
Sønderjylland skal da have sit eget flag! 
Af Peder Kristiansen, sognepræst ved Øsby og Aarø Kirker ved Haderslev og flagentusiast 

 

Næste år kan vi fejre 100-året for den fredelige grænsedragning af 1920, som sikrede fred mellem Danmark 

og Tyskland. Prisen for denne grænsedragning var dog, at den oprindelige geografiske enhed, den historiske 

provins, hertugdømmet Slesvig/Sønderjylland blev delt i to: et overvejende dansk-sindet Nordslesvig og et 

overvejende tysk-sindet Sydslesvig.  

Med tiden er mange i Danmark kommet til at tænke om Sønderjylland, at det starter ved Kongeåen og 

slutter ved den dansk-tyske grænse, dvs. at man sætter lighedstegn mellem Nordslesvig og Sønderjylland. 

Det er en opfattelse, som især har vundet indpas i og med navnet ”Sønderjyllands Amt” for den geografisk 

tilsvarende administrative enhed, der eksisterede fra 1970-2007.  

Den opfattelse er imidlertid en historisk korsslutning, fordi man med den glemmer, at Sønderjylland og 

Slesvig sådan set er det samme; Sønderjylland indbefatter egentligt både Nord- og Sydslesvig. Dermed 

glemmer man jo så uheldigvis også, at der også er danske sønderjyder syd for grænsen, som har hjemme 

der; de er ikke bare havnet der ved en fejltagelse. Og måske mest smerteligt glemmer man, at området 

Slesvig/Sønderjylland altid har var et område, hvor dansk og tysk sprog og kultur mødtes og berigede 

hinanden. 

Det sønderjyske sprog er opstået som et af mange udtryk for dette møde mellem nord og syd, og at tale 

sønderjysk har oprindeligt ikke været en foretagelse, som var afgrænset til det danske Nordslesvig, selvom 

de oprindelige sydslesvigske dialekter af sønderjysk vist desværre står meget svagt i dag… Men i det hele 

taget har området Slesvig/Sønderjylland altid været stedet for kulturmøder og mange forskellige sprog: 

tysk, dansk, plattysk, frisisk og sønderjysk. 

Næste år kan vi danske i Nordslesvig nok fejre, at det er 100 år siden, at vi blev forenet med kongeriget, 

men måske er tiden også inde til at brede vores glæde ud; rette den ikke kun mod nord, men også mod syd, 

så den favner hele grænselandets alsidighed, med dets danske og tyske mindretal hhv. flertal, de mange 

sprog og de daglige kulturmøder på kryds og tværs hen over grænsen. 

For vi hænger jo sammen hen over den grænse. Vi hænger sammen geografisk, historisk og kulturelt; 

Slesvig/Sønderjylland er jo sådan set stadig, hvad det altid har været: stedet hvor nord og syd mødes og 

blandes. 

Måske uden vi har været os det bevidste, har ét tegn alle årene – siden 1920 – henover grænsen holdt os 

sammen i Slesvig/Sønderjylland! Og det er de to sønderjyske blå løver på gul baggrund (Figur A). Mærket 

går helt tilbage til 1200-tallet, og endnu i dag bruges det flittigt både nord og syd for grænsen, og 

interessant nok er det særligt mindretallene hhv. det danske og det tyske, som er flittige til at bruge dem i 

deres forskellige foreningers logoer. 

I Sydslesvig indgår de to blå løver i øvrigt i mange kommunale våbenskjolde, ligesom de på dansk side i lidt 

forvansket tilstand lever videre i sportsklubben SønderjyskE’s logo. Læg også mærke til, hvordan gul og blå 

har været de naturlige farver for både de danskes parti i Tyskland, SSW, og de tyskes parti i Danmark, 

Slesvigsk Parti. Og så er det næppe heller tilfældigt, at et firma med et navn som Sønderjysk Revision har 

valgt et logo i netop de farver. 



Gul og blå er sønderjydernes og slesvigernes farver. Lad os bruge 2020 til at fejre vores fælles grænselands 

oprindelige enhed med et fælles flag i de to farver (Figur B). Et flag for både dansk- og tysk-sindede; et flag, 

som ikke er politisk; et flag som ikke er separatistisk: Der tales her på ingen måde for en selvstændig 

”Republik Sønderjylland/Slesvig” eller tilsvarende. Men et flag til glæde og fest for at markere, at der i 

Slesvig/Sønderjylland i bund og grund er mere, som binder os sammen over grænsen, end der skiller os ad! 

I Danmark har vi ikke en ligeså stærk tradition for lokalflag som i vore nabolande England, Sverige og 

Tyskland. Det hænger givetvis sammen med, hvor kært folkeeje Dannebrog er. Her vil jeg gerne slå fast, at 

jeg på ingen måder ønsker at erstatte Dannebrog med et nyt sønderjysk flag her i de danske flagstange i 

Sønderjylland! 

Men jeg tænker flaget som et supplement, som kan vaje fx på mindre flagstænger monteret på huse, pryde 

klistermærker på bilerne og måske bare en enkelt gang om året komme til tops i flagstængerne, nemlig på 

det tiltænkte flags tiltænkte flagdag: Den 29. marts, hvor København-Bonn-erklæringerne i sin tid vedtoges 

og sikrede mindretallene gode og beskyttede vilkår på begge sider af grænsen. De erklæringer fylder i 

øvrigt også noget nær rundt næste år, nemlig 65 år. 

Flaget er et korsflag; det viser hen til Slesvig/Sønderjyllands nordiske placering. Samtidigt er det en original 

måde at sammenstille farverne blå og gul på. For der er nemlig mange flag ude i verden i de to farver, og et 

flag giver ikke mening, hvis ikke det er til at kende fra andre. Endeligt kan flaget ses som fire blå vinkler, der 

peger ind mod hinanden i et møde i korsets midte; det kan tolkes som grænselandets mindretal og flertal, 

der fra nord og syd sætter hinanden stævne.  

Flagets blå og gule er i øvrigt tonede, så de svarer til farverne i Tysklands og Slesvig-Holstens flag. På den 

måde er der sikret harmoni, når flaget skal vaje ved siden af et af disse, ligesom korsformen sikrer 

harmonien, når det vajer ved siden af Dannebrog. Tilsvarende har flaget også fået en mellemlængde 

mellem Dannebrogs 28:37-format og de tyske flags 3:5-format. Formatet hedder 14:21; bredden af de blå 

vinkler er 1 og af de gule korsarme 2. Endelig gør flagets mønster det muligt – som til en slags galla-variant 

af flaget – at indsætte de to sønderjyske løver i øverste hjørne ind mod stangen, hvad der nok skal være 

kærkomment for mange (Figur C). 

Og så har vi i øvrigt også nogle lokalflag i Danmark (de har ingen officiel status, men er lokalt i folkelig brug 

og er lovlige at flage med): Ærø (Figur D), Bornholm (Figur E) og Vendsyssel (Figur F) har i forskellig grad 

tradition for deres egne flag. Har Slesvig/Sønderjylland ikke mindst ligeså stor egenart som de tre steder? 

Ja, hvorfor skulle Slesvig/Sønderjylland ikke også have en tradition med et eget flag? Og det flag kan vi fra 

Nordslesvig da godt være fælles om med dem fra Sydslesvig, for efter så mange års fred burde danske og 

tyske ikke længere have travlt med at definere sig selv i modsætning til hinanden. Og så har vi jo i 

Slesvig/Sønderjylland altid været forenet – fra Rendsborg til Rødding og Tyrstrup til Tønning – under 

dobbelt-løve-våbenets blå og gule farver. 

Flaget kan bestilles her:  

https://designflag.dk/produkt-kategori/danske-egnsflag/ 

Læs nærmere om flaget her:  

https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-hadersleben/oesbyer-pastor-kreiert-zum-

doppeljubilaeum-flagge-fuers-grenzland 

https://antonpihl.wordpress.com/2019/04/03/new-flag-in-german-danish-border-region/ 

https://designflag.dk/produkt-kategori/danske-egnsflag/
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-hadersleben/oesbyer-pastor-kreiert-zum-doppeljubilaeum-flagge-fuers-grenzland
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-hadersleben/oesbyer-pastor-kreiert-zum-doppeljubilaeum-flagge-fuers-grenzland
https://antonpihl.wordpress.com/2019/04/03/new-flag-in-german-danish-border-region/


 

Figur A 

 

Figur B 

 

Figur C 



 

Figur D 

 

Figur E 

 

Figur F 



 


