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Liste over genstande i kufferten 
 
Genstande  

 

Bindier. 
Klistermærker til udsmykning af piger og kvinder: 
bindier! På dansk er mærket i panden blevet kendt 
som ”kastemærke” – men denne betegnelse er dog 
meget unøjagtig, idet man ikke kan udlede noget 
om kasten af mærket. Det er ren udsmykning, som 
kvinderne vælger i forhold til sit tøj, makeup og det 
øvrige udseende. 

 

Rupee. 
Mønter og pengesedler fra Indien. Rupiya betyder 
egentlig sølvmønter. En rupiya er inddelt i 100 
paise (1 paisa/pice). 
Man har mønter på 5, 10, 20, 25 og 50 paise – 
samt på 1, 2, 5 og 10 rupee. Derudover er der 
sedler på 5, 10, 20, 50, 100, 500 og 1000 rupee. 
 
100 d.kr. = 940, 24 INR. 

 

Jhola. 
Er en skuldertaske af stof. Tasken går aldrig af 
mode. Den bruges meget af studerende og folk, 
som gerne vil se belæste ud. 
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Tastatur. 
Tastatur med hinditegn. Indeholder også en cd-rom 
med Indiens mange sprog til at installere på 
computeren. 

 

Røgelse. 
Røgelse anvendes til at få kontakt til guderne. Giver 
velduft. 

 

Kurta/pajama 
Kurta er en lang skjorte, som bruges i Indien. Det er 
en løs skjorte, som ofte går til lige under knæet. 
Både mænd og kvinder bruger den; men som regel 
går kvinder i en, som er lidt kortere. 
Pajama er de løse bukser, som hører med til 
kurtaen.  
Dette sæt tøj er ekstra flot dekoreret, så det kan 
sagtens bruges af en brudgom. 



 

Side 84 af 101 

 

Salvar/kameez 
Traditionelt tøj til kvinder. Bukserne (salvar) er 
meget vide foroven og tætsiddende om anklerne. 
Kameezen er en skjorte eller tunika. Som regel er 
sidesømmene åbne (slids). Det giver mere 
bevægelsesfrihed. 

 

Thums up. 
Denne coladrik er meget almindelig i Indien. Den 
kom på markedet i 1977 lige før Coca Cola blev 
introduceret i Indien. Senere er den blevet opkøbt 
af Coca Cola. 
En anden almindelig coladrik i Indien er Campa 
Cola. 

 

Bryllupsindbydelse. 
Trykt bryllupsindbydelse. 
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Kohl 
Kohl eller kajal til at smøre på de inderste øjenlåg 
med en fingerspids eller en tændstik. 

 

Supari og chutki 
Indeholder betelnød blandet med eller uden tobak 
og andre smagsstoffer. Spises efter et måltid. 

 

Sanf 
Forsølvede fennikelfrø til at spise efter måltidet. 
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Film  

 

Dasvidaniya, november 2008. Amar Kaul er single 
og bor med sin halvdøve mor. Hans fede chef 
presser ham ofte til at overarbejde til helt latterligt 
sent. Amar har dårlig mave, og måske er det 
mavesår. Næh, det er faktisk kræft og han har kun 
3 måneder tilbage af sit liv. Amar møder sin sjæl og 
sammen med ham skriver han en liste over 10 ting, 
som han skal nå at gøre inden han dør. Når han 
det? 

 

Jai Veeru, marts 2009. En 1980er Bollywood-film 
med 6 sange, komedie, drama, action og 
melodrama. 
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Jodhaa Akbar, februar 2008.  En historisk 
kærlighedshistorie som foregår i det 16.århundrede 
om en ægteskabsalliance mellem stormogulen 
Akbar og rajputprinsessen Jodha. Historien om en 
af Indiens helt store fyrster. 

 

Jaane Tu... Ya Jaane Na, juli 2008.  To bedste 
venner er overbeviste om, at de ikke er forelskede i 
hinanden. 
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Kabhi Alvida Naa Kehna, august 2006. 
Dev er fodboldspiller og bor i USA. Efter et uheld 
bliver han handicappet og afhængig af sin kone 
Riya. Hun er fotomodel. 

 

Rock On!! 2008. 
Grunge, teenageangst og rock. Historie om fire 
unge venner, som skabte landets bedste band; men 
som aldrig nåede toppen alligevel. 

 

Raaz, 2002.  
Et par flytter til Ooty for at redde deres skrantende 
ægteskab. I deres nye hjem begynder et spøgelse 
at forstyrre freden. Sanjana opdager, at hendes 
mand er en del af spøgeriet. 
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Singh is Kinng, 2008. 
 
Filmen er løst baseret på Jackie Chans: 
Miracles/Mr.Canton and Lady Rose fra 1989. 
Filmen er en komedie om Happy Singh, en mand 
fra landsbyen, som bliver konge af den australske 
underverden. Dog først efter han har gået grueligt 
meget igennem. 
Det ekstra n i Kinng  er tilføjet efter råd fra en 
numerolog (almindelig praksis i Bollywood). 

 

Yuvvraaj, 2008. 
En millionærs tre sønner opdrages i tre forskellige 
miljøer. Deven har brug for penge til at få sin 
elskede. Gyanesh aner knapt hvad penge er, men 
farer alligevel vild i pengeverdenen. Danny lever og 
ånder for  penge – det er den eneste magt han 
anerkender. 
Filmen handler om at sætte penge og livsstil over 
venskab og relationer. 
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Dhoom, 2005 
En moderne actionfilm med flere af de mest 
populære filmstjerner.  
Dhoom er fyldt med action og sjov, som aldrig 
stopper. En spændende historie om en ærlig 
politimand og de røvere, som han sætter efter. 
 

Soundtrack fra film  

 

Billu Barber, 2009. Soundtrack only. Billu Barber 
er en historie om en helt almindelig mand, som har 
et ekstraordinært liv. Bilas Rao Pardesi boede i en 
landsby med sin kone Bindiya og sine to børn. Livet 
var bittersødt – måske mere bittert end sødt. En 
dag kommer en superstar ind i deres liv, og alt 
bliver forandret. Alt undtagen Billu Barber. 

 

Aa Dekhen Zara, marts 2009. Ray er fotograf og 
der sker intet i hans liv. Så arver han et kamera fra 
sin bedstefar, og det ændrer hans liv på en måde, 
som han aldrig i sine vildeste drømme kunne 
forestille sig det. 
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Dostana, november 2008. Soundtrack only. 
Kunal og Sameer er to fyre, som lader som om de 
er bøsser, så de kan få lejlighed i et smart 
kompleks i Miami. Begge falder for deres smukke 
bofælle Neha. Komedie om kærlighed. 

Aviser, tidsskrifter, magasiner  

 

Chandamama 
Et populært månedligt børneblad med mange flotte 
tegninger. Det indeholder både gamle historier om 
Vikram-Vetal og mytologiske fortællinger. Der er 
også moderne historier, eventyr, sport, teknologi og 
nyheder. Chandamama udgives på 13 sprog. 
Første blad blev udgivet i 1947. 

 

Chandamama  
Hindiudgaven. 
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Chandamama  
Udgaven på malayalam – det sprog, som man taler 
i delstaten Kerala. 

 

Rabindranath Tagore. 
Tegneserie om Tagores liv og tanker. Tagore var 
en indisk forfatter, komponist, filosof, maler og 
musiker. I 1931 vandt han Nobelprisen i litteratur. 
Tagore støttede kampen for selvstændighed. Han 
har bl.a. skrevet den indiske nationalsang. 
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Mickey Mouse. 
Walt Disney blad på engelsk. 

 

Mickey Mouse. 
Walt Disneyblad. 
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Donald Duck Adventures, 5 

 

Donald Duck Adventures, 17 

 

Hindustan Times, december 2006. 
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The Hindu Magazine 

 

Bangalore Times 

 

Pakrika 
Avis på hindi. Det største indiske sprog. 

 

Avis på kannada. 
Det sprog man taler i delstaten Karnataka. 
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Avis på malyalam. 
Det sprog man taler i delstaten Kerala. 

 

Screen. 
Filmavis. 

 

Stardust. 
Filmblad. 
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India Today 
Et af de mest betydningsfulde nyhedsmagasiner i Indien. 
Udkommer en gang om ugen. 

 

Frontline 
Et andet meget populært tidsskrift om politik og andet 
aktuelt. Udkommer hver anden uge. 

 

India Today Woman. 
Et moderne magasin for kvinder. Udkommer en 
gang om måneden. 
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Child. 
Et af de nyeste magasiner i Indien. 

 

Fair nok nr. 2/2007.  
Tema om Indien med blandt andet: 
Hvad er en hellig ko? 
Og i Indien … 
Indiens krydderier 
Indiens stemme (om Tagore) 
Hvad laver du her? (10 indere i Danmark) 
De urørlige (om dalitter) 

Bøger  

 

Turen går til Indien. 
Politikens rejsehåndbog. 

 Indisk kalejdoskop – Indien i dag. 
Bog af Günther Adolphsen: Dansk journalist og 



 

Side 99 af 101 

 

forfatter som bor i New Delhi skriver om det 
moderne Indien. 

Musik  

 

Ajnabee 
Musikkassette med moderne popmusik. Den var på 
toppen af hitlisterne i et års tid i 1990erne. 
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Lata. 
Magic Moments – musikkassette med klassisk 
musik. 

 

Let the music play 2 
Dobbelt-cd-rom med de nyeste hits I 2006. 

 

Imported 
Cd-rom med panjabi, hiphop, underground musik.  

Andet  
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Et kort over Indien på engelsk. 

 

Kort over Indien på hindi. 

Endvidere: En mappe med eksempler på moderne 
markedsføring i Indien. 
En mappe med fotografier. 
Et undervisningsmateriale om medier. 
Lærervejledning med kopiark til eleverne. 
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