Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Bornholm, den 14. december 2005

Ansøgning om at bornholmsflaget bliver anerkendt områdeflag for Bornholm
Jeg søger hermed justitsministeriet om, at bornholmsflaget bliver anerkendt som områdeflag for
Bornholm.

Baggrund
Sommeren 2005 undersøgte jeg hos Bornholms Politi og Bornholms Regionskommune, om det er
lovligt at flage med det bornholmske flag.
Konklusion var, at der under normale omstændeligheder ikke er noget til hindes for at flage med
det bornholmske flag, idet det ifølge det lokale politi ikke er omfattet af de gældende bestemmelser
for flag, og det ikke strider mod de lokale plan- og miljøbestemmelser.
Afdelingsarkitekt Bjarne Dreier Christensen fra Bornholms Regionskommune meddelte mig i en email den 31. maj 2005: "Der er ikke noget i gældende lokalplaner, eller planlægning i øvrigt,
der hindrer dig i at flage med et bornholmsk flag."
Vicepolitimester Bjørn Klyver fra Bornholms Politi skriver den 30. maj 2005: ”Med hensyn til en
konkret vurdering af, om det De betegner som det bornholmske flag, kan betegnes som et
områdeflag, må jeg henvise Dem til at rette henvendelse til Justitsministeriet […]”. Skrivelsen er
vedlagt dette brev.
Jeg er af mange mennesker blevet opfordret til at søge justitsministeriet om, at bornholmsflaget
bliver et officielt områdeflag, ligesom det skånske, ålandske og nordfrisiske flag er det. Der er en
udbredt interesse for en lokal identifikation.
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To bornholmske flag
Det mest vanskelige ved at søge om et officielt områdeflag for Bornholm er, at der rent faktisk er to
forskellige bornholmske flag: Turistflaget og bornholmsflaget.
Det hedder sig, at turistflaget (det røde flag med det grønne kors) lanceredes i begyndelsen af
1970’erne ud fra blandede interesser: dels tilhængere af bornholmsk hjemmestyre, og dels af
kredse inden for det bornholmske turisterhverv.

Turistflaget som kan købes på internetadressen
http://www.klauber-flag.dk/flag.asp?cmd=details&flag=49
og http://www.klauber-flag.dk/flag.asp?cmd=details&flag=482
Forholdstal: 37:28

Flaget er det mest benyttede på Bornholm, og det bruges især ved turiststeder – derfor kaldes det
ofte ”Turistflaget”.
Bornholmsflaget er fra begyndelsen af 1980’erne og er først blevet mere brugt i løbet af de senere
år. Det er et Dannebrog med et grønt kors inde i det hvide. Det følger de nordiske flagtraditioner
med et dobbelt kors, som blev skabt, da det norske flag udsprang af det danske og Ålandsøernes
af det svenske. Bornholmsflaget er efter sigende især blevet lanceret af galeasen "Mester" af
Rønne, som fører det øverst i agterste mast under togter i Danmark og i udlandet.

Bornholmsflaget som kan købes på internetadressen
http://www.klauber-flag.dk/print_flag.asp?flag=486
Forholdstal: 11:8
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Bornholmsflaget som anerkendt områdeflag for Bornholm
Tirsdag den 26. juli 2005 havde DR Bornholm en internet-afstemning om, hvilket flag, som lytterne
mener, der skal flages med på Bornholm.
Spørgsmålet, som blev stillet i radioen var, at hvis man skal søge justitsministeriet om at få gjort et
af flagene til områdeflag, skal det så være turistflaget eller bornholmsflaget?
Resultatet af afstemningen er dette:

Kilde: http://www.dr.dk/Regioner/Bornholm/Programmer/Morgennoerderne/dagligt/20050725095856.htm

Der hersker ingen tvivl om, at Dannebrog stadig er det mest populære flag på Bornholm. Men
afstemningsresultatet tydeliggør, at bornholmsflaget ligger på en klar 2. plads og har fået mere end
fem gange så mange stemmer som turistflaget.
Desuden kan jeg henvise til følgende læsning om Bornholms flag:
• Ole Bjerrings artikel om ”Bornholms Flag” i Nordisk Flagtidsskrift, nr. 10, 1982 s. 19.
• Bøggilds artikel om det bornholmske flag på forsiden af 2. sektion i Bornholms Tidende
lørdag den 8. marts 1986.
Ønsker I at få tilsendt ovenstående i kopi eller ønsker anden information i forbindelse med
sagsbehandlingen, kan I kontakte mig pr. e-mail peter@harteg.dk
Med venlig hilsen
Peter Andreas Harteg
Knarregårdsvej 5
3790 Hasle

Bornholmsflaget kan købes trykt på alt fra muleposer til dametrusser på internetadressen
http://www.cafepress.com/flagpole/458707
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