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Øgenavne

i

Hillerød Syd

Øgenavne er et fascinerende emne.
Lidt farligt i den daglige brug (går
det nu an, er man i den rigtige kreds,
som må høre udtrykket?) Lidt drilsk
og kvikt (man placerer sig selv som
den, der ved besked og på en mor
som måde kan fastholde sine til
hørere) , men undertiden bare selv
følgeligt og rutinemæssigt brugt,
»Øgenavne, mennesker, skarpsyn
og humor hører sammen og har al
tid gjort det«, skriver Kristian Kri
stiansen?
Foråret 2001 rejste jeg spørgs
målet, om det mon kunne lade sig
gøre at samle et betragteligt antal
øgenavne fra sidste århundrede fra
så lille et område med bare godt et
par tusinde mennesker som Hille
rød Syd? Det kunne det. Jeg har et
register med over 120 øgenavne
med også det rigtige navn og adresse
og med tid og forklaring. Og flere
kommer til hver måned. Jeg valgte
dog at skrive denne artikel netop nu,
fordi jeg hermed forhåbentlig kan
fastholde interessen hos meddelere
og få flere til at give mig oplysnin
ger.
Øgenavne har forekommet til
alle tider (fra eskimoer til moderne
vestlige samfund), i alle samfunds
lag (fra konger og præsidenter, over
adel og middelalderens bønder, til
jævne folk), og med et formål, der
ser ud til at være generelt og alment,
nemlig at dække et socialt behov.

De undersøgelser, som danner bag
grund for denne opfattelse, og
som måske kan være til glæde for
enkelte læsere, har jeg samlet i note
I. Som eksempler på øgenavnenes
spredning lad mig nævne vore egne
konger, Gorm den Gamle og
Svend Tveskæg, eller nutidige præ
sidenter som George W. Bush, der
kaldes Tumbler, Ølkruset, en
hentydning til hans ungdoms
alkoholperiode. Og J. F. Kennedy,
Lanseneren, på grund af hans
kvindeglade udfoldelser. Det vides,
at fæstebønder i 14* århundrede
kunne have tilnavne som Brasen,
Havre, Scamme (Den korte) og
Næse.
Et motiv til at gå i gang har
været den indsamling af lokalt kul
turhistorisk stof, som uvægerligt
knyttes til forklaringen på de øge
navne, der findes. Et andet ønske
har været at prøve at finde et møn
ster. Er der f.eks. flest øgenavne
hos teglværksarbejdere, hos hånd
værkere, på skoler eller hos bøn
der? Og er der bestemte typer af
øgenavne, som den ene gruppe bru
ger, snarere end den anden? Er der
et navnemæssigt særpræg ved vo
res lille område? Er brugen af øge
navne ændret i tid?
Med udtrykket Hillerød Syd
mener jeg det gamle Nr. Herlev
sogn, Faurholm og området syd
for O verdrevs vej en. Her var i 1900
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tre byer, Nr. Herlev, Freerslev og
Hammersholt med et netop bygget
teglværk. Snart byggede en del
teglværksarbejdere på billige tørvelodder, det blev til Lille Sverige.
Nord herfor opstod meget senere Ny
Hammersholt, der nu er så langt
den største by. Hillerød Syd er sta
dig et landbrugsområde med flere
skove og moser. Befolkningens an
tal og sammensætning er dog æn
dret siden 1960 erne. Antallet, der
var ca. 1000, er mere elid fordoblet,
og her bor nu langt overvejende
mennesker med arbejde i omliggende
byer og København.
Mine kilder er blot ca. 12-14 for
trinsvis ældre herboende med god
hukommelse og sans for dette emne.
Min opfordring i et par blade gav
kun få informationer, så jeg har selv
opsøgt meddelere, undertiden med
båndoptager. Jeg takker alle for hjæl
pen, ikke mindst Aksel Nielsen,
Lille Sverige, som gav mig hen ved
3 5 % af øgenavnene. Jeg takker også
for gode råd og tips fra den lille
lokalhistoriske arbejdsgruppe - Hil
lerød Syd.2

ØGENAVNE EFTER ERHVERV

Tilnavne, der fortæller om en per
sons erhverv, er ikke alle rigtige øge
navne. Og her skal jeg kun medtage
Vognmanden, Rasmus, Lille Sve
rige, der i århundredets I. del kørte
bl.a. grus med hestevogn. Laurids
Vognmand, Laurids Jensen, Hø
velsgård, der var vognmand midt i
1900-taIlet. Søren Banemand, søn
af Rasmus ovenfor på Bakkebo,

Lille Sverigevej. Han arbejdede for
DSB.
Men mange lidt mere usædvan
lige erhvervsnavne er rigtige øge
navne. Kagekirsten eller Kirsten
Kagekone (udtales selvfølgelig på
sjællandsk Ka’ekone). Hun boede
i det lange, gamle hus på Krogen
(nu Enghavegårdsvej nu halvt ned
revet) , lige overfor min egen bolig i
nr. 28. Hun solgte kager og slik til
skolebørn i Nr. Herlev som en bi
indtægt, før der kom købmands
handel (vist fra I920*erne i nuvæ
rende Feilbergs hus - den gamle ryt
terskole). Putkræmmeren, Henry
Hansen, der købte æg hos bøn
derne og solgte dem på torvet, deraf
navnet, og han gjorde tilsvarende
med bær om sommeren. Han bo
ede på vestsiden af Gi. Frederiksborgvej på en ejendom skråt overfor
Pandekagehuset (se senere), solgte
den til GODSEJEREN (se nedenfor)

og købte Gi. Frederiksborgvej 56,
hvor han lejede en stue ud til køb
mand Hefting, Gi. Hammersholt,
til filial. Kransehans hed Hans og
boede på Ravnebjerggård. Han la
vede og solgte kranse. Teglværksar
bejder Johannes Jensen blev kaldt
Lappedykkeren. Han kørte rundt på
teglværket og samlede lappebrædder
op (= brædder, som stenene skulle
stå på. De blev vandet om somme
ren for ikke at revne). Krebsetyven.
Der var krebs i moserne omkring
Lille Sverige. Ernst »krebsede«, fan
gede krebs, det er jo ikke tyveri.
Nu kommer vi frem til
1940’erne. Måneskinstømreren
udførte ikke måneskinsarbejde -

Krogen var en

lille grusvej i Nr.

Herlev, der førte
fra kirken til
Enghav egard.

Huset i baggrun

den havde hørt til

Enghavegård, og
her boede Tumlin
gen.

Marken i

forgrunden blev i

midten af

1960’erne udstyk
ket i 21 parceller.

sort arbejde. Han arbejdede bare
meget om natten på sit eget hus.
Den skæve Murer var utvivlsomt en
dygtig murer, men en gang eller to
var han kommet til at mure skævt det kan vel ske for enhver. Sherif
fen var tømrermester Henry Ander
sen på hjørnet af Hjortevænget og
Gi. Frederiksborgvej. Han var kom
met fra Canada før 2. Verdenskrig,
og han blev sognefoged, deraf øge
navnet. Poul Prop var søn af pro
prietær Rosenholm Petersen, Herlevgård. Prop på grund af faderens
titel. Laurits Ellegaard hed Jensen,
og han var bestyrer på Ellegård, ind
til den blev solgt ca. 1940. Han blev
senere arbejdsmand på teglværket og
boede da Hammersholt Byvej 22.
Også i min egen tid i Brøde
skovområdet, tiden fra I96O*erne og
frem, hvor så mange tilflyttere æn
drede områdets karakter, skabtes
øgenavne. Betonbonden, Erik Jen
sen, udvidede det landbrug han ar
vede fra sin far, Marius, SnaddeMARIUS, ved at støbe fliser på Johannesminde, Gi. Frederiksborgvej, og

senere med »gummiged« for at grave
ud for kloak- og støbefolk. Ja, han
gravede ud til min egen kælder, og
vi var særdeles tilfredse med samar
bejdet både menneskeligt og fagligt,
så han tilgiver nok, at jeg her videre
bringer en lille historie: Det megen
arbejde på den larmende gummiged
i de hektiske 60*ere må have med
ført, at Erik måtte råbe for at blive
hørt. Når han kom ind i vores
arbejdsskur, var stemmeføringen
den samme, så jeg, kone og barn
fik chok efter chok. Nå, en hånd
bajer beroligede os alle.
Gelændersnedkeren, min gode
ven og meddeler til mange andre
øgenavne, Svend Erik Pedersen, er
møbelsnedker, men lavede vanske
lige gelændere i en periode. Hanni
bal og Obersten er den samme, men
øgenavnene er givet af forskellige
kredse, som vist ikke kendte hin
andens udfoldelser. Ernst H. Clau
sen, Nr. Herlev, er officer, men de
unge, som kaldte ham OBERSTEN,
kendte ikke hans nøjagtige rang.
Navnet, Hannibal, lyder også mi

Foto fra
1960’erne.

litært, og det stammer fra hans
uddannelsestid. Vandmanden, Kaj
Agerholm Christensen, Ny Hammersholt, var formand for vandvær
ket. I Freerslev boede, nok før mid
ten af I9OO-tallet, et par landmænd,
der begge hed Anders. Den ene
havde ret leret jord og blev kaldt An’s
PÅ leret. Og den anden, der boede
på sandasen, måtte man så kalde
An’s på sandet* I Nr. Herlev, et par
huse før gartneriet var der vel fra
1950’erne og frem en Jens fra lan
det. Om han virkede landlig eller
grunden var en anden, vides ikke.

Karakter og moral
Jeg skal nu vise to eksempler på, at
øgenavne også kan være tal. 67 hed
Julius og han boede i et værelse på
Kasernen (også huse kan have øge
navne, der kommer flere senere), ved
det gamle teglværk nord for Gi.
Hammersholt. Han var svensk ind
vandret teglværksarbejder og boede
der fra 1930’erne til nok sidst i
50’erne. Han passede en dag øl
udsalget på teglværket, og da han
var en ærlig mand, afregnede han for
67 øl, som han selv havde drukket.
Der blev nok drukket mange øl der
dengang, men tallet slog dog kam
meraterne med forbavselse. Jeg hef
ter nu her egenskaben ærlig på Ju
lius - han kunne jo have drukket
dem over et par dage. Han kom på
alderdomshjemmet i Nr. Herlev,
men blev først sendt til badeanstalt
i Hillerød. Næste dag stod han op
på alderdomshjemmet, og bestyre
ren, Jenny Carlsen spurgte ham:
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»Godmorgen Julius, er du blevet va
sket?« Han svarede: »Nej, vasket!
Jeg blev jo vasket i går.«
69 fik - vist i 1980 erne - sit øge
navn af unge mennesker, som syn
tes, at han var lidt af en »panser
type«, der hersede med de unge.
Det får nu stå åbent, om 69 henty
der til gadenummeret eller til det
forhold, at soldater kaldes ved num
mer frem for navn, og derved får et
tal en militær association.
Lad os gå tilbage til I. halvdel af
I9Q0-årene. Godsejeren købte sit
hus, en 3 td. landejendom ved Gi.
Frederiksborgvej overfor Pandekage
huset af Putkræmmeren (se oven
for) . Elith Andersen var teglværks
arbejder, og disse havde normalt
ikke så megen jord. Om øgenavnet,
Godsejeren illustrerer hans egen
glæde ved denne jord, eller de an
dres misundelse får stå hen. I øv
rigt kom hans søn, Bendt, til at
hedde Godsejerens Bendt og det
bakkede stykke af Gi. Frederiksborg
vej Godsejerbakken. En anden tegl
værksarbejder som ca. 19 30-60 bo
ede i Blovstrød fik navnet Peter
Kotelet og senere Peter Havkat.
Først blev han kaldt Peter Kote
let, fordi han på arbejdet ofte pra
lede med, at han derhjemme til af
ten skulle have kotelet, medens
kammeraterne måtte nævne mere
ydmyge retter. Senere blev fisken,
havkat af fiskebranchen omdøbt til
koteletfisk. Men nu blev Peter kaldt
Peter Havkat.
Der boede også en del teglværks
arbejdere i Nr. Herlev. En af dem
blev kaldt Den hellige Johannes,

hvilket hans egen søn har fortalt
mig. Johannes var troende og bad
da også bordbøn, men han var ikke
missionerende. I Nr. Herlev ved
sprøjtehuset boede også i 1940 erne
Brumbassen. Han var eller blev vel
opfattet som en brumbasse. Gra
naten var gartner i Nr. Herlev i 4050 år, indtil han døde 1984, og det
vides ikke, hvorfor han fik dette
navn. Til gengæld kan jeg viderefortælle denne lille historie om
Granaten, Albert Pedersen. Han
kørte også rundt og solgte fisk og
kom en dag til Egehøjgård. Bonden
kom ud og sagde: »Nå, der har vi
den lille mand med den store for
stand.« Albert, som havde stor for
stand, var altid klar med en kvik

bemærkning, så han svarede: »Ja,
hos dig har legemet klart taget over
hånd.«
Vi går nu til perioden fra 2. Ver
denskrig til nutid. På en gård bo
ede NN, og han blev kaldt NN
Mangepengt, eller måske sagde
man NN Mangelpenge, eller må
ske begge skiftevis. Grunden var
nok den, at han havde mange penge,
eller den var hans påholdenhed, el
ler begge. Der er også eksempler på,
at folk der godt kunne lide at styre
eller måske havde et job, der kræ
vede, at man styrede andre, kunne
blive kaldt navne, der forbindes
med lederskab, f.eks. Kong + nav
net. Men en sådan fin titel bliver
ikke bare heftet på de styrende. En

Hammersholt

Teglværk i
1930’erne. En
stor del af

teg Iværksa rbej dem e
var indvandrere

fra Sverige og
Polen, og de fleste

bosatte sig i Lille
Sverige, Ham
mersholt og Nr

Herlev.

ensom mand, måske lidt original,
som holdt sig meget for sig selv på
Slettebjerget, blev kaldt Baronen.
Jeg tvivler på, at det var helt fair, at
man bare anså ham for »fornem«.
En meget renlig dame blev fra
1970’erne og frem kaldt Den Pro
pre. Jeg er sikker på, at der findes
mange Den Propre i vort land. Pe
ter Fnatfidus, også kaldet Peter
Statfidus, boede i 1940 og 50’erne
i et hus vest for Freerslev.
Krudt-Orla er en ældre, pæn,
stille, flittig, hjælpsom mand. De
samme egenskaber havde han i sine
unge dage. Kun en dag om året,
nytårsaften, blev han altid ivrig med
sin knaldpistol, så det er sært, at
navnet stadig kan leve. Hans børn
kaldte ham i øvrigt Skrot-Orla,
fordi han ofte kom hjem fra auk
tioner og loppemarkeder med gamle
ting, cykler, ski etc. Bombe Jxxxx
var en stor dreng, der boede i om
rådet for en snes år siden. Han gik
meget vidt med fyrværkeri og hjem
melavede bomber. Det interessante
er, at drenge på hans egen alder gav
ham øgenavnet og næppe, som jeg
ville vente, dyrkede ham som en
Den Hellige

Johannes,
Johannes Larsen,

sammen med sin

kone Karen foran
deres hus, Strædet

8, i Nr. Herlev.

Foto 1955.

helt. Navnet Dyrplageren blev også
brugt af helt unge om en mand, der
holdt lænkehund. Tidligere var
dette sikkert udbredt her og accep
tabelt, hvis snoren var passende
lang. Det viser de nye holdninger,
der kom med de mange tilflyttere
af især byfolk, og især hos de unge.
Guldsmeden kaldte man en hånd
værksmester, som blev anset for at
være dyr. Psykopaten kaldte skole
drenge for en snes år siden en lærer,
som nu og da optrådte vildt og
voldsomt med visse ting. Også det
ekstremt stillestående liv kan give
anledning til et øgenavn. Kyllingen
kaldtes en stille mand. Landsby
tossen er et uheldigt ord. I meget
gamle dage var der tosser til på lan
det, det ved vi da. Men i dag? Jeg er
stødt på udtrykket for en, der bo
ede i en af områdets fire landsbyer
for få år siden. En i virkeligheden
begavet person med problemer ef
ter en ulykke. En ensom, men ret
frimodig og kontaktsøgende kan
virke lidt aparte. Vi bør være mere
nænsomme med ord, vi bruger.

Udseende og skavanker
Det ydre har også hos os i Hillerød
Syd vist sig at være velegnet til at
karakterisere folk på. Såvel en uskyl
dig som på en barsk måde. HalSigne boede ca. 1910-20 i PræsteHUSET i Nr. Herlev - det lille hus på
Bygaden overfor kirken. Her skulle
hun vedligeholde præstens kjole,
idet han jo hver søndag kom kø
rende for at holde gudstjeneste
(indtil 1950 erne, hvor pastor Hans

Jensmark blev ansat). Præsten stil
lede sin hest og vogn hos Signe og
klædte om den »Hal« fordi hun var
halt. Langt senere, vel i I95O’erne,
boede Den halte Skrædder i det
lille hus på Slettebjerget, hvor
Gelændersnedkeren (se denne
ovenfor) i I96o’erne boede. Andre
skavanker ved bentøjet eller gang
funktionen kunne også udstilles.
Poul Kommodeben boede i
1930’erne og 40’erne i Teglværks
husene. Han satte benene lidt ud
til siden, når han gik. Tumlingen
havde en særpræget gangart, noget
lignende en tumling, som jo er en
figur, der kan rulle til siden men
ikke vælte. Han boede i nærheden
af mig, da jeg kom til Nr. Herlev i
1967-68, men jeg kendte ikke nav
net. Jeg var jo ny, og de gamle be
troede ikke den slags til de nytilkomne. Navnet blev brugt siden
194O’erne. Jens Langkniv var bræn
der på teglværket og boede på Hul
vejen i I. halvdel af 1900-årene. Han
var lang, men brugte ikke kniv. Nav
net var inspireret af en person hos
St. St. Blicher.
Jumbo var også brænder på sam
me tid og boede i første hus på ven
stre hånd på Brødeskovvej, star
tende fra øst. Han havde en slæ
bende, elefantagtig gang. Der fand
tes flere eksotiske dyr blandt tegl
værksarbejdere, men forklaringen er
her en helt anden. Kurt i Teglværks
husene kaldte sin kone, Emma,
Kamelen, men det vidste hun ikke.
Parret sludrede en dag med en flok
andre hos købmanden i Lille Sve
rige. De to skulle ud på en rejse, og

han sagde til sin kone, nu skal du
også ud at ride på kamel. Alle lo.
Hun forstod ikke morskaben.
Også de ledende på teglværket
kunne få øgenavne. Pollemand
kaldte man ingeniør Knud Helt
Poulsen, leder af bl.a. værkstedet.
Han boede på Smedebakken på
Brødeskovvej, nordsiden, ved siden
af de to dobbelthuse, kaldet Smede
husene, fordi der boede smedene
fra teglværket. Pollemand ændrede
meget, da han kom i 1946 og blev
ikke helt populær derved. Måske
for at »reducere« ham lidt, kaldte
de ham Pollemand. Han blev også
- og vel af samme grund - kaldt Den
Lille. Han var ikke særlig høj.
Størrelse og højde er åbenbart
velegnet til brug for øgenavne. Her
følger en række. Store Niels, tegl
værksarbejder, boede i århundre
dets midte i et hus ved teglværket.
Han var stor og høj. På samme tid
var der i den vestlige ende af sog
net en Lille Poul og en Store
Poul. Lille Poul ledede gymna
stikken i Nr. Herlev forsamlings
hus. Han var af normal højde og
fik nu sit navn for at adskille ham
fra en gymnastikdeltager fra Freerslev, der også hed Poul. Lille Poul
var bare den yngste af de to. Hans
forældre var Ellen og Jens Jensen.
Jens var vejmand og blev ofte kaldt
netop Jens Vejmand. Farmor, Chri
stiane, boede også der, og ofte
kunne man om vinteren høre - og
se - Christiane kalde: »Poul, Poul,
du ska’ hjem til gymnastik.«
Også i Nr. Herlev fandtes gen
nem I9OO-tallet tre generationer af
9

en snedker- og tømrerslægt, ja, den
yngste findes stadig: Store Hans,
Mellem Hans og Unge Hans. De
hed alle Hans Olsen. En periode
levede de samtidig, og det var nød
vendigt at skelne. En anden medde
ler hævder, at de tre blev kaldt hen
holdsvis, Gamle Hans, Unge Hans
og Lille Hans. I Freerslev boede en
sypige, som blev kaldt Store Anna.
Jeg tror, vi er før I9OO-tallets midte.
Der boede også en mand, Laurits,
ved siden af smedjen i Freerslev. Han
var ikke så høj og blev derfor kaldt
Dværghanen.
Hvis vi går til I96o’erne og frem
møder vi Store Hans også kaldet
Storbonden. Han er jo en venlig
mand, som sikkert ikke har noget
imod, at vi nævner disse navne. Hans
Schmidt anses for velhavende, og
som ejer af Blismosegård, hvor han
tidligere boede, Ellegården i Gi.
Hammersholt, og nu jorden solgt
fra Kildegården (tidligere Kærsland,
nu nonnekloster) er han jo storbon
de. Ordet, »store«, kan også optræde
på en anden måde. Store Støvler
kaldes Bendt gennem de seneste 2030 år. Han boede på gården Glædes
holm (et usædvanligt gårdnavn, men
ikke et øgenavn), lige ved siden af
det nye teglværk i Gi. Hammers
holt. Derfra udlejede han og Lone
selskabsmateriel og udstyr. De bor
nu i ejendommen, hvor der var køb
mandsforretning i samme by. Man
lagde mærke til, at han som yngre
gik og slubrede i for store støvler.
Deraf øgenavnet.
Vi skal igen tilbage til 1900tallets begyndelse. Den Røde var

10

gårdejer Henriksen, som boede på
den ejendom på Gi. Frederiksborg
vej, hvor der nu er rideskole. Han
sad i sognerådet for Venstre. Hans
hår og skæg var simpelthen rødt.
Hans søn, Marius, fik også et øge
navn, Drengen. Forklaring neden
for under talemåder. Carl Christi
ansen, der vist midt i århundredet
boede i teglværkshusene på Brøde
skovvej, blev kaldt både KnysteCarl, Røde Carl og Røgen. Han
var rødhåret og havde store knyster
på armene, men det sidste navn kan
ikke forklares. Betonbondens far,
Snaddemarius, blev nævnt ovenfor.
Navnet skyldtes, at han altid gik
med en pibe i munden. Ligeså, men
langt senere, Savlepiben, som nogle
kaldte klokker og graver Erland
Nielsen, der boede på en ejendom
ved Lyngevej, nord for Nr. Herlev.
De unge er så sarte, og kun de unge
brugte navnet, fordi lidt savl fra pi
ben løb ned gennem skæget. Erland
var en venlig og hyggelig mand, som
jeg selv og andre har drukket hånd
bajer med udenfor købmanden. En
lærer kaldtes Gedeskæg af børnene,
men det er da velplejet, så det må i
formen bare have mindet om en
geds skæg. De sagde også Ballesen
om ham.
Midt i 1900-årene var der i Nr.
Herlev en Søren Nilen og en Chri
stian Nilen, men det er næppe øge
navne men blot sjællandsk dialekt
for Nielsen, som de også hed. Lige
som Poul Pæesen, der hed Poul Pe
dersen. Men Miinen er lidt af et
mysterium for mig. Han hed Lau
rids (vist) Nielsen og var sogne

rådsformand og svigerfar til H. P.
Larsen, Bygaden, senere ogsåsognerådsformand. Mon Miinen kan
være en omskrivning af et efter
navn? Måske for at adskille ham
fra en anden Laurids, Døve Lau
rids, Laurids Pedersen. Han hørte
dårligt. Han levede til 1967 og bo
ede Enghavegårdsvej i huset over
for haven til nr. 26.
Og nu til de skønne kvinder.
Skøn Anna hed Anna og boede ca.
1940 erne i et hus lige vest for Brøde
skov. Man har fortalt mig, at hun
faktisk var køn. Lidt senere optræ
der navnet Skøn Kirsten, der boede
østligere. Navnet var ironisk ment,
og hun blev også kaldt Den evigt
Frugtsommelige. Hun havde kun et
par børn, så navnet har hentydet til
et mere permanent livmål. Til De
KRÆNGTE Baglommer vil jeg heller
ikke anføre eller blot antyde navn og
adresse. Baggrunden er denne: Min

kvindelige meddeler kender en
kvinde, som kender en mand, der
en dag så hende solbade med nø
gen overkrop. Sin skuffelse over
brysternes form udtrykte han med
dette øgenavn.
Også blandt mænd findes der
flotte og mindre flotte. Her kom
mer øgenavnene til en af hver slags,
og de daterer sig begge indenfor de
sidste ca. 25 år. Den rette Mand
er høj og går meget rank. Før nogle
af kvarterets damer kendte ham ved
navn, bemærkede de sig hans hur
tige og ranke gangart.
Hr. Måne er skaldet, har måne.
Det er ikke mig selv, om end også
jeg har måne. Eller, kan der være flere
Hr. MÅNEr? I øvrigt er der en yngre
mand, Peter Olsen, der ikke har
meget hår nu, og som boede i
Teglværkshusene som dreng. Han
blev kaldt Krølle, men om han sta
dig gør det vides ikke.
(Sluttes i næste nummer.)

1 Kristian Kristiansen, Danske øgenavne, København 1984 og 1991. Denne bog på grundlag af
et register på 16.000 øgenavne fra 1900-tallet er nok den vigtigste baggrund. Men der findes
andre mindre eller mere lokale undersøgelser fra samme tidsrum: Kaj Bom, Slangordbogen,
København 1974 (I. oplag fra 1957); Helge Visby Sørensen, Englen fra Sindal basker Jakob i
æ KÆLDER, Aalborg 1980; Kenno Pedersen, »Løse på munden« i Folk OG MINDER fra Nordsjæl
land, 48. årg., 1993; Otto Jacobsen, »Øgenavne blandt havnevæsenets folk« i Københavns
Havneblad, 1982, nr. 3, s. 64 - 65; Egon Mårup, Øgenavne, Holstebro 1982, og Den fynske
Gabestok, 1930, 31 og 32. - Læs om forbryderes øgenavne i Helge Refsum, »Økenavn og
tilnavn på forbrytere« i Maal OG Minne, 1931 og i Brøchner-Mortensen, »Øgenavne i
forbryderverdenen« i Danske Studier, 1915, s. 65-70. Vigtig vedr. l800-tallets øgenavne og
teori om disses opståen er E H. Feilberg, »Navneskik« i Dania 1895-96, s. 289-3 30. - Tre
undersøgelser handler om meget gamle øge- og tilnavne hos menigmand: Gunnar Knudsen
»Gamle Haandværkernavne« i Fortid og Nutid 1945-46, s. 130-43 (13- og 1400-tallene); P.
Petersen, Lolland-Falsters Navnebog, København 1902, s. IVf. (ca. I5OO-I8OO), og Thelma
Jexlev, »Sjællandske bønders navne i det 16. århundrede. En oversigt« i Festskrift til Kristian
Hald, København 1974.
2 Denne gruppe med Valborg Sandberg, Margrethe Krogh, Orla Svendsen, Orla Larsen, Ellen
Andersen og mig selv samarbejder med Lokalhistorisk Forening i Hillerød kommune og med
Lokalhistorisk Arkiv for at tilvejebringe og bevare lokalt kulturhistorisk stof.

Et wienerbarn i Hillerød
4f
Lisbet

Schacht Hansen

Situationen i Østrig efter I. Verdens
krig var præget af stor nød og elen
dighed» Befolkningen havde på trods
af krigens ophør svært ved at opret
holde eksistensen, og andre lande
måtte træde hjælpende til. En måde
at hjælpe på, var at tilbyde børn fra
Wien ophold i udlandet, for at give
dem mulighed for at kortime til kræf
ter» Flere lande tilbød »wienerbørnene« ophold og i september
I919 kom de første til Danmark

Familien i Hillerød
Til de familier der åbnede deres hjem
for børnene hørte min bedstefar,
tømrer Frederik Petersen (l8851971)- Han var ansat som bane
håndværker og boede med sin fami
lie i Helsingørsgade 3 3 * Familien be
stod desuden af hans kone Ingeborg
Richard

Mühlbacher med
Gunnar og Julie

Petersen.

(1888-1972), sønnen Gunnar
(1914-1972, senere eget arkitekt
firma i Hillerød) og datteren Julie
(f. I918-1999, senere ansat i so
cialforvaltningen i Hillerød i 48 år).
I ejendommen boede også Frederik
Petersens mor og søster, Julie og
Anna Petersen. De to damer kendt
som Farmor og Faster passede i fæl
lesskab ejendommens købmands
butik.
Økonomisk hørte familien ikke
til dem med det store overskud, og
det har sikkert ikke været på tale at
tilbyde sig som plejefamilie for et
wienerbarn. Men så blev min bed
stefar kontaktet af guldsmed KernHansen, han var på det tidspunkt
ugift og kunne derfor ikke selv mod
tage et barn, men han ville alligevel
gerne hjælpe. Derfor foreslog han,
at mine bedsteforældre skulle mod
tage et plejebarn, så ville han yde et
økonomisk tilskud, hjælpe med tøj
og hvad der ellers var af udgifter.
Kern-Hansen havde været i kontakt
med doktor Harboe i Møllestræde,
der ville træde til hvis der var hel
bredsmæssige problemer. (Det
skulle det senere vise sig at blive god
brug for). Det fik mine bedstefor
ældre til at tilbyde sig som pleje
forældre.

Richard Mühlbacher
I slutningen af 1919 kom den 13årige Richard Mühlbacher til Dan-

Familiebillede.
Forreste rk.fra
venstre: Cunnar,

Elkærline Larsen,

Ida Küsch, Julie,
Farmor Julie og

Ivan, Hans og
Elkærline Larsens
barnebarn. Bageste

rk.fra venstre:
Ingeborgs niece
Helga Hansen,

Faster Anna

(Petersen), Hans
Larsen, Ingeborg,

mark. Hjemme i Wien havde han
efterladt sine forældre, mens hans
to søskende Frantz og Frida også
havde forladt hjemmet, for at rejse
til plejefamilier. (Frantz i Schweiz,
mens det er uvist hvor Frida op
holdt sig). Tilsyneladende faldt
han hurtigt til hos sin nye familie,
befandt sig godt med Gunnar og
Julie og nød især at blive forkælet
hos Farmor og Faster.
Som alle andre wienerbørn, var
det meningen at Richards ophold
kun skulle vare i 3 måneder* af
ukendte årsager blev det forlænget,
og da han ved et uheld fik en stop
penål i øjet, så måtte der en yderli
gere forlængelse til. Det medførte
også en del ekstraudgifter for fami
lien Petersen og sikkert også guld
smed Kern-Hansen.
I efterladte breve og papirer kan
man finde kladder til nogle breve
sendt til Centralkomitéen for Wienerbørns Ophold i Danmark om
kring Richard og hans forlængede
ophold:

Den II. januar 1921 skriver Fre
derik Petersen: »Da Wienerbarnet
Richard Mühlbacher nr. 2700 som
opholder sig hos mig undertegnede
og for hvem jeg har erholdt Pas er
kommet alvorligt til Skade med sit
ene Øje i September Maaned hvil
ket jeg har indsendt Attest for og
til stadighed bliver behandlet af
Doktor Harboe Hillerød og Dok
tor Lundsgaard København. Da
dette samt Rejserne jo er forbun
det med ikke saa lidt Udgifter og
muligvis senere en Operation skal
foretages. Som følge heraf ser jeg
mig ikke i Stand til foreløbig at ind
sende Rejsepenge. Og jeg tillader
mig høfligst at forespørge den ærede
Komite om jeg ikke grundet oven
stående kan blive fritaget for Rejse
udgifterne.«
Doktor Harboe udtaler den 15*
januar: »Undertegnede attestere her
ved at ovenstaaende Skildring af Ri
chard Mühlbachers Øjenlæsion og
dermed fortsatte Lægebehandling er
i fuld Overensstemmelse med Sand-

Frederik Petersen og

yderst Richard

Mühlbacher.
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heden. Ved et stik med en Naal paadrog han sig et Saar i Hornhinden
og tillige med Stær på Højre Øje.
Fortsat Observation af Richards
Tilstand har været absolut nødven
dig. Hos Øjenlæge Lundgaard har
han været til Konsultation hver I4*de
dag og hos mig Undertegnede I å 2
g. ugentlig. En saadan Fremgangsmaade har været nødvendig. Han
underkastes Operation den 12. ds.
Forsat Observation baade af det
angrebne og det sunde Øje er frem
deles nødvendig.«
Efter operationen skriver Frede
rik Petersen til komitéen: »Da Wienerbarnet Richard Mühlbacher nu
er bleven underkastet Operation
hos Dr. Lundsgaard hvad der fremgaar af Lægeattesten fra Dr. Harboe
og vedblivende er under Behandling
ansøger Undertegnede den ærede
Komite om at faa ham med en se
nere Transport hjem. Og som tidli
gere anført anmoder jeg den Ærede

Komite om mulig fritagelse for
Rejseudgifterne.«
Den 26. april 1921 svarer Cen
tralkomitéen Frederik Petersen:
»Det meddeles herved, at Justits
ministeriet har meddelt Samtykke
til, at det hos Dem anbragte Wienerbarn: Nr. 2700 Mühlbacher
foreløbig erholder forlænget Op
holdstilladelse her i Landet indtil
I. juli d. A.«
Det vides ikke om min bedste
far slap for at betale rejseudgifterne,
men »Richards ophold kom altså til
at vare i IVz år. Da han var kommet
nogenlunde til kræfter, blev han
meldt ind som elev på Hillerød
Kommuneskole, hvor han klarede
sig flot. Inden det første år var han
en af de dygtigste i klassen, meget
hurtigt lærte han både at tale og
skrive dansk. Ud over familien fik
Richard adskillige gode venner i
Hillerød, både voksne og børn, ven
ner som han aldrig glemte.

Bognyt
Med
AsgerBerg

FysikfirHillerød gennem 125 år,

lodder og trisser.

maer i

Finn Reindahl, Dansk Skoletnuseum,
2002 (80 sider, jo,00 kr).

Som titlen siger, handler bogen
mindst lige så meget om fysikunder
visningsapparater som om hillerødfirmaer. Men fra en lokalhistorisk
vinkel rummer den beretningen om,
hvordan Hillerød fra 1868 til 1993
blev centrum for tre forskellige virk
somheder med speciale inden for
denne niche. Finn Reindahl, tidli
14

gere lærer og museumsmedarbejder,
opbygger bogen kronologisk med
kapitler om C. Weitzmanns Etab
lissement, dernæst Otto Nielsens,
og endelig firmaet Podis, hvis navn
byggede på ejernes forbogstaver:
Petersen og Dræbys instrument
fabrik. De tre virksomheder afløste
hinanden, og kilderne til fremstil
lingen er bl.a. deres kataloger og
jubilæumsskrifter, men også en
række utrykte arkivalier og inter
view. Her kommer Reindahls lokal-

kendskab og engagement tydeligt
frem. Også dele af billedmaterialet,
fra Helsingørsgade, Frederiksgade,
Freerslev og på Buevej vil mange
finde spændende» Man kunne øn
ske sig flere af den type udgivelser
om byens arbejdspladser igennem
tiden»

illustrationerne, men ellers rettet og
tilføjet meget lidt. Man har fx gen
optrykt og ikke indarbejdet I» ud
gaves tilføjelser og rettelser. Det
ville have været en god idé, om ud
giverne havde bragt et forord, der
fx fortalte, hvem statskonsulent J.
Jensen var.

Det Kongelige Frederiksborgske
Stutteris historie fra dets første

Folk og minder fra Nordsjæl
land, 57. årgang, 2002, red. Lone Hvass

OPRINDELSE TIL DETS OPLØSNING I

og Lars Bjørn Madsen, Nordisk Forlag,

184O,

Helsingør

statskonsulent J. Jensen, 2. revi

derede udgave, Bogans Forlag, Lynge, 2002

(280 sider, indbunden, 400,00 kr.)

I» udgave af statskonsulent J» Jen
sens værk om Frederiksborgstutteriet udkom i 1910 (hvilket 2. ud
gave dog ikke nævner) og ses kun
sjældent antikvarisk» Nu kommer
der så en ny udgave, i en smuk
form» Man må håbe, forlaget har
beregnet markedsgrundlaget rigtigt,
men interessen for heste er jo stor i
disse år» Bogen er i det væsentlige
opdelt i to hoveddele: en kronolo
gisk oversigt over stutteriets udvik
ling indtil 1840, samt et kapitel om
hestenes stammer og stod (nled
grundige stamtavler). Dertil kom
mer flere korte afsnit og tillæg, hvori
fremlægges forhold vedrørende
stutteriets jorder og bygninger, he
stenes forplejning osv», velegnede til
at dykke ned i, men ikke til at skabe
overblik» Fremstillingsformen er
gennem hele bogen i høj grad sty
ret af enkeltkilder. Når udgaven kal
der sig »2. reviderede«, er det fordi
den ikke er fotografisk genoptrykt.
Man har omhyggeligt sat teksten på
ny, rettet »aa« til »å«, affotograferet

(65 sider, 120,00 kr).
Endnu en god årgang af det gamle,
rigt illustrerede julehæfte, endda
med lidt flere sider end sædvanlig.
Folk og minder er med tiden blevet
en værdifuld lokalhistorisk skrift
række. Et særkende er stadig de
mange farvebilleder, men man må
dog nu og da beklage, at der ikke er
»læst korrektur« på farvekvaliteten.
Ellers kan vi i Hillerød glæde os
over, at redaktørerne i år virkelig har
opdaget, at der er et Nordsjælland
uden for Helsingør. Arets hoved
historie stammer endda fra Hillerødegnen, idet Strødams nye ejere
fortæller om C. F. Tietgens land
ejendom i Gadevang» En del af ste
dets nyere historie har forfatterne
dog baseret lidt løst på beretninger
»efter sigende«. Her savnes redak
tionel indbriben. Flere af hæftets
andre artikler har også en bestemt
lokalitet som emne: Allerødgaard,
Stutgaarden og Dronningholm,
mens Klaus Riflbjergs minder fra
Tibirke og Asserbo og Lone Hvass’
artikel om baggrunden for filmen
om Ditte Menneskebarn er af en
anden art.
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GENERALFORSAMLINGEN 2003
Som nævnt i blad 2002-4 afholdes Lokalhistorisk Forenings ordinære generalforsamling tirsdag
den 18. marts 2003, kl. 19*30 på Hillerød Bibliotek. Efter generalforsamlingen er der en
dyst på lokalhistorisk viden. Holdkaptajnerne Flemming Bjerg, Hillerød Posten, og Knud
Cornelius, Frederiksborg Amts Avis, assisteres af Ivan Holm, Jørgen From, Leif Sørensen,
Valborg Sandberg, Lillian Christiansen og Bo Christiansen.

Maleriudstillingen
Lokalhistorisk Forenings udstilling af Hillerød-malerier i bibliotekets vandrehal finder sted
fra 8. november til 31* december 2003* Forhåndsinteressen er stor, og 85 har givet tilsagn om
udlån. Malerierne er nu blevet fotograferet og registreret, og bestyrelsen er i gang med den
egentlige planlægning.

Hjørnet af Frederiksværksgade og Løngangsgade, malet af H. Pontoppidan. Privateje. Foto: Erling Aaskilde.

