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Genstandsliste 

Juleforberedelser 

Disse ting eller genstande er valgt for at give et indblik i og en forståelse af, hvad den 

danske jul består af. De giver et billede af danskernes forberedelser til julen og de 

traditioner, der følger med. I Danmark fejres julen primært d. 24.december om 

aftenen.  

Nogle af genstandene bruges almindeligvis i tiden op til jul, mens andre bruges på 

selve juleaften. Genstandene er ikke indsamlet for at give et eksempel på en konkret 

dansk families jul, men for at give et overordnet billede af danskernes forberedelser til 

julen.  

 

En flettet julestjerne - almindelig DK.61 

Hjemmelavet julestjerne af papir. Flettede julestjerner 

kan have alle størrelser, denne type er den mest 

almindelige flettede julestjerne i Danmark. Den har 8 

kanter i omkredsen, og 4 toppe på hver overflade. 

Stjernerne kan laves af alverdens materiale, men det 

mest almindelige er kraftigt hvidt papir, disse kaldes 

“stjernestrimler”. Man bruger stjernerne til ophængning 

i julemåneden, december. Man sætter en snor i en af 

spidserne, for at kunne sætte den på f.eks. juletræet. 

Traditionen om at flette en julestjerne stammer fra 

Tyskland og er senere kommet til Danmark. Langt de 

fleste danskere ved hvordan man fletter denne stjerne. 

Stjernen kan også laves på andre, mere avancerede, 

måder, se DK62 og DK63. Prøv selv at flette en 

julestjerne ved hjælp af vejledningen DK. 64. 

 

En flettet julestjerne - stor DK.62 

Hjemmelavet julestjerne af papir. Den er i familie med 

DK61 og DK63, dog er denne stjerne større og mere 

avanceret at lave. Denne stjerne kan også bruges til at 

hænge på juletræet eller lignende. Her sætter man så en 

snor i en af spidserne. Prøv selv at flette en julestjerne 

ved hjælp af vejledningen DK. 64. 
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En flettet julestjerne - lille DK.63 

Hjemmelavet julestjerne af papir. Den er i familie med 

DK61 og DK62, da de alle er flettede stjerner, som man 

hænger op på juletræet eller en gren. Denne stjerne er 

dog mindre og laves på en anden måde end de to 

andre. Prøv selv at flette en julestjerne ved hjælp af 

vejledningen DK. 64. 

 

Vejledning til julestjerne DK.64 

Pakke med vejledning og papirstrimler (må ikke åbnes). 

Hvis man ikke ved, hvordan man laver en julestjerne, 

kan man følge denne vejledning. Se DK61 for resultatet 

af julestjernen. Hvis der er vedlagt løse papirsstrimler 

(uden numre), må de gerne benyttes. 

 

En stjerne af perler DK.65 

Hjemmelavet juletræspynt af perler. Perlerne er hvide, 

røde og guld og former en stjerne. Der er en guldsnor i, 

så man kan hænge den på juletræet. Den kan laves 

i forskellige størrelser og andre udformninger.  

 

 

Julekugler DK.67, 68, 69 

Runde kugler, lavet af plastik. Julekugler kan laves af 

enten plastik, glas eller andet materiale. De fås i mange 

forskellige størrelser og farver og mønstre. Kuglerne 

hænges på juletræet i mange hjem i Danmark.   
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En nissehue DK.70 

Nissehuen er nissens hue, og den bruges også af 

julemanden. Den er oftest rød og hvid og har en hvid tot 

på toppen. Mange børn går med den i december 

måned. Den findes i mange længder og størrelser, men 

den har altid en hvid kant i bunden, et rødt stykke og en 

hvid tot på toppen.   

 

 

Et kalenderlys 

Rødt og hvidt stearinlys, dekoreret med nisser og gaver. 

Dette lys er specielt, da det kaldes et "kalenderlys", og 

der er numre fra 1-24 tegnet på. Man tænder lyset 1. 

december, og hver dag må man brænde et nyt tal. På 

denne måde tæller man ned til juleaften og kan følge 

med i, hvor mange dage der er tilbage. Lyset findes i 

mange størrelser, former og farver. Brændetiden kan 

variere afhængig af lysets tykkelse, dette lys kan brænde 

i 12 timer. Et kalenderlys er altid lavet af 100 % stearin. 

Et kalenderlys står i næsten alle danske hjem i 

julemåneden, ofte i køkkenet i en dekoration. En 

dekoration er pyntet med gran og andet fra skoven.  

DK.71 

  

En julenisse DK.72 

Nissen lavet af garn, med filtskæg og et træperlehoved 

med øjne, næse og en glad mund. Nissen har en 

nissehue på hovedet (se DK70). I toppen hænger en rød 

snor til ophæng på f.eks. juletræet. Nissen har sit navn 

fra det danske navn Niels. Den har oprindeligt optrådt 

som en beskyttende ånd for huset beboere. Hvis nissen 

ikke opførte sig pænt, var det en "drille-nisse". Nissen er 

i nyere tid blevet forbundet med julen og er fast inventar 

i danske hjem som del af julepynten. Traditionen med 

nisser er blevet glemt uden for juletiden, men nu 

forbindes de mere med hygge i de danske hjem, og 

nisserne har de røde og hvide farver - som hører julen 

til.  
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En flagguirlande DK.73 

Lang kæde af små danske flag (20 stk. dannebrogsflag). 

Kæden af flag hænger man på juletræet som pynt, 

sammen med andre pyntegenstande og levende lys (små 

stearinlys) der sættes fast på grangrenene i små holdere. 

Derfor er der stearinlys-dryp på flagene. Flagene er et 

eksempel på national julepynt, som blev til i Danmark i 

midten af 1800-tallet. Det var blandt andet flagkæden 

(som ses her), men også pynt med et "krigerisk præg" 

såsom trompeter, trommer og kræmmerhuse med 

soldater. Juleaften d. 24. december fejres Jesu 

fødselsdag, og dette kan være en anden grund til at 

hænge flag på træet, da flaget bruges meget, når der 

fejres fødselsdag i Danmark.  

 

En salmebog DK.76 

Det er en bog, som indeholder 754 danske salmer. 

Salmebogen bruges i den danske folkekirke, hvor der 

hver søndag synges salmer herfra. Bagerst i bogen står 

de tekster fra biblen, som bliver læst op til gudstjenester 

i løbet af kirkeåret. I juletiden går flere danskere i kirke 

end normalt - især juleaftensdag. Salmebogen findes i 

mange forskellige størrelser, farver og udgaver, men 

indholdet er nogenlunde det samme. Dog er der kommet 

en nyere udgave, som også indeholder nye salmer. 

Nogle typiske danske julesalmer er numrene 76 (Det 

kimer nu til julefest), 85 (Et barn er født i Betlehem) og 

110 (Glade jul). 

 

En musetrappe DK.78 

Hjemmelavet musetrappe af papir. Den fås i mange 

forskelige farver og størrelser. Den laves af to 

papirstrimler; ofte i forskellige farver. Det er noget 

mange børn laver i juletiden, og man pynter med dem i 

klasselokalet på skolen eller derhjemme på juletræet. 

Det er meget enkelt at lave en musetrappe, og derfor 

noget som selv de helt små børn kan lave.  
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En tromme DK.77 

Dette er en tromme, som er lavet ud af pap, servietter og 

bagepapir. Der sidder en guldsnor på den, så man kan 

hænge den på juletræet sammen med andet julepynt. Den 

kan laves af forskellige former for papirmaterialer, i 

forskellige størrelser og farver. Trommen er et kendt dansk 

stykke julepynt, som danskerne synger om i den danske 

julesang "Højt fra træets grønne top" fra 1848, når de danser 

rundt om juletræet. 

Peter har den gren så kær, 

hvorpå trommen hænger, 

hver gang han den kommer nær, 

vil han ikke længer. 

Hvad du ønsker, skal du få, 

når jeg blot kan stole på, 

at du ej vil tromme, 

før min sang er omme. 

 

En julekalender      DK.79 

En julekalender er to store stykker pap, som er sat 

sammen. I det forreste stykke er der lavet 24 låger, 

hvorpå tallene fra 1 til 24 står. Når man åbner en 

låge, kan man se et billede, som er på det bagerste 

stykke pap. Hvert år bliver der bla. lavet 

julekalendere i Danmark, som passer til de 

julekalendere, som sendes i fjernsynet (se DVD i 

lånermappen). Hver dag i december kan børnene 

åbne en låge, og ved hjælp af billedet få en idé til, 

hvad der skal ske i dagens julekalderafsnit i 

fjernsynet. Man kan også få andre slags 

julekalendere, hvor der i stedet for et billede er et 

stykke chokolade eller noget legetøj. Der findes 

også skrabejulekalendere, hvor man har mulighed 

for at vinde penge, hvis man er heldig - disse er 

mest henvendt til voksne, mens kalendere med 

låger mest henvender sig til børn.  
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Et julekort DK.80 

 Julekort er noget mange danskere sender rundt til 

venner og familie i juletiden, hvori man ønsker folk en 

glædelig jul samt et godt nytår. Man kan enten købe 

sine julekort eller lave dem selv. Nogle skriver en lang 

tekst om året, der er gået, andre nøjes med glædelig jul 

og godt nytår. Man sender sit julekort med posten, og 

når julekortene modtages spreder det glæde i de danske 

hjem i den kolde juletid. Et julekort er noget personligt, 

hvor man skriver et kort til sine venner og familie. I de 

seneste år er det blevet mere almindeligt, at sende 

julekort pr. mail, fordi det er billigere og nemmere, men 

dog opfattes det som mere upersonligt. 

 

Et til og fra kort - julehjerte DK.81 

I Danmark lægger man alle julegaverne under juletræet 

juleaften. Gaverne er pakket flot ind, og de venter bare 

på at blive lukket op senere på aftenen. For at man kan 

se, hvem gaven er til har giveren af gaven skrevet et "til 

og fra kort", hvorpå der står, hvem gaven er til, og 

hvem den er fra. ”Til og fra kort” kan have alle 

størrelser, former og motiver. De er dog ofte lavet af 

papir med julemotiv, og med god plads til at skrive 

navnene på modtager og giveren.  

 

 

En stor julekugle DK.82 

En meget stor bronzefarvet julekugle som bruges til at 

udsmykning i butikker og butikscentre i Danmark i 

juletiden. Denne julekugle er lavet i plastic og kan fås i 

mange forskellige størrelser og farver. Juleudsmykning 

af butikkerne og storcentrene starter i midten af oktober, 

og bliver taget ned mellem jul og nytår. 

 

En stor rød julekugle  

En meget stor rødlig, mat julekugle som bruges til ud-

smykning i butikker og butikscentre i Danmark i jule-

tiden. Denne julekugle er lavet i plastic og kan fås i 

mange forskellige størrelser og farver. Juleudsmykning 

af butikkerne og butikscentrene starter i midten af okto-

ber, og bliver taget ned mellem jul og nytår. Se DK 82  

DK.83
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En lyskæde til juletræet DK.84 a,b 

Denne lyskæde er sammensat af en masse små 

elektriske pærer, og den bruges til at julepynte i butikker 

og butikscentre i Danmark. Lyskæder sættes op overalt 

og lyser op i den kolde juletid. Man skaber herved en 

hyggelig stemning i de danske storcentre og butikker. 

En mindre lyskæde af elektriske lys sættes også nogle 

gange på juletræet juleaften i de danske hjem i stedet for 

levende lys. De danske butikker og butikscentre bruger 

hvert år mange penge på at have disse lyskæder 

hængende. I må gerne tænde lyskæden. Man kan også 

købe lyskæder, der er lavet specielt til udendørs brug. 

 

Julegavepapir DK.85 

Eksempler på julegavepapir, der bruges til at pakke 

julegaver ind, så det er en større overraskelse for den, 

der modtager gaven. Det fås med mange forskellige 

motiver på, bl.a. med skrift, nisser og engle. 

 

Et julehjerte - et flettet julehjerte DK.86 

Et hjemmelavet hjerte af flettet glanspapir i to 

forskellige farver. Kan fås i mange størrelser og farver, 

og med forskellige mønstre og motiver på. Sådanne 

hjerter hænger på stort set alle juletræer i danske hjem. 

Du kan selv prøve at lave et hjerte ved hjælp af 

vejledningen DK87 og skabelonen samt fotoeksemplet 

DK88. 

 
 

Vejledning til fletning af julehjerte DK.87 

Vejledning til at flette et julehjerte af glanspapir, se 

resultatet i DK86. 
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Julehjerte - skabelon og fotoeksempel 

Fotoeksempel (lamineret) der viser forskellige måder at 

flette julehjerter på, og en papskabelon til et af de mest 

almindelige julehjerter. Man kan også kopiere fra 

fotoeksemplet og lave sine egne skabeloner. Brug 

vejledningen DK87. Se resultatet DK86. Hvis der er 

vedlagt løst glanspapir (uden nummer) må det gerne 

benyttes.  

 

DK.88 a,b  
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Fødselsdag 

Disse genstande er valgt for at give et indblik i og en forståelse fejringen af 

fødselsdage i Danmark.  

De valgte genstande viser både ting fra børnefødselsdage, teenagefødselsdage og 

familiefødselsdage. Flere af tingene bliver også brugt i opgavesættet om fødselsdag. 

De viser de ting, som vi bruger, når vi fejrer fødselsdag: invitationer, gaver, kort, pynt 

osv. der alle er en del af det danske fødselsdagsritual.  

 

Flag DK.31 

Dansk korsflag, rødt og hvidt, som kaldes Dannebrog. 

Dette flag er lavet af plastik. Flaget bruges i sammen-

hæng med at fejre en begivenhed, f.eks. fødselsdag. Sel-

ve historien, om det danske flag, er, at den danske 

konge Valdemar d. 2 Sejr (konge fra 1202 - 1241) var 

på kors-tog til Lyndanisse i Estland (idag Tallinn). Her 

tabte han og hans mænd næsten kampen mod Venderne; 

men da et rødt og hvidt stykke stof faldt ned fra Himlen 

ved kongens fod, så han det som et tegn fra Gud. Da 

Daner-ne så faktisk vandt slaget, ville kongen have, at 

det skul-le være Danmarks rigsbanner (altså i dag 

nationalflag). Flaget symboliserer Danmarks sejr og 

bliver derfor pri-mært brugt, når der skal fejres noget. 

Dog også til begra-velser hvor der bliver flaget på halvt 

for den afdøde, så Danmark viser den sidste respekt. 

Flaget er for dansker-ne et nationalt symbol, som vi 

sætter meget pris på. 

 

Fødselsdagskort DK.41 

Fødselsdagskort hører tit sammen med gaven til 

fødselaren. Man kan skrive lige, hvad man vil i kortet, 

men oftest er det en lille hilsen. Dette kort er designet af 

en producent, ikke af personen som skriver på kortet. 

 

Gaveæsker med bånd 

Dette er en typisk gave i Danmark (her uden indhold). 

Danskerne går op i, at den gave de giver ser pæn ud, in-

den de skal aflevere den. Man kommer med gaver, når 

man er inviteret til fødselsdag, men hvis man er til fest 

ved nogen, har man også tit en gave med til værtinden. 

Denne gave er med mønstret indpakningspapir og rødt 

gavebånd, men man kan få mange forskellige slags ind-

pakningspapir, fx med klovne, flag eller tekst. Man kan 

DK.45 a,b,46,107
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Fortsat: 

pakke en gave ind i lige det papir, der passer til 

lejligheden. 

 

  

Kakaodåse    DK.47 a,b 

Dåse til Nesquik kakao. Kakao er noget man drikker 

til mange børnefødselsdage, primært med varmet 

mælk og pisket fløde på toppen. Det er en tradition i 

Danmark at invitere fødselsdagsbarnets venner med 

hjem til boller og varm kakao. Varm kakao er et 

meget godt eksempel på hygge i Danmark, da det er 

en varm drik, som man kan sidde længe med og 

drikke, mens man snakker og griner sammen med 

dem, som man er sammen med. 

 

Vingummipose DK.48 

Vingummipose i orange af mærket Haribo. 

Vingummiposer af denne størrelse har i mange år været 

et hit til børne/familiefødselsdage. Det er en måde at få 

hyggeligt slik på, uden det bliver i for store mængder. 

Haribo vingummi fåes i mange varianter.  

 

Kagekrymmel i beholder DK.50 

Man kan købe kagekrymmel i forskellige former og 

farver. Kagekrymmel består af sukker og vand, og 

bruges oftest som topping på lagkager eller andre kager 

til fester eller fødselsdage. Krymmel er altid sjovt for 

børn, specielt hvis de får lov at drysse det på 

kagen/kagerne. 

 

Fødselsdagsdug DK.52 

Plastikdug med flag på, som gør pynten til en 

fødselsdag mere festlig. Disse bliver ofte brugt til 

børnefødselsdag, men også til en fødselsdag hos unge 

og voksne. Selve dugen er 180x130 cm. Flaget er en 

vigtig dekoration til fødselsdage, idet flaget 

symboliserer, at man fejrer noget (se mere om det 

danske flag ved DK 31). 
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Sangtekst                                                                     

Denne sang blev sunget som velkomstsang til en 70-års 

fødselsdag. Den er hjemmelavet specielt til denne 

fødselsdag. I Danmark er det almindeligt ved større 

fester, at man har en velkomstsang, hvor man siger tak 

for, at folk vil komme, og byder dem velkommen. En 

velkomstsang er lavet på en melodi, som langt de fleste 

kender, så flest muligt kan synge med. 

 

DK. 91 

Kageflag DK.92-a,b,c,d, e,f 

Små danske flag (her af plastik) bliver brugt til at sætte 

i fødselsdagskager. De små flag bliver brugt til de 

fleste fødselsdage og kan også findes i andre størrelser. 

Dannebrog, som flaget kaldes, har en symbolsk 

betydning for landet og dets stolthed. For mange 

danskere signalerer flaget, at vi står sammen som en 

fælles nation, og det symboliserer en form for et stort 

(nationalt) fællesskab og samtidig tryghed (se DK31).   

 
 

Kort og konvolut DK.93 a,b 

Et fødselsdagskort, som er lavet til en bedstemors 70-

års fødselsdag og er fra børnebørnene. Kortet lægges 

ind i den hvide konvolut, så det er beskyttet. 

Fødselsdagskort bruges til at ønske fødselaren tillykke, 

og stort set alle, der er inviteret til festen, giver et 

fødselsdagskort. Man bruger kortet som vedhæftning 

til en gave, så man kan se, hvem gaven er fra. Hvis 

man ikke har mulighed for at være til stede til 

fødselsdagen, sender man et kort i stedet. 

Lykønskningskortet er en meget gammel tradition, fra 

før man fik telefoner, så kortet var den eneste mulighed 

for at sende en hilsen.  

 

Lagkagelys DK.95 

Pakke med hvide og røde stearinlys og dertil hørende 

små lysestager/holdere i plastik (må ikke åbnes). Denne 

slags lys bliver mest brugt til familiefødselsdage og 

børnefødselsdage, da lysene normalt bliver sat i kagen. 

Fødselaren (som ofte i denne situation er et barn) skal 

tænke på et ønske, og samtidig puste lysene ud. Man 

siger, at de lys, der ikke bliver pustet ud, er antallet af 

fødselarens kærester. I virkeligheden er det dog ikke 

normalt at have mere end én kæreste ad gangen i 

Danmark, men børn laver ofte sjov med det. Som regel 

svarer antallet af lysene i kagen til det antal år  
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Fortsat: 

og hvide, som er samme farve som det danske flag, som 

ofte er med, når man fejrer en begivenhed (se DK92). 

Servietter DK.98 a,b,c,d,e 

Hvide fødselsdagsservietter med danske røde flag på. 

De bruges fx til at lægge på bordet eller på en tallerken, 

men de kan også vikles rundt om bestikket. Og når man 

sidder og spiser, kan man bruge dem til at tørre munden 

eller fingerne i. Servietter fås i mange forskellige farver 

og i diverse prints. Derfor anvendes de ikke kun til 

fødselsdage, men også til andre festlige lejligheder. De 

gør bordet hyggeligere og er med  
 

Bordflag DK.99 a,b 

Dette bordflag er det hvide og røde dannebrogsflag. 

Det bruges i dette tilfælde til at stille på bordet, når der 

er en person, der har fødselsdag. Det er lavet af plastik 

og papir. I Danmark bruger man flaget i mange 

forskellige sammenhænge, men især til fødselsdage er 

det et vigtigt symbol (se DK31 og DK92).   

 

Invitation til fødselsdag DK.104 

Invitation til en 18 års fødselsdag, som er skrevet 

på computer og sendt til familien. Sammen med 

invitationen er der også en ønskeseddel til de ga-

ver fødselaren kunne tænke sig. Det er meget al-

mindeligt, at man sender invitationer rundt, når 

man holder fødselsdag eller en anden stor begi-

venhed i Danmark. Dog laver man invitationerne 

flottere og mere fyldestgørende, når det er til 

større begivenheder. Til en lille fødselsdagsfest 

med familien laves invitationen ofte bare på et 

stykke hvidt papir, skrevet på computeren. En 

ønskeseddel kan sættes sammen med invitationen 

som denne, men kan også lægges ved siden af. 

Begge dele er meget almindeligt.  

 

Stearinlys - grønt, lyserødt og hvidt 

Stearinlys til at pynte et festbord. Det er tradition for,  

at man pynter bordene med stearinlys, da det giver en 

hyggelig stemning. De tre lys (DK108-110) kan 

bruges sammen. Man kan stille lysene på forskellige 

måder, fx kan lysene stilles enkeltvis hen ad bordet, 

eller også kan de stilles sammen alle tre. Sammen med  

lysene pyntes bordene ofte også med blomster.  

DK.108, 109, 110 
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Romflaske  DK 36 a,b 

Tom flaske der har indeholdt Pink Pirate Rum.  Rom er 

en destilleret drik fra Latinamerika fremstillet af saften 

fra sukkerrør. Da den første gang blev lavet, var det 

omkring Christoffer Columbus tid - i 1400 tallet- og 

dengang var den rene rom rigtig stærk, og siden er der 

blevet tilsat krydderier som vanille og andre naturlige 

aromaer. I dette tilfælde med Pink Pirate Rum, er det 

hindbæraromaer, som er tilsat; hvilket er forholdsvis nyt 

at gøre. Denne rom er bla. god at blande op med ren 

vodka og Sprite, og netop denne slags rom er meget 

populær blandt unge til fester/fødselsdagsfester. Rom er 

Fortsat 

:noget, som man ikke forbinder med familiefødselsdage, 

men ofte med teenagefødselsdage/fester. Det er en 

alkoholisk drik, derfor er det ikke børn, der drikker det, 

men unge og/eller voksne. 

 

Sugerør DK.37 

Dette plastiksugerør er 70 cm langt og har fire striber 

rundt i farven grøn. Det bruges til at suge drikke op af 

glas. Det lange sugerøret bruges oftest til at suge drikke 

op fra glas, der står på gulvet. Sugerøret er meget sjovt 

til familiefødselsdage, hvor børn kan få meget grin ud af 

at skulle drikke noget "fra gulvet". Det er altid sjovt at 

drikke noget op fra et glas, som står på gulvet, når man 

har et sugerør, som næsten er højere end en selv. Til 

teenagefødselsdage er det også meget sjovt, da man kan 

få gang i nogle drikkelege, hvor man kan drikke alkohol 

"fra gulvet". Drikkelege er specielt noget, man bruger til 

teenagefødselsdage/fester, hvor det ofte gælder om at få 

sine venner til at blive meget mere berusede end en selv, 

og gerne meget før, så derfor er sugerør ofte et hit. 

 

Halskæde DK.38 

Hjemmelavet halskæde med elastiksnor og forskellige 

perler. I Danmark er hjemmelavede gaver ofte noget, 

der bliver taget godt imod. Denne hjemmelavede 

halskæde er lavet af en syv- årig pige, som ikke selv har 

penge til at købe noget, og som så derfor lægger tid og 

kærlighed i at lave en personlig fødselsdagsgave. 

Sådanne gaver er altid populære til både 

familiefødselsdage og teenagefødselsdage. 
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Dug 

Lilla, mønstret bomuldsdug til at lægge på et bord, når 

man holder fødselsdag eller en anden fest, hvor man 

gerne vil have, at bordet ser lidt pænere ud. Det er også 

for at pynte bordet. På dugen sættes gerne stearinlys og 

blomster eller andre ting til at pynte med. Dugen kan 

vaskes, hvis man spilder på den.  

DK. 103 

Parfume                                                                   

'Aqua woman' parfumeflakon - til kvinder eller unge 

piger. Parfumen bruges til at sprøjte på kroppen ved 

festlige lejligheder. Man bruger parfumen for at komme 

til at dufte godt og virke tiltrækkende i et selskab. Det er 

en glasflaske med lyserødt låg. Denne parfume er fra 

det kendte mærke Puma. Indholdet har været en 

flydende væske, som ligner vand. Den bruges således, at 

man tager det lyserøde låg af og derefter trykker på den 

lyserøde knap. Man holder den ca. 10 cm fra kroppen, 

når man sprøjter det på. Det er mest almindeligt, at man 

sprøjter det på halsen eller håndleddet.  

DK. 96 a,b 

Kjole DK.101 

En kjole som bruges til fest. Den er grå- og sortstribet 

med hvide blomster i kanten af kjolen. Den skal lynes 

bagpå. Stoffet er glat og fint polyester. I Danmark 

tager man gerne finere tøj på til fest end til hverdag. 

En kjole, som denne, er et godt eksempel på en kjole 

som er så fin at den egner sig m,ere til fest end 

hverdag. 

Mænd og drenge tager gerne en skjorte og finere 

bukser på, og nogle tager også et slips på.   

 

Sko DK.100 a,b 

Hvide damesko med en lille hæl og meget spidse 

tåspidser. De bruges til festlige lejligheder for, at man 

kan se fin ud.  
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Plejehjem 

De følgende genstande er valgt for at give et indblik i og en forståelse af, hvad der 

karakteriserer et dansk plejehjem, og hvordan det fungerer. De valgte genstande viser 

især plejehjemmet som institution, altså hvilke midler og redskaber der er nødvendige 

for at beboerne har det godt. Dog er der også genstande, som fortæller noget om 

sammenholdet og fællesskabet blandt personalet og beboerne, samt hvad tiden går 

med, når man er på plejehjem.  

Brochure til plejehjem DK.448 

Grøn brochure til plejehjemmet Diakonhjem. 

 

Brochure til plejehjem DK.449 

Lille hvid brochure til plejehjemmet Diakonhjem. 

 

Brochure til plejehjem DK.450 

Grøn folder til plejehjemmet Diakonhjem. 

 

 

Sprøjte – mellemstørrelse DK.452a,b 

Gennemsigtig plastsprøjte uden nål. Personalet på 

plejehjemmet bruger sprøjterne til at give medicin til 

beboerne. Den inderste del kan man trække op og 

skubbe ned igen, så væsken i sprøjten lige så stille 

kommer ud. Medicin er en stor del af hverdagen på 

plejehjemmet, og noget af personalet er medicinsk 

uddannet.  
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Gummihandsker 

To sæt gummihandsker som kan bruges til rengøring, 

almindelig husholdning, og når personalet bader 

beboerne. De er lavet af latex, som er gummi fremstillet 

udfra saft fra gummitræet. Beboerne på plejehjemmet må 

stort set selv bestemme, hvornår de vil i bad. Nogle 

Fortsat: 

kommer i bad tre gange om ugen og andre flere gange. 

Men hvis man føler, man har behov for et bad, får man 

det. Det er personalet, der bader beboerne. 

Gummihandsker benyttes også af sygeplejerskerne, når 

de skal vaske, dosere piller eller behandle beboerne. Man 

bruger dermed handskerne af hygiejnemæssige årsager, 

så de ikke kommer i forbindelse med bakterier og 

dermed undgår at blive smittet. Derfor er denne genstand 

også kun til engangsbrug  

DK.453 a,b,c,d, 

Øreskyllebold DK.454 

Orange øreskyllebold som bruges til at rense ører 

med. Den er lavet af gummi, og den er hul inden i. Man 

renser ører for fjerne ørevoks, som både kan irritere og 

forringe hørelsen. Man trykker på bolden, så luften 

presses ud, derefter suger bolden vand ind i sig. Man 

putter så røret ind i øregangen og trykker på bolden, så 

vandet spules ud i øregangen. Den tilhører, og bruges af, 

personalet. Hygiejne er vigtigt på plejehjemmet, og det er 

sundere at bruge bolden end vatpinde, da mange mener, 

at vatpinde skubber ørevoks længere ind i øret.  

 

Sprøjte - lille   DK.455-a,b 

Se DK.452 

 

 

Kateter   DK.458 

Plastkateter, som er et rørformet medicinsk instrument, 

er beregnet til at føre ind i kroppen for at kunne 

udtømme væsker, indføre medicin eller andre 

medicinske instrumenter. På et plejehjem bruges 

kateteret primært til personer, der har problemer med at 

kontrollere blærefunktionen. Altså kommer man af med 

urin eller afføring i kateteret i stedet for i toilettet eller 

en ble. 
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Sprøjte - stor 

Se DK.452 

 

 

 

DK. 459 a,b 

Engangsvaskeklude 

Vaskekludene bruges til at vaske beboerne med. 

Kludene bruges kun én gang. De er hvide og 

kvadratiske. De er lavet af fleksibelt 

polyurethanskum.  Personalet vasker beboerne efter 

behov med kludene. 

 

DK. 460 

Medicinglas DK.462-a,b 

Medicinglasset bruges til at dosere flydende medicin 

med. Det kan lukkes med et låg. Farven er gennemsigtig 

gul, så man kan se, hvor meget, man fylder i det. Der 

kan være op til 30 ml i det. Medicin er en stor del af 

hverdagen på plejehjemmet, da stort set alle beboere får 

en eller anden form for medicin. Medicinen bliver 

doseret og er under ansvar af det personale, som er 

medicinsk uddannet, da de ellers ikke må dosere 

medicin.  

 

Engangsmaske DK.463 

Engangsmaske af papir bruges af personalet, når de skal 

behandle et sår på en beboer, eller når en beboer er 

meget syg. Personalet binder masken om munden og 

næsen, så de ikke smitter beboeren ydeligere med 

bakterier. 

 

Medicinglas DK.464 

Gammelt medicinglas. Det er lavet af stål, og det skal 

vaskes efter brug. De bliver ikke brugt på plejehjemmet 

længere, men er blevet erstattet af engangsglas, der ikke 

skal vaskes, og som man er sikker på altid er 100% rene 

(se DK462). 
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Overtrækssko 

Engangsovertrækssko af blåt plastik. Bruges af 

plejehjemmenes personale, for eksempel når de skal 

bade bebeoerne. De tager overtrækskoene på over deres 

egne sko, så de ikke blive våde, og gulvet ikke bliver 

beskidt. Personalet bruger dem altså både for deres egen 

skyld, og af hensyn til hygiejne. Bruges ofte også i 

børnehaver af forældre, når de afleverer eller henter 

deres børn.  

DK. 465 a,b  

Bog "De tolv Apostle" DK.466 

Gammel bog som blev læst af beboerne, når de ventede 

på at skulle til frisør. Plejehjemmet har deres egen lille 

frisørsalon i kælderen, hvor der 2-3 gange i måneden 

kommer en frisør og klipper beboerne. Kvinderne kan 

også få ordnet negle her. De bestiller tid, som var det 

ved en "rigtig" frisør, og det er i ventetiden, at bogen 

bliver læst. 
 

Opkastningspose DK.467 

Opkastningspose af plastik, der bruges til at kaste op i, 

hvis beboerne er syge. Den ligger inde hos hver enkelt 

beboer hele tiden, og de kan bruge den til at kaste op i, 

hvis de enten ikke når eller ikke selv kan komme ind på 

toilettet. Posen kan indeholde 1,5 l.  

 

Kaffe DK.468 

Pose med kaffepulver af mærket 'Merrild', som bruges 

til at lave kaffe i en filter-kaffemaskine. Kaffe er en stor 

del af hverdagen på Riis plejehjem for personalet især, 

som drikker meget kaffe, når de er på arbejde. Nogle af 

beboerne drikker også kaffe. (Denne pose må ikke 

åbnes) 

 

Sanghæfte DK.469 

På Riis plejehjem synger de hver dag efter 

formiddagskaffen, som serveres kl. 09.45. De synger 

som udgangspunkt sange fra sangbogen kaldet 

"Seniorsangbogen", men i dette hæfte har de selv 

sammensat forskellige sange, som de godt kan lide. Det 

er mest personalet, man kan høre, når de synger, men de 

beboere, der kan synge med, gør det.  
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Sæbe 

Håndsæbe - findes på alle toiletter på plejehjemmet. 

Alle beboere og personale vasker hænder, når de har 

været på toilet, og personalet vasker hænder inden de 

skal i gang med at behandle en beboer. God hygiejne er 

meget vigtigt på et plejehjem, så man ikke risikerer at 

sprede bakterier. Sådan som sæben dufter, dufter der 

også på Riis Plejehjem. 

DK. 470 

Nyhedsblad 'Riis og ros' DK.471 

Nyhedsblad fra Riis Plejehjem, hvor man kan læse om, 

hvad der er foregået, og hvad der skal foregå den 

kommende tid. Der er forskellige artikler i bladet om 

aktiviteter, der har været på plejehjemmet. Der er også 

en fødselsdagskalender i, hvor det fremgår, hvilke 

beboere, der har fødselsdag i den periode, som 

nyhedsbladet dækker over. Bladet er noget 

plejehjemmet selv trykker på almindeligt foldet A4 

papir.   

 

Urin-opsamler DK.472-a,b,c 

Urin-opsamleren bruges til at opsamle urinprøver med. 

Det er personalet, der opsamler urinprøver fra beboerne, 

så de kan tjekke om beboeren er rask. Der kan være 10 

ml urin i. 

 

Brækbakke DK.482 

Brækbakken bliver brugt, hvis en beboer på 

plejehjemmet føler sig skidt tilpas og skal kaste op. Den 

er lavet af pap, og den er dyb for, at opkastet ikke flyder 

ud. Den bliver ikke brugt så ofte på plejehjemmet, men 

de har den, hvis en beboer føler sig skidt tilpas. Den 

bliver også brugt som en bakke, hvori man kan have 

flere småting.  
 

Aktivitetsoversigt DK.485 

Aktivitetsoversigt der viser, hvad plejehjemsbeboerne 

skal lave i de kommende 4 uger. De skal fx hver 

mandag kl. 10.00 spille banko, hvilket er en tradition, at 

man spiller på et plejehjem. 
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Pincet 

Plastikpincet som plejerne hjælper beboerne med at 

bruge til forskellige ting. Det kan for eksempel være, 

hvis en beboer har fået en splint i fingeren, så tager 

plejerne den ud med pincetten.  

 

DK. 486 

Medicin DK.488 

Indpakning (uden indhold) fra medicin ved navn 

"Movicol", som bruges til behandling af forstoppelse. 

Det er et pulver, som blandes op med vand. Der er en 

brugsanvisning på bagsiden. 

 

Kniplingsmønster DK.489 

Denne genstand er lavet af hvidt, mønstret stof som 

fremstilles ved at kniple dvs. krydse og sno tråde 

henover et kniplebræt. Knipling bliver ofte benyttet af 

ældre mennesker. Mange af beboerne lærte at strikke, 

sy og kniple, da de var børn, og derfor betragter nogle 

det som en hobby. Nogle af beboerne knipler ting til 

boligen eller til børnebørnene for at glæde dem.   

 

Natble DK.490 

Det er en natble, som er lavet af vat. Plejerne hjælper 

beboerne med at tage bleen på: Man folder den helt ud, 

tager siderne omkring maven og klistrer siderne 

sammen med det blå tape. Beboerne sover med bleen 

på. Langt de fleste beboere bruger ble. 
 

Ble DK.493 

Bleen er formet som underbukser, som man tager på 

inde under blebuksen (Se DK494). Den er lavet af vat 

og er meget elastisk. Det er ikke alle beboere, der selv 

kan gå på toilet eller er friske nok til selv at huske at gå 

på toilet, men denne ble bruges af de beboere, der selv 

kan gå på toilet, og har hukommelse nok til selv at 

huske at tage ble på. 
 

Blebuks DK.494 

Blebukserne er lavet af et elastisk, hvidt stof, og bruges 

udenover en ble, hvilket langt de fleste på plejehjemmet 

bruger. Blebuksen bruges til at holde bleen på plads, så 

den er mere behagelig for brugeren at have på. 
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Combur urintest DK.495-a,b,c,d,e 

Denne type urinstik bruger personalet til at teste en beboers u-

rin, hvis de har mistanke om, at personen evt. har blærebetæn-

delse. De dypper urinstikken ned i en urinprøve fra beboeren, 

og alt efter hvilken farve, der slår ud på urinstikken, kan per-

sonalet se, om personen har bakterier eller sukker i urinen. Ud 

fra det kan de se, om personen har blærebetændelse, 

sukkersyge eller noget tredje. Den er lavet af plastik - er i en 

lille papæske, med er to papirsedler med information og 

vejledninger. 

 

Kæbeholder DK.497 

Kæbeholder, som bliver brugt til døde mennesker – til 

de der dør med munden åben. Man lukker munden på 

den afdøde ved at sprede kæbeholderen, og den korte 

bue skal følge kæbepartiet. Det ses gerne, at folk 

forlader livet fredeligt, og det ser derfor bedst ud med 

munden lukket. Hvis pårørende til den afdøde ønsker at 

se den afdøde, ønsker de også, at personen ser fredfyldt 

ud. 

 

Bingospil   DK.498 a-ø 

Bingo (også kaldet banko) er meget kendt blandt 

beboere på plejehjem i Danmark (se også DK485). 

Det er en måde at få samlet beboerne på, og så er 

det også sjovt. Hver deltager i spillet får nogle 

spilleplader. På disse spilleplader er der tal. En 

person skal trække numre fra en pose, og hvis man 

har det tal, som bliver råbt på sine plader, skal man 

tage en brik og lægge på tallet på pladen. Når man 

har en række af tal udfyldt, råber man Banko. Det 

samme gør man, når man har en hel spilleplade 

fuld. Man kan vinde præmier ved at have en række 

Fortsat: 

eller en plade fyldt ud. 

Æsken a) med låg b) indeholder en spilleplade til 

opråberen c) og spilleplader til de øvrige deltagere 

d-å) samt en pose med spillebrikker og en sort pose 

talbrikker med tallene 1-100 (uden UNESCO 

nummer). 
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Doseringsæske 

Denne blå doseringsæske er formet som en bog, lavet 

af plastik, og åbnes og lukkes med velcrotape. 

Genstanden bliver benyttet af beboerne i dagligdagen 

til medicin. Personalet bruger den til at dosere piller 

til beboerne. I doseringsæsken er der 7 små æsker, 

som hver især repræsenterer en ugedag og hver især 

har 3 skillevægge, så man kan fordele medicinen på 

fire dagsdoser: morgen, middag, aften og nat. 

Personalet sørger ofte for at beboerne får indtaget 

medicinen, men i nogle tilfælde er beboeren så 

velfungerende, at det ikke er nødvendigt med hjælp. 

   DK. 503 a-h 

Skyllepumpe til høreapparat     DK.507 

Denne blå skyllepumpe bliver benyttet af personalet, 

når de skal rense beboernes høreapparater. Man 

pumper vand ud af høreapparats-slangen ved hjælp 

af et lufttryk, som opstår i pumpen. Man benytter 

skyllepumpen af hygiejniske og praktiske årsager, så 

beboerne bedre kan høre. Den er lavet af gummi og 

metal.  

Tisseunderlag DK.508 

Tisseunderlaget anvendes af de beboere, som har svært 

ved at holde på urinen i løbet af natten. Personalet 

placerer underlaget på beboernes seng, så det kan 

forhindre urinen i at trænge ned i sengen, da underlaget 

er vandafvisende.  

Polygonswabs DK.509 

Polygonswabs af plastik med en lyserød svamp for 

enden, som er polygon-formet. Personalet anvender 

genstanden, når de skal væde beboernes svælg, så det 

ikke bliver tørt. Man bruger den ofte på døende, da de 

har svært ved selv at producere spyt.  

Pude DK.510 

Mange ældre kvinder i Danmark laver deres egne puder. 

Det er en pyntegenstand, som man har liggende i sofaen 

eller en stol. Man ser mange af disse puder på 

plejehjem, både i beboernes egne lejligheder og i 

fællesrummene, for at gøre det lidt hjemligt. Puderne er 

medbragt til plejehjemmet af beboerne, der selv har 

lavet dem. Kun nogle få af beboerne er stadig friske nok 

til at lave puderne, men mange har før i tiden lavet 

deres egne puder. Puden er hjemmelavet, og måden den 

er lavet på kaldes stramaj-syning, men det er et 

uddøende håndværk. 
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