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I Det norske flaggets historie viser Ole Kristian Grimnes hvordan det norske flagget ble til gjennom en prosess
som strakte seg gjennom 1800-tallet frem til unionsoppløsningen i 1905. Det var en prosess som var preget av
strid om utseendet på Norges flagg. Hovedtemaet i striden var forholdet mellom nasjonal og unionell
symbolikk i de to typene flagg man den gangen opererte med, orlogsflagg (militærflagg) og handelsflagg.
Boken viser hvordan flagghistorien var innvevd i den alminnelige historien og gjenspeiler denne.
Det samiske flagget, Sameflagget er flagget til den samiske nasjonen. Det er et felles, internasjonalt symbol
for alle samer. 17. Mai skal norske flagg vaie over hele landet. Frederik Meltzer tegnet flagget som ble
godkjent 17. mai 1821. Men vet du hva flaggets motiv symboliserer? Vi har mer enn 40 års erfaring med
egenproduksjon av flagg og vimpler, og med mer enn 100 000 fornøyde kunder landet rundt er vi Norges
desidert største. Cuba er en republikk i Karibia. Landet består av øya Cuba, den største av Antillene, i tillegg
til den mindre Isla de la Juventud («Ungdomsøya») og mer enn 1000. Bjørnstjerne Bjørnsons rolle Idèen til
barnetoget skal visstnok være unnfanget av skolebestyrer P. Qvam, som også i 1869 arrangerte det første toget
med elever. De eldste inndelingene vi kjenner til i Bergen er fjerdingene, som er nevnt i Magnus Lagabøtes
bylov fra 1276; i 1520-årene omtaler lensregnskapene for Bergen. Jeg vil bare ha det helt klart at jeg overhode
ikke er rasist. Jeg synes det er flott at vi er blitt et flerkulturelt samfunn, og ønsker alle flyktninger hjertelig.
Alvdal Idrettslag ved Orienteringsgrupp, en god og viktig samarbeidspartner for oss, meddeler oss at allerede
nå er det klart for TURORIENTERING. Last ned flagget og la barna fargelegge!

