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Øgenavne er den første og eneste danske udgivelse, der indgående beskæftiger sig med dette kontroversielle
fænomen.

I Danmark har tildeling af øgenavne været en yndet beskæftigelse siden ´Ruder Konge var knægt´. Og
fænomenet er stadig meget udbredt blandt skoleelever, på arbejdspladser samt i den politiske verden.

Sidstnævnte sted er øgenavnsdåb af såvel venner som fjender ligefrem blevet en sport og integreret som en
del af det politiske spin.

Bogen er inddelt i to hovedafsnit:

1. Leksikon- delen med over 1.500 øgenavnskonstruktioner fra alle samfundslag og fra alle tider. Fra ´Harald
Blåtand´ til ´Mare-Ritt´, ´Lille-Lars fra Græsted´, ´Håndtasken´, ´Pingo´ og ´Mørkets Fyrst . - Alle med

forklaring.

2. Et stort uddybende kapitel, hvor forfatteren redegør for historien og psykologien bag vore øgenavne.
Kristian Kristiansen fortæller ligeledes om de de mange forskellige typer af kæle-, øge- samt tilnavne og

beretter om øgenavnet i relation til de mange aktuelle anti-mobbe-strategier.
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