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Fem europæere sidder i Mumbai og sveder. Det er i sig selv 
ikke nogen sensation, for alle, der befinder sig i Mumbai, ja de 
fleste steder i Indien, i juli måned, sveder. Men disse fem unge 

backpackere sveder ud over det sædvanlige, fordi de hver er iført et 
tungt, sort jakkesæt med tilhørende strikket pullover og slips. Det 
lyder fuldstændig tåbeligt med en sådan mundering midt i den in-
diske sommervarme, men der er mening med galskaben. De fem er 
blevet håndplukket (for deres exceptionelle evne til at se hvide ud) til 
at spille engelske journalister i en bollywoodfilm. Og som alle ved, 
er der jo altid koldt i England, og alle engelske journalister rend-
er rundt i strikkede pullovers, slips og jakkesæt. Men lad os vende 
tilbage til de svedende stakler på filmsettet senere for at se, om de 
siden hen blev internationale filmstjerner (hvis du aldrig har hørt 
om filmen Chocolate: Deep, Dark Secrets, kender du allerede svaret).

Men bollywoodfilm? Er det ikke noget med endeløse, dårligt la-
vede film med sang og dans, der er så kitschede og kiksede, at man 
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kun kan nyde dem med ironisk distance? Desværre for en bog, der 
er skrevet for at mane fordomme om indiske film i jorden, så er svar-
et delvist ja. Endvidere kan man få bekræftet gennem sjove klip på 
YouTube, at indiske film desuden kan være dårlige kopier af ameri-
kanske film, og så er der vel egentlig ikke mere at hente. Det skulle 
da lige være det, at der også er gode indiske kopier af amerikanske 
film samt rigtig dårlige kopier af sydkoreanske og japanske film. Så 
har vi fået det på plads, og nu kan du stoppe med at læse. Nej, vent, 
for der er også indiske film, der er intet mindre end fantastiske, og 
som suverænt kan give Hollywood-produktioner baghjul. Og det er 
dem, som kan gøre én forelsket i indiske film. 

Denne bog er en blid introduktion, en guide samt en kærlig-
hedserklæring til indisk film og især til  hindifilm — de såkaldte 
bolly woodfilm. Bogen her beskriver blandt andet bollywoodfilm-
ens særlige masala-genre, bollywoodfilmens udvikling, filmpro-
duktion en og økonomi, samt bollywoodindustriens skamløse ko-
piering af film fra andre lande. Du vil blive præsenteret for nogle af 
Indiens andre filmindustrier samt de mest basale begreber og fæ-
nomener inden for den indiske filmverden. Værktøjer, der er gode 
at have, når man skal nyde og dechifrere filmene. Bollywoodfilm 
opleves trods alt bedst med en blanding af beundring og vantro, og 
de er sjovere og mere gribende, når først man lærer at afkode det, 
der gemmer sig bag de farverige kostumer. Filmene åbner sig, når 
man har et indblik i den kaotiske og kreative industri, der ligger 
bag.

Bagerst i bogen er der desuden en lille oversigt over et par film, 
der er gode at starte med, og som jeg klart anbefaler, samt en liste 
over nogle skuespillere og skuespillerinder, som efter min mening er 
værd at stifte bekendtskab med. For det er med bollywoodfilm lidt 
ligesom med det brændte barn og ilden; hvis man først kommer til 
at se en rigtig dårlig en af slagsen, så er man for evigt skadet og vil 
aldrig kunne få sig selv til at se selv den korteste  hindifilm. 
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Når det med kærligheden så er sagt, betyder det ikke, at alle de 
film, du kommer til at læse om, får en blid medfart. Så fantastiske, 
medrivende, morsomme og dramatiske som de gode af slagsen kan 
være, lige så tåbelige, amatøragtige og ligegyldige er de dårligste af 
slagsen. Men dem taget i betragtning, så ændrer de ikke på det fak-
tum, at der er noget helt særligt ved indisk film, og det er dét, denne 
bog handler om. Hvis man generelt er interesseret i film og kultur, 
så  hverken kan eller bør man ignorere indiske film.

For verdens største filmindustri ligger ikke i uSA, men i Indien. 
Verdens mest kendte mand er ikke Tom Cruise eller nogen anden 
Hollywoodstjerne, men en inder ved navn Amitabh Bachchan. “Det 
kan da ikke passe”, tænker du måske, “for ham har jeg da aldrig hørt 
om”. På trods af din ellers skarpe argumentation, og det faktum at 
Hollywood dominerer på den vestlige halvkugle, er det de indiske 
film, som dominerer kloden.  Hindifilm ses overalt i Asien, Afrika, 
Rusland og i østeuropa. Derudover er der et ikke ubetydeligt antal 
folk i uSA, Canada, England og Australien, der ser med, når Indiens 
filmstjerner slippes løs på det store lærred og verdens tv-skærme. 
Den indiske filmindustri har måske ikke verdens største filmøko-
nomi, men den producerer det største antal film til det største pub-
likum. Et publikum, der forventer lidt af det hele, så forbered dig på 
seriøse dramaer, løsslupne komedier, melodramatiske kærligheds-
historier, sang, dans og kung fu-inspirerede slåskampe. Velkommen 
til Bollywood. 



www.natfilm.dk
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I 2006 var det den smukke Rani 
 Mukherjee, der fik lov at pryde Natfilm-
plakaten. Venligst udlånt af CPH:PIX.
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I Vesten er det ingen luksus at gå i biografen. Selv om de fleste 
biografer forlanger ublu priser for et par timers underholdning, 
er det dog de færreste af os, der har måttet opgive et måltid for 

at få en plads i salen. Hvis det var prisen, havde de fleste nok ventet 
på, at filmen kom på dvd eller i fjernsynet. På trods af den stadigt 
støt voksende indiske middelklasse, er det for mange indere netop 
prisen for et måltid, de må betale for at gå i biffen. Alligevel går selv 
de fattigste mennesker i biografen i Indien, og derfor vil de selvføl-
gelig gerne have valuta for pengene. De vil have drama, sang, dans, 
skurke, helte, familieskandaler, kærlighed og komik. Vil man være 
sikker på at få alt det, er det bedste bud nok at se en film i bolly-
woodstil.

Bollywoodfilm bliver lavet i Mumbai (tidligere Bombay indtil 
1995), som er Indiens mest befolkede by og landets ubestridte un-
derholdningscentrum. Bollywood er et sammentræk af ‘Bombay’ og 
‘Hollywood’, et navn den engelsktalende presse fandt på i slutningen 

BOLLYWOODFILM 
OVer heLe kLODen

KAPITEL 1
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af 1970’erne. Før da hed filmene bare  hindifilm, da sproget i filmene 
fra Mumbai overvejende er  hindi. Beteg nelsen ‘bollywoodfilm’ er 
blevet modtaget med blandede følelser blandt indiske kritikere og 
den indiske befolkning, da beteg nelsen kan opfattes som nedla-
dende, og det insinuerer, at  hindifilmindustrien blot er en kopi af 
Hollywood. ‘Bollywood’ kan opfattes som et begreb, der helt ignore-
rer, at den indiske filmindustri har udviklet sig parallelt med Holly-
wood-industrien og derfor ikke er en indisk version af Hollywood. 
Yderligere er  hindifilm heller ikke de eneste film, der produceres 
med stor succes i Indien. Derfor er titlen på denne bog egentlig også 
misvisende. Men En introduktion til  hindi-, tamil-, telugu-, malaya-
lam-, oriya-, punjabi-, kannadafilm med flere har ikke den samme 
klang som Bollywoodfilm — en introduktion, så heraf titlen. 

På trods af folks blandede følelser har begrebet bollywood sat sig fast 
og bruges i stor stil, også i Indien, og jeg vil da også kalde filmene fra 
Mumbai både  hindifilm og bollywoodfilm, da begge dele er anerkend-
te betegnelser for film på  hindi med sang, dans og masser af masala.

En ganske alminde-
lig indisk mur fyldt 
med filmplakater. 
Her i delstaten 
Andhra Pradesh er 
det selvfølgelig de 
lokale telugufilm, 
der er bagtæppet 
for bylivet. Foto: 
Katrine Brøndsted, 
2005.
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Bollywoodfilm er udbredt over hele kloden, og at du sidder med 
denne bog er et tegn på, at flere og flere selv her i Norden falder for 
de eksotiske film, der er kendt for at byde på drama, drama og atter 
drama. Filmene er ofte tre timer lange (hvis ikke mere), fyldt med 
sang og dans, og de kan overvælde én, så man får lejlighed til både at 
grine og græde. Vi har fået bollywooddans på aftenskoler og til pol-
terabend, bollywoodinspireret musik og dans i mobil- og togrekla-
mer, bollywoodfilm på filmfestivaler og i tv. 

En af Danmarks forhenværende filmfestivaler, Natfilmfestivalen, 
havde bollywoodfilm fast på programmet fra 2002, hvor de lagde 
stærkt ud med Lagaan, der vandt publikumsprisen og fik dansk bio-
grafpremiere. året efter var det endnu en  hindifilm, Devdas (2002), 
der løb med publikumsprisen. Lige siden 2002 var bollywoodfilme-
ne nogle af festivalens mest eftertragtede, og der var ofte ekstrafore-
stillinger med netop disse film. I 2006 tog festivalen konsekvensen 
og havde bollywoodstjernen Rani Mukherjee på årets festivalplakat. 

Og det var på netop Natfilmfestivalen, at jeg i 2004 for alvor fik 
øjnene op for bollywoodfilm. Det var den absurde blanding af latter 
og tårer, det vækkede i mig, der fik mig overbevist om, at  hindifilm 
kan noget, ingen andre film kan. Filmen, jeg så, hed Kal Ho Naa 
Ho, og mod slutningen leverer filmens helt, spillet af ingen andre 
end megastjernen og hjerteknuseren Shah Rukh Khan, en scene så 
hjerteskærende, at selv papfigurerne i lobbyen fældede en tåre. Men 
det mystiske var, at Shah Rukh overspillede på det groveste, og på 
trods af det blev jeg revet med og græd, så mit hjerte var ved at bri-
ste. Samtidig med at tårerne trillede, måtte jeg grine ad mig selv for 
at lade mig rive med af dette tåbelige og klovneagtige overspil. Da 
vidste jeg, at jeg havde tabt mit hjerte til Indiens filmindustri. 

Nu er Natfilmfestivalen desværre ikke mere, men så er det godt, 
at DR giver os muligheden for at se indiske film hjemme i stuen. 
Alle rede i 2003 kørte temaserien “Indian Summer” på DR2, hvor 
der blev vist Devdas, Dil Se.. (From the Heart), Shakti (The Power) og 



Company samt de britiske ‘indvandrer’-satireprogrammer “Curry 
nam nam” og “Familien Kumar i nr. 42”. I foråret 2010 viste DR K 
en bollywoodfilm hver lørdag heriblandt perler som Devdas og Om 
Shanti Om.

Bollywoodfilmene har også ført en masse øvrige begivenheder 
med sig. Selv Fælledparken i København har bollywooddans på pro-
grammet om sommeren. Rundtomkring på storbyens klubber danses 
der til bhangra-musik, der stammer fra delstaten Punjab, men har 
spredt sig som populær dansemusik over hele verden. Og i 2011 viste 
filmfestivalen CPH:PIX tamilfilmen Endhiran fra 2010. 

Verdens sejeste bak-
kenbarter på den on-
deste robot i tamil-
filmen  Endhiran. 
Venligst udlånt af 
Sun Pictures/ Fusion 
Edge Media. 
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Hvis man ikke er bekendt med bollywoodfilm, kan man 
godt blive forvirret og frustreret, når filmens hovedper-
soner pludselig bryder ud i sang og dans midt i det hele. 

Man kan ryste på hovedet over, at filmen skifter fra at være et drama 
til så pludselig at blive et lystspil eller en romantisk komedie. I en 
film som Dil Se.., der omhandler noget så alvorligt som terrorisme, 
kan det måske virke underligt, at tematikken og konflikterne skal 
illustreres med sang og dans — blandt andet i en scene, hvor bomber 
sprænges rundt om det dansende par. Men ikke kun dans afbryder 
filmplot i Indiske film. I hævnforvekslingsdramakomedien Amar 
Akbar Anthony fra 1979 afbryder man gerne det højspændte drama 
for at se Anthony (Amitabh Bachchan) fuldemandsvrøvle i flere mi-
nutter til sit eget spejlbillede. Andre konventioner end i vestlige film 
gør sig altså gældende.

Men forventer man genreblandinger, plotafbrydelser og sang og 
dans, bliver man sjældent skuffet, da alle mainstream-bollywoodfilm 

en knIVSpIDS MASALA
KAPITEL 2
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(ja, de fleste mainstreamfilm fra hele Indien) følger denne formel: Fil-
men varer ca. tre timer og har fem-seks sang- og dansescener (gerne 
optaget forskellige steder i Indien og rundtomkring i resten af verden), 
højspændt kærlighedsmelodrama og falden på halen-komik. Hvad 
der kan virke som et miskmask af genrer, er i virkelighed en en genre 
for sig: masala-genren. Begrebet er lånt fra det indiske køkken, hvor 
masala betyder ‘krydderi’ på  hindi og er en blanding af mange forskel-
lige krydderier. Som i indisk madlavning blander  hindifilm en masse 
elementer for at skabe den rette oplevelse, og derfor kalder man ho-
vedgenren i bollywoodfilm for masala. 

nAu rAS — De nI FØLeLSer

En af de mange ingredienser i filmene er de ni følelser, der altid skal 
være til stede. Superstjernen Shah Rukh Khan fortæller: 

Vores film er ikke lineære, vores film er ikke karakterbaserede, de 
har ikke kun ét tema, og de holder sig ikke til én følelse. De har det 
hele. I Indien har vi noget, der hedder nau ras, som betyder noget i 
retning af ni følelser. […] Eller ni stadier eller ni forskellige måder 
en person kan reagere i forskellige situationer, hvad enten det er 
vrede, glæde, sorg, godhed, ondskab, eller hvad det nu er.”

Nau ras er i store træk: kærlighed, glæde, forundring, fred, vrede, 
mod, sorgfuldhed, frygt og afsky. Shah Rukh tilføjer: “Vores film har 
det hele: De har romantik, de har kærlighed, de har action, de har 
dans, de har slåskampe.” En inder, der måske har ofret et måltid for 
en tur i biffen, føler sig forståeligt nok snydt, hvis der kun er én ras. 

De enorme filmplakater, der reklamerer for indiske film, og som 
pryder alle indiske byer, indeholder derfor også flere følelser. Skønt 
de fleste filmplakater i dag er vinyltryk, bliver der stadig produce-
ret kæmpe håndmalede plakater. Og det er især i Sydindien, hvis 
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mainstreamfilm også går ind under genren ‘masala’, at plakaterne 
stadig produceres. Og plakaterne er så store, at selv travle menne-
sker, der går forbi dem på gaden, ikke kan undgå at blive draget ind i 
filmens univers. Derfor fremstår personerne på plakaterne nærmest 
som kæmpe guder, der kigger ned på befolkningen. 

M.P. Dhakshna er muligvis en af de mest talentfulde plakatkunstnere 
i delstaten Tamil Nadu. Lige siden han var barn, har han været fasci-
neret af de store filmplakater. 

jeg kommer fra en lille by. Hver gang jeg gik i biografen som barn, 
blev jeg imponeret over plakaterne uden for biografen. jeg vidste, at 
det var dét, jeg ville — male filmplakater. 

Det fik ham til at tage til Tamil Nadus hovedstad Chennai, for i de små 
landsbyer kan man kun male butiksskilte, fortæller han. Men ifølge 
Dhakshna er det ikke lige spændende at male plakater til alle slags film. 

jeg kan godt lidt at lave layout til actionfilm, for der er flere element-
er at lege med, større spillerum til at lade min fantasi løbe løbsk. 
[… Plakater til film med] kærlighedstemaer har kun én kvinde, én 
mand og en pæn baggrund. 

M.P. Dhakshna 
— lille maler, stor 
plakat. Venligst ud-
lånt af Tara Books 
fra The 9 Emotions 
of Indian Cinema 
Hoardings, 2007.



Får vestlige filmplakater til at blegne. 
Venligst udlånt af Tara Books fra The 9 
Emotions of Indian Cinema Hoardings, 
2007. 






