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Siegfried Matlak holdt festta
len til nytårsreceptionen i den 

tyske grænseforening. 

Missionen lyk
kedes, det viser 
valgsuccesen. 

Siegfried Matlok, 
tidligere chefredaktør 
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Så lykkeHgsom aldrig før 
" 

Udvikling. Siegfried Matlok 
er glad for udviklingen i det 
tyske mindretal og dets parti 
Slesvigsk Parti (SP). I en fest
tale i Sankelmark belyste han 
den lange vej til valgsucce
sen, stillede krit iske spørgs
mål og nævnte muligheder 
og behov i fremtiden. 

SANKELMARK. - Aldrig før var jeg så lyk
kelig i Sankelmark som i dag. 

Det sagde Siegfried Matlok torsdag af
ten, da han var hovedtaler på Deutscher 
G reri'zvereii1$' nytårsrecep'tioif. '"'' " 

Traditionelt danner den optakten til det 
tyske mindretals sammenkomst i Akade
mie Sankelmark, som slutter på søndag. 
Og Siegfried Matlok lod ingen af de om
kring 200 fremmødte i »Stockholm«-salen 
være i tvivl om, at glæden i høj grad hæn
ger sammen med Slesvigs.k Partis valgre
sultat ved kommunalvalget tirsdag den 
19. november 2013. 

- Tiderne er forbi, da mindretallet blev 
anset som et irriterende element og ofte 
sågar som forstYrrende forhindring på vej 
til et bedre mellemstatsligt forhold, un
derstregede 68-årige Siegfried Matlak, 
som fra 1979 til 2013 var chefredaktør for 
mindretalsavisen Der Nordschleswiger, 
hvor han nu skriver som seniorkorrespon
dent, efter at han sidste sommer overlod 
chefposten til Gwyn Nissen. 

- Hvad der allerede lykkedes for SSW i 
Karl Otto Meyers tid, har nu også SP for
mået: Nemlig at få vælgere uden for min
dretallet i tale, påpegede Siegfried Mat
lak. 

, Vejen derhen var lang. Matlok mindede 
i den sammenhæng om engang, da en ' 
dansk læserbrevskribent i en dansk avis 
skrev }}Hellere dør jeg i et hospital i Aa
benraa end at vågne op levende i et hos
pit al i Flensborg«, da den første tyske am
bulance fra Flensborg skulle redde liv -
også i Padborg. 

- Det kan man kun grine over i dag. Det 
samme gælder, når man i dag tænker på 
de første kontakter mellem det danske og 
det tyske mindretal. Hvor repræsentanter 
fra begge sider først forsigtigt gav hinan
den hånden, efter at de var nået hen over 
~,~pen i Rendsborg, når de med tog rejste 
ti l et FUEV-møde, sagde Siegfried Matlok. 

Mange årsager 
Han mener, at SPs valgsucces har mange 
årsager. Dertil hører dronning Margrethes'
historiske besøg-hosuettysl<ernihdretal-i ' 
1986. Dertil hører et ungt SP-hold allere
de ved kommunalvalget i 2009. Og dertil 
hører ifølge Matlok også mindretalspoliti
ken syd for g'ræøsen, som - ikke mindst da 
Anke Spooreug onk (SS W) blev første mi
nister fra det danske mindretall en tysk 
delstatsregering - har mindsket den dan
ske berøringsangst. 

Allerede i 1985 opfordrede Siegfried 
Matlok efter eget udsagn under Deut
scher Tag det tyske mindretal til at løsne 
op for de stramme tøjler over for SP. Nu 
har mindretalspartiet formået at vise også 
regional profil. 

- Missionen lykkedes, det viser valgsuc
cesen. Og det gjorde den også, fordi man
'ge danske »Sønderjyder« støtter SPs tætte 
forhold til hjemstavnen, men ligeledes 
dets åbne, grænseoverskridende profil, 
hvis identitet helt klart har forandret sig, 
forklarede Siegfried Matlok. 

Men hvordan bliver fremtiden, hvad er 
den rigtige ' blanding? Matlok sætter 
spørgsmålstegn ved, hvordan vælgerne 
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mon reag , ih Stephan Kleinschmidt 
efter sin'/' " , " cces med SP i Sønderborg 
fremoverstUJer :op både for SP i Sønder
borg byr~d t:~~ri samtid ig som folketings
kandidat f , " ikale Vtmstre. 

- 'Ka'tf . re t il 4/8-del dansk for 
Radikale Vei;Jst re i Folketinget og samtidig 
også16132~tler;tysk for SP i Sønderborg 
byråd, spUf g ' legfried Matlok. 

Hah ,metf iregionen med deres min-
dretal ogn , ikke mindst på grund af 
den kommenGtl Femern- forbindelse bør 
rykke tættere, sammen. Dog frygter han, 
at afskaffelsen af Sønderjylland-Schles
wigs grænseoverskridende regionalfor
samling i sin tid var en fejl, da regionen 
mangler en profileret stemme over for 
København, Vejle, Kiel og Berlin. 

- Jeg gentager derfor, hvad jeg allerede 
har foreslået på Christiansborg for flere år 
siden, nemlig ,atborgerne påbegg~ 'sider 
af grænsen vælger en grænseoverskriden
de regionalforsamling for at vinde indfly
delse og vægt, sagde Matlok. Han ser 
nemlig langt mere potentiale i det dansk
tyske samarbejde. Især inden for infra
struktur og uddannelse bør der satses 
kraftigere og mere kreativt, finder den 
68-årige. 

- Jeg er så positiv som aldrig før. Jeg 
ønsker derfor et tysk mindretal med selv
tillid, uden ' at det overvurderer sig selv, 
men i stedet for et der viser ydmyghed 
over for ansvaret for historien og fremti
den, sagde Siegfried Matlok i overværelse 
af repræsentanter for blandt andet begge 
mindretal, politik og erhvervsliv. 

Udover Siegfried Matlok talte det tyske 
mindretals formand Hinrich Jurgensen og 
formanden for Deutscher Grenzverein, 
Jorg-Dietrich Kamischke. Udover talerne 
bød aftenen på musik fra Die Landstrei
cher, god mad og hyggeligt samvær. 
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