
 
                  Junglens sprog 
 
Personnavne 
Som en naturlig understregning af jungletemaet kaldes alle i flokken ved junglenavn . 
Alle får ved optagelsen til f.eks. ved fuldmåne møde et ulvenavn .Under optagelse ceremonien 
fortælles, hvilke dyr man er opkaldt efter, og hvilke egenskaber dyret har. Til sidst forklares i 
hvilken sammenhæng navnet forekommer i jungle bøgeren . 
Husk på, at det udelukkende er juglen bøgerne og i førsterække Mowgli fortællingernes navnestof, 
man bør  anvende. 
Dyr med dårlig egenskaber og dårlig ry i junglen, son f.eks. Shere Khan og Tbaqui, opkalder man 
selvfølgelig ingen efter, og navne de er rent sprogligt kan give anledning til misforståelser (Mor, 
ko) Bør man selvfølgelig også undgå. 
 
Stednavn m. m. 
Der er også andre områder der vigtig , hvilke ord vi bruger for at få den rette stemning f.eks. kan en 
tur være ”en jagt i junglen ” et Lejrbål er ”den røde blomst”, samlingsstedet en tur til rådsklippen , 
en å, der liggeren ruten er Waingunga o.s.v. 
 
Stednavn 
Seeoneebjergne           Tilholdssted for Mowglisulvefolk 
Waingunga                       Floden gennem junglen 
Oodeypore                        Kongens stad, hvor Bagheera fødes i fangeskab 
Kanhiwara                        Den engelske residens 
Bhurtpore                         Landsby, udryddet at Hthi og hans sønner 
Kolde huler                       Forladt ruinby i junglen – abernes tilholdssted 
Dekkan                             Området mod syd – dholernes hjemsted 
Hulen                                Mowglis ”hjem” 
Rådsklippen                     Ulvesmødested  
Fredsklippen                     Klippeskær i Waingunga , der kommer til syne under tørke 
Dødens sted                      Biernes boplads 
Dhaktræet                         Mowglis og Gråbrors mødested        
Det hellige figenntræ        Mødested for landsbyens mænd 
 
Andre navne og omskrivninger 
Den røde blomst                Ild 
Månens sakal                    Aftenstjernen 
Thas røst                           Torden 
Flyven stok                       Spyd, pil 
Stikkende flue                  Geværild 
Panterfælde                      Hytte           
Macha                             Platform lavet af rafter og anbragt på marken som sæde for mænd , 
                                         der skal jage fuglene bort 
En enkeltfod                      En mand  
Ankus                                Pigstok /(ligner en lille bådshage) 
Dødsæble                          Giftigt pigæble 
De små folk                       Bierne  



 
Navne til Ledere: 
 
        

Navn                                       Betydning                                  Egenskab 
  Akela                                            Førerulv                                        Styrke 
  Baloo                                            Brun bjørn                                     Klogskab 
  Baghera                                         Sort panter                                    Smidighed 
  Raksha                                          Hun-ulv                                         Omsorg 
  Messua                                          Landsbykvinde                              Kærlighed 
  Kaa                                               Kvælerslange                                 Styrke 
  Phao                                              Ny føreulv                                     Myndighed 
  Pudmini                                          Hunelefant                                     Klogskab 
 
Navn til ulvene: 
 
Mowgli mennskeunge klogskab 
Ikki hulepindsvin tålmodighd 
Rann glente Skarpt syn 
Mang flagermus lydløshed 
Hathi elefant tavshed 
sambhur hjort hurighed 
Tha elefant klogskab 
Msya Vild bøffel God hørelse 
Gråbror ulv Hjælpsomhed 
Rama tam bøffel Lydighed 
Kamya Vogter dreng Vagtsom 
Nilghai okseantilope Styrke 
Chil Gente Skarpt syn 
Sahi Hulepindsvin Tålmodighed 
Jacala krokodillle Årvågenhed 
Thuu Brilleslange Påpasselighed 
Won-tolla    udflytterulv Tapperhed 
Chikai rotte Behændighed 
Ferao spætte Iver 
Oo skildpadde Stilhed 
Rikki desmerdyr Mod 
Tikki desmerdyr Mod 
Tavi desmerdyr mod 
Darzee skrædderfugl Venlighed 
Chuchundra moskusrottte beskedenhed 
Karait Støvbrun slange Hurtighed 
Chua rotte Behændighed 
Toomai elefantdreng Trofasthed 
Kala nag elefant Klogskab 
Barasingh kronhjort Styrke 



Sona Himalayabjørn Mistænksomhed 
Mimaul Fasan Årvågenhed 
 
 Junglenavn der ikke bør anvendes: 
 
Tabaqui Sjakal Fejhed 
Shere Khan tiger praleri 
Mor påfugl snaksalighed 
Buldeo landsbyjæger Løgnatighed 
Bandarlog aberne Flygtighed 
Mao påfugl Snaksalighed 
Ko krage nøjsomhed 
Dholer rødehunde Vildskab 
Nag brilleslange ondskab 
 
Junglenavnenes udtale 
 
En tryksteg ’ angiver, at trykket skal lige på den stavelse, der kommer efter stregen. To prik¨ efter et 
bogstav angiver, at bogstavet skal udtales med land lyd. 
 
Akela A’ke-la 
Bagheera Ba’gir-a 
Baloo Ba’lu 
Bandarlog ’bån-dar-låk 
Barasingh ’ba-ra-sing 
Bhurtpore ’bø¨t-pu¨r 
Buldeo Bul’de-o 
Chikai ’tji-kai 
Chil ’tjil 
Chua ’tju-a 
Chuchundra Tju’tjun-dra 
Darzee ’dar-si 
Dewanee Di’wå-ni 
Ferao Fe’ra-o 
Gidurlog ’gai-dur-log 
Jacala ’dja-ka-la 
Julgle ’djång-le 
Kaa ’ka 
Kamya ’ka¨mai¨ 
Karait Ka’ra-it 
Macha ’ma-tij 
Mao ’ma-o 
Minaul ’mi-naul 
Mor     ’mår 
Mowgli ’mau-gil 
Nag ’nak 



Nathoo ’na¨tu 
Oo ’o 
Odeypore ’u¨di-på¨ 
Phao ’fa-o 
Raksha ’rak-sja 
seeonee ’sæj-ou-ni 
Shere khan ’sjæ-re’ka¨n 
Sona ’so-na 
Tabaquita Ta’ba¨k-i 
Toomai  ’tu-mai 
 


