfor har vi heller 
ikke nævnt det nogen steder, men jeg er ikke længere i tvivl. Det ligger nu helt fast, at SSW 
giver Danmark skylden for deres valgnederlag, og det er godt nok ynkeligt at være vidne 
til. Jeg har hørt flere ledende folk fra SSW antyde, at dansk grænsekontrol bærer ansvaret, 
at Dansk Folkeparti bærer ansvaret, at tonen i dansk politik bærer ansvaret og hold da op, 
hvor er det pinligt. Jeg vil kraftigt opfordre SSW til at genoverveje deres strategi med disse 
konstante politiske angreb på Danmark, siger Martin Henriksen. 

– Det er uforståeligt at dansk grænsekontrol skal kritiseres sønder og sammen, men der 
kommer stort set ikke et pip fra SSW, når man fra tysk side indfører grænsekontrol mod 
Danmark. Det hele siger noget om, at SSWs loyalitet først og fremmest ligger hos 
Tyskland og ikke hos Danmark. Det kan vi ikke blive ved med at acceptere, så nu må SSW 
stramme op, og SSW og Lars Harms bør kraftigt genoverveje om de vil fortsætte med 
deres konstante angreb på Danmark, siger Martin Henriksen. 

– SSW kunne jo også gå i offensiven og forsvare Danmark, og forklare hvorfor mange 
danskere har den opfattelse, at grænsekontrol og udlændingestramninger har været 
nødvendige i stedet for at pive over det, siger Martin Henriksen. 

– Lars Harms bør tale pænt om Søren Espersen, især når man tænker på at Søren Espersen 
faktisk har en ægte interesse for Sydslesvig og det danske mindretal, siger Martin 
Henriksen. 
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