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Smilets by, /rhus !uristforenings slogan fra 1938, er en af de steds-
betegnelser, som du vil støde på i denne artikel. I samme pr-skuffe  nder 
vi også solskinsøen og /stersøens perle, dvs. Bornholm.

Crtiklen handler om uformelle betegnelser for steder i Danmark 
i form af et- eller  erordsbetegnelser EfF Københavnstrup, solskinsøen 
og /stersøens perleG. Haterialet stammer fra en ordbog over uformel 
sprogbrug i dansk, som jeg arbejder på. I den indledende del af artiklen 
knJtter jeg nogle generelle kommentarer til en del af betegnelserne, 
og jeg kommer ind på sammensætninger EfF amagernummerpladeG. I 
artiklens anden del gør jeg rede for nogle aspekter af ordbogsprojektet. 
Lndelig består artiklens sidste del af ordbogsartikler med omkring 
hundrede geogra ske betegnelser.

Mdeladt af denne artikel er andre betegnelser inden for emneområ det 
geogra  af følgende slagsN steder uden for Danmark EfF :adamgræskarG, 
adverbiale forbindelser EfF over thereG, indbJggerbetegnelser EfF silde-
perker O bornholmerG og gennemsnitsborgere EfF IvanG.

Pæserne er Jderst velkomne til at sende mig supplerende bidrag 
til emnet for denne artikel.

56(78/"809(02/-&
Fædrelandet
QRooola, har lige overstået engelsk skriftlig eksamen .. Suuck den var easJ, 
skrev om nummer 3, som var man skulle skrive et brev til en udenlandsk 
person der kom til DK og man skulle fortælle lidt om hverdagslivet i DK og 
sådanV EWWW.hol.dk 2003G. DK kaldes Danmark i citatet med en tidstJpisk 
forkortelse. Cndre uformelle sJnonJmer er Dannevang, dronningeriget, 
kongeriget, :or Danmark. Zrdklassemæssigt er det en broget samling, 
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der er illustrativ for spændvidden i uformelt dansk. Pæg også mærke til, at 
nogle af ordenes stilværdi afhænger af konteksten[ kongeriget er ikke i sig 
selv uformelt, men kan bruges i en uformel sammenhæng.

*andsdele
\i danskere er mest kreative, når vi rakker ned, rosen har trangere kår. 
QClle rakkede hinanden ned ] Erakke op var der ikke no^et der hedGV, citat 
BennJ CndersenN QDa jeg mødte digV. _alden befordrer den sproglige 
op ndsomhed, og ikke mindst på nettet er lunten uhJre kort.

De danske landsdele driller hinanden i al godmodighed. Set fra 
hovedlandet, det mørke Jylland, er Sjælland Djævleøen, eller bare /en for 
ikke at tale om Svensk Congo. SJn er usJnlig i denne duel.

aogle nJere betegnelser, der bruges om geogra sk-økonomiske 
forskelle, er de malende udtrJk den rådne banan over for den fede pølse. 

København og omegn
Hovedstaden får et bondsk skær over sig i form af Kjøvenhavnstrup 
Emed stave]udtalevarianterN Kjøbenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, Køben-
havnstrupG. Så er det mere storbJsmart at forkorte den KBH eller på en-
gelsk CPH, vi har vel været ude at  Jve !

Cmager har c ligesom Sjælland c betegnelsen Djævleøen og i til gift 
det absolut afstandtagende Lorteøen c med historisk baggrund. den er i 
dette univers ikke kendt for noget positivtN amagernummerplade Ea ang 
lændetatoveringG, amagerkys Eskalle, stød med pandenG m. . SJd for 
København er Cmagers sproglige pendant Ishøj, der indgår i ishøjpalme 
eller ishøjspringvand Ehestehale oven på hovedetG med sJnonJmet 
brøndbypalme.

StorbJen aeW eork ENevørk, Det store æbleG er referenceram  men 
for bJdele og hele bJer i Danmark, der nu ikke skal ende på -bro eller -borg, 
næh nej, det giver mere street cred med Nørre-, /ster- og Vesterbronx, og 
Sønderbronx og Skanderbronx er mere cool end Sønderborg og Skander-
borg. _adekampe mellem demonstranter og politi er den historiske bag-
grund for Nørrebrosten og Ground 69, med hentJdning til aeW eorks 
_round fero. Zg aordvestkvarteret i København konnoterer som Nord-
læder vest og Nordværst til motorcJkler og sociale problemer c det er ikke 
her, men i mere velstillede bJdele man ser folk iført egnsdragt i form af 
pels.

 På (hristianshavn c kort og indforstået kaldet Havnen c  nder 
vi Benenden omkring gaderne Prinsessegade, Burmeistergade og Bro-

Torben Christiansen



279

bergsgade. KrJdser vi Prinsessegade, er vi i fristaden (hristiania, der 
også kaldes Staden eller blot CA. Her  gurerede Pusher Street i en 
årrække på Kraks kort. Lt par ejendomsmæglerstenkast c og vi er på 
Bryggen, kort for Islands BrJgge, eller vi kan snuppe Knippelsbro over 
til :ayonnaisekvarteret nær Kongens aJtorv med gaderne Paksegade 
og de nu forsvundne Hummergade og Størestræde. Lt smut herfra ligger 
:inefeltet, kvarteret omkring Kongens aJtorv og aikolaj Plads, der er 
velforsJnet med vandingssteder. Pisserenden eller blot Renden er det 
ligefremme navn på kvarteret i den modsatte ende af indre bJ, omkring 
Sankt Peders Stræde, !eglgårdsstræde og Parslejsstræde.

 Cndre københavnske gadenavne er Faldpåknæ Allé ESalkoner 
Cllh, råber på at blive omdannetiG, Hammerslags Allé EBredgadeG og 
Strassen Eet af de få tJskinspireredeG eller Gaden EIstedgadeG c og så det 
fra tra kmeldingerne kendte Chokoladekrydset ved !oms Sabrikker.

\ed Have foreningen HusikbJen i Københavns sJdvestkvarter kal-
des et beboet område ved nogle kanaler for Lorterenden c så lJder det 
alligevel mere indbJdende på den nærliggende Guldkysten. Zmrådets 
selvbJggerhuse minder om (hristiania.

Lndelsen -er er produktiv i dannelsen af uformelle ord, der også 
indebærer en afkortning[ det er tJpen fritter O fritidshjem. I København 
 nder vi Dammeren EDamhussøenG, Genneren E_enforeningspladsenG og 
Rådderen EjådhuspladsenG.

Provinsen
Da jeg læste artiklen Qaavngivning med slangstednavneV af \ibeke 
Dalberg m. . E1976G,  k jeg et par gedigne overraskelser. Den første 
var, at Skanderborg er blevet kaldt Skanderleipzig[ det hentJder enten 
til Skanderborg som handelsbJ eller til, at det tJske PuftWaffe i 1944 
indrettede sit administrative hovedkvarter for Danmark i Skanderborg. 
SJnonJmt hermed hører man nu Skanderbronx, og i SønderjJlland har vi 
Sønderbronx ESønderborgG.

 aJe for mig var også Nagasaki, der bruges sporadisk om aakskov, 
og de charmerende Lemhul EPemvigG og Vordinghul E\ordingborgG.

 Den nJe, smalle Srederikshavn Kommune kaldes Gazastriben, 
og Pimfjorden benævnes Klisterkanalen, udsprunget af norsk-vittigheder 
ligesom fF eksplosionsmajs EpopcornG.

 aede ad kJsten ud til Vestervovvov E\esterhavetG ligger surfer-
området Cold Hawaii, og på den jJske østkJst  ndes som allerede nævnt 
Smilets by E/rhusG.

Smilets by U om stedsbetegnelser i en ordbog ...
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7ine favoritter
aavne med ordspil, pointer og billeddannelse taler til min personlige 
form for humor, men der er jo frit valg for alle. Her  nder vi G-strengen 
E\ejlefjordbroen, mellem Bredballe og !rekantområdetG, byens dummeste 
hjørne ESiolstræde]Store KannikestrædeG, Det Røde Hav Een sø på \estre 
Kirkegård i København med gravsteder for prominente socialdemokraterG 
og Livets vej E!agensvejG med en fødeklinik og et kapel i hver sin ende.

:6(;,0&(40<'%/&8&#,/(83(%/(,0-),.(,1%0(23,0"%$&(-8/'9
‘Slang;
Haterialet til denne artikel stammer som nævnt fra en ordbog over uformel 
sprogbrug i dansk, som jeg arbejder på. Mformel sprogbrug omtales 
ofte under ht som nslang^, men strengt taget udgør slang kun en mindre 
delmængde af uformel sprogbrug. Ct de nere nslang  ̂er næsten lige så svært 
som at karakterisere nattergalens sang c og dog er man ikke i tvivl, når man 
hører dens sonore toner. Der  ndes ikke en alment accepteret de nition af 
nslang^, men mange vil være enige i det følgende Emed inspiration fra Bom 
1955N81GN

 Slang er et lavt stiltræk med bevidst afvigelse fra neutral stil.• 
 Slang er uhøjtideligt, ofte humoristisk og ofte billedligt.• 
 Slang  ndes ofte i dagligdags talesprog.• 
 Slang kan markere tilhør til en gruppe.• 

<vad indeholder ordbogen=
Da det er umuligt at trække en skarp og operationel grænse for nslang^, 
og da ikke to mennesker vil have samme opfattelse af alle ords stilværdi, 
har jeg valgt at medtage ord og udtrJk fra hele det interessante brede 
felt, som man under ht kalder nuformel sprogbrug^. Det dækker over 
slang, jargon EgruppesprogG, fagjargon EfF om sportG, argot EfagudtrJkG, 
dagligsprog, talesprog, uformelt, folkeligt, spøgende, nedsættende, vul-
gært, tabu, anstødeligt, børnesprog, eder, skældsord, kortformer EfF demo 
O demonstrationG, forvanskninger EfF Toulouse O TølløseG, navne på steder 
og personer, narreærinder m.v. I det følgende bruger jeg slang i betJdningen 
nuformel sprogbrug^.

Hvad angår strategien for udvælgelse af ord og udtrJk kan jeg 
fuldt ud tilslutte mig The Concise New Partridge Dictionary of Slang and 
Unconventional English E2008NiFGN

Torben Christiansen
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jather than focus too intentlJ on a precise de nition of slang or 
on Whether a given entrJ is slang, jargon or collopuial Lnglish, 
We take full advantage of the Wide net cast bJ Partridge When he 
chose to record nslang and unconventional Lnglish  ̂ instead of just 
slang, Which is, after all, Without anJ settled test of puritJ. Re have 
considered for inclusion all unconventional Lnglish that has been 
used With the purpose or effect of either loWering the formalitJ of 
communication and reducing solemnitJ and]or identifJing status 
or group and putting oneself in tune With one^s companJ. C term 
recorded here might be slang, slangJ jargon, a collopuialism, an 
acronJm, an initialism, a vulgarism or a catchphrase. In all instances, 
an entrJ imparts a message beJond the teFt and literal meaning.

I min bog beskrives ikke blot unges sprog, men i princippet alle al-
dersklassers sprog[ det er en ordbog over uformel sprogbrug, ikke en 
ordbog over unges sprog.

Bogen indeholder både ord, der er i brug, og ord der kendes og 
for stås, men måske ikke bruges Eret megetG mere. SJnsvinklen er altså 
sJn kron, og sigtet er en status over slang i nutidigt dansk. Da det er en 
pointe at vise, at nogle af ordene har mange år på bagen, indeholder bogen 
belæg fra de sidste cirka 100 år, jf. dette citat fra den norske forsker Ingrid 
Kristine HasundN QDet at mange gamle slangord stadig henger med i 
ungdomsspråket, er faktisk det som står igjen som den største oppdagelsen 
for meg, etter å ha arbeidet i nærmere ti år med slang.V EHasund 2006N4G. 

De optagne ord skal have en vis udbredelse i fF tid, frekvens, 
genrer, kilder eller miljøer. Zrd, der ganske vist er blevet brugt, men 
ikke har fået nogen udbredelse, er derfor ikke medtaget, selv om de 
kan være både kreative og sjove, eksempelN familieakvarium nrummelig 
familiebil med store ruder^. Derimod har jeg optaget det sJnonJme, men 
mindre billeddannende ord familiecontainer, da det vitterlig har en vis 
udbredelse.

<vad bruges slang til=(
Lt slangord bruges ofte i stedet for et mere neutralt ord EfF stiv i stedet for 
berusetG, men eder er svære at erstatteN Der er altså ikke samme virkning af 
qDet gjorde sandelig ondtr og qCv for satanir. Slang pepper sproget op og 
får tilhøreren til at spidse ører. Hed slang kan man udtrJkke sig humori-
stisk, afslappet eller stærkt, man kan fornøje, overraske eller forarge sin 
tilhører. Slangord fremhæver sig selv som blå kornblomster, røde valmuer, 
hvide margueritter og violette tidsler i en kornmark. QLfter en udbredt 
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talemåde er sproget tankens v æ r k t ø j. ... Han må ikke overse at sproget 
osse er tankens l e g e t ø j.V EBom 1955N89G.

aår man bruger slang, gør man sig umage for ikke blot at give 
udtrJk for et indhold, men også at gøre det på en særlig måde[ slang har en 
udtrJksmæssig, ekspressiv funktion. QDet er ikke bare det, man siger, det 
er måden, altså, at man gør det på.V

Slang bruges ikke mindst inden for livets og samfundets basale 
områderN kroppen, opretholdelse af livet ved at spise, drikke og bruge 
penge, forplantning, seF, familien, steder hvor man bor, samfundets love 
og regler, humør, underholdning, sport, musik, stoffer. Sra navnemateria let 
kan nævnes Lorteøen, Pisserenden, den rådne banan, Toulouse.

Slangord har ikke samme stilværdi
Hange slangord har sJnonJmer, der er mere formelle, og de er således 
uformelle i forhold til et eller  ere sJnonJmer. Derfor er slangordene ikke 
på samme stilistiske niveau hvad angår formalitet[ de er blot uformelle i 
forhold til deres sJnonJmer. LksempelN Svarende til nmeget beruset  ̂har man 
fF døddrukken og c med lavere stilværdi c skidefuld. Sra navnematerialet 
kan nævnes Sundet, der er medtaget, fordi det er mere uformelt end 
/resund. Ingrid Kristine Hasund anfører som eksempel, at det norske 
damene Endamerne^G kan være slang, sat over for det neutrale jentene på 
den ene side og klare slangord som chicksa og beibsene på den anden side. 
QDet viser oss simpelthen noe av det mest vesentlige ved slangen, nemlig 
at slang er et relativt fenomen. Lt slangord representerer alltid et avvik i 
forhold til et annet ord som oppfattes som mer nøJtralt og QnormaltV sV 
EHasund 2006N8G.

aogle ord kan bruges med forskellige stilværdier, fF gammeldags 
eller spøgende. LksempelN monstro. Stilværdien vil da afhænge af den 
sammenhæng, som ordet bruges i.

Kilder og citater
Slangord  ndes i både talt og skrevet sprog. Sor at  nde tJpiske talesprogs-
ord har jeg læst tegneserier, skønlitteratur og sangtekster med meget tale-
sprog, fF replikker. Desuden har jeg naturligvis brugt mine ører.

!il hver eneste betJdning skal der være et citat, der dels dokumen-
te rer anvendelsen, og dels forhåbentlig kan tilføje ekstra information om 
ord og sag, vække til eftertanke, more eller stille tingene på hovedet[ se 
fF citatet vedrørende den rådne banan. Som følge heraf er nogle citater 
længere, end den rene dokumentationsfunktion kræver. (itaterne stammer 
næsten udelukkende fra skriftlige kilder, også når det gælder sangtekster 
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o.l. Knap to tredjedele af citaterne stammer fra internettet, som er en god 
og meget bekvem kilde til almindelige danskeres sprogbrug. aogle trJkte 
aviser er også gode daglige kilder. Københavnske stednavne er særdeles 
godt belagt, bl.a. i Bent tørgensens Storbyens stednavne og i !opogra sk 
københavnerslang på WWW.kobenhavnshistorie.dk]bog]slang]indeF.html, 
og jeg har trukket på oplJsninger fra dem begge.

Aplysninger på stedet eller henvisninger=
Den enkelte artikel gøres så vidt muligt udtømmende i den forstand, at man 
ikke behøver slå op i andre artikler for at  nde de centrale oplJsninger[ kun 
ved supplerende oplJsninger henvises der med “sml.”. Cf dette princip 
følgerN Stavevarianter af opslagsord er optaget med hver sin fulde artikel,  
eksempelvis Kjøvenhavnstrup og Københavnstrup. SJnonJmer er nævnt 
i alle artikler, der tilhører den samme sJnonJmgruppe. Zrd med fælles 
etJmologisk baggrund har hver en forklaring af etJmologien, eksempelvis 
Nørrebronx og Sønderbronx.

Etymologi
\ed nogle ord, der er uigennemskuelige eller har en interessant etJmologi, 
har jeg indsat oplJsninger om denne. Intentionen er at give svar på bruge-
rens umiddelbare undrenN Hvad er baggrunden for ordet eller udtrJkketu 
ZplJsningerne kan fF vedrøre ord fra dialekt, ældre dansk, fremmede sprog, 
ord dannet ved kombination af  ere ord, realia eller eufemistisk brug.

=#&&%08&20
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>/8&,"#.8-% proprium
 Egeogr.G aiels Hemmingsens _ade, 

ved Helligåndskirken i Københavns 
centrum

 " Sor et par år siden blev det foreslået, 
at gaden yaiels Hemmingsens _adez 
skulle døbes om på nJ, denne gang 
til Cnatomigade. Hotiveringen var 
den, at man her ser QKvindernes 
BJgningVi EHistoriske meddelelser 
om København U Årbog 1951, WWW.
absalon.nu 2009G[

 # aiels Hemmingsens _ade hed 
indtil 1881 Pille Helliggejststræde[ 
Kvindernes BJgning blev taget i 
brug i 1937.

84,&%9 sb.
 { -%&('&,0%(84,&%9 Egeogr., narko.G 

salgssted for piller og metadon bag 
Hovedbanegården i København

 " Ln lille fangst i det, som politiet 
i København kalder for ndet store 
apotek  ̂ bag Hovedbanegården, 
hvor man kan købe piller i alle 
afskJgninger, endte med at blive til 

en noget større affære. EPolitiken 
3.3.2006G[

 sml. det skarpe hjørne.
)8/8/ sb.
 { -%/(0?-/%()8/8/
 Egeogr., økon.G de økonomisk 

relativt tilbagestående dele af 
DanmarkN aordjJlland, \estjJlland, 
de sJdligste dele af tJlland og derne 
samt Bornholm

 " Hand og mand imellem siger vi 
med et grumt smil, at København 
ligger i Svensk (ongo, og når vi 
tager hjem fra hovedstadens larm og 
os til den friske gJlleluft i vores del 
af den rådne banan, sJnes vi, at det 
godt nok er sJnd for københavnerne, 
at de må blive tilbage. EWWW.jp.dk 
2009G[

 sml. den fede pølse.
 # den rådne bananN De nævnte dele 

af Danmark har form som en banan.
@%/)0<99%0)899%/ proprium bf.
 Egeogr.G bruges om en stejl bakke, 

bl.a. ved jågeleje og \ejbJ Strand i 

A6(>0&#9$%0("%-('&%-')%&%./%$'%0(#(,0-),.%/
Forklaring til artiklerne
Zrdbogsartiklerne er justeret og forkortet, så de kun indeholder det, som 
er relevant i nærværende artikel. Dog er henvisninger og sJnonJmer 
bevaret.
 Lmneangivelser som fodb. og geogr. står dels for fagsprog 
inden for et emne EfF bur Efodb.G O målG, dels for emneområde alene EfF 
Nørrebrosten Egeogr.G O aørrebroG.

 {  udtrJk
"  citat. (itater er rettet til korrekt ortogra . Mdeladelser i citat er markeret 

med .. Indskud er markeret med y z. Pinjebrud er markeret med ]
 #  etJmologi eller encJklopædisk oplJsning
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aordsjælland samt i skønlitteratur
 " teg koblede mig forholdsvis 

hurtigt til en gruppe og vi arbejdede 
os op igennem aordsjælland til 
jågeleje. Her mødte vi første for-
hindringN Benbrækkerbakken. Det 
gik faktisk udmærket halvvejs op, 
da jeg så begik den fejl at lægge for 
meget vægt på forhjulet. Baghjulet 
skred ud og jeg måtte stå af og 
trække op. EWWW.carstenovergaard.
dk 2006G.

@%/%/-%/ proprium bf.
 Egeogr.G en del af (hristianshavn i 

København omkring gaderne Prin -
sessegade, Burmeistergade og Bro  -
bergsgade, opfattet som et udkants-
område af (hristianshavn

 " I  ere år har (hristianshavn i 
miljøtra kugen haft fokus på kreativ 
og alternativ brug af gaderne uden de 
mange biler og på kanalernes liv eller 
mangel på samme. au er det på tide 
at afprøve nogle gennemdiskuterede 
tra kforsøg i Benenden .. EChristians-
havneren september 2005, WWW.
christianshavnslokalraad.dk 2005G.

)#)%$)<$&% sb.
 Egeogr., relig.G områder i tJlland 

med mange aktive kristne
 " Han valgte at blive i det om-

rejsende cirkus, hvor han også op-
trådte som øksekaster og offer i et 
angreb på en diligenceN Qteg blev 
skudt af hesten to gange om dagen 
c undtagen søndag, for vi var i 
bibel bæltetV. EWWW.amtsavisen.dk 
2008G.

@#'&8/-)2$ proprium
 Egeogr.G bruges om et kvarter med 

mange ind vandrere
 " Disse blev hurtigt fJldt med ind-

vandrere, fra Zdense Kommune s 

Cf samme grund er dette bJggeri i 
dag kendt som Bagdad, og blandt 
enkelte mennesker Bistandbul s ta 
det sidste siger vel sig selv s EWWW.
parlamentet.dk 2004G[

 synonym: Pille Bagdad[
 # dannet af bistand | Istanbul i 

!Jrkiet.
@0*..%/ proprium(bf.
 Egeogr.G Islands BrJgge, et kvarter 

ved Københavns havn, nær ved 
Pangebro

 " I januar 1943  k BrJggen rigtigt at 
mærke, at der var krig. Lnglænderne 
bombede BwR på (hristianshavn, 
men ved en fejl blev der smidt bom-
ber på BrJggen i _unløgsgade og i 
ajalsgade. EWWW.lavdet.dk 2009G[

 # navnet Islands Brygge skJldes, at 
både til Island lagde til i nærheden.

)* sb.
 { )*%/'(-2""%'&%(BCD0/%
 Egeogr.G hjørnet af Store Kannike-

stræde og Siolstræde EQfjolsstrædeVG 
i København

 " _limrende konceptN aaboløs yga-
de i Københavnz. Så slipper man 
da for konstant at skulle banke på 
væggen for at få dem til at skrue ned 
derindei ysvarNz Hin egen favorit er 
hjørnet af Store KanIkkestræde og 
Siolsstræde, bJens dummeste hjørne. 
EWWW.emme.dk 2004G.

E> proprium
 Egeogr.G fristaden (hristiania på 

(hristianshavn i København
 " Lllevilde elektrikere søges til 

(hristianias BJggekontor .. Du be-
hø ves ikke være (Cnit, men du skal 
have kendskab til (C, og du skal 
kunne arbejde hverdage mellem 
kl. 10-14. EUgespejlet Christiania 
44]2006G[
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 synonymN Staden[
 # navnet Christiania spiller både på 

Christianshavn og det gamle navn på 
Zslo, Christiania Ebrugt 1624-1925, 
efter 1877 skrevet KristianiaG.

EB,9,$8-%90*-'%& proprium(bf.
 Egeogr.G krJdset Ballerup BJvej ESre-

derikssundsvejG c jing 4 i Ballerup
 " QKan ministeren bekræfte, at 

det under alle omstændigheder, 
uan  set beslutningen om Srederiks-
sund motorvej, snart bliver nødven-
digt at bJgge en niveaufri skæring 
i det store krJds i Ballerup EQ(ho-
koladekrJdsetVG.V EWWW.folketinget.
dk 2002G[

 # dette krJds ligger tæt på !oms 
_ruppen E!oms SabrikkerG, der bl.a. 
fremstiller chokolade.

E,$- F8G8## proprium
 Egeogr., sportG !hJs vestkJst, der er 

velegnet til sur ng
 " Surfere kalder kJsten ved !hJ 

for (old HaWaii. \indretningen 
og bølgerne skaber de perfekte be-
tingelser for både Windsurfere, 
bræt  surfere og kitesurfere. Det er 
som HaWaii c bare koldere. EWWW.
skovognatur.dk 2009G.

EHF proprium
 Egeogr.G København
 " jJanair planlægger  Jvninger til 

(PH inden for 6-12 måneder. EWWW.
forum.scanair.no 2008G[

 synonym: KBH, Kjøbenhavnstrup, 
Kjøvenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, 
Københavnstrup[

 # stammer formentlig fra CPH 
E(openhagenG som betegnelse for 
Københavns Pufthavn Kastrup.

78""%0%/ proprium(bf.
 Egeogr.G Damhussøen mellem jød-

ovre og \anløse i København
 " Han kan tage i Damhus !ivoliet 

og en tur rundt om Dammeren er jo 
også noget man kan gøre i jødovre. 
EWWW.mingler.dk 2007G.

78//%18/. proprium
 Egeogr.G Danmark
 " Hen under alle omstændigheder 

var det en musikrevolution i Dan ne-
vang, da den dansksprogede n_aso-
lin  ̂1  ̂kom på gaden i 1971 og året 
efter blev overtrumfet af n_asolin  ̂
2^. EPolitiken 10.3.2006G[

 synonym: DK, dronningeriget, kon-
ge riget, Hor Danmark.

7%/(',0&%(!(098/& proprium
 Egeogr.G et område på indre aør-

rebro i København, omkranset af 
/boulevarden, _riffenfeldsgade, 
aør  re brogade og Peblingesøen[ 
om  rå  det har været præget af spe-
kula tionsbJggeri fra slutningen af 
1800-tallet med ejendomme, der 
havde op til  ere baghuse

 " Hange gamle ejendomme i 
Sorte Sirkant var rene brandfælder. 
Mden bagtrapper, med stribevis af 
korridorlejligheder og en hoved-
trappe, som ikke blot var smal, 
men hvor trappetrinnene også var 
frønnede og måske endda knækkede 
eller manglede sine steder. E!ine 
LibJN Til tjeneste, 103G[

 # efter en saneringsplan fra 1971, 
hvor området var markeret med sort-
brun farve.

7%&(ID-%(F81 proprium
 Egeogr.G sø, der ligger på \estre 

Kirkegård i København, omgivet 
af grave med prominente social-
demokratiske politikere og fag-
foreningsfolk, fF statsminister 
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!hor  vald Stauning og Hichael 
PJngsie, medstifter af Dansk 
Crbejdsmandsforbund

 " Sra Stauning og frem Eefter 
1910G ligger partilederne på \estre 
Kirkegård omkring søen EQDet jøde 
HavVG. EArbejderhistorie 1]2006G.

7C<1$%D%/ proprium(bf.
( 5(Egeogr.G Cmager
 " Hvem skal tilmeldes Cmager 

(lassicu ysvarNz Det er sgu lang tid 
siden jeg har været på Cmager, så jeg 
er også med på en tur til Djævleøen. 
EWWW.mcv.dk 2005G[

 synonym: Porteøen[
( :(Egeogr.G Sjælland
 " Sor godt et par år siden blev 

jeg QtvungetV til Djævleøen for at 
begJnde på dJrlægestudiet, hvilket 
jeg dog ikke har fortrudt, da jeg er 
faldet godt til på QtJdeoasenV. Det 
eneste problem er dog tiden som 
gør at jeg ikke altid får a øb for at 
komme på jagt da jeg ikke har noget 
jagt på Sjælland ... EWWW.riffeljagt.
com 2005G[

 synonym: Svensk (ongo, den[
 # efter Djævleøen Eele du DiableG, 

en lille ø ud for Sransk _uJana i 
SJdamerika[ øen var fransk straf-
fekoloni 1851-1942[ den fran-
ske of cer Clfred DreJfus sad her 
1895-99[ klimaet er usundt og  ugt 
umulig, deraf navnet.

7; proprium
 Egeogr.G Danmark
 " Rooola, har lige overstået 

engelsk skriftlig eksamen .. Suuck 
den var easJ, skrev om nummer 3, 
som var man skulle skrive et brev 
til en udenlandsk person der kom 
til DK og man skulle fortælle lidt 

om hverdagslivet i DK og sådan s 
EWWW.hol.dk 2003G[

 synonym: Dannevang, dronninge-
riget, kongeriget, Hor Danmark.

-0,//#/.%0#.%& sb. bf.
 Egeogr.G Danmark
 " Det er sådan på grund af jordens 

rotation om sin egen akse, at solen 
ved /rsdale dukker en halv time 
tidligere frem af horisonten end ved 
Blåvand i \estjJlland. Så tag bare fra 
og nJd oplevelserne i dette hjørne af 
Danmark, der ikke kender sin mage 
andre steder i dronningeriget. EWWW.
naturbornholm.dk 2007G[

 synonym: Dannevang, DK, konge-
riget, Hor Danmark.

J8$-4?9/< >$$K proprium
 Egeogr.G forvanskning af Falkoner 

Allé på Srederiksberg i København
 " Så kører det møgkort c det bliver 

alligevel arkiveret lodret næste 
gang jeg kommer i nærheden af 
Saldpåknæ Clle c det ballade gider 
jeg ikke mere. EWWW.eksperten.dk 
2000G.

J$2%484#0%& proprium(bf.
( 5( Egeogr.G badestrand ved (har-

lottenlund nord for København
 " De marcherede stille videre. 

Skov  vejen slog en bue hen langs 
(harlottenlund Slots hvide stalde og 
drejede så lige ned mod Strandvejen. 
Hed ht kunne de se helt ud af 
skoven, ud over den lille, kunstige 
sandbred QSluepapiretV og det blå 
sund med Hiddelgrundsfortet. E!om 
KristensenN Hærværk, 118G[

( :( Egeogr.G badestrand ved Bellevue 
i Klampenborg nord for København 
med faciliteter tegnet af arkitekten 
Crne tacobsen[ ibrugtaget kl. 7 om 
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morgenen den 19. juni 1932 Edet var 
hundekoldtG

 " Bellevue, også kaldet QSlue-
papiretV, er stedet der vrimler med 
dejlige solbade-babes og friske 
bade-fJre på de varme sommerdage. 
EWWW.redningsvej45.dk 2008G[

 # et ! uepapir er klæbrigt papir, der 
bruges til at fange  uer og evt. dræbe 
dem.

L8-%/ proprium(bf.
( 5( Egeogr.G tomfru Cne _ade, der 

ligger i den gamle del af /lborg 
og huser mange værtshuse og 
restauranter

 " Lt skilt ved værtshuset Prome-
naden, Kastetvej, CalborgN Hvorfor 
tage ecstasJ i Q_adenV når man kan 
få øl til en 10^er på Promenaden. 
EWWW.berlingske.dk 2003G[

( :( Egeogr.G Istedgade på \esterbro i 
København

 " Ln opmuntrende hilsen fra virke-
ligheden som Hus Sorbi-sælgerN .. 
teg bevæger mig fortrøstningsfuldt 
op ad QgadenV EIstedgadeG. Her bor 
så mange dejlige og søde mennesker. 
EHus forbi 58, 2007G[

 synonym: Strassen.
L8M8'&0#)%/ proprium sb.
 Egeogr.G Srederikshavn Kommune
 " Beklager meget kære bJråd 

c jeg mangler en meget mere 
mar  kant optræden i denne sag c 
omkring Ckutberedskab aord øst-
vendsJssel c Q_avastribenV Sre -
de   rikshavn Kommune samt om 
sik  kerhed via transport med Salck 
eller et nødberedskab med en døgn-
lægeambulance i Srederikshavn. 
ENordjyske Stiftstidende 27.4.2007G[

 # efter kommunens lange og smalle 
form.

L%//%0%/ proprium(bf.
 Egeogr.G _enforeningspladsen i 

aordvestkvarteret i København
 " \andalisme c hærværk på _en-

nereni .. Ln forbipasserende ældre 
dame, Ldel Parsen bemærkede d. 
07-07 kl. 22.24, at der blev forøvet 
hærværk mod bagsiden af statuen på 
_en foreningspladsen i København. 
Ldel Parsen .. udtaler, at hærværket 
er så groft, og at det er ren vandalisme 
over for et af _enforeningspladsens 
betJdeligste nationale klenodier, 
som turister fra hele Bellahøj (am-
pingplads kommer for at bese. 
EWWW.genneren.dk 2006G[

 # _enforeningspladsen har fået sit 
navn til minde om genforeningen 
med SønderjJlland i 1920.

L0,2/-(NO proprium
 Egeogr.G den tomme grund efter 

rJdningen af Mngdomshuset på 
tagtvej 69 i København, 2007

 " _odt 200 feststemte mennesker 
havde ved 22.30-tiden fredag aften 
forsamlet sig på den tomme bJg-
gegrund på tagtvej 69, der tidligere 
husede Mngdomshuset c et område 
der af de unge allerede er blevet døbt 
n_round 69  ̂med henvisning til aeW 
eork (itJs n_round fero  ̂hvor !Win 
!oWers stræbte mod himlen indtil 
terrorangrebet den 11. september 
2001. EWWW.ekstrabladet.dk 2007G[

 sml. Mngeren.
LP'&0%/.%/ proprium(bf.
 Egeogr.G \ejlefjordbroen
 " } jegitse .. stammer fra, og bor 

fortsat i !rekantområdet c du ved 
der hvor _-strengen forbinder til 
Bredballe. EWWW.slagtenhelligko.dk 
2005G[

 # navnet skJldes, at \ejlefjordbroen 
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forbinder Bredballe Ei \ejles østlige 
delG med !rekantområdet.

L2$-)8C%0' H$8-' proprium
 Egeogr.G _uldbergs Plads på aørre-

bro i København
 " Som overborgmester er der al 

mulig grund til at skride ind over for 
en eventuel  Jtning af Mngdoms-
huset til Stevnsgade Skole .. Se lidt 
på området, snak med beboerne, 
 nd ud af om folk i forvejen er 
begejstrede for _uldbergs Plads 
Ei folkemunde kaldet _uldbajers 
Plads eller Hunde toilettetG og om 
de er stemte for endnu en politisk 
falliterklæring i deres lokalmiljø .. 
EWWW.paagaden.dk 2007G[

 # _uldbergs Plads og _uldbergsgade 
er navngivet efter forfatteren, pro-
fessor Frederik Høegh-Guldberg 
E1771-1852G, der i begJndelsen 
af 1800-tallet opførte en villa i 
området.

L2$-9*'&%/ proprium(bf.
 Egeogr.G beboet del af SJdhavnen i 

Køben havn
 " _uldkJsten har fået sit  ne navn, 

fordi der er havudsigt og pænere 
huse end i Porterenden bagved. 
EWWW.bt.dk 2001G[

 sml. Porterenden.
F8""%0'$8.' >$$K proprium
 Egeogr.G Bredgade i København
 " Bruun jasmussen har solgt sine 

ejendomme i Bredgade c også kendt 
som Hammerslags Cllh c og lejer sig 
nu ind i lokalerne, hvor der fortsat 
skal afholdes traditionelle auktioner. 
EPolitiken 13.1.2009G[

 # navnet henviser til auktionshuse 
i Bredgade og skJldes nok også 
navne-ligheden med den nærliggen-
de Dag Hammarskjflds Allé EDag 

Hammarskjxld E1905-1961G, svensk 
diplomat og generalsekretær for 
SaG.

F81/%/ proprium(bf.
 Egeogr.G bJdelen (hristianshavn i 

København
 " eo, jeg  ̂fra ] Havnen c vi snakker 

Danmarks svar på Cmsterdam .. 
Etokeren Etesper DahlGN QHavnenV, 
tokerenN Alpha han, 2003G[

 # Christianshavn er opkaldt efter 
(hristian den 4. E1577-1648G, der 
stod bag anlæggelsen af bJdelen.

BCD0/% sb.
 { -%&( '9804%( BCD0/% Egeogr., 

narko.G hjørnet af Istedgade og 
(olbjørnsensgade bag Københavns 
Hovedbanegård, et mødested for 
stofmisbrugere

 " nDet skarpe hjørne  ̂ på hjørnet 
af (olbjørnsensgade og Istedgade 
nær Københavns Hovedbanegård 
var altid blokeret af omkring 10-15 
narkomaner. EPolitiken 26.12.1999G[

 sml. det store apotek.
B,1%-$8/-%& sb. bf.
 Egeogr.G tJlland
 " (hristiania skal tage godt imod 

gæster og turister, også selvom de er 
fra hovedlandet. Det er simpelthen 
for eremitagtigt sært, hvis man ikke 
kan tåle, at københavnere, damer 
med blåt hår, skolebørn og jJder 
bruger (hristiania. EUgespejlet 
Christiania 44]2006G[

 sml. det mørke tJlland[
 # hovedlandet er kendt fra H.(. 

Cndersens QtJlland mellem tvende 
haveV E1859GN QtJlland, du er 
hovedlandet ] højland med skov-
ensomhediV.

Q*$$8/- proprium
 { -%&("D09%(Q*$$8/-
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  Egeogr.G tJlland, evt. betragtet som 
en uoplJst, tilbagestående landsdel

 " Hange spørger mig hvordan det 
er at være i det mørke tJlland og 
det er lidt sjovt når mit postnummer 
er 8544 Hørkei EWWW.sethjensen.
blogspot.com 2006G[

 sml. hovedlandet.
Q*$$8/-' 9#09%.?0- proprium
 Egeogr.G Horsens
 " I 2005 blev BJplanprisen tildelt 

Horsens Kommune .. I motivationen 
for prisuddelingen lægges der vægt 
på at kommunen på overbevisende 
måde har vendt billedet af bJen fra 
QtJllands kirkegårdV og QSæng-
selsbJenV til en bJ, der fremstår 
dJnamisk, oplevelsesrig og kvali-
tetsbevidst c også på det fJsiske 
område. EWWW.bJplanlab.dk 2010G.

;@F proprium
 Egeogr.G København
 " /rhusParkour til KBH .. Sre dag 

d. 18. maj er der igen i år DSB-døgn 
.. Det betJder at for kun 100 kr. kan 
man rejse så meget med tog som man 
vil i et helt døgni Derfor sJnes jeg at 
vi skal udnJtte det og tage til KBH 
for at træne]jamme med folkene 
derovrei EWWW.aarhusparkour.dk 
2007G[

 synonym: (PH, Kjøbenhavnstrup, 
Kjøvenhavnstrup, KjøWenhavnstrup, 
Københavnstrup.

;CD)%/B81/'&024 proprium
 Egeogr.G København
 " Ln nJ kvalitets- og skattereform 

blev i dag præsenteret hos de  ne 
herrer i Kjøbenhavnstrup, og hvilken 
reform det blev s De rige bliver 
rigere .. EWWW.dasvimmer.blogbar.
dk 2007G[

 synonym: (PH, KBH, Kjøven-
havnstrup, KjøWenhavnstrup, Kø-
ben  havnstrup.

;CD1%/B81/'&024 proprium
 Egeogr.G København
 " Pind træder tilbage i Kjøven-

havnstrup. \enstres resultat i jitto-
grad .... øh Kjøvenhavnstrup, var 
jo alt andet end fremragende. Som 
konsekvens har \enstres kandidat 
til overborgmester-posten Søren 
Pind valgt at træde tilbage. EWWW.
vurueckgeschossen.blogspot.com 
2005G[

 synonym: (PH, KBH, Kjøbenhavn-
strup, KjøWenhavnstrup, Køben-
havn strup[

 # Rittograd hentJder til jitt Bjerre-
gaard, overborgmester i København 
2006-2009.

;CDG%/B81/'&024 proprium
 Egeogr.G København
 " Pivets vej i KjøWenhavnstrup 

.. ta det er !agensvej vi snakker 
om og hvorfor bliver den så kaldt 
Qlivets vejVuuu Det gør den såmænd 
fordi den starter ved fødeklinikken 
ved jiget og slutter ved kapellet på 
Bispebjerg Kirkegård. EWWW.blog-
dJn.tv2.dk 2008G[

 synonym: (PH, KBH, Kjøbenhavn-
strup, Kjøvenhavnstrup, Køben-
havnstrup.

9$#44%D%/ sb. bf.
 Egeogr.G Bornholm
 " \ognmænd sure over, at Born -

holmsfærgen går i land .. Born-
holmstra kken skal til at drive 
vognmandsforretning på klippeøen c 
og det bekJmrer de andre vognmænd. 
EPolitiken 12.8.2006G[

 synonym: solskinsøen, dstersøens 
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perle.
;$#'&%098/8$%/ proprium(bf.
 Egeogr.G Pimfjorden
 " Lnhver der kender til de gode gamle 

aorge-vitser vil vide at Pimfjorden 
hedder Klisterkanalen på norsk, at 
 lmen taWs hedder Kjæmpetorsken 
og at et højhus hedder hJtte-på-
hJtte-på-hJtte. Disse vittigheder er 
opstået fordi man i aorge har haft en 
langt større tradition for at danne nJe 
norske ord i stedet for at tilegne sig 
fremmedord. EWWW.hjernevasken.
iblogger.org 2008G.

9,/.%0#.%& sb. bf.
 Egeogr.G Danmark
 " nCdams ~bler  ̂ y lmz blev 

støttet med 27 kroner per billet fra 
kongerigets fælleskasse. EPolitiken 
5.3.2006G[

 synonym: Dannevang, DK, dron-
ningeriget, Hor Danmark.

;081$%.?0-%/ proprium bf.
 Egeogr., sø., hist., under 1. og 2. 

verdenskrigG Isefjorden
 " I de følgende år yefter 1940z 

var aiels tuel udrustet til uddan-
nelsesskib med en reduceret besæt-
ning på ca. 200 mand. Skibets togter 
gik for det meste til Isefjorden efter 
mere eller mindre aftale med den 
tJske besættelsesmagt .. Isefjorden 
blev derfor i disse år af  åden 
betegnet som Kravlegården. EWWW.
vragguiden.dk 2010G.

;D)%/B81/'&024 proprium
 Egeogr.G København
 " Pad være med at kalde København 

for Københavnstrupi Kom nuuu, 
inviter jeres venneri ND EWWW.
facebook.com 2010G[

 synonym: (PH, KBH, Kjøbenhavn-
strup, Kjøvenhavnstrup, KjøWen-

havnstrup.
=%"B2$ proprium
 Egeogr.G Pemvig
 " Køn pige alder 17 men bliver 

18 den 22. august drikker men kun 
lidt festrJger kun bor i en lille bJ 
ved navn Pemvig EPemhulG men 
ellers er jeg en meget frisk pige .. 
som er meget frisk på en lille chat 
oss selv om den er lidt fræk .. EWWW.
komogvind.dk 2010G[

 sml. \ordinghul.
=#$$% @8.-8- proprium
 Egeogr.G bruges om et kvarter med 

mange indvandrere
 " Det er mange år siden, ideen 

om Pittle Istanbul blev lanceret, 
lJnhurtigt tog det dog den drejning, 
at folk sagde nBistandbul^. Zg så 
er tJrkerne ikke længere sJnonJm 
med  ertallet af borgere i \ollsmose, 
mange vil med rette spørgeN Hvorfor 
ikke nPille Bagdad  ̂ eller nPille 
Beirut  ̂ eller nPille Hogadishu^u 
EWWW.24timerFtra.dk 2007G[

 synonym: Bistandbul.
=#$$% R0B2' proprium
 Egeogr.G området omkring Sankt Hans 

!orv på aørrebro i København
 " _uideN Pille /rhus er midt på aør-

rebro. Zmrådet omkring Sankt Hans 
!orv bliver invaderet af til Jttende 
jJder. iBeLa.dk viser vejen til 
den københavnske miniversion af 
Smilets BJ. EWWW.ibJen.dk 2007G.

=#1%&'(1%C proprium
 Egeogr.G !agensvej på aørrebro og i 

aordvestkvarteret i København
 " qPivets vejr kalder min farmor 

Bodil !agensvej for, fordi folk 
fødes på jigshospitalet i den ene 
ende af vejen og bliver begravet på 
Bispebjerg Kirkegård i den anden 
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ende. EDJ PlambeckN Texas’ rose, 
156G[

 # Tagensvej er opkaldt efter !agens-
hus, der  k navn efter opsJnsmanden 
!age aielsen Edød 1710G.

=,0&%0%/-%/ proprium(bf.
 Egeogr.G beboet område langs kanaler 

ved Haveforeningen HusikbJen i 
Københavns SJdhavn

 " \est for !ippen ligger have for-
eningen HusikbJen c og langs van-
det  ndes en række interimistiske 
boliger, som faktisk bruges til hel-
årsbeboelse c populært kaldes ste-
det Porterenden eller _uldkJsten. 
EKongens Enghave Tippen EpjeceGG[

 sml. _uldkJsten.
=,0&%D%/ proprium(bf.
 Egeogr.G Cmager
 " teg er morsingbo aka yalso knoWn 

asz tJde med meget stort t, men er 
på mJstisk vis havnet på Djævleøen 
og så endda på Porteøen derovre aka 
Cmager. EWWW.gaming.dk 2007G[

 synonym: Djævleøen[
 # Cmager modtog tidligere natreno-

vation, dvs. latrin, fra København.
S8*,//8#'%9180&%0%& proprium(bf.
 Egeogr.G kvarter nær Kongens aJ-

torv i København med gaderne 
Pakse gade og de nu forsvundne 
Hum mergade og Størestræde

 " .. de indlogerede sønnen i denne 
berJgtede gamle bJdel omkring 
Hummer- og PaFegade, dette Sodo-
ma, der af bJens unge og gamle 
levemænd med en hentJdning til 
disse gadenavne havde fået kæle-
navnet QHaJonnaisekvarteretV. 
EHenrik PontoppidanN Hamskifte, 
WWW.henrikpontoppidan.dk 2008G.

S#/%3%$&%& proprium(bf.
 Egeogr., spir.G kvarteret omkring 

Kongens aJtorv og aikolaj Plads i 
København, hvor der ligger mange 
værtshuse

 " Som alle andre redaktioner  k 
også vi jævnligt besøg af døgnets 
poeter .. der for en kort stund fjernede 
sig fra Hinefeltets inspirationskilder 
for at tilbJde os bevingede ord mod 
kontant afregning. EPalle KochN 
:ens tid var : brudstykker af en 
mediedegns dagbog, 11G.

S,0(78/"809 proprium
  Egeogr.G Danmark
 " Hed ekstrapost fra land til land 

var de for øjne nået til den lange 
rejses udgangspunkt .. Han var igen 
i Hor Danmarks trJgge favn. EPalle 
KochN :ens tid var : brudstykker af 
en mediedegns dagbog, 136G[

 synonym: Dannevang, DK, dron-
ningeriget, kongeriget.

T8.8'89# proprium
 Egeogr.G aakskov
 " 22]2 2006, 15N33, SkrevN SLK, 

fraN aakskov. ta Kopifestival 2006 
er fastsat til d. 19]8, der foreligger 
endnu ikke noget program. ysvarNz 
\olbeat i aagasaki igeniiii Det er 
fandeme en fucking god nJhed. Det 
holder for hårdt. See Jou. EWWW.
hm88.dk 2006G.

T8#0,)# proprium
 Egeogr.G ar. CabJ Epå FynG
 " Søndag var kun !eam Beine mødt 

op i det dejlige vejr c direkte til SJn 
og kurs mod aairobi Ear. CabJG i 
modvind O gejlet. Steil ist geil men 
nu ved vi at _egenWind ist auch 
geiliii EWWW.teambeine.de 2008G.

T,0-$<-%01%'& proprium
 Egeogr.G aordvestkvarteret i Køben-

havn, opfattet som et kvarter præget 
af sociale problemer
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 " Selv aordlædervest er pæn i 
sne. Har været ude med snot og 
mobiltelefon og ta  ̂ lidt billeder. 
EWWW.copenhagendailJ.blogspot.
com 2005G[

 synonym: aordværst.
T,0-1<0'& proprium
 Egeogr.G aordvestkvarteret i Køben-

havn, opfattet som et kvarter præget 
af sociale problemer

 " Postnummeret hedder 2200 
aørrebronF c men det er nok så meget 
på kanten af aordværst som man 
kan komme og uh hvor jeg glæder 
migi EWWW.schjelde.Wordpress.com 
2007G[

 synonym: aordlædervest.
TD00%)0,/U proprium
 Egeogr.G bJdelen aørrebro i Køben-

havn
 " Suck LM, Bekæmp politistaten 

og ulæselige arabiske statements. 
aørrebronF bJ night. EPeter _røn-
lundN Sub-land, 48G[

 synonym: aørrebrosten[
 sml. SønderbronF, \esterbronF, 

dster bronF[
 # med endelse efter bJdelen Bronx 

i aeW eork[ BronF er opkaldt efter 
danskeren tonas Bronk, der på 
hollændernes vegne købte dele af 
området i 1641.

TD00%)0,'&%/ proprium
 Egeogr.G bJdelen aørrebro i Køben-

havn
 " !usind tak for invitationen, som vi 

lige har fået ind ad døren. \i kommer 
naturligvis gerne og vil gerne booke 
os ind på Hotel PJbJ, hvis vi kan 
c vi har desværre hverken camper 
eller teltii K.h. os fra aørrebrosten. 
EWWW.lJbJ.smartlog.dk 2007G[

 synonym: aørrebronF[

 sml. SønderbronF, \esterbronF, 
dsterbronF.

H%'&%./%/ proprium(bf.
 Egeogr.G forvanskning af Vestegnen, 

vest for København, hvor bl.a. 
BrøndbJerne ligger Ebruges ofte 
i forbindelse med Brøndby IF og 
klubbens fansG

 " Hvor er jeg efterhånden træt af 
folk der kalder BrøndbJ for BundbJ, 
\estegnen for Pestegnen osv. .. teg 
sJnes de  este S(K-fans bruger hver 
eneste chance de kan for at svine BIS 
til. Han ser da ikke BIS-fans kalde 
S(K for Su(K konstant, velu EWWW.
bold.dk 2008G[

 sml. pomfritbæltet.
H#432.$%9180&%0%& proprium(bf.
 Egeogr.G bruges om et kvarter, hvor 

gaderne er opkaldt efter fugle, fF i 
København og /rhus

 " De barakker, du boede i, var fra 
begJndelsen af 1920^erne .. Du skri-
ver, at I boede i barakkerne fra 1939-
45. I 1945 var de  este  Jttet ned i 
qSangergårdenr i qPipfuglekvarteretr 
i aordvestkvarteret, i karreen !orn-
sangervej og jørsangervej op mod 
_røndalsvængets Skole. Zg der 
blev din familie boende. ENyt fra 
lokalhistorien 79, 2010G[

 synonymN Pipkvarteret.
H#49180&%0%& proprium(bf.
 Egeogr.G bruges om et kvarter, hvor 

gaderne er opkaldt efter fugle[  n-
des i  ere danske bJer, fF i /rhus og 
\iborg samt i aordvestkvarteret og 
på Srederiksberg i København

 " Kærsangervej. \ej i den nJe-
re del af QSuglekvarteretV c eller 
QPipkvarteretV c sJd for Holste bro-
vej. EWWW.viborghistorie.dk 2008G[

 synonymN Pipfuglekvarteret[
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 sml. pipkvarter.
H#''%0%/-%/ proprium(bf.
 Egeogr.G kvarteret i det indre Køben-

havn omkring Sankt Peders Stræde, 
!eglgårdsstræde og Pars lejsstræde

 " Zg så havde han y_eorge Stre-
tonz den første Superlove nede i 
Pæderstræde, og så  Jttede han hen 
i Pisserenden. Der begJndte han så at 
opfordre forskellige folk, som hørte 
til i det miljø, til at skrive. EBente 
Hansen m. .N Dengang i 60’erne, 
128G[

 synonym: jenden[
 # efter stank af affald fra en åben 

rendesten, før der blev kloakeret.
H$8.%$'% proprium
 Egeogr.G forvanskning af Slagelse
 " Hele Slagelse bør udnævnes til 

øjenbæ nummer 1. Det  Jder med 
af fald. _rønne områder er få og 
mange er upassede .. Som forholdsvis 
nJtil Jttet er jeg stadig målløs og har 
endda oprettet en gruppe på Sace-
book Q_ør Plagelse til SlagelseV. 
EWWW.tv2east.dk 2009G[

 # allerede H.(. Cndersen E1805-
1875G kaldte Slagelse, hvor han gik i 
den strenge latinskole, for Plagelse.

H$D0%'2/- proprium
 Egeogr.G forvanskning af /resund
 " Har kun haft fødderne i Pløresund 

i år. Lgentlig noget kJllingeri, jeg 
har både svømmet og badet i kolde, 
norske fjorde, 16 grader burde 
føles varmt og tillokkende. EWWW.
ellengarne.dk 2006G[

 synonym: Sundet.
4,"30#&)<$&%& sb. bf.
 Egeogr.G områder vest for Køben-

havn
 " _lostrups borgmester Søren 

Lne mark ESG stiller op til sin tredje 

periode i spidsen for kommunen 
på den københavnske vestegn Eaka 
yalso knoWn asz QpomfritbæltetVG. 
EWWW.dansk-politik.dk 2009G[

 sml. Pestegnen, WhiskJbæltet.
H2'B%0(!&0%%& proprium
 Egeogr., narko.G gade med hashud salg 

i fristaden (hristiania i København
 " Pusher Street. Hashboden fra 

(hristiania er blandt de ting, som 
har Lnestående aational BetJdning, 
ifølge museumsfolkene .. EPolitiken 
20.4.2006G.

H<0%9D)#/. proprium
 Egeogr.G bruges om en lille søvnig 

provinsbJ
 " aår noget er tJpisk dansk, taler 

vi om pæredansk, og man kan ikke 
forestille sig noget mere provinsielt 
i nedsættende betJdning end Pære-
købing. EWWW.idenJt.dk 2000G[

 synonym:  ække, Snolderød.
4D$'% sb.
 { -%/(3%-%(4D$'% Egeogr., økon.G det 

velstående bælte af bJer langs den 
østjJske motorvej

 " Hedensted Kirke ligger som en 
lille juvel midt i den fede pølse. Den 
fede pølse kaldes det bælte af bJer og 
bJlignende bebJggelser der vokser 
op omkring den jJske motorvej 
fra grænsen og til /lborg. Store 
fabriksbJgninger, kæmpemæssige 
køle  huse og transportcentraler med 
tu sindvis af lastbiler og prangende 
glas palæer for tidens nJe guderN 
luk susbilerne i guld og sølv. EWWW.
stopogse.dk 2008G[

 sml. den rådne banan.
I%/-%/ proprium(bf.
 Egeogr.G kortform af Pisserenden, 

kvarteret i det indre København 
omkring Sankt Peders Stræde, !egl-
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gårdsstræde og Parslejsstræde
 " .. jeg skulle være  n mand med 

taglejlighed i Pisserenden .. Lfter 
et opbJggegligt møde slentrede 
vi op i jenden for at kontrollere, 
at lejligheden var de tinglJste 32 
kvadratmeter. EPolitiken 21.1.2009G[

 synonym: Pisserenden.
I2&%/ proprium(bf.
 Egeogr.G betegnelse for Strøget i 

København, anvendt i 1800-tallet
 " Strækningen fra Kongens aJtorv 

til jådhuspladsen blev kaldt Strøget 
fra omkring 1890. !idligere havde 
man brugt betegnelsen juten om 
denne strækning. I november 1962 
blev den omdannet til gågade .. 
EWWW.kulturarv.dk 2010G.

I?--%0%/ proprium(bf.
 Egeogr.G jådhuspladsen i Køben-

havn
 " \i glæder os til igen at tromme 

solen frem på turen fra aørrebro-
hallen til jådderen. EWWW.hJlle-
bergdesign.dk 2007G.

'#-% sb.
 { -%/(30<99%('#-%
 Egeogr.G den nordlige side af aJhavn 

i København med mange værtshuse
 " Historisk er aJhavn kendt for, 

at den ene side af havnen var den 
frække side, hvor sømænd gik på 
land og opsøgte de prostituerede 
kvinder. Den anden side af aJhavn 
var den  ne, kulturelle side[ her hvor 
(harlottenborg MdstillingsbJgning 
ligger. EWWW.kunstdk.dk 2008G.

!#$9%',./%& proprium(bf.
 Egeogr.G Brenderup sogn på SJn
 " Ln læskende kombination af 

humle og frugtavl skabte sammen 
med tobaksafgrøder en velstand, 

der gav Brenderup tilnavnet QSilke-
sognetV. c Det navn  k sognet, fordi 
bondekonerne gik klædt lige så godt 
som de  ne damer, fortæller Søren 
Skov. EWWW.fJens.dk 2008G.

!98/-%0)0,/U proprium
 Egeogr.G Skanderborg
 " BostedN lille lortebJ som hedder 

jJi men bruger næsten al min tid i 
SkanderbronF. EWWW.maestro.vip.
hot.dk 2008G[

 synonym: Skanderleipvig[
 sml. aørrebronF, SønderbronF, 

\esterbronF, dsterbronF[
 # med endelse efter bJdelen Bronx 

i aeW eork[ BronF er opkaldt efter 
danskeren tonas Bronk, der på 
hollændernes vegne købte dele af 
området i 1641.

!98/-%0$%#4M#. proprium
 Egeogr., hist., under 2. verdenskrigG 

Skanderborg
 " Det varede dog ikke længe, før 

cJklen blev en nJttig ven, når man 
skulle rundt i bJen. aår mor tog 
os med til QSkanderleipvigV, var 
det også pr. cJkel .. Hålene for 
cJkelturene kunne som nævnt være 
Skanderborg, for der var Kino. 
Lllers var det _ram, hvor vores 
mor mor og morfar boede, eller en 
dagsekspedition til Zdder og måske 
videre til stranden i Saksild. EWWW.
stillinglokalhistorie.dk 2007G[

 synonym: SkanderbronF[
 # Skanderleipzig hentJder enten til 

Skanderborg som handelsbJ eller til, 
at det tJske PuftWaffe pr. 1.5.1944 
indrettede sit administrative hoved-
kvarter for Danmark i Skanderborg.

!"#$%&'()* proprium
 Egeogr.G /rhus
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 " Hed en beskæftigelsesprocent på 
hele 96 i 2003 er kunsthistorie på KM 
yKøbenhavns Mniversitetz en klar 
vinder blandt humanistfagene. Hen 
i /rhus ser det anderledes ud. Den 
tilsvarende beskæftigelsesprocent 
i smilets bJ er rekordlav med kun 
31 procent beskæftigede kandidater. 
E:agisterbladet 9]2006G[

 # sloganet fremkom efter et 
bestJrelsesmøde i Carhus !urist-
forening den 17. marts 1938.

!/,$-%0D- proprium
 Egeogr.G bruges om en lille søvnig 

provinsbJ
 " Der var engang en lille bJ, der 

hed Snolderød. I bJen var der tre 
cJkelhandlere. De konkurrerede på 
livet løs .. au havde den ene af dem 
c cJkelhandler Sælg c imidlertid 
skærpet konkurrencen. Han var be-
gJndt at reparere cJkler ganske 
gratis. EWWW.langsted.dk 2008G[

 synonym:  ække, Pærekøbing.
',$'9#/'D%/ sb. bf.
 Egeogr.G Bornholm
 " Sra april til september er der 

gennemsnitligt  ere solskinstimer 
på Bornholm end i resten af landet. 
_runden er, at der bliver dannet 
færre skJer over Bornholm, fordi 
den lille ø er omgivet af et stort hav. 
Det er således ikke for ingenting, 
at Bornholm bliver kaldt for 
solskinsøen. EWWW.bornholm.info 
2009G[

 synonym: klippeøen, dstersøens 
Perle.

!&8-%/ proprium(bf.
 Egeogr.G fristaden (hristiania på 

(hristianshavn i København, etab -
leret i 1971 i den tidligere Båds-
mandsstrædes Kaserne

 " Qta, altså s øhm, jeg var til en 
fest ude på s øhm s Staden ..V 
EPeter _rønlundN Sub-land, 149G[

 synonym: (C.
!&,09(V'$8/- proprium
 Egeogr.G Sanø
 " Hen ~røs skibe blev kaldt 

Q_råspurveneV, fordi de var små og 
sejlede i de indre, danske farvande. 
Sanøs skibe derimod var store, de 
var stolte, og de sejlede på de sJv 
verdenshave c og netop derfor bliver 
Sanø stadig den dag i dag kaldt 
QStork IslandV. EWWW.forlaget-freja.
dk 2006G.

!&08''%/ proprium(bf.
 Egeogr.G Istedgade på \esterbro i 

København
 " au er sushi-kæden Sticks^n^Sushi 

rJkket ind og for at sige det ligeud, 
så er det efterhånden ikke til at kende 
forskel på klientellet her i Strassen og 
så i Sticks  ̂afdeling på Strandvejen i 
Hellerup. EWWW.erhvervsbladet.dk 
2004G[

 synonym: _aden.
!2/-%& proprium(bf.
 Egeogr.G dresund
 " Det var tidlig morgen uden 

for vinduet. Pangt nede ad vejen 
kom en knallert summende som en 
hveps .. Mde på Sundet dunkede en 
kutter. EPeif PanduroN Rend mig i 
traditionerne, 16G[

 synonym: Pløresund.
!1%/'9(E,/., proprium
 Egeogr.G Sjælland
 " aJt ord. !Jsklands ZddeN tJlland 

.. Q!Jsklands ZddeV er da en gammel 
traver. Hen det er måske først nu, det 
er nået til Svensk (ongou NG EWWW.
planteskaeg.smartlog.dk 2007G[

 synonym: Djævleøen, den.
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!*-B81'D%0/% proprium(bf. pl.
 Egeogr.G Polland og Salster med til-

liggende øer
 " Polland-Salster er færdig med 

at være taberregion. Zpsvinget er 
nået til nSJdhavsøerne^. EPolitiken 
20.11.2006G.

!D/-%0)0,/U proprium
 Egeogr.G Sønderborg
 " .. hvis folk spiller smart ] så er 

SønderbronF parat ] til at give jer 
alle en på hovede^, ]det bliver værre 
end selv _ud troede, ] så don^t 
fuck med 6400. ] 6400 Sønderborg. 
EWWW.4fun.dk 2007G[

 sml. aørrebronF, SkanderbronF, 
\esterbronF, dsterbronF[

 # med endelse efter bJdelen Bronx 
i aeW eork[ BronF er opkaldt efter 
danskeren tonas Bronk, der på 
hollændernes vegne købte dele af 
området i 1641.

W,2$,2'% proprium
 Egeogr.G forvanskning af Tølløse
 " teg har faktisk sunget koncert i 

!ølløse Kirke dengang jeg gik på 
Sejrgaardens efterskole. ysvarNz 
aå, så du har gået på efterskole 
i !oulouse c så er du jo ligefrem 
lokalkendtNGi EWWW.brJllupsklar.dk 
2007G.

X%'&%0)0,/U proprium
 Egeogr.G bJdelen \esterbro i Køben-

havn
 " Det værste ved \esterbro er ..  

nJ til Jttere, der kalder bJdelen for 
\esterbronF, fordi det får dem til 
at føle, at de er sorgløse turister på 
gennemrejse i en fremmed storbJ. 
EHaise ajor og (amilla StockmannN 
:ichael Laudrups tænder, 220G[

 sml. aørrebronF, SkanderbronF, 
SønderbronF, dsterbronF[

 # med endelse efter bJdelen Bronx 
i aeW eork[ BronF er opkaldt efter 
danskeren tonas Bronk, der på hol-
lændernes vegne købte dele af 
området i 1641.

X%'&%01,11,1 proprium
 Egeogr.G \esterhavet
 " au ere vi oppe i tJlland, helt 

ovenfor \ildmosen[ vi kunne høre 
Q\estervovvovV, høre, hvor det 
ruller, det er ganske nærved .. EH.(. 
CndersenN QBispen paa Børglum og 
hans SrændeV, 79G[

 # spøgende omdannelse af Vester-
havet med fremhævelse af larmen 
fra bølgerne.

X,0)8''%(90#.'B81/ proprium
 Egeogr.G gadekæret i landsbJen 

\orbasse sJd for Billund[ det var 
gøgleren QProfessorV Pabri E1863-
1935, egentligN tohannes Harius 
Dines PetersenG, der fandt på navnet[ 
i dag huser gadekæret en ældre ubåd[ 
\orbasse er en meget gammel bJ, 
hvis historie kan følges tilbage fra 
Kristi fødsel

 " Da den store gøgler Pabri, vistnok 
i 1913, opfandt navnet Q\orbasse 
KrigshavnV gav han \orbasse et 
kæmpe forspring. Det er et af de første 
og bedste eksempler på branding af 
en bJ. EWWW.billundkommune.dk 
2009G.

X,0-#/.B2$ proprium
 Egeogr.G \ordingborg
 " Han mener om han ska  ̂ i mili i 

\ordinghul O \ordingborg aka yalso 
knoWn asz \or dingbronF c nederen 
bJ haha. EWWW.tWeak.dk 2004G[

 sml. Pemvig.
GB#'9*)<$&%& sb. bf.
 Egeogr., spir.G områder nord for 

København med dJre villaer og 
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mange velhavende beboere
 " teg behøvede ikke Pouis \uitton 

og _ucci for at skabe mig et image 
i det glitterfJldte pubertetsmiljø i 
WhiskJbæltet. EWWW.lauraWeber.dk 
2007G[

 sml. pomfritbæltet.
Y-%'&8-%/ proprium(bf.
 Egeogr.G drestaden på Cmager
 " teg var velv til audivion i dde-

vtaden, og jeg vJnv vimpelthen ikke, 
at de gav mig en vhanve for at vive 
mit talent. Det var bare vå nedereni 
EPolitiken EC!SG 28.1.2008G.

Y%/ proprium(bf.
 Egeogr.G Sjælland
 " teg bor og lever i København, 

det er altså ovre på den, hvis man 
kommer fra fastlandet af. Sådan 
en  ådebisse som dig kommer vel 
ovre fra fastlandet eller hva^. EWWW.
travelmarket.se 2007G[

 synonym: Djævleøen, Svensk 
(ongo.

Y'&%0)0,/U proprium
 Egeogr.G bJdelen dsterbro i Kø-

benhavn
 " BopælN Helsingør Emen drøm mer 

om dsterbronFG. EWWW.fodbold-
forum.dk 2006G[

 sml. aørrebronF, SkanderbronF, 
SønderbronF, \esterbronF[

 # med endelse efter bJdelen Bronx 
i aeW eork[ BronF er opkaldt efter 
danskeren tonas Bronk, der på hol-
lændernes vegne købte dele af 
området i 1641.

Y'&%0'D%/'(4%0$% proprium
 Egeogr.G Bornholm
 " Du må hellere få set på den be-

rømte ø, dstersøens Perle, eller hvad 
det er de kalder den, sagde jeg til mig 
selv. EBent \inn aielsenN En bedre 
verden, 60G[

 synonym: klippeøen, solskinsøen.
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