
 

Grønlands flag - Erfalasorput – blev hejst første gang 21. juni 1985. Erfalasorput be-

tyder ’Vort flag’ og det forestiller solen, der stiger over indlandsisen. De røde og hvide 

farver symboliserer ogsa  Grønlands tilknytning til Danmark. 

Man valgte mellem to flag  1985 - det andet var et grønt og hvidt korsflag, der skulle 

vise Grønlands tilknytnng til Norden. Erfalasorput blev dog valgt, fordi det ogsa  viser 

tilknytningen til andre inuit folk.  

 

Ravnebanneret. Før Dannebrog faldt ned fra himlen i Estland i 1219, havde 

danskerne ma ske en anden fane – ravnebanneret. Ravnene er symboler pa  Odin, den 

øverste blandt guderne i den nordiske mytologi. 

Vi ved ikke, hvordan ravnebanneret sa  ud, men pa  internettet kan man købe mange 

forskellige udgaver af et ravnebanner.  

 

 

Europaflaget med 12 gyldne stjerner i en cirkel på blå baggrund har været EU ’s 

officielle flag siden 1986.  

De 12 stjerner pa  flaget er et fast antal og symboliserer mange ting. Blandt andet er 

tallet tolv symbolet pa  det perfekte og fuldstændige og giver minder om Jesu disciple, 

Herkules’ anstrengelser, a rets ma neder, stjernetegnene og meget andet. Cirklen sym-

boliserer foreningen af Europa. 

 

Piratflaget -  Jolly Roger - stammer helt tilbage til 1700-tallet.  

De europæiske pirater brugte mange forskellige flag.  

Det med et kranium og to korslagte knogler skulle sikkert skræmme dem, der blev 

angrebet af piraterne. 

Flag og symboler 
Hvorfor ser flagene ud som de gør? 

Flagenes farver og billeder kan være symboler pa  mange forskellige ting. 



 

Det estiske flag – sinimustvalge – er en trikolore i farverne bla , sort og hvid. En po-

pulær udlægning af farverne er, at bla  symboliserer havet, sort er den estiske jord, 

mens hvid er folket. 

Da Estland i 1918 blev selvstændigt fra Sovjetunionen, blev flaget det officielle esti-

ske nationalflag. 

Under Anden Verdenskrig blev Estland igen besat af Sovjetunionen. Det estiske flag 

blev erstattet af en rød fane med hammer og segl, der lignede det sovjetiske. 

Først i 1987 blafrede det bla , sort og hvide flag igen i Estland. Da Estland i 1991 fik 

sin selvstændighed, blev flaget igen det officielle nationalflag.  

 

Det canadiske flag hedder Maple Leaf – ahornbladet. Det blev hejst første gang 15. 

februar 1965.  

Siden 1920erne diskuterede man flere gange et nyt canadisk flag.  Det var vigtigt at 

finde et samlende symbol. Man frygtede bl.a., at det fransktalende Quebec meldte sig 

ud af forbundet, hvis Canadas forbindelse til Storbritannien fra gamle dage blev for 

tydelig. 

Farverne rød og hvid havde i forvejen været Canadas farver og blev valgt til flaget, 

fordi de er forbundet ba de til det franske og det engelske. Ahornbladet har været for-

bundet med Canada siden 1800-tallet, sa  det var et oplagt symbol.  Sa  kunne flaget 

repræsentere alle canadiere uanset baggrund, race og sprog.  

 

Marsflaget er et fantasiflag, som nogen har fundet på til planeten Mars .  

Der findes talrige forslag til et flag for Mars fra ba de fortalere for udforskningen af 

Mars og fra science-fiction-forfattere.  

Det mest anerkendte forslag er fra den amerikanske astronom og marsforsker Pascal 

Lee. Flaget er en trikolore i farverne rød, grøn og bla . Rød symboliserer planetens nu-

værende udseende, mens grøn og bla  symboliserer den fremtidige vision for Mars 

som en frodig planet. 

Flaget fa r dog svært ved nogensinde at blive officielt. En Ydre-Rum-Traktat fra 1967 

forbyder nemlig regeringer at gøre krav pa  planeter. De tilhører nemlig hele menne-

skeheden.  

 

Sydafrikas flag vajede første gang under valget i 1994. Det var første gang, at 

alle sydafrikanerne - sorte som hvide - havde stemmeret.  

Da man i 1994 ændre den gamle adskillelse af sorte og hvide og skabe et nyt, forenet 

Sydafrika, ville man ogsa  have et nyt flag.  Flaget har ikke noget navn, men det er ene-

sta ende i verden, for det har seks ligevægtige grundfarver 

Farverne har ingen officiel symbolsk betydning, men mange siger at de rummer lan-
dets helhed, fordi  alle befolkningsgrupper er repræsenteret i de seks farver. 


