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Ved foden af Merapi - genstandsliste

Flag (Bendera)

Det indonesiske flag kaldes ”Merah-
Putih”. Det betyder ”Rød-Hvid”, som 
er flagets to striber. Farverne stammer 
fra kongeriget Majapahit (1200 tallet). 
Rød symboliserer mod og hvid er 
et symbol på renhed. ”Merah-Putih 
” har været Indonesiens flag siden 
17. August 1950, hvor landet fik 
selvstændighed fra den hollandske 
kolonimagt.

Den indonesiske præsident (Presiden)

Susilo Bambang Yudhoyono blev valgt som Indonesiens præsident i 
2004. Han blev genvalgt i 2009.

I 2014 skal Indonesien vælge en ny præsident.
Der er valg hvert femte år.

Indonesien er verdens største demokrati.

Penge (Uang)

Den indonesiske valuta kaldes for 
Rupiah.

På pengesedlerne kan man se billeder 
af det indonesiske landskab, helte og 
konger. 

Genstandsliste
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Sultanen af Yogyakarta

Sultanen i Yogyakarta på Java hedder 
Hamenkubuwono. Han er den 10. 
Sultan. På hans våbenskjold kan man 
se en ørn (Garuda) med ti fjer.

Sultanen er guvernør, dvs. at han 
er leder af provinsen Yogyakarta. 
Sultanen er også en åndelig leder.

Våbenskjold (Pancasila)

Pancasila er Indonesiens våbenskjold og statsfilosofi. Det betyder at 
landet har fem principper de følger:

1) Tro på en Gud
2) Humanitet
3) Indonesisk enhed
4) Demokrati
5) Social retfærdighed

Plakaten med de fem principper hænger mange offentlige steder 
i Indonesien. På banneret står der ”Enhed i Forskellighed”. 
Våbenskjoldet blev indført på landets selvstændighedsdag 
17/8/1945. Der er 17 fjer på hver vinge, 8 lange halefjer, 19 korte 
halefjer og 45 nakkefjer. Prøv at tælle efter!

3 Skyggedukker (Wayang kulit)

Skyggedukkerne har været brugt som 
underholdning på Java gennem flere 
hundrede år. Det er en tradition, der 
stammer fra Indien og blev især brugt 
til historiefortælling på de kongelige 
hoffer på Java og Bali.
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Skyggedukke (Wayang kulit)

Et javanesisk skyggedukke spil består 
af flere hundrede forskellige dukker 
med hver deres ’personlighed’ og 
karaktertræk. Denne dukke kaldes 
Arjuna og er en af de fem Pandewa 
brødre. Han er elegant og har et blødt 
hjerte. 

Arjuna repræsenterer bl.a. viden og 
kunst

Skyggedukke (Wayang kulit)

Denne skyggedukke er en populær 
figur i det javanesiske skyggespil. Den 
hedder Semar og er en af de få figurer, 
der ikke stammer fra den indiske 
fortælling Mahabarata. 

Selvom Semar er en klovnefigur, er 
han faktisk guddommelig, og betragtes 
som meget klog.

Javanesisk dukke (Wayang golek) 

Trædukkerne styres ved hjælp af en træpind under kjolen.

Denne dukke kaldes Kamarathi. Hun er en slags kærlighedgudinde.

Kamarathi repræsenterer kærlighed, loyalitet og renhed.
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Skyggedukke (Wayang kulit)

Skyggedukkerne er lavet af 
bøffelskind. Dygtige håndværkere har 
lavet et mønster af huller i dukkerne 
med hammer,  mejsel og syl. Bagefter 
er de malet og sat på et skaft lavet af 
kohorn. 

Shrikandi er aktiv, energisk og 
generøs. Hun taler meget, har et varmt 
hjerte og kan godt lide at debattere.

Skyggedukke (Wayang kulit)

Denne skyggedukke kaldes Kunthi. 
Hun er mor til Arjuna og tre af hans 
brødre. Hun repræsenterer bl.a. 
klogskab.

Javanesisk dukke (Wayang golek)

Denne karakter kaldes Panji.

Panji er en prins, og optræder som en helt i mange historier. 

Han symboliserer magt, beskyttelse og ærlighed.
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Skyggedukke (Wayang Kulit)

Denne karakter kaldes Rama. Han 
er kendt som prinsen i historien 
Ramayana.

Han er ærlig, loyal og beskyttende. 
Han symboliserer kærlighed, harmoni 
og sensitivitet.

Skyggedukke (Wayang kulit)

Denne figur kaldes Sita. Hun optræder 
som prinsessen i den populære 
fortælling Ramayana.

Javanesisk dukke (Wayang Golek)

Trædukkerne stammer oprindeligt fra Vestjava.

Denne dukke kaldes Cepot. Han er søn af Semar. Cepot er en af de 
karakterer, der ikke stammer fra Indien, men har sin oprindelse på 
Java. Han er en populær figur, der får publikum til at grine.

Cepot er intelligent og humoristisk. Han er afslappet og fuld af 
jokes.
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Maske (Topeng)

Indonesien har en lang tradition med 
at lave træmasker, som bruges under 
traditionelle danse. Denne maske skal 
forestille figuren Garuda, som er en 
slags ørn. Den symboliserer frihed, 
retfærdighed og magt.

Garuda er også navnet på Indonesiens 
luftfartsselskab.

Maske (Topeng)

Denne maske skal forestille figuren 
Hanuman. Hanuman er en abegud, og 
stammer fra Hinduismen. Hanuman 
spiller bl.a. en vigtig rolle i den 
berømte fortælling, Ramayana, som 
er en del af de hellige hinduistiske 
skrifter. Hanuman står for styrke, mod 
og kraft

DVD med traditionel javanesisk dans

I Indonesien har man mange forskellige danse. Java er berømt for 
deres danse.
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Plakat med traditionelle danse (Tari tradisional)

Batik stof (Kain batik)

Håndlavet batik (2 stk), lavet med 
naturfarve fra Centraljava.
Nylavet batik er lidt stift og dufter 
stadig af voks. Efter vask bliver det 
blødt. Man vikler stoffet om livet som 
en sarong. Det bruges af mænd og 
kvinder. Kvinder bruger også stoffet til 
at bære deres babyer i.

Javanesisk hat (Belangkon)

Belangkon er en traditionel javanesisk 
hat som bæres af mænd. Den er lavet 
af batik og 
inspireret af indiske og arabiske 
handelsmænd, der brugte turban.
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Manual til Batik 

Manual viser, hvordan børn kan lave batik.
Det kræver stor tålmodighed at lave batik, fordi man kun bruger 
en farve ad gangen, og skal gentage processen med at optegne med 
voks.

Voks (Lilin)

Voksen i skålen varmes op i skålen 
over et blus. Når den bliver flydende 
(og meget varm), bruges den til at 
optegne mønster til batik.

Beholder til voks (Canting)

For enden af de tre beholdere flyder 
voksen ud. 
Man maler sit mønster med voks på 
bomuld eller silke. Når stoffet farves, 
trænger farven ikke ind i stoffet, der 
hvor der er tegnet med voks. Der er 
forskel på beholderne. Deres ’streg’ har 
forskellig størrelse (3 stk.).
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Plantefarve til batik (Warna)

Til traditionel batik (som bruges af 
sultanen) bruges udtræk fra forskellige 
planter. De mest almindelige kaldes 
tingi, jambal, jolawe og tegeran.

Blus til at varme voks (Alat batik)

Skålen med voks placeres på det lille blus. Der fyldes olie i bunden, 
som man tænder, så der kommer en lille flamme. Flammen kan 
smelte voksen og holde den flydende.

Batik skjorter (baju batik)

Det er almindeligt at gå med batik i 
Indonesien. På Centraljava lærer alle 
børn i skolen at lave batik. Mange 
steder har man batikskjorte på som del 
af skoleuniformen en af ugens dage.
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Puslespil (Teka teki)

Puslespil med det arabiske alfabet.

Indonesiske børn lærer det arabiske 
alfabet. Det er vigtigt for at kunne 
læse den hellige bog Koranen, som er 
skrevet på arabisk.

Arabisk alfabet  (Huruf Hijayyah)

Sarong og hat (sarung & kopiyah)

Under den muslimske bøn er drenge 
og mænd iført sarong og nogle gange 
en lille hat (kopyah).
Det er almindeligt, at mænd går til 
bøn i moskeen om fredagen ved 
middagstid.
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Bededragt til piger (Mukenah)

Under den muslimske bøn kan piger/
kvinder iføre sig en dragt i to dele, 
der dækker hele kroppen, undtagen 
ansigtet. Oftest er dragten hvid, men 
den fås i mange farver.

Mænd og kvinder beder adskilt i 
moskeen.

Guide til rituel renhed (Cara Wudhu)

Når muslimer udfører deres bøn, er det vigtigt, at de har vasket sig 
først. Det kaldes rituel renhed. Man skal vaske sig på en bestemt 
måde, før man er klar til bøn. På plakaten kan man se, hvordan man 
vasker ansigt, hænder, arme og fødder. Det gælder både for drenge 
og piger.

Bedetæppe og kæde (Tikar solat, 
Tasbih)

Bedetæppe og bedekæde bruges af 
muslimer i forbindelse med de fem 
daglige bønner.

Bedekæden kaldes en tashbih og er 
lavet af træ. De laves også af perler, 
sten eller plastik. Ved at ’tælle’ perlerne 
kan man fokusere på sin bøn.
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Guide til islamisk bøn (Penduan sembahyang)

Størstedelen af indbyggerne i Indonesien er muslimer. I Islam 
anbefales det, at man beder fem gange om dagen inden for nogle 
bestemte tidspunkter. Plakaten viser hvordan man beder.

Man skal bruge et bedetæppe som man vender i retning mod 
Mekka, som er det hellige sted for muslimer i hele verden.

Hæfte (Buku Iqro)

Mange børn får undervisning i at læse 
og forstå Koranen. Undervisningen 
foregår efter skoletid. Med dette hæfte 
kan man øve det arabiske alfabet.

Tørklæder (Tudung, jilbab)

I Indonesien går mange piger og 
kvinder med tørklæde, men man 
kan godt være muslim uden at bruge 
tørklæde. Der er mange forskellige 
måder at bruge tørklædet.
(2 stk)
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Tørklæder (Tudung, jilbab)

Nogle tørklæder er syet, så de let kan 
trækkes over hovedet.
(3 stk)

Smykker/tørklædenåle (Aksesori)

Kvinder bruger knappenåle og små smykker til at sætte deres 
hovedtørklæder moderigtigt.
(2 stk)

Bælte (Tali pinggang)

Bælte, der bruges til skoleuniform
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Skoleuniform (Seragam sekolah)

Skolebørn i Indonesien bruger 
uniform. Der findes forskellige farver. 
”Merah putih”, der er rød og hvid som 
flaget, bruges som regel mandag og 
tirsdag. Det er også om mandagen 
man hejser flaget og starter ugen med 
at synge nationalsangen.

2 skoleuniformer (seragam 
pramuka)

I Indonesien går de fleste børn i skole 
seks dage om ugen. I weekenden går 
de i brun uniform. Det er en slags 
spejderuniform.

Skoleuniform blev indført mens 
Indonesien var koloniseret af 
hollænderne.

Hat (Topi pramuka)

Hat til spejderuniform
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Ordbog engelsk-bahasa  (Kamus 
bahasa inggris)

Det indonesiske sprog hedder Bahasa 
Indonesia og tales af næsten 300 
millioner mennesker i verden (også i 
Malaysia og Singapore tales Bahasa).

Javanesisk alfabet (Aksara Jawa)

Plakaten viser det javanesiske alfabet.

Skriftsproget kommer oprindeligt fra Burma og Indien og blev brugt 
på Java frem til omkring år 1900.  På gadeskilte kan man stadig se 
navne skrevet med de gamle skrifttegn, selvom man i dag bruger det 
latinske alfabet.

Javanesisk alfabet

På Java er modersmålet javanesisk. I 
skolen undervises man på indonesisk, 
men man lærer også javanesisk. 

Faktisk består javanesisk af flere 
forskellige sprog. Når man taler til folk 
med højere status, f.eks. kongelige, 
bruger man et andet sprog end hvis 
man taler til folk med lavere status, 
f.eks. børn.
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Raden Ajeng Kartini

Kartini er navnet på den første kvinde i Indonesien, der blev 
uddannet. Hun levede fra 1879 til 1904. 

Kartini kæmpede for kvinders lige ret og uddannelse. Hun er 
et symbol på kvinders frigørelse. Dette billede hænger i mange 
klasselokaler på skoler i Indonesien – ved siden af præsidenten og 
våbenskjoldet. I dag går både drenge og piger i skole. 

21. april er ’Kartini-dag’ i Indonesien.

Tavlekost (Sulak)

I de fleste skoler i Indonesien bruger 
man tavle og kridt. Denne fjerkost 
bruges til at gøre tavlen ren.

Atlas og kort (Peta)

I atlasbogen findes kort over 
Indonesien og resten af verden. 

Indonesien består af mere end 17.000 
øer, der ligger omkring ækvator. 
Cirka 6000 øer er  beboede. Der er tre 
forskellige tidszoner i Indonesien. Der 
er flere hundrede vulkaner og jævnligt 
jordskælv og vulkanudbrud.



Side 17

Ved foden af Merapi - genstandsliste

Skolebøger (Buku sekolah)

I skolen har eleverne bl.a. fagene  indonesisk, javanesisk, matematik, 
natur og teknik.

Det er næsten gratis at gå i skole fra 0.-10. klasse, Forældre skal dog 
betale for børnenes skolebøger.

Bog med ordsprog

Bogen indeholder små ordsprog på 
indonesisk.

Indonesiske film (Film)
(5 stk)
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Indonesisk musik

En samling af CDer og DVDer med 
bl.a. traditionelt gamelan og musik for 
børn og unge.
(8 stk)

Bøger om vulkaner (Buku Gunung api)

Indonesien ligger i et område af Jorden man kalder ’Ildringen’. 
Det betyder, at der er mange vulkaner. Nogle vulkaner gør jorden 
frugtbar. Dvs. at det er nemt at dyrke jorden, og det får folk til at 
bosætte sig tæt på vulkanerne, selvom det kan være meget farligt.

’Gunung’ betyder bjerg og ’api’ betyder ild. Vulkaner kaldes derfor 
ildbjerge.

Penalehus (Tempat pensil)

Penalehuset er lavet af batikmalet stof.
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Øse (Gajung)

I Indonesien vasker man sig ved et 
’mandi’. Man hælder vand i et kar og 
bruger øsen til at hælde vandet over 
sig.
Man bruger også øse til at skylle ud, 
når man har været på toilettet.

Mygge olie (Obat nyamuk)

Der er mange myg i Indonesien, hvor der altid er varmt og fugtigt. 
Det kan være en sundhedsrisiko. Der findes forskellige olier, som 
folk smører på kroppen. Mange produkter indeholder planten 
Citronella, som myg ikke kan lide.

Mygge bekæmpelse (Nomos)

Nomos er en slags røgelse, man 
brænder af, for at holde myg på 
afstand. Man tænder dem ved 
solnedgang, hvor myggene kommer 
frem. Myg kan bære på livstruende 
sygdomme som Malaria og Denque 
feber.
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Svovl (Belarang)

De hårde klumper af svovl stammer 
fra vulkanen Ijen på det østlige Java.

Vulkansten (Batu gunung api)

Sten fra vulkanen Merapi, den mest 
aktive vulkan i Indonesien.

Masker (Mask)

De fleste mennesker der bor i 
nærheden af en aktiv vulkan, som 
Merapi, har en pakke med masker de 
kan bruge, i tilfælde af vulkanudbrud. 
Der kan være meget aske og støv i 
luften, og det kan være svært at trække 
vejret. Nogle mennesker bruger også 
maskerne når de kører i trafikken 
fordi der er meget forurenet.
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Kaffe (Kopi)

Kaffebusken blev importeret til 
Indonesien.  Kaffebuskene kan 
godt lidt vulkanjord. Der dyrkes 
to kaffesorter, Arabica og Robusta. 
Kaffebønnerne er små røde bær på 
træet, inden de plukkes, vaskes, tørres 
og ristes.

Indonesien producerer også verdens 
dyreste kaffe, som kaldes kopi Luwak. 
Disse kaffebønner har været gennem 
tarmsystemet på et desmerdyr. 

Kakaobønner (Biji Cokelat)

Kernerne fra kakaofrugten skal tørre 
i solen og derefter bliver de stødt 
til kakaopulver, som vi bruger til 
kakaomælk og chokolade.

Kakaotræet vokser i tropiske områder 
omkring ækvator.

Indonesien står for cirka 15 % af 
verdens produktion af chokolade. 

Ris (Beras)

Indonesien er blandt verdens største 
producenter af ris.

Der findes mange forskellige arter. 
Nogle risplanter kræver meget vand 
og vokser i mudder. Andre kan gro på 
bjergskråninger uden meget vand. 

Det tager cirka 100 dage fra riskornet 
plantes, til man kan høste det.
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Ris og bønner (beras, kacang)

De fleste indonesere spiser ris tre 
gange om dagen. Der findes mange 
forskellige rissorter. I Indonesien laver 
man bl.a. risengrød af sorte ris (bubur 
hitam), som man spiser med kogte 
grønne bønner (kacang hijau) og 
kokosmælk (santan).

Kurv til ris 

Kurven er lavet af bambus og bruges 
til at servere ris eller til opbevaring. 
Kurven indeholder ris, krydderier, 
snacks mm. fra markedet.

Krydderier (Rempah rempah)

I indonesisk mad bruges 
mange krydderier. Her ses bl.a. 
kardemomme, nelliker, kanel og 
muskatnød. Krydderierne kommer fra 
forskellige træer og planter, og mange 
har helbredende virkning.
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Naturmedicin (Jamu)

Jamu er en fælles betegnelse for 
naturmedicin i Indonesien. De fleste 
indonesere bruger jævnligt jamu når 
de har hovedpine, ondt i tænderne, 
luft i maven eller bare har brug for 
ekstra energi. Der findes jamu til 
kvinder, mænd og børn.

Frugt i Indonesien (Buah-buahan)

Da Indonesien ligger på Ækvator, er vejret varmt og fugtigt. Derfor 
kan man finde mange forskellige slags frugter året rundt.

Chips (krupuk)

Krubuk laves oftest af rismel eller 
tapioka. Nogle indeholder rejepasta. 
Når de frituresteges ’vokser’ de, 
og bliver til eksempelvis rejechips. 
De købes i kilovis på markedet. 
Indoneserne spiser dem som tilbehør 
til ris.
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Nudler (Mie)

Indoneserne spiser enten ris eller 
nudler hver dag.

I små cafeer og gadekøkkener kan 
man få en portion nudler for 1-7 kr.

Soya (Kecap)

Kecap asin er en saltet soya sauce, som bruges i nudel- og 
risretter. Den findes i et hvert køkken, en hver restaurant og i alle 
gadekøkkener. Det er smagen af Indonesien!

Soya er en bælgplante, der er rig på proteiner. 

I indonesisk mad bruger man også mange andre soya produkter. 
F.eks. tahu og tofu.

Chips og snacks

Der findes mange små kiosker og 
gadesælgere der sælger små poser 
chips til børn.
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Fejekost  (Sapu)

Næste alle hjem i Indonesien har 
denne fejekost, som er lavet af strå fra 
kokospalmeblade.  Det er almindeligt 
at se de indonesiske kvinder feje foran 
deres huse tidligt om morgenen, når 
solen står op.

Flettet bakke (Tampah)

Bakken bruges til madvarer og til at 
tørre ris i solen.

Plakat med traditionelle huse (Rumah Adat)

Indonesiens mange forskellige etniske grupper har forskellige 
former for arkitektur på deres huse.
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Aviser (Surat kabar/koran)

Aviser på engelsk og indonesisk.

Cigaretter (Rokok)

Gudang Garam er den største 
producent af cigaretter i Indonesien. 
Cigaretterne indeholder nelliker, 
som giver en sødlig lugt, man 
finder over hele landet. Mere 
end 30 % af befolkningen ryger. 
Størstedelen af rygerne er mænd. 
En stor del af befolkningen 
arbejder for tobaksindustrien, som 
er blandt verdens største. Det er 
hovedsageligt kvinder, der arbejder på 
cigaretfabrikkerne.

Sparegris (Celengan)

Denne sparegris, som ikke ligner en 
gris, findes i mange indonesiske børns 
hjem.
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Sæbe-bobbel redskab

Plastiksugerør viklet om ståltråd. Man 
sætter sugerøret på en pind (ligger i 
kassen) og dypper den i sæbevand, så 
man kan trække store sæbebobler ud 
af den.

Legetøj (Mainan anak)

Balloner, modelervoks, papirvifte mm.

Meget legetøj er hjemmelavet og 
sælges på gaden.

Snurretop (Gangsing)

Snurretoppen er lavet af bambus. Ved 
at trække i snoren får man den til at 
snurre. Det har været et populært 
legetøj i Indonesien i mange år.
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Bambuslegetøj

Mange instrumenter og legetøj i 
Indonesien er lavet af bambus.

Plakat med traditionelle indonesiske musikinstrumenter (Alat 
musik tradisional)

Gamelan kaldes et traditionelt indonesisk musik orkester. Det 
kommer af det javanesiske ord ’gamels’ som betyder ’at slå med 
hammer’. Musikerne sidder på gulvet og spiller på bronze gonger 
og forskellige metallofoner, xylofoner og fløjter. Der kan være 30-40 
musikere i et orkester. Gamelan kommer oprindeligt fra øerne Bali 
og Java.

Læs mere på www.javagamelan.dk.

Bamusfløjter (Seruling)
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Anders And blad (Donal Bebek)

Anders And på indonesisk. I denne udgave er han bl.a. på besøg i 
Danmark.

Klipklapper (Flip flop)

Det mest almindelige fodtøj i 
Indonesien, hvor det altid er varmt. 
De er  også praktiske på toilettet, hvor 
der ofte er vådt.

Indonesien – Natur og kultur

Fotobog der bl.a. beskriver landets 
natur, befolkning, religion og kultur.
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Riski fra Merapi

Fotobog der beskriver hverdagen hos 
Riski, der bor på en vulkan.

Umar fra Yogyakarta

Fotobog der beskriver hverdagen hos 
Umar, der bor på Java.

Folk i Indonesien

Fotobog med billeder af forskellige etniske grupper i Indonesien.


