
2) Hvis du skulle skrive på et flag, hvad ville du skrive? Lav dit eget flag:

1) På flaget står: Indtil løven har sin egen historiefortæller, vil jægeren altid være helten. 
Det er et afrikansk ordsprog. 
Et ordsprog er en fast vending, som har en bestemt betydning. I Grønland kan man for eksempel sige ”når 
ravnene bliver hvide”. Det er et ordsprog og betyder, at noget aldrig kommer til at ske. 
På samme måde er teksten på flaget et ordsprog for noget.
Så længe jægeren fortæller historien, så er jægeren helten. Den, der fortæller historien, bestemmer, hvad 
der fortælles, og hvem der er gode og onde. Men hvad ville der sker, hvis løven fortalte historien? Hvem 
ville så være helten? 
Fortæl løvens historie (skriv den ned eller fortæl den højt):

3) Kunstner Jeannette Ehlers har lavet flaget. Hun fandt det afrikanske ordsprog i et fangehul på et fort i 
Ghana. Fortet er bygget af Danmark i 1784 og blev brugt af Danmark til at handle med slaver. Fortet hed-
der Fort Prinzenstein og er i dag en ruin. I Danmark og andre lande, der engang har handlet med slaver, 
har man svært ved at tale om det, og mange historiebøger har slet ikke skrevet om, at Danmark engang har 
handlet med slaver. Stadig i dag er Danmark ikke gode til at fortælle om slavehandlen, og at dette var et 
grusomt kapitel i landets historie. 
Kender du til, at man fortæller noget, men ikke det hele, måske fordi man har dårlig samvittighed - eller 
fordi man er bange for, at andre skal synes dårligt om én?



2) Erfalasumut nammineerlutit allassaguit, taava suna allassagaluarpiuk? Erfalasut uani sanajuk:

1) Erfalasumi allassimavoq: Løvip oqaluttuarisaanerani piniartoq ajunngitsuujuassaaq løveq nammineerluni 
oqaluttuarisaanerminik suliarinnittalinngippat.
Tassagooq afrikamiut taama oqariartaaseqarput.
Oqariartaaseqarneq taamaattunik Nunatsinni aamma takussaavoq. Soorlu oqartarpugut ”tulukkat qaqortippata”. 
Oqariartaatsip taassuma isumagaa pineqartoq piviusunngornavianngitsoq.
Oqariartaaseq erfalasumiittoq isumaqarpoq, piniartoq oqaluttuartuujuartillugu taava imminut ajunngitsutut 
oqaluttuariuassaaq. Tassa oqaluttuaraangatta nammineq aalajangertarparput kikkut ajunngitsuussanersut, 
kikkullu ajortuussanersut. Takorlooriarsiuk løveq nammineq oqaluttuarsinnaasuuguni kina ajunngitsutut 
oqalluarisaneraa?
Uani løveq oqaluttuariuk (allassinnaavat imaluunniit nipituumik oqaluttuaralugu):

3) Erfalasumik suliarinnittuuvoq eqqumiitsuliortoq Jeannette Ehlers. Afrikamiut oqariartaasiat taanna nassaari-
simavaa Ghana parnaarussivissuarmi allassimasoq. Parnaarussivissuaq danskinit 1784-imi sananeqarsimavoq, 
taamanikkut Danmarki inussiaateqarallarmat. Parnaarussivik ateqarpoq Fort Prinzenstein ullumilu illukuinnaalluni. 
Danmarkimi nunanilu allani inussiaateqarsimasuni oqaluttuarerusunneqarneq ajorpoq inunnik niueruteqartarsi-
maneq. Allaat atuakkani oqaluttuarisaanermut tunngasut ilaanni inussiaateqartarsimaneq ilaatinneqartarsimann-
gilaq. Allaammi ullumikkut danskit kanngugisarpaat oqaatigerusuttarnagulu inunnik niueruteqartartunut ilaasi-
manertik. Nunap oqaluttuarisaanerani nuanniitsut ilagaat inussiaateqartarsimaneq. 
Illit nalunngisaqarpit oqaluttuap ilaannaanik oqaluttuarsimasunik, pissutigalugu oqaluttuap ilaa kanngugalugu 
ilanngukkusunnginnamikku – imaluunniit inuit ilaannit isiginerlunneqarnissaq annilaangagineqarmat?


