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Beklædninggenstande
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2 x keffiyeh (traditionelt pa-
læstinensisk tørklæde) og 

2 x agal (sort rebcirkel), 
som bliver brugt til at 

holde tørklædet fast 
på hovedet med).

I Palæstina findes 
i dag kun ét væveri, 

som stadig laver keffiyeh. 
Langt de fleste keffiyeh bliver importeret fra Kina. Prøv at gætte, 
hvilket af de to tørklæder, der er ”made in China”.

2 x hovedtørklæder, 2 x tubetørklæder (til at have 

under det yderste tørklæde), 1 sæt 

knappenåle og 1 stor hår-

blomst-klemme (til at skabe 

volumen under tørklædet).

Mange palæstinensiske piger bru-

ger et stort hårspænde under tørklæ-

det for at få det til at fylde mere på toppen ho-

vedet. Det er en mode, som begyndte at sprede sig fra år 2000. 
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3 x broderede pigekjoler 

Der er en lang tradition for 

broderi i Palæstina. Med 

teknogiens udvikling er 

det dog blevet normalt at 

nogle af kjolerne også bro-

deres på maskine. Prøv at gæt-

te, hvilken en af de tre kjoler, der 

er broderet på maskine.

2 x lange, hvide skjorter/kjortler, 

som bæres af drenge, når de skal i ko-

ranskolen.

Traditionel broderet dragt i stor størrelse

Hver landsby i Palæstina har sine egne mønstre og 

farvekombinationer, som kvinderne broderer de 

traditionelle dragter med. Denne dragt er fra 

byen Ramallah. 

Der ligger en masse budskaber i farve-

kombinationerne og mønstrene. Rød er 

traditionelt en farve, som bliver forbundet 

med frugtbarhed. Derfor fik piger tidligere 

broderet med rød farve på deres dragt, når 

de havde fået deres menstruation. 

I dag er de fleste dragter af kunststof, men tidligere var de i bomuld og uld.
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1 skoleuniform til drenge: Lyse-

blå skjorte og marineblå bukser.

1 skoleuniform til piger: 

Stribet tunika og marineblå 

bukser.

3 x læsehæfter på arabisk

”My Dear Father”  og ”My Dear Mother” 

– læsehæfter til brug i engel-

skundervisningen.

skoleting
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Planche med det arabiske alfabet

Der er 28 bogstaver i det arabiske alfa-

bet. På arabisk går læseretningen fra 

højre til venstre, og man danner derfor 

ord ved at forbinde bogstaverne fra høj-

re til venstre. Bogstaverne ændrer form 

alt efter, om de er i begyndelsen, midten 

eller slutningen af et ord.

Det første bogstav i alfabetet er alif, og 

det sidste er yaa.

Planche med de arabiske tal

Vores  talsystem stammer oprindelig fra 

det arabiske talsystem, som var det før-

ste til at indføre tallet nul. 

De arabiske tal hedder: 

0 = sifer; 1 = wahid; 2 = ithnan; 

3 = thalatha; 4 = arba’a; 5 = khamsa; 

6 = sitta; 7 = saba’a; 8 = thamaniya; 

9 = tisa’a
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skønhedsprodukter

2 x vandskåle 

Fra hamam (traditionelt arabisk badehus med 

dampbad), 1 stykke hverdagssæbe med oliven-

olie, 1 naturskrubbesvamp lavet af luffa-planten 

(en slags græskar).

Olivensæber 

1 stk. med sort spidskommen, som er god til 

tør og sart hud. 

1 stk. olivensæbe med mynte, som stimule-

rer blodcirkulationen og virker afkølende på 

huden. Denne slags sæbe bruges mod uren 

hud.

Moderne kohlstift

Produceret i Pakistan og kan 

købes overalt i Palæstina. 
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1 stk. luksus olivensæbe

Dåse med blegecreme

Bruges af kvinder 

til at opnå en lyse-

re hudfarve. Man-

ge kvinder i Pa-

læstina anser en 

lys hudtone for at 

være smukkest.  

Sæk med hennafarve

Henna er en lille træplante, hvis blade afgi-

ver en stærk rød eller sort farve. Man tørrer 

bladene og maler dem til et fint pulver. Når 

pulveret bliver blandet op med syreholdig 

væske som fx citronsaft, frigiver det farve. 

Kvinder i Palæstina bruger henna til at far-

ve deres hår og hænder ved bryllups-cere-

monien. 

Traditionel beholder til kohl og applikationspind

2 x glasbeholdere med kohlpulver. Pulveret 

blandes me--d olivenolie i beholderen 

og er derefter klar til at blive påført som 

øjenmakeup. OBS: Kohlpulver indeholder 

som regel blysulfid, og det frarådes derfor 

at prøve denne kohl på øjenomgivelserne.
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køkkenudstyr

6 glaskrukker med krydderier

Lyseblå: Kebsa – krydderiblanding, som bruges i rispilaf.

Sort: Za’atar – krydderiblanding af timian, sumak og sesam.

Rød: Spidskommen.

Grøn: Sumak.

Mørkeblå: Gurkemeje.

Hvid: Hele kardemommekapsler.
Falafeljern 
til at forme små kug-

ler af maste kikærter 

med. Den klistrede 

kikærtemasse pres-

ses sammen til en fast kugle i den 

runde form. Kuglen løsnes ved at 

skubbe fjederen i håndtaget ned. 

Har man ikke et falafeljern, kan 

man også forme falafelkugler i 

hånden med en ske – ligesom når 

man laver frikadeller.

2 x traditionelle, håndmalede 

keramik-tallerkener

Bruges til servering af små for-

retter (mezze), som serveres før 

hovedmåltidet.
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køkkenudstyr
Krydderimorter i træ

Heri stødes de forskellige hele krydde-

rier, som indgår i det palæstinensiske 

køkken. Det er blandt andet karde-

mommekapsler, spidskommen 

og nelliker.  

Traditionel bordskåner 

flettet af hvedestrå

4 x palæstinensisk konfekt med nødder 

Palæstinenserne er glade for søde sager, og de laver 

meget konfekt med lokale råvarer som pistacienødder, 

mandler, dadler og figen.

Ved højtider som ramadan, jul og påske er der tradition 

for at gøre ekstra meget 

ud af de søde sager. 
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2 x kaffepotter 

Bruged til brygning af arabisk kaffe.

Glas med kardemommekrydret arabisk kaffe

I Palæstina er det populært at drikke 

kaffe, som er blandet med ma-

lede kardemommekapsler. Det 

har en helt speciel duft. Man 

tilfører godt med sukker til den 

stærke kaffe og drikker den af små 

kopper.  

Når man har drukket kaffen ligger 

der altid noget kaffegrums tilbage i 

koppen. Nogle kvinder tror, at man 

kan spå om fremtiden ved at se på 

mønstrene i kaffegrumset. 

Kogebog med madopskrifter fra Gaza

Retterne fra Gaza er typisk en del mere kryd-

rede end på Vestbredden. Desuden spiser  

de meget mere fisk i Gaza på grund af belig-

genheden ved Middelhavet.



111

Lille porcelænskop 

til arabisk kaffe.

Traditionelt arabisk kaffesæt i messing: 

1 kaffekande, 

1 serveringsbakke og 

4 kaffekopper. 

Transportsæk til æsel lavet af kaffesæk 
På landet bruger man æsler til transport 

– fx i forbindelse med olivenhøsten. 

Man lægger sækken hen over ryggen 

på æslet og fylder dens lommer med 

oliven eller andre afgrøder.
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En lille frugt i en stor konflikt

Artikel fra Samvirke om olivenproduktion i Palæstina
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religiøse genstande

Kristent røgelseskar i messing

Man lægger røgelsen i den hullede beholder og sætter 

ild til. Røgelse brænder langsomt, og duften siver stille 

og roligt ud gennem hullerne i karret.

Røgelse til brug i røgelseskarret 

Røgelse er er en aromatisk harpiks fra 

træet Boswellia thurifera. Når man 

brænder harpiksen, bliver duftstoffer-

ne frigivet. I Palæstina bliver røgelse 

brugt ved kristne ritualer og højtider.  
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Muslimske bedekranse med 33 plastikperler

Kransen bruges fx i bønnen tasbih, hvor man lov-

priser gud. Man siger "subhan-allah" (priset 

være Gud) 33 gange, "al-hamdullah" 

(Gud være lovet) 33 gange og til 

slut "allahu akbar" (Gud er stor) 33 

gange.

Bedekrans i oliventræ

Muslimske bedekranse har enten 33 eller 99 ens perler. For hver 

33 eller 11 perler er der en perle med en lidt anden facon. Så ved 

man alene ved at føle med fingrene, 

hvor man er kommet til i bønnen 

og behøver ikke selv at tælle.

Romersk katolsk rosenkrans i oliventræ

Når man beder med kransen starter man 

ved korset og siger trosbekendelsen. 

Ved den første store perle siger man 

et fadervor og dernæst et hil dig Maria for hver 

af de tre små perler. Man gentager hil dig Maria ved 

alle kransens små perler.

Amulet mod det onde øje

Amuletten bliver brugt af både musli-

mer og kristne i Palæstina. Den siges at 

beskytte mod ondskab, misundelse og 

trolddom fra omverdenen – kendt som det 

onde øje. Jødedommen kender også til det onde 

øje og har sine egne amuletter til beskyttelse. 
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Krybbespil i oliventræ fra Betlehem

Med til krybbespillet hører seks stykker 

”mur”, som kan stilles op foran krybbespillet. 

Betlehem er en af de palæstinensiske byer, 

som er indhegnet af den israelske adskillel-

sesmur. Den er i alt omkring 440 km lang og 

bliver stadig udbygget.

Muslimsk souvenir fra Jerusalem

Det lille kosmetikspejl viser et billede af 

Klippemoskeen med den gyldne kup-

pel. Sammen med Al-Aqsa moskeen 

(som også ligger på Tempelbjerget i Je-

rusalem) er det muslimernes tredjestør-

ste helligdom.  

Kristent souvenirsæt fra Jerusalem

Indeholder: En flaske olivenolie, en flaske hellig jord fra 

Jerusalem, en flaske helligt vand fra Jordanfloden, en fla-

ske røgelse, og et lille krucifiks i palæstinensisk oliventræ.
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håndarBejde

Sort stramaj

Nålepude med broderinåle og 

målebånd. Bemærk, at målebån-

det har arabiske tal på den ene 

side og europæiske tal på den an-

den side. 

Æske med 10 ruller broderigarn i bomuld

Tidligere broderede man meget 

med kostbar silketråd i Palæsti-

na, men i dag bruger de fleste 

billigere bomuldsgarn, som 

bliver importeret fra Frankrig. 

Mønsterhæfte 

Til broderi af traditionelle palæstinen-

siske figurer og mønstre. I hæftet fin-

des også en opskrift til broderi af Yas-

ser Arafats portræt.
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Broderet pung fra Betlehem

Broderet pudevår

Broderet vægophæng

håndarBejde
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fritid og kulturliv

Backgammon-spil 

Med udskårne træ- og perlemors-

dekorationer. Spillet har været 

kendt i over 5000 år. 

Når palæstinensiske mænd skal 

slappe af, sker det gerne over et 

spil backgammon på et kaffehus.  

Lille vandpibe (Argileh på arabisk)

Man fylder glaskolben med vand, putter 

tobak i den grønne porcelænsbeholder 

og lægger et stykke stanniol hen over. 

Ovenpå stanniolet lægger man gløden-

de kul, og så er man klar til at ryge. 

I Palæstina ryger både mænd og kvinder 

vandpibe. 

Vandpibetobak

1 æske med myntesmag, 1 æske med æblesmag.

Der findes mange forskellige smagsvarianter i vandpibe-

tobak. Nogle steder kan man få ”bland selv tobak” lige 

som vi kender det med ”bland selv slik”. Man kan også få 

bragt en vandpibe ud, som er gjort klar til at ryge – præ-

cis ligesom man kan få bragt en pizza ud i Danmark.
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CD med sangeren Muhammed Assaf

Muhammed Assaf vandt det arabiske tv-sangshow 

Arab Idol i 2013.

Han er vokset op i Gaza og arbejdede før berømmel-

sen som bryllupssanger. På CD-coveret bærer Muham-

med det traditionelle keffiyeh. I showet blev han netop 

kendt for sin fortolkning af en sang om at bære sin kef-

fiyeh med glæde (nr. 2 på CD’en).

CD med musik komponeret til traditionelle palæstinensiske instrumenter 

De palæstinensiske intsrumenter er fx oud (en 

slags lut) og buzuq (en slags saz), samt klarinet, 

kontrabas og percussion.

DVD med dokumentarfilmen ”Slingshot Hip Hop”

Filmen handler om den palæsti-

nensiske hip hop scene. Spilletiden 

er 87 minutter. Der tales både en-

gelsk og arabisk i filmen, som har 

engelske undertekster.

fritid og kulturliv
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Rababah

Traditionelt strengeinstrument med bue. 

Man spiller på rababahen ved at stryge 

buen over strengen. Der findes flere 

eksempler på rababah-spil på You 

Tube. 

Boks med lille klump harpiks/krystal

Ind i mellem skal man gnide rababahens streng 

med klumpen for at opnå en optimal lyd.  

CD med arabisk populærmusik

Det er denne type musik, man typisk 

hører spillet på det lokale kaffehus, i 

busssen eller ved barberen.
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landet palæstina

Det palæstinensiske flag

Stor og lille version. 

Knyttet armbånd

I farverne fra det palæstinensiske flag.

Laminerede A4 billeder fra Palæstina

Der er i alt fire serier:

Rød: Hverdagsliv – 19 billeder

Gul: Religion – 13 billeder

Blå: Fødevarer – 13 billeder

Grøn: Konflikt – 16 billeder 
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Fire fotobøger 

Med billeder fra byerne Gaza City, 

Jerusalem, Nablus og Ramallah.

”Fatima – drømmen om et land” 

Bog om en palæstinensisk pige, som bor i 

en flygtningelejr i udkanten af Betlehem.

Lille bog med eksempler på graffiti 

fra adskillelsesmuren. 
Nogle af værkerne er malet af den bri-

tiske street artist Banksy. Mange pa-

læstinensere var imod, da han i 2005 

tog til de palæstinensiske områder og 

malede på muren. De hader muren og 

ville ikke have, at den blev forskønnet 

med kunst. Den skulle forblive grim.
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Pengesæt 

Sættet indeholder én palæsti-

nensisk mønt fra 1942, samt ni 

israelske mønter og én israelsk 

pengeseddel. Israelske Shekel 

er den valuta, der i dag bruges 

som betalingsmiddel i de palæ-

stinensiske områder. Nogle ste-

der er det også muligt at bruge 

den jordanske Dinar eller ame-

rikanske Dollars. 

Læg mærke til de jødiske sym-

boler på mønterne: 

Kort over de palæstinensiske områder og Israel

Læg mærke til, hvor forskelligt kortene beskriver områ-

derne (fx hedder det ene kort ”Palestine Israel Road-

map”, mens de to andre kort bare hedder ”Israel”).
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Gammel husnøgle

Nøglen tilhører en palæstinensisk familie, som flygtede fra deres hus i det 

område, der i dag hører under staten Israel. Familien lever nu i en flygt-

ningelejr i Betlehem, men drømmer om at kunne vende tilbage. 

For palæstinenserne er nøglen et symbol 

på retten til at kunne vende tilbage, men 

også på de mange som blev flygtninge 

ved Israels oprettelse. 

Zionistisk plakat fra 1929 

Plakaten opfordrer jøder til at rejse til Palæsti-

na. Plakaten er inspireret af Art Nouveau stil 

og er udgivet af den jødiske organisation So-

ciety for the Promotion of Travel in the Holy 

Land. I dag sælges plakaten i de palæstinensiske områder som 

souvenir og som påmindelse om, at Palæstina ikke er en ny opfin-

delse.
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Plakat fra 1936

Plakaten er oprindelig udgivet af The Tourist 

Development Association of Palestine, som 

var en zionistisk organisation, der opfordre-

de til jødisk indvandring i Palæstina. Plaka-

ten bruges i dag politisk af palæstinenserne 

til at afvise argumenter om, at Palæstina 

aldrig har eksisteret.

FN’s humanitære atlas over 

Gazastriben og Vestbredden 
I atlasset kan man se detaljerede 

kort over Israels adskillelsesmur 

og bosættelser. 


