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Karl Otto Meyer blev valgt til 
formand for Sydslesvigsk Væl-
gerforening (SSW) i april 1960. 
Han var bare 32 år. Det var 
første step på en lang vej, der 
gjorde ham til mindretallets 
vigtigste politiske skikkelse 
gennem tre-fire årtier.

Af Mogens Rostgaard Nissen

KARL OTTO MEYER

I foråret 1960 skulle der vælges ny formand 
for SSW, fordi den tidligere formand, Frede-
rik Mommsen, ønskede at træde tilbage. For-
mandsvalget fandt sted på landsforsamlingen 
den 23. april 1960, og i ugerne før var der blevet 
snakket meget i krogene.

Formandsvalget blev for alvor skudt i gang 
en måned forinden, da Mommsen oplyste be-
styrelsen om, at han ønskede at træde tilba-
ge. Den officielle grund var, at han syntes, at 
han som 59-årig ville overlade posten til yngre 
kræfter, ligesom han ønskede at bruge mere tid 
på arbejdet som leder af SSW-gruppen i Flens-
borg Byråd. Men i realiteten drejede det sig om, 
at han var træt af, at SSW var en slags vedhæng 
til SSF. På et lukket forretningsudvalgsmøde et 
par uger inden valget blev han citeret for at si-
ge, at »der ikke fra SSFs side har været vist ham 
tilstrækkeligt hensyn, og at han navnlig er ble-
vet ked af den nuværende ordning, hvorefter 
SSWs tilskud fra Staten og Grænseforeningen 
figurerer på SSFs regnskab og budget som små 
»yderligere« beløb efter SSFs beløb.« Det var alt-
så en noget anden grund til, at han ønskede at 
trække sig som SSW-formand end det, han of-
ficielt sagde.

I sine erindringer skrev Karl Otto meget lidt 
om baggrunden for, at han blev valgt til ny 
SSW-formand. Faktisk skrev han bare, at »jeg 
var blevet foreslået fra flere sider, og jeg hav-
de sagt ja til at modtage valg.« Man kan få den 
opfattelse, at det var ret spontant, at han blev 
opstillet, og at han lidt forbløffet accepterede 
opstillingen. Den udlægning virker langt fra 
sandsynlig, idet der næppe hersker tvivl om, at 
han nøje blev kørt i stilling til posten, og at han 
selv var langt mere aktiv, end man får indtryk 
af i erindringerne.

Fire kandidater
På landsforsamlingen blev man efter forslag fra 
distriktsskoleinspektør Svend Johannsen enig 
om, at den nye formand skulle have et flertal 
af stemmerne bag sig, inden han var valgt. Der-
for måtte man ud i tre valgrunder, inden Karl 
Otto løb af med sejren. Da mødet startede, 
blev det oplyst af mødelederen Hans Wolf, at 
fire var bragt i forslag. Det var Niels Bøgh An-
dersen, der var tidligere formand for SSF; Karl 
Christiansen, der var journalist på Flensborg 
Avis; Hermann Tychsen, der var formand for 
SSF, og så altså Karl Otto. Derefter var der en 40 
minutters pause, og da man mødtes igen, blev 
det gjort klart, at Bøgh Andersen trak sit kan-
didatur, men at landmand Wilhelm Hönck fra 
Ejdersted stillede op. Der er ingen begrundel-
se for, hvorfor det skete. I første valgrunde fik 
Tychsen 20 stemmer, mens de tre øvrige hver 
fik 17. Derefter trak Hönck sit kandidatur, og 
i den efterfølgende afstemning vandt Karl Ot-
to snert over Karl Christiansen. I den sidste af-
stemningsrunde fik Karl Otto 36 stemmer mod 
Tychsens 31 og var dermed valgt.

Der var tre store hovedpunkter i forbindelse 
med valget, som delte forsamlingen i forskelli-
ge fløje. Det første vedrørte forholdet mellem 
SSW og Sydslesvigsk Forening, SSF. Da Svend 
Johannsen anbefalede, at SSFs formand, Her-
mann Tychsen, også skulle være formand for 
SSW, var det med det erklærede mål, at SSW og 
SSF igen skulle være én forening, som det hav-
de været frem til 1948. Han og andre opfattede 
delingen som en dårlig løsning, der var blevet 
gennemtrumfet efter krav fra de britiske milit-
ærmyndigheder i Slesvig-Holsten. Flertallet af 
forsamlingen var altså imod en sammenlæg-
ning af SSW og SSF, selv om det var et snævert 
flertal. Karl Otto gik til valg på, at SSW skul-
le profileres som et selvstændigt parti for det 
dansksindede mindretal og de nationale frise-
re, og dermed frigøres fra SSFs skygge.

Det andet store hovedpunkt var en diskus-
sion om, hvorvidt formanden skulle komme 
fra Flensborg eller fra det øvrige Sydslesvig. 
Her var Tychsen og Christiansen fra Flensborg, 
mens Hönck og Karl Otto boede uden for Flens-
borg. Den afgående formand er citeret for at 
have udtalt, at »Flensborg havde et naturligt 
krav på at stille den ny formand«, og derfor er 
»journalist Karl Christiansen Mommsens kan-
didat som ny formand for SSW.« Men sådan gik 
det altså ikke, og der var med valget af Karl Ot-
to flertal for en ikke-flensborgensisk formand.

Unge og gamle kandidater
Det sidste hovedpunkt drejede sig om kandi-
daternes alder. Hönck var i 50erne, og Tychsen 
var knap 50 år, men havde gennem en årrække 
været en del af mindretalsledelsen. Hönck var 
derimod først blevet aktiv inden for mindretal-
let i de første år efter krigen, og det styrkede ik-
ke hans kandidatur. Karl Otto var 32 år, og Karl 
Christiansen et par år ældre, og på mødet var 
der flere, der mente, at de to var for unge. Alli-
gevel endte man altså med at vælge den yngste 
af de fire kandidater.

Et muligt fjerde punkt om, hvorvidt den nye 
formand skulle bekende sig til en »hjemstavns-
linje« eller en »danskorienteret linje« spillede 
tilsyneladende en beskeden rolle i 1960. Frem 
til midten af 1950erne var der inden for min-
dretallet nogen uenighed om, hvorvidt målet 
for mindretallet var, at der ad åre skulle gen-
nemføres en ny folkeafstemning, så området 
kunne blive genforenet med Danmark, eller 
om man skulle slå på SSW som et hjemstavns-
parti, der havde lagt genforeningskravet bag 
sig. Men den diskussion var blevet overhalet af 
den politiske udvikling, og derfor var spørgs-
målet ikke længere relevant. Når det er sagt, 
må Hönck dog betragtes som for meget »hjem-

stavns-sydslesviger« til at kunne blive valgt som 
formand for partiet.

Reaktioner på valget
Dagen efter skrev Flensborg Avis' chefredak-
tør L. P. Christensen meget om valget i en arti-
kel på forsiden. Han forklarede, at »den 32-åri-
ge tog med ydmyghed og i glæde imod valget«, 
og slog i det hele taget mere på den nye for-
mands alder end på de ting, han ville udrette. 
Han gjorde også meget ud af at understrege, at 
der under »forhandlingerne på mødet i går før-
tes i en god og saglig tone«, og at man ønskede 
at »klarlægge opgaverne og i fællesskab at nå 
frem til veje og midler, der kan tjene løsningen 
af vanskelighederne. Alle bestræbelser og øn-
sker mundede ud i ønsket om at kunne frem-
me det, man er fælles om.« Hvis man læser blot 
en smule mellem linjerne, ligger det klart, at 
der havde været stor uenighed på mødet, men 
at man alligevel havde fundet frem til brugbare 
løsninger, som man kunne blive enige om.

I Kristeligt Dagblad skrev chefredaktør Bent 
A. Koch om valget, og han var ikke udelt posi-
tiv. Koch var tillige medlem af Flensborg Avis' 
tilsynsråd og havde et rigtig godt kendskab til 
Sydslesvig. Han beskrev en situation, hvor Karl 
Otto få år tidligere »var alt andet end populær 
inden for mindretalsledelsen. Man fandt ham 
for stejl og ungdommelig.« Han skrev videre, 
at »Karl Otto Meyer råder stadig over et stejlt, 
ungdommeligt sind og som forhandlingens 
mand kan man næppe betegne ham.« Alligevel 
så Koch dog også positive ting ved valget, idet 
Karl Otto kunne være med til at sparke noget 
tiltrængt dynamik ind i den aldrende sydsles-
vigske mindretalsledelse. Andre aviser bemær-
kede også, at valget af den ny SSW-formand var 
udtryk for et tiltrængt generationsskifte.

Karl Otto valgte som formand at føre en mere 

selvstændig SSW-linje i forhold til SSF. Det in-
debar blandt andet, at der blev diskuteret mere 
politik på de fælles SSF-SSW-møder, men også 
at »SSW i højere grad end før beskæftigede sig 
med almene, samfundspolitiske spørgsmål«, 
som han har udtrykt det senere. I landdagen 
beskæftigede han sig med alle politiske emner, 
og ikke alene dem der i snæver forstand dreje-
de sig om mindretalsspørgsmål og Sydslesvig. 
Han arbejdede også for et løsere samarbejde, så 
SSW-formanden ikke automatisk var næstfor-
mand i SSF, og omvendt at SSF-formanden var 
næstformand i SSW, fordi det var to forskellige 
foreninger med forskellige formål og visse for-
skellige interesser.

Tre år senere blev Karl Otto pludselig ud-
nævnt til ny chefredaktør på Flensborg Avis. 
Det kom som en kæmpestor overraskelse for 
mange både nord og syd for grænsen. Men 
hvorfor blev han udnævnt til chefredaktør? 
Det er temaet for næste måneds kronik om 
Karl Otto Meyer.

Da Karl Otto Meyer blev formand for SSW

Mogens Rostgaard Nissen 
er leder af Forsknings
afdelingen og Arkivet ved 
Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig.

Forsiden af Flensborg Avis den 25. april 1960, dagen efter at Karl Otto Meyer var blevet valgt som formand for 
SSW, brugte chefredaktør L. P. Christensen en del spalteplads på valget.  (Billede: Arkiv Flensborg Avis)

Kronikker om 
Karl Otto Meyer

Lederen af Forskningsafdelingen 
ved Dansk Centralbibliotek i Syd-
slesvig, Mogens Rostgaard Nissen, 
skriver for tiden på en biografi om 
Karl Otto Meyer. Han vil paral-
lelt hermed indtil begyndelsen af 
2018 hver måned skrive en kro-
nik, som følger bogens udvikling. 
De foregående kronikker blev 
bragt på følgende datoer:

• Mandag den 27. februar: Karl Ot-
to Meyer - en politisk biografi

• Tirsdag den 28. februar: Karl Ot-
to Meyer - barndom og opvækst

• Torsdag den 22. marts: Karl Otto 
Meyer - lærerstuderende og po-
litisk aktivist

• Lørdag den 22. april: Karl Otto 
Meyer som nyuddannet lærer

• Lørdag den 27. maj: Om kampen 
mod vesttysk remilitarisering og 
tvungen værnepligt

• Torsdag den 29. juni: »Et demo-
krati uden demokrater« - Karl 
Otto Meyer-sagen 1952-54

• Fredag den 4. august: En politisk 
aktivist falder til ro

• Mandag den. 28. august: »De tre 
genier«


