
Genstande i Mali-kufferten 
 

Genstande fra hverdagen  

 

Grydeske udskåret af træ.  

Produceret af moderen i familien. 

 

Brun sæbe til tøjvask og gul til håndvask. 

Kviste anvendt til tandbørste. 

 

Metalkrus (made in India). 



 

Tallerkener eller bakker af metal (made 
in India). 

 

 
Udstyr til teceremoni. To tekander, en 
bakke af plastik og et trækulsbækken af 
metal. Bækkenet er lavet af 
genbrugsmetal. 

 

5 glas beregnet til at drikke te af. 



 

Brunt sukker til teen. 

 

Etui af dekoreret gedeskind med en 
pose te i. 

 

Kalabas som bruges til at have 
forskellige madvarer i. 



 

Fejekost. 

 

Myggespiraler, antændes yderst og 
brænder langsomt ind til midten. 
Ryggen virker afskrækkende på myg. 

 

Plastikkam. 



 

2 poser af bomuldsstof med et enkelt 

bogolantryk på. 

 

En lille taske af dekoreret gedeskind. 

Produceret af moderen i familien. 

Tøj  

 

5 broderede huer som muslimske 
drenge og mænd bærer.  



 

3 stykker bomuldsstof med print på. Hvert af 

disse print er lavet i forbindelse med en 

begivenhed eller for at hylde en person. 

 

5 kjoler samt 5 sæt skjorter med bukser.  

 

 

Et tæppe dekoreret med traditionel 

bogolanmønstre efter gammel teknik. 
 



 

 
Håndvævet bånd produceret af 
fulanifolket (peulfolket). Båndene kan 
syes sammen til større stykker stof til 
klædedragt. 

 

14 stk. håndlavet genbrugslegetøj. 

 

 

11 stk. armbånd til piger. 



 

 

2 par drengesandaler og 2 par pigesandaler. 

 

34 mønter fra Mali (CFA = franc de la 

communauté financière africaine). I daglig 

tale kaldes franc. 

100 CFA = 1,11 danske kroner. 

1000 CFA = 11,14 danske kroner. 

 

Modeblad, som skrædderen bruger til at sy 

tøj til sine kunder efter. 



 

Plakater  

 

Plakat med kjoler og klædedragter til kvinder. 

 

Plakat med frisurer til mænd og drenge. 

Bemærk Michael Jackson som blikfang i 

midten øverst. 

 

Plakat med frisurer til kvinder og piger. 



 

Plakat om hvordan en tuareg binder sin 

turban. Der er to plakater med hver sin 

metode (i 3 eksemplarer). 

 

Plakat om hvordan en tuareg binder sin 

turban. Der er to plakater med hver sin 

metode (i 3 eksemplarer). 



 

Bøger  

 

3 skolebøger til matematik og fransk – på 

fransk. 

 

 
Eventyrbøger og CD med musik. På 
dansk. 
”Den magiske kalabas” og ”Der var 
engang” med musik-cd. 

 
 

3 bøger på fransk. En om at udvinde salt i 

ørkenen, en om at væve og en bog om at 

indfarve stof. 



 

Kort  

 

 

Verdenskort. 

 

Kort over Mali. 

 
 

 

 

 

En oppustelig globus. 



 

Diverse  

 

Fotomapper: 
1. Mariame og familien Armanou - Rød 

 Mariame, Aïcha, Aïcha og Fatoumata 1 – 

5 

 Far, storbror Mohammed 6 – 10 

 Mor og kusine Aïcha 11 -18 

 Musik 19 – 23 

 I huset 14 – 26 

 Mad 27 – 34 

 I gården 35 – 38 & 43 - 44 

 Brønden 39 – 42 

 På marked 45 - 48 

 

2. Bamako - Mørkeblå 

 Facader 1 – 8 

 Livet i Bamako 9 – 21 

 

3. Skolen – Grøn  

 Adama Coulihaly, skoleinspektør 1 

 Indenfor i klasserne 2 – 16 

 I skolegården 17 – 24 

 

4. Bogolantræpper, skrædder og bomuld - Gul 

 Bogolan 1 – 5 

 Skrædder 6 – 10 

 Bomuld 11 -14 

 

5. Ved Nigerfloden Lyseblå 1 -15 

 

6. Teceremoni – Hvid 1 -6 

 

7. Tuareger og Saharaørkenen Orange 1 – 14 

 

8. Børn – Lilla 1- 6 

 

 Mappe med inspiration til arbejdet med 

genstandene i kufferten. 

 Denne genstandsliste. 

 


