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SSW sørger over Karl Otto Meyer
SSWs „grand old man“ er død

I aftes døde SSWs tidligere mangeårige landsformand, landdagsmedlem og
Flensborg Avis-redaktør, Karl Otto Meyer, i sit hjem i Schafflund (Skovlund) i
en alder af 87 år.
Mindretalspartiets „grand old man“ blev født i Adelby i 1928. Efter dansk
skolegang i Tarup og senere på Duborg-Skolen i Flensborg blev Karl Otto
Meyer indkaldte til Hitlers Wehrmacht. Meyer deserterede og flygtede til
Danmark, hvor han trådte ind i modstandsbevægelsen og påbegyndte en
uddannelse til folkeskolelærer.
Fra 1950 fungerede Karl Otto Meyer som skoleleder i Skovlund/Schafflund,
indtil han i 1964 overtog roret på det danske mindretals aviser, Flensborg
Avis og Südschleswigsche Heimatzeitung.
Karl Otto Meyer var SSW-medlem nærmest fra første time. Fra 1959 til 1974
og i perioden 1979-2003 var han medlem af kommunerådet i sin hjemby
Skovlund, derudover sad han i kredsdagen i det daværende amt „FlensborgLand“.
I 1971 rykkede Karl Otto Meyer ind i Den slesvig-Holstenske Landdag i Kiel,
som efterfølger for afdøde Berthold Bahnsen. Her sad Meyer som ene SSWer

frem til 1996, da han frivilligt nedlagde sit mandat i Kiel. Her kæmpede Karl
Otto Meyer bl.a. for en økonomisk ligestilling af de danske og frisiske
mindretalsorganisationer, her især skoler og børnehaver.
Karl Otto Meyer fik landsdækkende medieopmærksomhed ved flere
lejligheder, ikke mindst til diverse landdagsvalg, hvor SSW var tungen på
vægtskålen i forhold til regeringsdannelsen.
Lars Harms, formand for SSW landdagsgruppe i Kiel, og den slesvigholstenske europaminister, SSWs Anke Spoorendonk, siger:
„Vi sørger over Karl Ottos død, vores tanker går til hans søn, vores
landsformand Flemming Meyer, og dennes familie. Med Karl Otto Meyer har
SSW tabt den største personlighed i partiets historie. Karl Otto Meyer har
været med til at opbygge SSW lige fra begyndelsen og sat stort præg på
partiet ud fra flere vigtige positioner. Karl Otto har ydet et afgørende bidrag
til, at SSW er anerkendt som fuldgyldigt parti, der tager stilling til alle politiske
emner. Det var i Meyers æra, grundstenen til de efterfølgende års stigende
valgsucesser blev lagt. Karl Otto var ikke blot SSWs ansigt udadtil i årtier, men
hele mindretallets.
Karl Otto Meyer var et forbillede for mange SSWere og langt ud over
medlemskartotekets grænser – han stod fast på det, han troede på, og gav
ikke slip. Og så var han en vaskeægte dansk sydslesviger, eller som han selv
sagde: „En dansker med tysk pas“.
Karl Otto Meyer var trofast over for SSW til den sidste dag af sit liv, og han
forsøgte at deltage i alle de arrangementer, han kunne magte – senest til
SSWs landsmøde 2015 i Husum. Partiet prægede hans liv, og hans liv
prægede partiet. Vores tanker går til Karl Ottos familie. Æret være hans
minde.“

