
Tag kufferten med - plancher

Vi har alle sammen småting i gemmerne, ofte tilsyneladende betydningsløse, ligegyldige objekter.
Tag kufferten med bruger sådanne objekter til at etablere en begyndende samtale med eleverne om deres egen historie. 
Brug nedenstående plancher som inspiration til de første øvelser og som faktuel, historisk dokumentation:

                lærerens plancher (hverdag og højtid)
                plancher lavet af syriske elever fra Paradisbakkeskolen i Nexø
                plancher lavet af danske elever fra Paradisbakkeskolen i Nexø
                plancher med Danefæ
                plancher med fundne objekter fra Lampedusa, 2011
                plancher, Torm Lottes redningsaktion, 2014
    

Hverdag og højtid

Læreren kan vise planchen som den er og dykke ned i enkelte objekter, f.eks. risposen. 
Risposen er let genkendelig i en dansk kontekst. Den er fra 2014 fra lærerens datters bryl-
lup.  Riskastning er et af de frugtbarhedsritualer, der fra gammel tid hørte med til et bryl-
lup. Risene er frø, som kan spire, og er derfor symbol på kimen til nyt liv. Skikken menes at 
stamme fra det gamle Rom, hvor man ud over ris eller korn også smed bl.a. dadler, nødder 
og mønter efter de nygifte for at bane vej for lykke og gode kræfter. Nu om dage træder 
mange brudepar fra kirkedøren ud i en regn af ris, men risene er ikke længere udtryk for et 
ønske om, at de må få mange børn, men blot et ønske om en god fremtid. 

Højtid

Idéen med at fælde et grantræ, tage det med ind i stuen og pynte det, stam-
mer oprindeligt fra Tyskland, hvorfra fænomenet bredte sig til andre lande 
i slutningen af 1700-tallet. Julehjertet kan dateres tilbage til 1873, men også 
glaskuglerne kendte man i 1800 tallet. Senere kom nationalfarverne, rød 
og hvid til at dominere. En svensk dalarhest har sneget sig ind på planchen.

Syriske elever, hverdag

Den syriske dreng Nour har taget sin yo yo med. Den er købt i byen Aleppo i Syrien, hvor 
han kommer fra. Sammen med sin familie flygtede han først til Libanon. Derfra til Italien 
og videre til Danmark. Nu bor familien i Nexø på Bornholm. Nour mener yo yo´en er 
cirka fem år gammel. Snurretoppen er købt i Nexø, men børnene i Syrien havde  tilsvaren-
de legetøj. Klik klak tingen har Nour fået af tandlægen i Nexø efter han havde fået trukket 
en tand ud. Han var hos tandlægen i 2015, det år han kom til Danmark. Batoul har taget et 
grønt blad med, som hun har klippet i modtagelsesklassen. Batoul har ikke så meget legetøj. 
Filtkuglen er også lavet i klassen, mens ingen vil kendes ved resterne af et kinderæg, men
også et kinderæg er en del af vores samtidshistorie.



Syriske elever, højtid
Når der er EID-fest, så er der også fest for de syriske børn. Sammen med familien spiser de 
god mad, men de får også gaver, pengegaver og slik. Hala har taget slik med fra Syrien. Det 
er bl.a. fransk nougat med mandler og pistacie. Damaskus er berømt for sine søde sager, 
der findes i alle mulige delikate varianter. Herhjemme kender vi den slags slik under navnet 
Turkish Delight.

Danske elever, hverdag
Laura har taget et lille plastic puslespil med, hvor en kanin leger med en bold. Da Laura 
var lille, var hun syg og indimellem indlagt på Rigshospitalet. Hun fik puslespillet engang, 
hvor hun havde fået taget en blodprøve. Den lille gave gjorde hende overrasket og glad. 
Puslespillet minder hende om dengang. Da hendes mor var lille fandtes der også den slags 
puslespil i plastic, men man fik aldrig gaver, når man var på sygehuset eller hos lægen. 
Søhesten er et viskelæder fra et penalhus. Armbåndsuret har en disney-figur på skiven. Der 
er ikke mange, der bruger armbåndsur mere. Det klarer mobiltelefonen. Sutten er forsølvet 
og endnu et minde fra Lauras barndom, der også har taget et fotografi af sin storebror Max 
med, fordi han betyder “alt” for hende.  Amatysthjertet er en gave fra en tante. Det knyttede 
armbånd en sourvenir fra Thailand. Tobias bruger kun navneskiltet ved særlige lejligheder, 
fester f.eks.          

Danske elever, hverdag
Firbenet er en souvenir fra Mexico. Dromedaren er en hjemmesyet gave fra en dagplejemor. 
Laura har taget en sølvæske med, der indeholder hendes første mælketænder. Derhjemme 
har hun en hylde med alle sine vigtigste gemmeting. Der står sølvæsken og minder om hen-
des barndom og en tradition om at gemme børnenes første mælketænder.  Tandféen kom 
aldrig, siger hun. Krystalsmykket er smukt, og emojii-smykket er en venindegave. 
Festival-armbåndet fra Vordinborg er et tidstypisk og et klassisk festival armbånd, som vi 
også kender det fra andre festivaler. Det er svært at huske, hvor gamle tingene er.

Syriske elever, hverdag

Batoul har taget sin dukke med, fordi den betyder noget særligt for hende, og hun har ikke 
ret meget andet legetøj. Hun havde dukken med fra Syrien, da familien flygtede. Derfor har 
den fået sin egen planche.

Flere af de syriske børn i modtagelsesklassen har en kurdisk baggrund.  Mange kurdere  
fejrer jul ligesom os med nisser og julehjerter.

Tag kufferten med - plancher



6. Jernkugle

1. Post it, 1997
2. Ris i pose, 2014
3.Hare i bivoks, 2014
4. Øreringe, 1980
5. Nøglering

7. Sneglehus 
8. Camé broche, 1977

Lærerens planche

Syriske elever, højtid
Når der er EID-fest, så er der også fest for de syriske børn. Sammen med familien spiser de 
god mad, men de får også gaver, pengegaver og slik. Hala har taget slik med fra Syrien. Det 
er bl.a. fransk nougat med mandler og pistacie. Damaskus er berømt for sine søde sager, 
der findes i alle mulige delikate varianter. Herhjemme kender vi den slags slik under navnet 
Turkish Delight.
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6. Juleengel, Tigerbutikken, 2015

1. Glaskugler fra Tigerbutikken, 2012
2. Sølvtrompet, 1961 
3. Dalarhest, 2014
4. Julehjerte, 1963
5. Juleklokke, 2017

7. Chokoladenisse, Tigerbutikken, 2017

Planche, dansk højtid
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6. Filtkugle

1. Yo yo fra Damaskus
2. Snurretop
3. Klik klak
4. Egeblad

5. Kinder æg beholder

Planche, syriske elever, hverdag
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Når syrerne fejrer Eid-fest får børnene 
smågaver, penge og slik. Hala har taget 
slik med fra Damaskus i Syrien.

Planche, syrisk højtid, Eid



Batoul har taget sin dukke med, fordi det 
var det eneste legetøj, hun kunne tage 
med på flugten fra Syrien til Danmark.

Batouls dukke



6. Den sidste sut, 2008-2009

1. Puslespil, Rigshospitalet, 2006-2009
2. Viskelæder
3. Armbåndsur
4. Nintendo spil
5. Amatyst hjerte

7. Flettet armbånd

Planche, dansk hverdag
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8. Storebror Max, 18 år
9. Navneskilt i sølv                                                                  
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8. Storebror Max, 18 år
9. Navneskilt i sølv                                                                  

6. Festival armbånd, 2017

1. Mexicansk firben
2. Dromedar dyr
3. Krystal halskæde
4. Isabellas sølvæske med mælketænder 2011-12
5. Emojii halskæde          

Planche, dansk hverdag
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1. Skatten fra Fæsted, vikingetiden
2. Guldkors
3. Guldperle

Planche, Danefæ

2.

1. 



1. Ørnefibula, germansk jernalder
2. Slangeformet hængesmykke, Vikingetiden
3. Halsring fra bronzealderen, Sengeløse

Planche, Danefæ
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4. Mandsfigur, bronze, Boeslunde

5.Nøglegreb med gribedyr, Vikingetiden, Viby

6. Nøglegreb,Vikingetiden, Viby
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1. Tom sardin dåse
2.  Mønt 
3. Pung
4. Adressebog
5. Parlør

7. Vandflaske
Planche,fundne objekter, Lampedusa, 2011

8. Tunesisk flag
9. Telefonbog                                                          
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6. Hellig skrift, islam

10. Spejl
11. The
12. Taske
13. Bedekrans                                                          
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Planche,fundne sandaler, Lampedusa, 2011



Torm Lotte, redningsaktion, juni 2014



Torm Lotte, redningsaktion, juni 2014


