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Oran

I. Oran, en. [især højtid, (jf. Levin.
Wiwel.93): gra'n; ogs. gr^n'; især i het.

2: gr^n] grån. Høysg.AG.188. jf. Wiwel.
93. hest. f. -(n)en ['gra'n(8)n, 'grBn'(a)n]

ilt. -(n)er ['gra'nar, igrBn'ar] ell. f -(n)e

(Holh.Metam.e. Riber. II. 66. Sams. 1. 19.
Gru7idtv.PS.III.330) ell f d. s. (Suhm.L
136). {ænyd. d. s., fsv. d. s., oldn. gr^n ; vist

sa. ord som II. Gran og hesl. m. IV. gran;
navnet p. gr. af de spidse naale; især O,
fagl. ell. dial, i talespr. foretrækkes i bet. 1

og 3 Grantræ) 1) ^ naaletræ af slægten
Ficea, især om rødgran, F. excelsa Lam. Éolb.
Metam.l2. Suhm.II.216. *evig grønne Gra-
ner stige op

I
Mod Skyerne paa Klippens

steile Side. Zetlitz.Poes.60. *Fælt knager
Granen i kolde Nat. OehlL.I.él. CVaupell.
S.68. Bostr.Flora.1.5. *I Granens (d: jule-

træets) brændte Duft | faar svundne Somre
Luft

I

og de der kommer. JVJens.Di.^86.
2) kolL, især om afskaarne grene ell. kviste

af gran (1). Der var pyntet med Gran
oppe i Storstuen. Wied.LH.13. *De skin-
nende Lys, den Duft af Grsm. Rørd.VM.
72. 3) (sj. i rigsspr.) om veddet af gran (1).

Feilb.

IL t Oran, et. {ænyd. graane m. bet.

„knurhaar", oldn. gr9n, skæg(haar paa over-

læben); besl. m. ty. granne, stak (paa aks),

knurhaar, (gran)naal, fiskeben; vist sa. ord
som I. Gran og besl. m. IV. gran, Grat)
d. s. s. Fiskeben 1. *(ulven) aad de Fiske-
Vare

I

Saa fast, at hånd deraf kom selv
i Last og Fare,

|
. . et Gran, et Been sad

fast udi hans Slug. ReynikeFosz.(1747).34.
III. Crran, et ell. (nu sj.) en (LTid.

1738.96. TUele.yragst.156. Bagger. 1. 240.
Thuborg.K.143.jf. Feilb.). [grBnCJ, sjældnere
gra-'w] grån. ELøysg.AG.34. (især tidligere

ofte skrevet Grand^. fit. d. s. (æda. grand i

bet. 1 (Harp.Kr.l84), isl. grand, smule, nt.

grand, grus; besl. m. eng. grind (v.), male;
i bet. 2 (ænyd., fsv. d. s.) opr. et andet ord,

laant fra lat. granum, korn (jf. Granat,
Granit;)

1) (nu 1. br. i rigsspr., m. overgang til bet.

2) lille bestanddel af noget; fnug (1); især:
støv- ell. sandskorn (jf. Sol-, Støvgran^.
Moth.G229. *mine Feil de ere fieer

|
End

Sand i Strand og Grand i Solen. Stub.33.
*Dit store Øyeblik ! — Hist see det svøm-
me

I
Et ubemærket Gran

|
Blant Mil-

lioner. Ew.(1914).II.197. alle sorte Gran
maae først blæses fra Gummien, ifald den
skulde være ureen. OeconB.(1784).I.19.
*Livsalige Land,

|
Hvor Glasset (o: time-

glasset) ej rinder med Graad eller Grand
(SalmHj.614.2: Sand;. Grundtv.SS.IV.319.
*et Fnug, — et Gran. Winth.V.210. Feilb.

OrdbS.(mønsk, lollandsk), jf: *Mon ikke
her det mindste Frø

|
End skulde være

til at finde . .
| Frø- Grand et er det

Troens Ord,
|
Som alle Kristne bekjende.

Gru7idtv.SS.III.151. Han betragtede . . et
lille Jordgran, der sad og dirrede lige
udenfor Ruden i nogle Spindelvævstraa-

Grran

de. JakKnu.GS.14. || ordspr. (nu næppe br.):

Et lidet Grand spilder (ell. skader. VSO.
IV.O21) ofte et godt Øje (o: man maa
være forsigtig m. smaating ; liden tue vælter
ofte stort læs). Mau.5523. Moth.G229. *Gran
af Støv det gode Øie

| Tit paa Jord har
ødelagt. Grundtv.Krøn.119.

2) (foræld.) lille vægtenhed af forsk, stør-

relse (opr. som et sædekorn), der tidligere brug-
10 tes ved vejning af ædle metaller ell. medicinal-

varer
(jf.

II. Gren;. Hvad Guld-Arbeydet
angik, aa skulle Rosenobel-Guld holde 24
Karat 10 Gran. Slange. ChrlV. 245. (lægen)
gav . . først et halvt Gran (medicin), til-

sidst halvandet Gran henimod . . Sengetiid.
Tode.ST.I.188. Vel er det . . at jeg ei kan
tale Engelsk som Dansk, thi da vilde de
godt Folk . . faae i Punde-Viis, hvad de
nu kun faae i Gran. Grundtv.E.53. 500

20 Gran lufttørret Klittag af de ovennævnte
21 Lod gav ved Forbrænding 23 Gr. Aske.
Andres.Klitf.156. VareL.^277. jf. : en Mæng-
de smaa Guldbilleder af 1 til 20 Apo-
theker-Grans Vægt. FN Skovgaard. B.
366.

II
m. overgang til bet. 3, om en ringe

vægt. Folkefærd ere agtede for ham som
en Draabe af en Spand og som et Gran
(Chr.VI: grand; i Yægtsksia.len.Es.40.15.
*A1 den Synd, du mindes kand,

| Veyer
30 ikke ved et Grand

|
Mod Guds Naades

Magt at regne. BrorS.72. *naar Heltedaad
og Sejer

|
Intet Gran i Skaalen vejer,

|

Da er tabt den danske Sag. Grundtv.PS.
YII.192. (forstaa noget) med et gran af

salt, se Salt.

3) overf. anv. af bet. 1 (og 2), især m. h. t.

noget abstr.: en ubetydelighed, smule
af noget (jf. Duft 1 slutn.. Fnug 3, Korn;.
*med et Gran af Tale sand

|
Jeg ærlig

40 vil bekjende:
|
Om Gunst ej maa for Ret-

ten gaa,
I

Skal jeg vist evig hrændel Salm
Hus.712.7. *Et lidet Grand

|
Af Suurdey

kand
|
Den gandske Dey forsyre. Brors.

214. *mig forgaaer hvert Gran Taalmo-
dighedl Ew. (1914).IL 222. saasnart der
kommer et Gran i Veien, er du utrøste-
lig. Grundtv.Saxo.L255. *han, den Nar,
som blot behøved | sig et lidet Gran at

røre
|
for at eje, hvad han savner. i)rac/iw.

50 YS.101. giv mig et Gran Sukker til. OrdbS.
(sjæll.). Esp.lll. Feilb. (sj.:) *Hvert Gran
(d: draabe) af Blod jeg føler i mig bæve.
CKMolb.Dante.II.211. (1. br.) i fit.: han
pleier at staae ved Døren i Museo-Bor-
bonico; han fortjener der nogle Gran ved
hver Stok og Paraply, han forvarer for

de . . Fremmede. HCAnd.IX.76. I „Adol-
phe" . . er nøje agtet paa . . hvormange
Gran af Venskab, af Hengivenhed . . o.s.v.,

60 der for hver af de to Parters Vedkom-
mende er i . . deres Kserlighed. Brandes.
IV.83.

II
i nægtende udtr.: (ikke) en smule;

(ikke) det mindste (jf. Granskorn;. Man
maae for 100 Mark Guld ikke tabe et

Gran af Samvittighed. Holb.Bh.1.480. Der
faldt . . en svar Hoben Bytte . . og det

VII. Rentrykt 6/9 1924



ffran

delte Sigurds Folk imellem sig . . thi selv

vilde han ej have Traad eller Grand der-

af. Grundtv.PS.lII.529. ikke et Gran, ikke

saameget som en Draabe af den Medicin
. . kom over den Syges Læbe. Winth.VIII.
203. jeg (har ikke) nogensinde . . følt Gran
af Kjærlighed til Dem. JakKnu.DG.311.
*fhun er) ikke det Gran til vigtig,

|
helt

lige til. Rørd.GD.3. \\ m. h.t.tid, varighed:

et øjeblik; „et korn", bi et lille gran.

Moth.G229. Nej bie dog et lille Gran end-
nu . . lad mig først læse mit Fadervor I

Blich.(1920).X.57. kunde man bare et lille

Gran titte indenfor hiint Forhæng, bag
hvilket vi Alle engang skulle optræde (o:

døden). Winth.IX.131. *Lad os puste et Gran
ved Høboden her. Rich.III.182. Junge.
Feilb. vent et lille Gran. OrdbS.fsjæll).

IV. gran, adj. [grun'] (ogs. skrevet grand,

se ndf. — dial. granne. FolketsAlmanak.1884.
[3dr]. OrdbS. — dial. granner. Moth.G228.
MDL. Esp.109. Feilb.BL.73). (ænyd.d.s., fsv.

grander, oldn. grannr, tynd, fin, nt. gran,
skarp, bitter, nøjeregnende; besl. m. I.-II.

Gran, granske; jf. Gransomhed; grmidhet.

er: skarp, fin) 1) (uden for dial. kun 2)oet.

ell. arkais.) fin (II.1-2). || om udseende:
smuk; pæn. Moth.G227. Esp.109f. (poet.)

statelig; prægtig. *Der stander en Borg
saa prud og grand. Grundtv.SS.1.59. *Sko-
ven stander saa prud og grand. Jørg.BR.
9.

II
(især dial.) som er i besiddelse af, som

vidner om udmærkede egenskaber (især: god
forstand, fintmærkende sanser); begavet;
dygtig; forstandig; skarp; snedig.
der . . behøvedes (ikke) noget særdeles
grant Fremsyn for at skjønne, hvorpaa
disse . . Forslag vare mynteåe. HNClaus.
Fræstefr.36. hendes Hørelse blev min-
dre gran. Barfod.KarolineAmalie.(1884).90.
MDL. Feilb. Kværnd. \ *Med Fingrene
(SalmHj.9o.2: Guds-Fingrenej grande (o:

skyldfri, rene? opr.: sande^
|
Slaa Kors

for din Pande. Grundtv.PS.VL489 (jf Fest-
skr.VilhThoms.294). 2) om arten af, opfat-
telsesmaaden af sanseindtryk, fornemmelse
olgn.: let (at erkende ell' forstaa) ; klar;
tydelig (jf. grangivelig^. 2.1 ) (vist kun
hos sprogrensere; antagelig dannet efter bet.

2.2j som adj.; om (mundtligt ell. skriftligt)

udtryk: som nøje dækker over, gengiver kends-
gerningerne; nøjagtig. Kongevalg og kon-
fevalgt (er) et mere grant Udtryk end
gi. Udnævnelse og kgl. uånævnt.EMøller.

Land8tingsopløsning.(1902).111. de kunde
give grand Tidende om Bymændenes
?ærd.GSchutte.B.108. 2.2) (uden for dial.

nu næsten kun arkais.) som adv.; om (op-
fattelsen af) sanseindtryk osv.: nøje; tyde-
lipt; præcist, du (o: gud) kjen'der grant
(Chr.Vl: grandt; alle mine Veie.Ps.l39.
S. »Alting staaer i Herrens Bog I | I hvor
det gaaer, saa veed jeg grant,

|
Mit Navn

staaer tegnet deriblant. Stub.70. *Man kun-
de ham grandt ei skue,

| Han dæktes af
et Slør. Oehl.N0.6L Hvo der ogsaa hører

Grranat

grant, er istand til at bemærke . . Bøs-
sernes Knsilden. Blich.(1920).VL157. *Jeg
mindes disse Træk — hun ligner grant

|

Min Fader i hans allersidste Tid. Hauch.
SK.87. jeg husker det grant fra mit lange
Ophold i Munchen. Brandes.X.123. Signa-
lerne lød saa grant og kækt. Bang.T.199.
Esp.110. Feilb. jf. bet. 2.i: *At han dued
ej til Bogen,

(
Tyktes dig, var grandt at

10 se. Grundtv.PS.III.478.
Oran-, i ssgr. ['gr^n-] 1) (nu kun ar-

kais, ell. poet. Graii(n)e-, se Gran-bær, -frø,

-skov, -tap, -træj af I. Gran (1); hvor
intet andet bemærkes ndf, foreligger denne
bet; udeladt er bl. a.: Gran-bræd(d)er,
-brænde, -gren, -harpiks, -kvist, -lugt,

-lund, -plantage, -plantning, -rod, -spær,
-stamme, -stub, -tømmer. 2) af IV. gran,
se granvoksen

; J/". grangivelig; se endvidere
20 grant- ("granthørende osv.).

Grranader, en. se Grenader.
Grranat, en. [grB'na'd] (f Granate. L

Tid.1724.11). fit. -er. {ænyd. d. s. (i bet. 1 og
S), glda. granate (i bet. 2), jf. æda. grenat
(i bet. 2; Harp.Kr.l85); i bet. 1 og 2 af
lat. granatus (adj.), kornet, til granum, korn,

i bet. 3 gennem ital. granata med sa. op-
rindelse; besl. ni. HI. Gran (2), Granit) 1)

^ granat(æble)træ, Punica granatwn
30 L. Moth.G230. Den vilde Granat voxer

buskagtig, men ved Kultur opelsker man
den til et henved tyve Fod højt Træ.
Funke.(1801).II.202. *l Granatens Frugt
der gjemmes vel de hundred Kjerner
sm&SL. Éecke.SB.51. \\ især om den røde (ell.

gule) frugt (som indeholder en mængde
karmoisinrøde kerner, der springer til alle

sider, naar frugten er moden); granatæble;
punisk æble. Moth.G230. *Skjøn Anne hun

40 staar som Granaten i Glød, |
Hun bræn-

der, men kan dog ej smelte. Grundtv.PS.
VI.193. *Granaten har,

|
Fuldmoden, ei

saa rødt et Ar,
|
Som hendes friske Mund.

Winth.V.89. Drachm.lOOlN.7. 2) (mineral)
krystalformet (især karmoisinrød) halv-
æ delsten (silikat af kalcium, jærn og ahc
minium). Moth. G230. Briinnich. M. 61,

*(kjortelen var) kantet med Granaterne
smaae. Oehl.NG.174. *en blaa Ametyst,

50 omringet af grønne Granater. Ærawc/i.I)F.

11.84. Uss.AlmGeol.9. jeg vil hænge disse
Digte ved dit Bælte som en Række Smyk-
ker af blodrøde GransLter.AMatthison-IIan'
sen.Sange og Sonetter.(1894).35. jf.: *Ikke,
som Himlen, var Øinene blaae, de var
mørke Granater. Oehl.NG.233. 3) (udviklet

af bet. 1) ^ hult projektil, der ved an-
slaget deler sig i fiere stykker (jf. Grenader^.
*De grumme Granater, som værpis hen

60 ind
I
Paa Voldene, smælder. Sort.HS.H2^\

MilTeknO. den kommende Granat, der
ligesom fraadede i satanisk Raseri. i2isf.

ER.147. OpfB.ni.l29. billedl: „den Gra-
nat, der i dette Øieblik sprang over Deres
Hoved, den har jeg længe luret paa." —
„Miss Betty, jeg er sønderknust." Hrz.XII.



Qranat- Orande

295. 4) slags bolsje (der indeholder smaa
mandelstykker). Den Toøre, han daglig fik

. . liavde han soldet op i Granater. Mjem-
meV'^U1922.5.sp.3. 5) (vulg. ell.jarg.) i flt:

penge. TomKrist.LA.32. Dommeren: „De
undgaar alligevel ikke Straf." Tiltalte:

„Jeg troede ærlig talt, at jeg kunde klare
den med at skaffe Granaterne." PoZ.Vsii^^-^.

3.sp.3. Oranat-, i ssgr. [grB'na'd-] (jf.
dog -kartæskej. (f Granate-, se u. -træ, ib

-æble ; jf. Granatesaft. Kyhn.PE.56). til Gra-
nat (1-3); kun de vigtigste ssgr. er medtaget

;

som eksempler kan i øvrigt anføres, til

Granat 1: Granat-blomst, -frugt, -kerne,
-saft, -skal, -vin; til Granat 3: -ild, -regn,
-splint, -stump, -bark, en. [1] bark af
granattræets rod (som anvendes til lægemid-
del) (jf. -rodsbarkj. Panum.357. -finke,
en. [2] \ astrild af arten Estrelda grana-
tina (L.) (navnet fordi hannen er granat- 20

rød). Sal.II.207. -gnejst, en, et. [2] (mi-
neral.) granatholdig gnejs. SaVX.32. -har-
pnn, en. [3] (fagl.) harpun (forsynet m.
en granat), der udskydes fra en kanon.
Scheller.MarO. SaUX.907. -kanon, en.

[3] (foræld.) ^ kanon, der udelukkende er

bestemt til at udskyde granater. MilTeknO.
Scheller.MarO. -kartæske, en. (nu alm.
-kardæskj. [3] [grBna(d)kBr'dæ's^] ;«; kugle-

fyldt projektil, der er bestemt til at sprænges 30

inden nedslaget og sprede sit indhold som en
regn. MilTeknO. Scheller.MarO. -rods-
bark, en. [1] d. s. s. Granatbark. Fanum..
267. -siten, en. [2] 1) (1. br.) granat (2),

især brugt som smykkesten. Moth.G230. VSO.
Granatstene i en Broche. Schand.SB.l. 2)
(nu næppe br.) bjergart, lag, hvori granater
findes. VSO. -træ, et. [1] ff Granate-.
Moth.G230). 2( Punica granatum L.; gra-
nat (1); granatæbletræ. lSam.14.2. HaveD. 40

(1762).223. HCAnd.XII.150. et Granattræ,
hvis højrøde Blomster udfoldede sig i

Solen. Brandes. VII. 132. HavebrL.^ 637.

-æble, et. [1] (f Granate-. Brors.238).
{ænyd. d. s.; jf. ty. granatapfel, en^.pome-
granate, lat. malum granatum; bot) frugten

af granat(æble)træ; granat (1); punisk æble.

dine Tindinger ere som et Stykke af et

Granatæble imellem dine Lokker. Højs.4.

3. vAph.Nath.III.155. HCAnd.V.197. bri- 50

stede Granatæbler, ud af hvilke de røde
Kærner vælder. Brandes.XIIl.378.

|| ^ otn

træet: Warm.Frøpl.458. *lader os se, om
Vinstokkene har skudt . .

|
og om Gra-

natæblerne blomstre. FrNygaard. FD. 32.

-æble-træ, et. [1] % d. s. s. Granattræ.
5M0S.8.8. MentzO.Pl.l27.
Oran-bar, et. {som efterligning af no.

granbar; jf. II. Bar; 1. br.) naale ell. kviste

af gran (jf. -bær, -løv, -naal, -risj. I onde 60

Foraar bruges i Norge hakket Granbar
baade til Heste og Fæ. vAph.Nath.III.146.
*Eviggrønt, o Vahl! og Granbar vinde

|

Hver en Vinter om din Urne sig. Oehl.L.

1.233. *(det norske fjæld) med det frie

Granbar høit sig krandserl^aresfr.S'^^.JJJ.

266. *af Granbar redte paa den flade
Jord

I

Han sig et Leje. Christensen Schmidt.
Overs. afEuripides. II. (1875).326. -bark,
en. Granbark . . har Værdi som Garve-
materiale. VareL.^278. -barklns, en.
(zool.; jf. Barklusj en paa gran snyltende
bladhis; granlus; Chermes abietis L. Sal.

VII.962.
Granberg:, propr. ['gr^nib^rXq)] i

forb. den gaar ikke, Granberg, se'gaa 10.3.

Oran-brni§(khat, en. ^ paddehatten
Marasmius perforans. Frem.DN.252. -bær,
et. ('Gråne-. ChrFlensb.DM.III.38). {omdan-
net af -bar under indflydelse af Bær) 1)
(sj.) d. s. s. -bar. vAph.(1764). ChrFlensb.
Dm.III.38. 2) \ om røde bær paa visse

naaletræer. en Birkekrands . . som var
indflettet med blodrøde Granbær. Oehl.
VS.31.

I. Orand, en. [gr^ii] best. f. -en ['grnix'-

(8)n] flt. (1. br.) -er ['gruix'ar] (Saaby.'), {fra
fr. grand, af lat. grandis, stor; besl. m. Grand-
er, II. Grande, grandios, Grandissimo) ^
melding og spillemaade i whist, hvor-

efter 7nan i et spil uden trumf skal gøre
mindst 7 stik (sjældnere om lign. meldinger
i bridge (sans-atout) ell. Vhombre : jf. Gran-
dissimo;. Meyer.^(1878). Spillebog.(1900).

20. en whistspiller, der har meldt en
grand, der ikke kan væltes. AnkerLars.VS.
97.

II
hertil bl. a. Grand-spil, -spiller.

II. Orand, et. se III. Gran.
III. grand, adj. se IV. gran.
Orand-, i ssgr. 1) til I. Grand (s. d.).

2) til IV. gran; se Gran- 2 samt grant-.

3) til I. Grande, se Grande-. 4) (f Grande-.
Leth.(1800)). ['gr^ix-; især i Grand-onkel,
-tante: 'gr^n-] {fra fr. grand- (se I. Grandj)
se Grand-mama, -onkel, -papa, -tante.

I. Orande, en. [igrBnø] (ogs. skrevet

Granne. SorøSaml.III.174. Dagbl.V2l878.2.
sp.5. [Barfod].Tænkt og følt.I.(1882).38). flt

-r. {æda. grannæ, oldn. grsLJini,got. garazna;
om l.led se ge-; 2. led er oldn. rann, got.

razn, hus (jf. ransage, Rønnej; grundbet.:
som bor i hus med en (jf. m. h. t. bet.-ud-

viklingen Gesel, Kammeratj; jf. III. Grande)
1) (nu især arkais., poet., dial. ell. hos skan-
dinavisk-sindede forfattere) person, som bor
lige ved siden af ell. meget nær ved en ; na-
bo. Reenb.II.169. *Baunen lyste og Bud-
stikken løb

I
Fra Grande til nærmeste

Grsinåe. Storm.SD.144. *Han sendte Bud-
skab hen

I

Til alle gode Grander, | Til

Frænde og til Ven. Wi7ith.HF.109. Re-
cke.BD.151. Skjoldb.SM.28. Feilb. (l.br.)

billedl.: *Raabde fra hvert Kirke-Taarn
|

Klokke til sin Grande,
|
Hørt ei var paa

Jord tilforn
|
Sligt et Hosianne. Grimdtv.

SS.I.90. elskende Hjærter er altid (jr2in-

åer.JPJac.DU.^103. \\ om medlem af en
(nærbeslægtet) nabonation. *0prigtig Klippe-
Barn! behiertet Norske Grande! 7fomGrø?i-

neg.1.25. Hostr.SD.L129. 2) (foræld, ell.

dial.; især om forhold i jordfællesskabets tid)

bymand (1) i en landsby (især m. hen-
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blik paa hans stilling inden for ejerlaget

ell. deltagelse i bystævnerne). Grandestevnet
holdtes altid paa Landsbyens Gade, og
Granderne eller Byemændene bleve sam-
lede dertil ved at Oldermanden tudede i

et Horn. Olufs. (VidSelskAfh. Hist. I. 374).

MDL. Aakj.(Tilsk.l918.II.384). I deres
Klædedragt .. ere de langt mere jævne
end Granderne fra Tarbøl . . hvor Folk
efter Baktruppernes Mening sove sig til lo

Rigdommen. NSvends.S.29.
II. Orande, en. ["gr^nda] p. -r (ell.

sj. m. sp. form: Grandes. Holb.Anh.136).

(afsp. grande, til lat. grandis (se I. Grand);

jf. Grandezza) person, tilhørende Spa-
niens (højeste) adel. Skuesp.IIIl.3. Kon-
gen (o: Ludvig XVIII) var . . klog nok
til at modtage Talleyrand ganske som
Ligemand eller rettere, som var han en
Grande, der under andre Omstændigheder 20

kunde have indtaget Kongens Plads.jBmn-
des.HD.75. FolkHist.V.158.

||
(sj.) om for-

Twld uden for Spanien: stormand. *Du
vilde . . straffe, selv hos Granden, sveget
V\\p,.Bagges.IV.68. smst.36.

III. Crrande, et. ["grBua] flt. -r. {vist

fæ-kortet af Grandestævne; jf. I. Grande;
især jy.) d. s. s. Grandestævne. MDL. Sam-
fundets lovgivende Myndighed findes hos
„Grandet", et Møde af alle Bymændene. 30

Feilb.BL.171. I et Grande paa Kroen .

.

kom Sagen paa Ta.le.Skovrøy.Fort.24. N
Svends.S.25. jf.: Hans egen Plan (stran-

dede) i det første Sognegrande, hvor
den kom paa Omt2i\Q.PLaurids.S.V.18. man
enedes om (0: i 1857) at indbyde alle i

Sagen interesserede til et almindeligt
Møde — et „Distriktsgrande" — i

Gram. BibeAmt.1922.543.
Orande-, i ssgr. 1) ['grnna-] (ogs., især 40

dial. Grand-, se Grande-lag, -mand, -ret,

-skab, -stævne^, af I. Grande, især i bet. 2
(hvor intet andet bemærkes ndf., foreligger
denne bet.); af ssgr. m. I. Grande 1 kan
nævnes: Grande-flok, -folk, -rige (Grundtv.
PS.YII.19), -tvist. 2) (sj.) d. s. s. Grand- 4
(8. d.). -brev, et. (foræld.) d. s. s. By-lov,
-skraa fi/". Granderet;. Moth.G231. VSO.
MDL. Feilb.BL.172. PJJørg.R.138. -fo-
ged, en. (ænyd. d. s.; foræld.) oldermand i 50

et byiag; vi(lefoged.Cit.l700.(Olavius.Skagen.

(1787 UOO). VSO. MDL. Feilb.BL.172.
SaUVI.808. -kone, en. [LI] (æda. gran-
konæ; nu kun dial) nabokone; naboerske.
•I, Grandekoner deeler Raadl CFrim.AS.
158. VSO. MO. Feilb. -lag ell. -lav*, et.

(dial. (jy.) Grand-. LTid.1760.201. MDL.).
(ænyd. d. s.) 1) [1.1] (nu kun arkais.) nabo-
lag. Moth.G231. her blev set Syn for Sagn
endog i vort nærmeste Grandelav. Ras- 60

musHansen. Gamle Minder. I. (1882). 65. jf.

:

det Grande-Laug (overs, af oldn. bygo),
der stod under h&m.Grundtv.Snorre.II.267.

II
(koll.) om naboer. *Blandt bedste Ting,

som Himlen gav,
|
Er godt og roligt

Grandelav. CFrim.AS. 157. *Grandelavet

sig betænker,
|
Om det ej samme Nyt-

te kan
I

Frembringe paa sit Agerland.
ABull.(TopographiskIournal f. Norge. 1 . Hef-
te.(1792).115). MDL. 2) (dial.) d.s.s.Bylag.
I Ribe-Egnen er der endnu fælles „Malt-
køller" tfl dette Brug, hvert Grandelag
har sin, der bruges og vedligeholdes af
det, og som hver Mand i Laget har Ret
til at benytte. Feilb.BL.77. -mand, en.
[LI] ('Grand-. MylErich.VJ.147). (nu kun
dial.) nabo. *din Grandemand du kalder
ind til Tinge

|
For et tvetydigt Ord. C

Frim.AS.28. MO. Feilb. -ret, en.^Grand-.I
Elkier.Da.LovomLandvæsenet.I.(1771).223).
(foræld.) d. s. s. -brev. MDL. Feilb. -skab,
et. [LI] ("Grand-, Langebek.Breve.320). (nu
næppe br.) naboskab. *Grandeskab er gierne
Sæd til Kiv. Rahb.Skuesp.il.9. -stævne,
et. (Grand'.VSO. Baden.JurO.1.197. MDL.).
{ænyd. d. s.; nu kun om færøiske (og no.)
forhold) 1) d.s. s. Bystævne 1, Gadestævne
1 07- IIL Grande;. Moth.G231. Olufs.( Vid
SelskAfh.Hist.1.373; se u. I. Grande 2).
KancSkr.^^/iil836. det store Grandestævne,
der holdtes hvert Aar, naar Vintersæ-
den var lagt. Thyreg.BB.III.270. Grande-
stævne afholdes (paa Færøerne) af Sys-
selmanden aarlig paa hans første Omrejse
i Sysselet i hvert Grandestævnedistrikt
for sig. LovNr. 56^*1891. §1. Søren havde
. . indvarslet til Grandestævne, som det
var Sædvane, naar der forelaa et Spørgs-
maal, der vedrørte Almenvellet. Skjoldb.
SM.67. 2) d. s. s. Bystævne 2, Gadestævne
2. Baden.JurO.1.197. MDL.
g^randet, adj. se grannet.
CP Grandezza, en. [grBnidæ(d)sa] {af

sp. grandeza ell. ital. grandezza, jf. fr. gran-
desse; til 11. Grande; 1. br) egl.: en spansk
grandes værdighed i ydre fremtræden;
fremtræden, opførsel, der er præget af
stolthed (og stivhed), men ikke er uden
ynde ell. elegance; ædel, stolt anstand.
*I)en franske Yndighed blev Spansk Gran-
dezzes Fryd. Prahl.ST.III.31. Med ufor-
lignelig Grandezza bevæger den fyldige
Majestæt sig ind til Bordets Glæder. Xeo^,
LR.161. Han rejste sig og bukkede for
hende med en Grandezza. ChrEngelsLLD,
35.

grandgivelig^, adj. se grangivelig.
GJ grandios, adj. [grBndi"0''s] (nu sj.

grandiøs. POBrøndst.RD.74. PMøll.II.17.
VVed.HR.104). {af ital. grandioso, fr. gran-
diose, til lat. grandis (se I. Grand;) soyn er

af imponerende stor virkning; storladen;
pragtfuld; ophøjet. Oppe paa Bierget,
midt i den skiønne grandiose Natur, fandt
jeg en død lille Muus. Oehl.Er.IIL185. den
oprindelige indiske Mythologi . . har væ-
ret langt grandiosere og skjønnere end
Grækernes. Gold8chm.IV.13. Den hele Scene
er fortalt med en i Sandhed grandios
Phantasi. Brandes.E.192. at ophænge nogle
Lysballoner i Træerne (vilde) være af
grandios Virkning. Pont.LP.^11.223. (m.
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tilknytning til II. Grande; 1. hr.) om person:
(han) er tapper, begærlig, blodig, en Øde-
lægger, men med Guders Dødsforagt og-
saa for sin egen Persons Vedkommende
. . han er grandios, har den spanske Hold-
ning der er en Arv fra Romerne. JVJens.
C.U8.
Grrandissimo, en. [grBn'disimo, gr^i^-]

{af ital. grandissimo, egl. superl. til lat.

grandis (se I. Grand j) ^ dels om en form
for IV hist (whist uden trumf, „ren whist"),

dels om forsk, meldinger i ivhist (sj. i

bridge, nu næppe hr. i Vhomhre (Meyer.)),
især grand (I), ell. spec. om melding i whist,

hvorefter man skal spille uden makker og
gøre de 7 (første) stik. Blich.(1833).VII.178.
Spillebog.(1900).20. jf.: et Passpil hono-
reres i Grandissimo-Whist kun halvt
saa højt som et Grandissimo-Spil. For^
Hj.IV1.48.
Orand-mama, en. (tidligere ogs. skre-

vet Grande-. Holb.Vgs.1.3. Leth.(1800)). {efter

fr. grand'maman ;,//. Grand- 4; gldgs.) d.s.s.

Bedstemoder 1. hun taler . . ikke gierne
om hendes (d : sin) Grand-Mama. Holb.DR.
III.?. KomGrønneg.11.200. Et strengt Blik
af „Grand'mama" (o: mormoderen) som hun
altid kaldtes. Ing. Levnet. 1.22. Heib.Poet.
VII1.162. -onkel, en. {fra fr. grandoncle;

jf. Grand- 4=) person, der er ens faders ell. mo-
ders onkel (jf. Farfarbroder^. Brandes.V.496.
Pol.^/iil923.9.sp.2. -papa, en. (tidligere

ogs. skrevet Grande-. Leth.(1800)). {efter fr.

grand-pére, eng. grand-papa; jf. Grand- 4;
gldgs.) d. s. s. Bedstefader 2. min Sviger
Papa . . holder for Troes-Artikel at gaa
ligeledes i Klæder, som hans Papa og
hans Grand Papa for ham. Ilolb.Jean.IV.5.
Denne værdige Sønnesøn af sin Grand-
papa. Æm;.('i Pi^j.ZJ. 70. Skuesp.IX.33. Meyer.
-tante, en. {fra fr. grand'tante ;

j/". Grand-
4) kvinde, der er ens faders ell. moders tante.

Heib.Poet.VII.143. Sibb.L51. en ældre,
ung Dame, som var en Kusine til Fruen;
Nogle sagde, at Tante var det rigtige
Forhold, Andre paastod Grandtante. Tops.
US.II.360.

Skråne, v. -ede. {maaske sa. ord som jy.
kraane, gaa og knejse, sætte hovedet højt, no.

krana, stige stærkt i vejret, knejse, nordfris.

krane, strække hals; jf. ogs. IV. gran; dial.)

stirre højt op; se nøje paa. da han
havde staaet og granet ham lit, siger han
ta ham! Rider Fanden dig I CPRothe.JN.
270 (jf. NMPet.V2.161). MDL. Feilb.

Gråne-, i ssgr. se Gran-. Gran-fra,
et. ('Granne-. Adr.''^/il762.sp.l2). Fyr- og
Granfrø (er) Egernets vigtigste Føde.
Brehm.DL.1.289. \\ hertil Granfrø-olie (o:

æterisk olie, der udvindes af grankogler.

Vare.L.^279).
g:rangiTelig;, adj. [grBn'gi'vali] (ogs.

skrevet grand-j. adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en

(DL.1—13—11. St.tEsth.l6.5(Chr.VI). Holb.
DH.L238. Horreb.II.174. JPJac.II.322).
{ænyd. glda. gran(d)giueUgh, isl. grand-

gæfilegur; 1. led er oldn. grand, skade, sorg,

bekymring, 2. led er dannet af I. give; egl.:

som bekymrer sig om noget, er omhyggelig;
nu alm. opfattet som hørende til I V. gran;
især brugt som adv.) 1) (1. br.) som adj.:

i enhver henseende tydelig, klar; nøjag-
tig i de mindste enkeltheder (jf. IV. gran
2.\). (de) hafde (længe) hafft grandgivelig
kundskab om min ankomst.JJMeZ.44. Gjæst

10 gav ham grandgivelig Besked paa (spørgs-

maalene). Grundtv.PS.III.535. ikke ethvert
Ord i Biblen er et grandgiveligt Aftryk
af den guddommelige Aabenbaring. PV
Jac.Breve.57. Der kommer et Punkt, da
Hykleri, Løgn og Underkuelse blive En
. . grangivelige og aabenbare. SHeegaard.
FG.319. Ghirlandajos Billede af Marias
Fødsel var det grangiveligste Billede af

et rigt florentinsk Købmandshjem. VVed.
20 BB.405. Esp.lll („nu sjeldent"). 2) (nu især

i lidt gldgs. talespr.) som adv.: ganske nøj-
agtigt, tydeligt; akkurat (jf. IV. gran
2.2 j; især om hvad der fremstilles ell. frem-
stiller sig saaledes for tanken ell. sanserne, at

man kan danne sig et klart, levende hillede

deraf, hvad hånd mener, at der burde føres
for kongen derom sender een strax, som
det grandgivelig bestille kand, at vi kand
udlegge det, som det sømmer eder.^Mafcfe.

30 11.36(Chr.VI). LTid. 1720. Nr. 33.8. *det
gaaer

|
Grandgivelig, som skrevet staaer.

Grundtv.Udv.V.21. Det var vel bare træt-

hed, men han havde en fornemmelse,
grangivelig som sandet vilde hæmme
hans fødder og holde ham fa,st. NMølLH.
110. især i forb. m. verbum, der betegner

sansning, fornemmelse, erkendelse olgn. : Holb.
Ep.V.^29. Hvor bleg . . han var I Han lever
ikke, det kunde jeg grandgivelig see.

^ Blich.(1920).V11.31. *Grandgiveligt det
lød,

I

Som de spottede og loe. Winth.X.
275. Jeg husker det Altsammen ganske
grangiveligt. Bergs.FM.86. Han ligner ham
. . grangivelig lige op ad Bagel JohsBang.
Barndommens By. (1921). 6. Feilb. Ordb'S.

(srjæll). jf. f: Mange udspurgte grandgive-
lig (o : nøje) om l&istus. Grundtv.PS.1.548.

II
(sj.) saa at det tydeligt kan mærkes; ty-

deligt nok. den smalle Ager, som fra Fast-
50 landet ledte derud, var jo grandgivelig

opfyldt over Borggraven, paa det Sted,
hvor Vindebroen engang havde været.
Blich.(1920).VIII.165. det gik omkring
hende med døde Mænds Skridt og strøg
grangiveligt mod hendes Dragt. JPJac.II.
227.

II (1. hr.) bogstaveligt; formeligt, det
endte grangivelig med, at man laa og saå
Blod i sine egne Senge om Natten, Bang.
GH.121.

60 Gran-hnesTamp, en. ^ svamp af
foldhattenes familie, Mitrula cucullata

(Batsch.). Rostr.Flora.il.214. -herende,
part. adj. se granthørende.
Granit, en. [gr^'nid] fit (sj.) -ter (vAph.

Chym.L582. Bagges.DV.IX.334. Bønnelycke.

GadensLegende.(1920).21). {af mlat. grani-
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tum marmor, komet sten (ital. granito, fr.

granit^, til lat. granum, korn (se III. Gran,

Granat); mineral.) meget haard og holdbar

dybbjergart, bestaaende af feldspat og

kvarts samt ringere mængder af glimmer

og hornblende (jf. Graasten, Kamp(esten);.

vAph. Chym.I.581. Brunnich.M.104. Heib.

Poet.IV.167. *Granitens |
Matrødmende

Krysta\\eT.Aarestr.SS.IIL236. Uss.Alm Geol.

64.
II

CP i sammenligninger ell. billedl, især lo

om hvad der danner det faste grundlag for

noget, enkelte Grundideer og Grundfølelser

(har) bevaret sig urokkelige i mit Sind
som mit Væsens Granit. Brandes.I. v. det

(er) karakteristisk for vor Tid at se Høj-
skolen truet med . . at komme til at bide
i Naturvidenskabens haarde Grsimt.LFeilb.

SS.948. Oranit-, i ssgr. ; foruden de ndf.
medtagne, kan anføres: Granit-bjerg, -blok,

-brud, -fjæld, -klippe, -gnejs, en. (f 20

-gneus. GForchh.DG.19). (mineral.) d. s. s.

Gnejsgranit. Sal. VII. 845. granitne,
adj. [grB'nidna] {efter ty. graniten; vist kun
i best. f. og flt.; arkais., poet.) adj. til Granit:
granit-, (ofte billedl.). *I Jordens Indvold,

i granitne Hule. Oehl.L.II.230. *Kampen
trængte dem (0: aztekerne) tilbage,

|
I gra-

nitne, snevre Gader (o: til gravhulerne).

Aarestr.SS.III.134. Aischylos' granitne Stil.

St SprO. Nr. 94. 16. Oranit-papir , et. 30

(fagl.) buntpapir m. granitagtig farvetegning.

SaUX.40. -sten, en. (nu 1. br.) granit; især

om den enkelte (til byggemateriale anvendte)
blok. vAph.Nath.III.138. Granitsteen og an-
dre Materialier til Bygningers Reparation.
MR.1842.16. OpfB.m.10.
Oran-kogle, en. (i vers (sj.): -kogl.

Kaalund.SD.il. — nu kun no.: -kongle.

Bagges. D V.XL LS7. Apot.(1791).S9. HO
Lund.Samler.II.(1804).62). (bot.) granens 40

blomsterstand (jf. -nød, -pære, -tap, -æble^.
Deres Bord-Dame kildrede de med Gran-
kogler. HCAnd. (1919). IL 1 70. JapSteen-
str.T.8. *Til Højdernes Kølighed stiger
jeg op . .

I
hvor Luften blev renset i

Grankoglers Buit. Holstein. D."^ 74. ForstO.

t -kopper, pi. harpiksfyldte blærer paa
ædelgran; harpiksblærer. Fleischer.S.231.
-kellesTamp, en. 2( Clavaria abietina
Pers. Rostr. Flora. 11.69. -Ins, en. (zool.) 50

d. 8. 8. -barklus. Brehm.DL.LII.484. -lev,
et. (sj.) d. 8. 8. -bar. Thora kommer (med
en) Krands af Granløv i Haand. Oehl.HJ.
154. de dækkede (barnet) til med Granløv,
at det ikke skulde fryse. PMøll.L.J52.
-naal, en. blad paa gran (jf. -bar^.* Fo-
den (gled) paa de tørre Grannaale, hvor-
med Jordbunden var bedækket. Goldschm.
V.299. Drachm.UB.65. En Myre stod paa
Bagbenene ude paa den yderste Spids 60

af en Grannaa}. AndNa'.S.38.
jj hertil (fagl.)

Qrannaale-olie (o: æterisk olie, destilleret af
grannaale, -kviste, -kogler olgn. VareL.^352),
(især med.) Qrannaals-bad (Sal.VII.969. jf.
Fyrrenaalsbad/
Oranne, en. se I. Grande.

Oranne-, i ssgr. se Gran-.
graiine(r), adj. se IV. gran.
grannet, adj. (ogs. skrevet grandetj.

(til III. Gran 1; nu næppe br., jf. dog jy.
granderet (Feilb.)) fuld af støvkorn,
fnug olgn. Smørret, Mælken er saa gran-
det, at det er ubehageligt at spise deraf.

VSO.
Oran-nonne, en. (zool.) sommerfuglen

nonne, Lymantria monacha L. Sal.VLL.954.

t -nød, en. {ænyd. d. s.) d. s. s. -kogle.
Gram. Nucleus. 1258. VSO. -pære, en.

(dial.) d. s. (jf. -æblej. JapSteenstr.T.8.
JTusch.170. Esp.lll. -ris, et. (1. br.) især

i flt, om afrevne, afskaarne grene ell. kviste

af gran. Heib.Poet. VLL.391. (drikketeltets)

Sejldugsvægge vare udvendig afstivede
med GTanTis.Drachm.STL.33. -rust, en.

2f rustsvampen Chrysomyxa abietis (der dan-
nes paa rødgran). Rostr.Flora.LL.56. -san-
ger, en. V løvsanger af arten Phylloscopus
collybita. Frem.DN.377. BøvP.L.356. -se-
ende, part. adj. se grantseende.
granske, v. ['grBnsga] -ede. vbs.-nmg

(s. d.). (glda. d. s. (DiplomatariumVibergense.
(1879).106), fsv. grannska, mnt. granschen;
dannet af IV. gran i bet. 2) foretage en om-
hyggelig undersøgelse for at prøve noget
ell. skaffe noget (fuldt) oplyst; især m. obj.:

underkaste noget en prøvelse; undersøge
grundigt, ransage; nu især (oftest lidt

gldgs. ell. spøg., jf. dog Granskning 1) om
videnskabelig aandsvirksomhed: un-
dersøge en sag til bunds (jf. forske, stu-

derej. Siden skulle gode Qvinder granske
og forfare, om hun er med Barn, eller

ej. DL.5—2—12. Den, som kjender mange
Sprog og har grandsket deres indbyrdes
Forhold. 0rst.LII.2O9. Der var . . den, der
fik Aandens Kald til at granske Naturen,
granske den synlige Verdens Hemmelig-
heder. Mart.ASØ.7. (han var) en vidtbe-
rejst Mand, der havde seet og gransket
mange Kunstværker. MHamm.Thorvaldsen.
(1870).113. de Fritagelser (skulde) gran-
skes, som en eller anden maatte have
faaet for at aflægge Regnskab. EHolm.
DH.1660-1720.II.191. *hvo har vel gran-
sket det, som ej er sketl NMølLR.93. gran-
ske hjerter og nyrer, se Hjerte, uderi obj.:

(hulen syntes) at fortiene den grandskende
Philosophs Undersøgelser. 5a^^es.iV^/ir.5, de
(gik) saa ind i et Videnskabskloster og gran-
skede. HRasmussen. Overs, af indiske Æven-
tyr.(1893).216.

|J
spec.J^især jur.; nu næppe

br., dog endnu dial. (Falster) om bonitering

af jord: Kalk.IL66. OrdbS.) holde syn paa
aastedet; syne (jf. Granskning 2). saa be-
foel Kongen sine Rigens Raad . . at de
. . skulle grandske og besee Aastæderne.
Slange.ChrlV.427. || m. flg. præp. ell. adv.

granske efter noget ell. (nu næppe br.)

granske noget efter (jf. eftergranske^. en
udlåending, som gider grandsket sagen
eiteT. Høysg.AG.16. hans utrættede og re-

delige Grandsken efter Sandhed. Mahb.
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FortJLS. D&H. granske i: *Bøi selv
vort Hjerte, bøi vort Sind

| Til i dit Ord
at gTandskelSalmHus.317.2. *vid, min Søn I

at jeg (o: Nureddin) i mange Aar
|
Har

grandsket i Naturens lukte Bog. OehlA.
99. *Den Lærde grandsked i de gamle
Skrifter. Gnmdtv.Kvædl.205. Tyge Brahe
(havde) en overhændig Lyst til at granske
i Himmelens Bjgnmg. RJHolm.Dmimarks
mstJL(1884).18. granske 'ud, (1. Ir.)

finde (ud af) ved granske^i (jf. udgranskej.

*Naar med vor Herres Øie | Vi grandske
ud dens (o: skriftens) Grund,

|
Den lærer

os fuldnøie
|
Guds Raad i allen Stund.

Grtmdtv.SS.1.32. *Ei ved Døden at betrag-
te

I

Kan vi granske Livet ud. Hauch.Sl).
1.25. i min Alder sømmer det sig vel at

granske denne Sag ud til 'Bunds. Schand.
IF.28. Esp.llO.

Il
hertil hl. a. Granske-lyst

( Wand.Mindesm.1.18. MO.). g^ranjskelig;,
adj. (til granske; nu næppe br.; jf. uud-
granskelig) som kan granskes. VSO. MO.
CP Gransker, en. fit. -e. (nu oftest følt

som mere gldgs. end Forskerj til granske:
person, som anstiller en (især: videnskabelig)

undersøgelse; forsker. Naturen, som om-
giver os, er uudtømmelig paa Arbeid for
Granskeren. JohsBoye.(Rahb.LB.I.438). *en
Gransker stiger

|
Til Tankens Dybde ned.

Winth.X.334. derom have længe alle Gran-
skere været emge.Rosenb.1.23. Fortolkerne
af Gudesagn og Grandskerne, der søgte
Indsigt (Chr.VI: de, som . . udsøgte for-

stand}, ^ar.5.^5. Var (Aristoteles) en stor

Gransker af det livløse, saa var han end
mere en Elsker af alt, hvad der har Liv.
NaturensV.1913.238. \\ hertil bl. a. Gransker-
aand (Schand.SD.219), -blik (MO.), -snilde

(ADJørg.NStens.152. Becke.BD.76), -øje

(Hrz.D.£.241. Schand.SD.217). Qransk-
ning, en. vbs. til granske. 1) CP den virk-

somhed at granske; undersøgelse; især om
videnskabeligt studium: forskfiing. jeg (øn-
skede) ham Lykke . . til videre Gransk-
ning og Eftertanke om (Norge). EPont.L.
143. den ved Videnskaber og philosophisk
Granskning Dannede. Iforre&.JJ.5^p, dyb-
sindige Granskninger over Forholdet imel-
lem Tænken ogYadTen.nNClaus.UT.13. Til
at klare sine Fordringer til et Billedhug-
gerarbejde havde Thorvaldsen Gransknin-
gen af Oldtids Kunstværker.MHamm.Thor-
valdsen.(1870).23. jf.: Historiegransk-
ning og Historieskrivning (er) blevet
skilt a.d. KrErsl.H.l 9. \\ i best.f.: videnska-
ben, granskningens nuværende standpunkt.
FrHamm.EK.2. han (kom) dog ikke til

at give granskningen et nyt grundlag.
ADJørg.NStens.lO. 2) f (jur.) om under-
søgelse paa aastedet; syn( s- forretning).
Ingen Rettergang maa stædis imod nogen
. . eller nogen besigtelse. Syn, eller Gransk-
ning, at skee, uden den, hvis enten Gods,
Ære, eller Liv, det paagielder, er lovligen
dertil kaldet. DL.1—4—1. det Slags Sager,
som ej kan paaskiønnes uden foregaaende

Grandskning paa Aastedet. Forordn.'^^h
1795.§21. Grransknings-aand, en. [1]

(1. br.). OHans.Fil.4. -evne, en. [1] (1. br.).

MO. D&H. t -forretning, en. [2] (jur.)

synsforretning. Nyt jur.Arkiv. V. (1813). 144.
Hylling.HJ.101. f -mand, en. [2] (jur.)

synsmand. Moth.G228. Nørreg.Privatr.VI.
57. Leth.(1800). jf.: Den Danske Spectator,
Samt Sande- og Gransknings-Mand. f&ofl-

10 titel.1744).

t Orans-korn, et. d. s. s. III. Gran 1

og (især) 3; overf, i forb. m. nægtelse: Du
vinder ikke et Grandskorn derved. VSO.
Crran-skov, en. ("Gråne-. Suhm.II.223.

Oehl.VI.296. PalM.V11.29). (ænyd. d. s.)

Moth.G229. Aarestr.SS.IIT.25. JVJens.M.I.
97. -snudebille, en. (zool.) stor snude-
bille, der lever paa naaletræer; Hylobius
abietis. Brehm.DL.III.326.

20 Grranisoni-lied, en. (til no. grannsam

;

af IV. gran 2; no.) 7iøjagtighed; punktlig-
hed; akkuratesse. Dette maatte dog alle

tilstaae, at hun udi Accuratesse og Gran-
somhed havde faa sin Lige.Holb.MFbL204.
smst.205.

^ran-synet, adj. se grantsynet.
garant, adv. se IV. gran 2.2. garant-,

i ssgr. (ogs. gran(d)-J. af IV. gran 2.2; se

grant-hørende, -seende, -synet.

30 Grran-tap, en. ("Gråne-. PMøll.I.167).
(ænyd. d. s.; jf. ty. fichtenzapfe ; nu kun
dial.) d. s. s. -kogle. Moth.G229. vadske
Beenet med Vand, som Grantaper er kogt
udi. EesteL.(1703).B3r. VSO. MO.
grante, v. {jf. (m)nt. gransen, skære tæn-

der, jamre (holl. granzenX' jf- grine, græt-
ten; dial., nu næppe br.) om liUe barn: vise

utilfredshed ved at klynke ell. smaagræde.
Ligesom et lidet Barn, naar det granter

40 og er Avind-syg, ikke kand sige, hvad
det feyler. Eilsch.PhilBrev.87. MDL. Feilb.

grant-hørende, part. adj. ('gran(d)-.

VSO.). (nu sj. uden for dial.) som har en
skarp hørelse. Moth. G227. jf. granhør.
HjælpeO. granthøret. J^'ei^k |j uegl.Yi
kan mene, at vi er . . grant hørende
og alt forstaaende, men hvad kan vi i

Grunden . . høre og forstaal CESim.4.
Oran-trse, et. ('Gran(n)e-. Dumetius.

50 III.65d. LTid.1733.585. HaveD.(1762).186).
{ænyd. d. s.) cZ. s. s. L Gran 1. LTid.1730.
338. vAph.Nath.IlI.145. Ude i Skoven stod
der saadant et nydeligt Grdiniræ.BCAnd.
(1919).II.70. CEw.Æ.VI.16. \\ ogs. om ved-
det. VSO. VareL.''279.

grant-seende , part. adj. ("granCd)-.

Stampe.II. 737. Rahb.E.IV.113. VSO. MO.).
(nu sj. uden for dial.) som ser skarpt, tyde-

ligt (jf. -synetj. Moth.G228. Grantseende
60 opdagede hun den mindste Trj\Lie\\. Blich.

I V.452. Feilb. jf. (yn. overgang tilfig. gruppe)

:

Ja vist vare vi (o: tvillinger) hinanden lige,

og det saa meget, at endog de meest
Grandseende tog feil imellem os. Skuesp.
V.95.

li
overf.: som opfatter (især: fejl)

klart; klartskuende; ogs. (nu næppe br.):
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skarpt dømmende; nøjeregnende; kritisk, man
var meer grandseende udi (Erik af Pom-
merns) Feil end udi hans Dyder. JToZt.

MTkr.384. den mest oplyste, den mest
grantseende . . er ofte, i Henseende til

Qvaksalverie, ligesaa blind som Pøbelen.

Tode.STJ.65. grandseende og retskafne

BommeTe. Bagges.NK.49. || hertil: Grant-
s e e nh e d. Moth.G228. overf. : Konger og
Forster ere meer exponerede Verdens lo

Grandseendhed enå andre.Holb.Heltind.

1.121. -synet, adj. rgran(d)-. Eolb.MFbl.
56. VSO.). (nu sj. uden for dial.) d. s. Moth.

G228. Alle Dyr . . meenede at (lossen

efter at have mistet sit ene øje) ikke skulde
blive saa grandsynet som tilforn. Holb.

MFbl.56. Feilb.

Oran-n^le, en. (zool.) d. s. s. Fyrre-
ugle. FrEeide.Sommerfugle-Atlas.(1913).10.

-uld, en. (fagl.) fibre, der er fremstillet 20

af gran- og fyrrenaale, der er kogt ud i

vand og sønderdelt; skovuld. yareL.^280.

-Toksen, part. adj. {opt. ca. 1800 fra no.

ell. oldn. grannvaxinn; egl. af lY. gran, men
nu stundom opfattet som hørende til I. Gran

;

især poet. ell. højtid.) egl.: tynd; smækker;
nu (især om en kvinde): høj og slank af
vækst (som en gran). *Den granvoxne
Skiolåmø. Oehl.HE.121. *frem skred Vø-
lund, den stærke,

|
med sin granvoksne 30

Kvinde. D7'achm.VS.44. en daarlig klædt,
men granvoksen Yngling. FrNiels.KH.II.
24. Hun var granvoksen, lidt opløben.
Pont.LP.VII.29. De granvoksne Padderok-
træer er blevet til tynde, skøre Rør. BøvP.
(Tilsk.1918.II.493). -æble, et. (nu kun
dial.) d. s. s. -kogle (jf -pære). Moth.G229.
VSO. Feilb.

srapse, v. se grabse.
Oras, subst. ("Oraas. MDL. Feilb.). (til 40

gras(s)e; jf. Kras; dial.) smuler ell. smaa-
stumper, der er fremkommet ved at noget
knuses; især styret af præp. i: i stykker;
itu. MDL. JPJac.1.9. *Der var engang
en Sallingbo,

|
hans Navn det var Jens

Hvas.
I
Fordi han tog ved anden Tro,

|

de slog hans Hals i Gv2iS.Aakj.SV.II.130.
JakKnu.S.107. ^hun fortalte) om, hvor
heldig hun havde været med sin Julebag-
ning . . ikke saameget som et Brød var 5o

faaet i Grås for hende. Bregend. PG. 82.
'eilb. s^rase, v. se grasse.
S^rassat, adv. [grB'sa-'d] (f gassat. J

Baden.FrO. f grassates. TBruun.VL404.
CBemh.NF.VI.50. jf.: „høres endnu af
Ældre.** Levin. — nu kun dial. gal(li)sa-

t(e)8. CBernh.IX.172. OrdbS.(sjæll.)).{ænyd.
d. s.; fra mnt. grassatum (gån) ell. ty. (m.
spøg. tilknytning til ty. gasse, gade) gassa-
tum, gassatim (gehen); af lat. grassatum, 60

supinum til grassari (se grassere^; jf. Ga-
liat; opr. stud.) i forb. gaa, løbe grassat
olgn. 1) (nu kun gldgs. ell. arkais.) løbe om-
kring paa gaderne og gøre spektakel (især
ved nattetid); føre et udsvævende liv (jf.
grassere i;. 'Faa Gaden gaar vi ey Gra-

sat, som hine Fylde-Yomme. Schandrup.X
4r. om Nætterne (gik han) grassat om-
kring i Kroe- og Hore-Huse. ThSchmidt.
S.398. *dersom du vil løbe en Aften
grassat,

|
Slaae Vindver og Lygter i

Knas, Kammerat!
| Omflytte Skildter og

ringe paa I>øTe.Blich.(1920).IV.173. Meyer.
2) (dagl. (lidt gldgs.) ell. dial.) løbe (osv.)

om til ingen nytte, formaalsløst; ogs.:

(løbe om for at) søge efter noget uden resul-

tat; gaa forgæves. *Stive Støvle til Ma-
jorer,

I
Springboots (d: fjederstøvler) med

smaa bitte Sporer,
|

til Grassat at ride
med. Falsen.D. 121. jeg (kom) jagende i

det vildeste Løb . . „Hvad er der nu i

Veien . . Hvorfor løber Han sig nu saa-
dan grassat hver Aften?" Bergs.GF.II.291.
Han løber altid grassat (o: „render") efter
Figerne. Brachm.FÆ.159. *For at se Mi-
raklet løb man

|
i en Ugestid grassat. Kbh.

V7I922.4.SP.3. jf. Feilb.
II

(især dial.) løbe
(køre) løbsk. Han og Cecil kørte grasat
næsten hver Dag, de væltede mere end
een Gang. JVJens.HF.42. jf.: (søerne) kan
tages i lange Spring, saa Skruen løber
grassat i den bare Luft og Folkene nede
i Maskinen maa staa og slaa for og fra

i én Uendelighed. AndNx.U.97. || i videre

anv.: handle ubesindigt, uoverlagt. 1.

begaa letsindigheder, i sine unge Aar
havde han nok løbet en Del grassat, men
paa sine ældre Dage var der ikke en saa
behagelig og fremkommelig Mand til som
han. I)rachm.E0.159. Folk, der kører gras-
sat og giver Penge ud, der ikke er deres
egne. Hørup.III.173. OrdbS.(sjæll.). jf. bet.

1: hun tog hans blege Hode med det
tynde fintlokkede Haar ind til sig, naar
han kom og var angerfuld efter at have
løbet grassat. AndNx. DM.IV. 169. 2. lade

sine stemninger (især: vreden) løbe af med
sig; overile sig. Schand.0.1.59. IBanmaTla
gik Højrepressen grassat (0: rasede) imod
„Gengangere". Brandes. III. 323. *Halløj,

Kammerat,
|
vær ikke saa hidsig, løb

ikke grassat. Drachm.UD.201. 3. (nu næp-
pe br.) indlade sig paa noget (ubesindigt),

hvorved man bliver til nar (bliver holdt

for nar). Min Herre, vi (o: musikere, der

er lejet til at bringe en serenade) gaar, min
Troe, icke meer grassat med ham, i det
ringeste tar vi icke vore beste Kiær paa,
thi de ere alt for gode til at lade sig

overstencke.If0^6. 7^8.77.8. tænker I gamle
Knark, jeg (0: en hyrekusk) kiører Gras-
sat med jer for min Piaseer (o: uden at

faa betaling)? Wess.LbF. 69. \\ skabe sig
gjrassat, (1. br.) opføre sig paa en taabe-

li^, ubehersket maade (være ustyrlig, over-

given af glæde olgn.). nu synger del —
Og Gu'minsalighed om de ikke ogsaa
giver sig til at danse! . . „Di Fjolreho'der!
At skave sig grasat for en sølle Dørs
Skyld !« Wied. TK.205. Oras8at-g:aiig:,
en. (\ Grassate-. Forordn.^^liol701.II.3.^3.

t Qrassaten-. Cit.l702.(Hilbertz. Aktstykker
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vedk. Aarhus.IL (1845). 264)). [1] (nu kun
arkais.) det at gaa grassat. Moth.G232,
VSO. (politimesteren) skulde paase, at . .

Værtshusene lukkedes Kl. 10; at ingen
gik Grassatgang paa Gaderne eller løb
.. forklædt omkring. PoZ.^Vsi^i 7.5. -gæn-
ger, en. [1] (nu kun arkais.) person, der
gaar grassat. Gram.Nucleus.179. VSO.
grasCs)e, v. vbs. jf. Grås. (vist lydefter-

lignende, jf. kråse; dial.) slaa i stumper og
stykker; knuse. Du har vist grasset alle

mine Sideheen. JakKnu.S.9. Aakj.VB.38.
Feilb.

grassere, v. [gr^'se-ra] -ede, (sj.) -te

(Cit. 1712. (KbhDipl. VIII. 243)). vbs. (nu
næppe br.) -ing ( Gram.Nucleus.556). {ænyd.
d. s. ; gennem ty. grassieren af lat. grassari,

strejfe om; besl. m. I. Grad, Kongres; jf.
grassat) 1) strejfe om paa gaden og gøre

spektakel; gaa grassat (1). (Nero) gik hen
i Kroerne, samt grasserede omkring i

Gaderne at giøre Putzerier. ThSchmidt.S.
551. naar (Eioald) gik hiem om Aftenen
med en Perial, slog med sin dragne
Kaarde i Brostenene . . og raabte „Nu
grasserer Poeten Ewardl" OeU.Er.1.212.

\\

nu vist kun (dial.) m. overgang til bet. 2:

02)træde paa en støjende ell. ufredelig maade;
lave spektakler. Han havde jo faaet Tele-
gram i Middags . . at han grasserede paa
Markedet. Scha7id.BS.428. Feilb. 2) (nedsæt.)

om noget ondt, ubehageligt (sygdom, skade-

lige ideer ell. moder): optræde paa en øde-

læggende maade; gribe (epidemisk) om
sig; være ell. blive (for) udbredt; hærge;
rase; gaa i svang. *De andre uden for

kom Fogdens Gaard ey nær,
|
Af Frygt for

Pesten, som de hørdte der Grassere. Holb.
Paar8.238. Hyklerie . . grasserer og ud-
breder sig jo nu omstunder unægtelig
frem for nogen Tiid. EPont.Men.IIL574.
Ilden havde saaledes grasseret udi 2 heele
Dage. Overs, af HolbLevned.214. Det er be-
stemt Kjøge Huuskors, som grasserer
heri Heib.Poet.VIL95. Med Skuespillene
var jeg uheldig; i denne Tid grassere
kun Spektakelstykker. HCAnd. Breve. 1. 85.

Fritz havde inddrukket alle de ravgale
demagogiske Principer, som grassere ved
mange tydske Universiteter. Gylb.V.168.
en ondartet Halssyge, som netop den-
gang grasserede i Byen. Tops.1.383. *Vild-
dyr grasserer i Skoven. Drachm.M.21. hos
de gamle i vore Forsørgelsesanstalter
grasserer Snusen endnu, men den opbe-
vares i KrsemmeThus. NicIIolm.LA.17 7.

||

(jf. bet. 1 ; nu næppe br.) om person : op-

træde paa fjendtlig, ødelæggende vis; hu-
sere; rase. Gram.Nucleus.556. i hvor me-
get disse grumme Tyranner end gras-

serede imod (o: forfulgte) de Christne i

20 Aar, fik de dennem dog ikke gandske
udryddede og ødelagde. Borrebye.TF.743.

jf. (spøg.): Den viseste og naadigste Re-
giering har altid ved de beste Anstalter,
søgt at forebygge . . virkelige Stats-Ulyk-

ker og Ødeleggelser, men saalænge Pe-
bersvendene grassere, vil det evig blive
den umueligt at forebygge dem aVie.Eiv.

(1914). 11.50. II
part. grasserende brugt

som adj. den Skade som den nu grasse-
rende Qvæg-Syge paa mit Gods mig
haver foTa2iTsa.get.Iiolb.IIeltind.Lb5i\ de
nu grasserende Aftensmaaltider. Tode.V.
225. (hun mistede) sine to Børn i en gras-

10 serende Epidemi. CBernh.XI.249.
Crrat, en. [gra-'(?] (ogs. skrevet Gradj.

flt. -er. (fra ty. grat, nt. grad; besl. m. IL
Gran; jf. Rygrad; fagl.) skarp kant ell.

ryg (med tilhørende fordybning). 1) fØ,
især smed.) skarp ell. ru kant (ujævnhed)
paa metal, dannet med forsæt ell. opstaaet
ved unøjagtig bearbejdning af materialet.

MilTeknO. (mønten) er falsk . . For det
første er den tykkere end min, og for

20 det andet er den skarp i Kanterne. Se,
Graden sidder endnu her i Korsets Vink-
ler. Bergs.FM.74. *Nu rask I smede . .

|
Bøl-

len den brede,
|
Som Kronen lukker.

|

Med Stav og Grater
|
Dens Flade driv.

Becke.KS.13. Filen opflosser Blikkets Kant,— danner saakaldte Grader. Hannover.
Tekn.2. Ved Stemmearbejde i Kedelværk-
stedet sprang en Grad op i hans venstre Øje.
Arb.forsikr.1907.Bilagl.lO. 2) (snedk., tøm.)

3p fure med skraat ifidadgaaende sider
(not, skraafals), der dannes i træstykke, for at

et andet stykke træ (fx. en hylde) kan føjes ind
deri. Moth.G232. LandmB.III.350. jj '(sjæld-

nere) om tilsvarende udskæring paa det stykke

træ, der skal føjes ind; fjeder (1.4). Haandv.
172. OrdbS. 3) (bygn.). 3.1) ribbe ell. søm,
hvori en krydshvælvings kapper mø-
des. Moth.G232. ForklM.urere.51. Gnudtzm.
Husb.54. Krydshvælvingen bestaar af to

^ Tøndehvælvinger, der skærer hinanden
under en ret Vinkel. Derved fremkommer
fire Kapper, der mødes i glatte Sømme,
de saakaldte Grater. VLorenz.DH.L7. 3.2)

(tøm.) om et (valm)tags udvendige skraa
skæringsliiiier ; skotrende; ogs. om tøm-
meret indenfor: gratspær. Griudtzm.Husb.
151. Lundb. Orat-, i ssgr. ['gra'd-, ogs.

'grBd-] (ogs. skrevet Grad-j. -biie, en.

("Grad-. ForklMurere.51). [3.i] (bygn.) krum
50 linie, hvori to hvælvinger skærer hinanden;

grat (3.i). Aller.IL522. grate, v. [^qra'dd]

(ogs. skrevet gradej. -ede. vbs. -ning (Haandv.
172). (til Grat 2; snedk., tøm.) sammenføje
træstykker i en grat. (hylderne) grades
ind i (reolens sider). Haandv.172. Feilb. (u.

1. grade;. Grrat-hvælv, et. [3.i] (bygn.)
krydshvælving. Stilart.325. -hvælving,
en. [3.1] (bygn.) d. s. Stilart.90. -høvl, en.

('Grad-. Haandv.171). [2] (snedk., tøm.) slags

60 falshøvl, der bruges ved tilhøvling af grater.

Moth.G232. SaUXII.159. Feilb. (u.l. grad).

CP Oratiale, et. [gr^'Jæla, 1. br. grB-
tiia-lo, -si'ala] (gldgs. Gratial. MB.1802.136.
Meyer.), (jf. ty. gratial(e); afnylat. gratiale,

intk. af gratialis, adj. til lat. gratia, yndest;

besl. m. Gratie, gratis, gratulere) mindre

VIL Rentrykt 5/a 1924
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pe
visning

ngeydelse (dusør), der gives som gunsthe-

ning, naadegave ell. (nu især) som erkendt-

lighed for en udført tjeneste, et ekstraarbejde

oign. Kong Christian V. Aarl693 giorde den
Anordning, at enhver nye Ridder af Ele-

phanten, giver et Gratiale til Skolen (i

Hillerød). EPont.Atlas.il.314. *Det er jo

Skik og Brug i dette Land,
|
At man skal

five eder en Present,
|
For at faae eders

lajestæt i Tale. |
I andre Lande, har jeg lo

ladt mig sige, |
Faae Tienerne et saadant

Gratial. Oehl.A.156. *Den (skuespiller) vil

ha' Forskud og Den Gratiale,
|
Den lider

Uret, og Den gør Cabale. Bøgh.III.155.

det skal ikke mangle paa et lille Gratiale

for Deres Yillighed.FrFoulsen.MD.13. jf.:
Man fik nok udleveret afrevne Salme-
bogsblade i Stedet for Checks og i Gra-
tiale en salvelsesfuld Oplæsning af det ny
Testamente. TomKrist.LA.92. 20

Oratie, en. ['gra-'Ja, 'gra'tca, 1. br. 'gra'-

sia] (tidligere ogs. skrevet uracie, Grazie^. ftt.

(nu kun i bet. 2) -r. (af lat. gratia; j/. Grace,
graciøs; besl. m. Gratiale, gratis, gratulere)

1) G) den egenskab at være saa let og har-

monisk i sin holdning, sine bevægelser, ell.

(uegl.) saa smidig i sin optræden, tale osv.,

at man virker tiltalende (charmerende) paa
andre; ynde. over mange Figurer er en
Lethed og en Grazie, som fra Grækernes 30

bedste T\d.FrSneed.I.2Sl. (fru Heiberg)
henrev alle Mennesker ved sin ubeskrive-
lige Gratie, sit muntre Skiælmeri, sin

Ynde, sit Genie. Oehl.Er.IV.45. Gratie kan
der kun tales om hos Mennesker og Dyr
. . Ynde er derimod et Udtryk af større
Omfang; thi man kan tale om yndige
Egne, en yndig Naturomgivelse. iS'i66.PZ^.

11.357. Trinene paa Karreterne ere . .

saa forkeert indrettede, at man næsten 40

nødsages til at opgive al Gratie og vove
et fortvivlet Spring i Armene paa Kudsk
og T\enQT.Kierk.I.286. Sjældent har vel
en Mand paa 76 Aar udtrykt sig med
saa megen Gratie som Voltaire til Her-
tuginden af C\ioisQw\.Brandes.yolt.II.347.
Roms Damer betragtede Toget, hyllet fra
Top til Taa i Gratie og Aåel.JVJens.CT.
301. 2) især i forb. de tre gratier, om
tre kvindelige væsener, der (if. den romerske 50

mytologi) antoges at skænke menneskene ynde
og skønhed (svarende til grækernes chariter)

;

huldgudinde; uegl., om en smuk, ung
kvinde. Qvinderne . . maa være udi saa-
dan Dragt som de 3 Gracier have»IfoZ&.
Sgan.(personliste), en Mund hvorpaa Gra-
tierne syntes at skjærtse. Eio.(1914).IV.
291. jeg (berettede) mine forliebte Venner
. . at de tvende Grazier vare honnette Pi-
ger, Døttre af tvende velhavende Præste-
mænd. Blich.(1833).VII.8. *Naar klart i

Dandsen hendes Øie spiller,
| En Graties

Dands jeg ret mig forestiller. PalM.IV.97.
den gamle Regel, at et cordialt Selskab
ikke i dets Medlemmers Antal bør være
mindre end Gratiernes og ikke større end

Musernes. Kofoed-Hansen.DL.56. han kald-
te hende en Engel, en Alperose og den
fjerde Grsitie. Leop.LR.79.
Oratin, en. [grB'tæi],] best. f. -en [gr^-

"tæi|'(8)n] flt. -er [grB'tæq,'8r] (fra fr. gra-
tin, egl. „skover i gryde" ; til gratter, skrabe,
kradse; kog) ret af omeletdejg, bagt
m. grøntsager, fisk ell. kød i et fad olgn. i

ovnen og serveret i fadet. Huusm.(1793).220.
Mangor. Kogeb. 136. KvBl.^V^WU. 4. sp. 3.

jf.: kogt Macaroni (blandes med) hakket,
mager Skinke (og) lægges i hede Gratin-
skaller. Const.Kogeb.136.

g^ratis, adv. og adj. ['grætis] (vulg.,

dial. ell. spøg. gratisk. Hver8Dag.''l&1963.
573. OBock.ForhenværendeMennesker.(1910).
83. Feilb.). (af lat. gratiis, dat. flt. af gratie,
tak (se Gratiej; egl: for tak; besl. m. Gra-
tiale, Gratie, Gratist, gratulere; jf. om-
sonst) 1) uden at der faas ell. ydes veder-
lag; uden betaling, t.l) som adv.: frit
(L6.3). ald den assistence I mig beviste
. . da I aarligen . . undertiden gratis, un-
dertiden pretio (o: for betaling) forundte
mig nogen Ildebrand (o: brændsel). Cit.

1700.(Bruun.FB.IL3). Inden to Dage skal
I have jer Bestalning, og det gratis, saa
at I har ingen Bekostning at giøre.Holb.
HAmb.in.5. Her forevises et sjeldent DyY.
Første Plads een Mark . . tredie Plads
gTSitis. Heib.Poet.VI.157. Ønskes en Bevil-
ling meddelt gratis eller . . for modereret
Gebyr, maa dette i Ansøgningen udtrykke-
lig udtales af Ansøgeren. JurFormularbog. '^

3. 1.2) som adj.: fri (I.6.3). naar man altid

har Penge ved Haanden, saa er paa en
Maade Alt gratis. Kierk.L259. Bek.Nr.l05
^^hl899.§14. de arme Studenter skaffede
sig gratis Mad. VVed.HR.172. JVJens.Di.
36. gratis entré, se Entré 1.

i|
hertil (post.)

Gratis-blad (o: blad, som tilsendes adressaten,

uden at han betaler abonnement for det. Hage.^
973). 2) (nu kun spøg.) overf.: uden an-
strengelse. Enkelte Mennesker (kan) selv
hvor de Forhold, der fremstilles, ere dem
ganske ubekjendte, saa at sige gratis faae
Fornemmelsen af det Rigtige. Schack.422.
der (er) visse Forskydninger i Stemninger,
Opfattelser, offentlig Mening og Tone, som
glider gratis og umærkeligt ind i Bevidst-
heden, naar man lever paa Stedet, men
som vanskeligere tilegnes paa Afstand og
gennem Beretninger. iførwjD.JJJ.^5^. jf.:
Forresten vilde jeg virkelig gjerne idag
sende Dem et fornøjet og opmuntrende
Brev aldeles gratis (0: uden forpligtelse for
Dem). Goldschm.VI.4.30. Oratist, en.

[grB'tis<f] flt. -er. (til gratis (1); især emb.)
person, som vederlagsfrit nyder et privile-

gium, især: har friplads (paa skole olgn.;

nu sj.: i teater; ,//". Frigænger 2). Gratist

paa Regensen. Tauber.l)agb.95. *Sæt Dig
(o: en skoledreng) ned og lær din Lectie,

|

Læs og husk, Du er Gratist,
|
Viid, at Sta-

ten Dig til Regnskab
|
Fordre vil engang

tilsidst. -^a^<7er./J.454. *Politi og Kontrol-
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lører,
|
Abonnenter og Gratister (o : ved et

teater). Bøgh.III.155. paa Sorø Akademi,
hvor jeg som Gratist nød godt af Holbergs
Pengegave til det danske Folk. PAJ2osew6.
(NatTid.^'ia922.Aft.2.sp.3). jf.: I Sko-
len havde jeg været en doven . . Dreng.
Det havde været til Sorg for min Moder,
hvem det var umuligt at opnaa Gratist-
plads eller Legater for mig. Schand.F.387.
ZvtitiB», adj. se graciøs.

^rrat-jærn, et. [2] (snedk., tøm.) jæm
paa grathøvl. SaVXlI.loO. -Ii8t(e), en. [2]

(snedk.) list(e), som løber i en grat (fx. om liste,

som en skuffe løber i). Sal.IX.293. OrdbS.
-saT, en. [2] (snedk., tøm.) sav til at skære de

skraa sider igrater med. Wagn.Tekn.496. Feilb.

(u. 1. gradj. -spær, et. (Grad-. ForklTøm-
rere.20). [3.2] (tøm.) spær under et (valm)tags
skæringslinie. Gnudtzm.Husb.155. -stik(s)-
bjælke, en. ('Grad-. Forkl Tømrere. 19).
[3.2] (tøm.) skraa bjælke, som gratspær tap-

pes i forneden. MøllH.1.185. Gnudtzm.Husb.
155.
Grratnlant, en. [grBtu'lan'^] flt. -er ell.

(t) -ere (PAHeib.US.68). {dannet af lat. gra-
tulans, præs. part. af lat. gratulari (se gratu-
lerej) person, der gratulerer. JBaden.
FrO. den lille Familie (var) samlet om
Barselkonens Seng, og Gratulanterne ind-

fandt sig. Goldschm.LlO. HCAnd.SS.X.239.
CarlAndersen. Genrebilleder. VIL (1881). 86.

y/". Nytaarsgratulant. Grratnlation, en.

[grBtula'Jo-'n] flt. -er. {af lat. gratulatio, vbs.

til gratulari; jf. Gratulats; især CP) 1) som
vbs. til gratulere; især (mere konkr.) om
den enkelte ytring af deltagelse i andres
glæde, om gode ønsker, man fremfører olgn.;

lykønskning, jeg er bleven saa bombar-
deret med Gratulationer, at jeg kand neppe
staae paa mine Been. Holb.Bars.1.3. Nogle
vil sige, at Hans Kongl. Høihed i gaar
skal have taget imod Gratulation til den
bevidste høie msiTiage.Langebek.Breve.73.
(brevet) er vel sagtens . . en Gratulation.
Heib. Poet. VII. 346. de livlige Repliker,
hvormed han besvarede alle Gratulationer.
Tops. US. LI. 379. (i breve:) modtag mine
hjerteligste gratulationer i anledning af

fødselsdagen
j || hertil bl. a. (nu næppe br.)

Gratulations-vers (Holb.Skiemt.)(7f. Lange-
bek.Breve.150). 2) (nu næppe br.) person, der
er paa lykønskningsbesøg ; gratulant. Ret
lige nu har vi Huset fuld af Gratulationer.
Holb.Kandst.IIL3. f gratulationere,
V. {til Gratulation) d.s.s. gratulere. Heele
Gangen er fuld af fremmede Mænd, som,
maa skee, vil gratulationere Hosbond.
Holb.Bars.IV.8. det var — hans Fødsels-
dag. Jeg sagde naturligviis strax, at jeg
ogsaa var kommen fra Kiøbenhavn, for at

gratulationere ham.Oehl.Er.IV.WO. fGrra-
tnlats, en. flt. -er. {af lat. gratulatio (se

Gratulation;) d. s. s. Gratulation 1. \) d.s. s.

Gratulation 1. Bagges.I.31. Jeg skal nok
tage mig iagt for at spilde hans kostbare
Tid med Gratulatser. Jw^.ÆJ^.FI.i?. 2) d.

s. s. Gratulation 2. *Gratulatser allerede
|
I

hele Flokkeviis kom an. ChrBorup.PM.458.
gratulere, v. [grBtu'le-'ra; spøg. ell. vulg.

gr^da'le-'ra] -ede ell. (nu sj.) -te (Valløe.D.

125). vbs. Gratulation (s. d.), jf. Gratulats.

{ænyd.d.s.;jf. ty. gratulieren; a/* /a/. gratu-
lari, tilgrsLtisi(se Gratie^/j/"- gratulationere;
almindeligere i talespr. er lykønske, ønske
til lykke) (skriftligt ell. mundtligt) ved en

10 mærkedag ell. i anledning af en glædelig be-

givenhed fremføre sine gode ønsker om frem-
tidig lykke, fremgang olgn.; lykønske, (ofte

m. obj., der betegner den, der lykønskes, og
i forb. m.præp. til (f med) ell. (især fXi) i

anledning afj. jeg gratulerer og ynsker
til Lykke af mit mevtQ.Holb.Bars.il.7. *En
gammel Mand, der taer en Pige, | Som
ei af Alder er hans Lige,

|
Jeg meest tør

gratulere med
j
Plads i det Svogerskab,

20 som hver vel veed. ChrBorup.PM.313. „jeg
er den lykkeligste Mand paa Jorden." —
„Saa gratulerer jeg Dem." Heib.Poet.VIL
108. Gratulerer til det nye Leveaarlfi^C
And.Breve.II.646. *Hjemme blev der en
Glædesdag,

|
Der kom Visiter, og man

gratulere d. Drac/im.D.o5. nu gaar de (d:

hoffets nytaarsgratulanter) alle over til Enke-
dronningens Palæ for at gratulere (o: ønske
glædeligt nytaar). Pol.^l\1924.10.sp.l. m. bi-

30 bet. af meddelelse om ophøjelse: vi ere hid
skickede af Raadet for at gratulere ham
med et Bormester-skab her i Staden. JToZft.

Kandst.IIL2. Grev Reuss (blev) af Deres
Kongel. Majestæt selv gratuleret til Ge-
heime Raad.Kbh.sPost-Rytter.8^.'y7l747.Nr.
60.7. [| m. obj. (især vbs. ell. SLt-sætn.), der an-
giver anledningen. „Serviteur Monsieur!
jeg gratulerer Ankomsten." — wJeg tak-
ker Hr. Ridefoget." Holb.Er.III.2. de vil

40 gratulere mig, at jeg er igien kommen
paa det Tørre. Ruge.FT.41. Jeg har den-
ne Morgen faaet Kundskab om Deres Til-

bagekomst, og derfor er een af de første,

som gratulerer Deres Hiemkomst. Skuesp.
V.149. PAHeib.Sk.IL310. nu kun (prov. ell.

gldgs.) i forb. gratulere nytaar, ønske
glædeligt nytaar (jf. Nytaarsgratulantj. jeg
(fandt det) min Pligt at gaae op og gra-
tulere Nytaar paa Slottet, som Skik og

50 Brug er de første Dage i Aaret. Oehl.Er.
LV.236. Fader . . nødte mig til at gaae og
gratulere Nytaar hos hans fornemme Vel-
ynder. Gylb.XLlO. Tambourdrengen gra-
tulerer Nytaar og giver sin Sjels Udvalgte
en Present paa Hiørnet af Sølvgaden og
Kronprindsessegaden. FritzJiirg.nr. 85. jf.
Jesp.Fon.571.\\(nu næppe br.) refl.: prise
sig lykkelig (over noget). „Jeg condole-
rer ham, som er hendes Far." — „Og jeg

60 gratulerer mig, at det er saa gaaet." Holb.
HP.IIL7. Meyer.
G-rav, en ell. (sdjy.) et (NBrorson.Sidste

Afskeed.(1727).31. Feilb.). [gra-'v] (nu kun
dial. (og vulg.) m. kort vokal: grkv.Høysg.
AG.138.jf. Thorsen.27. Feilb. Dania.IX.33.
sml. (cv^ Hav): Ew.(1914).III.188. Blich.
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{1833).Suppl.l59). flt -e ell. (nu kun dial.)

-er (Fs.l40.11(Chr.VI). Holh.MFhl.174.
Tode.y1.306. Dan%aJ.277.IX.33(vest- og syd-

sjæll.). Esp.§123,l,a. Thorsm.74). gi. gen.

hest. f. (nu kun arkais., jf. dog Feilh. Thor-

sen.86) gravsens, især i udtr. som paa grav-

sens bredide) (Holh.Tyh.I.l. Falst.Ovid.56.

Grundtv.PS.II.40. CBernh.X.384). {æda.

run. graf, old7i. gr()f, fem., jf. eng. grave, ty.

grab, intk.; jf. grave; hesl. m. Grob, Grube,
Grue, Grøft)

1) hulhed i (sj.: under) jordens over-
flade, fremhragt ved gravning, oftest af
ret hetydelig størrelse og (jf. het. 2) tør og

7n. omtrent sa. udstrækning til alle sider (jf.

bet. 2); gruhe; kule. I.i) i al alm. de kom
til graverne (1871: Brøndene^, de fandt

ikke vand, de kom tilbage med deres kar
tomme. Jer.14.3 (Chr. VI). VSO. Min Fader
og en anden Mand skar Sav . . i Skoven.
Der gravedes en lang, dyb Grav, og der-

over lagdes (kævlen). Halleby. 79. Feilh.

nu især i ssgr. som Aske-, Bryde-, Savgrav,

jf. Drivgrav. || om hulheder, der er opstaaet

ved gravning efter visse materialer, mine-
raler m. m. VSO.III.L100. Mergel graves
paa to Maader, enten fra aabne Grave .

.

eller fra lukkede . . Her er der kun ført

en smal Brønd ned i Jorden til Mergel-
lejet, og Kasteren staar saa hernede. JF
Jens.NM.129. især i ssgr. som Grus-, Ler-,

Mergel-, Sand-, Tørvegrav, f ^ videre anv.

:

Salt Gruberne ere 3 Miile vejs neden i

Jorden, saa at der i den gandske Verden
ikke er nogen stæd Dybere Graver og Gru-
ber end paa dette stæd. Borrehye.TF.45.
^ »2) faldgrube (jf. Fsi\dgra.y).

||
(nu sj., jf.

dog Ulvegravj faldgrube, hvori dyr fanges.
jeg (studerede) Nat og Dag paa en Kunst,
at fange Geedder (o: geder) levende med
Fælder, Graver, eller Slynger. Robinson.I.
224.

II
fordybning, der er gravet, for at

mennesker skal falde i den; især brugt billedl.

i talem. den, der graver en grav for
(sj. til. Blich.(1920).VI. 108. CBernh.XII.
133. Mau.1858) andre, falder selv i

den olgn. {efter Ords.26.27) som udtr. for,
at et ondt anslag ofte vender sig mod an-
stifteren selv. en gammel Skalk, som er
falden selv i den Grav, han har gravet
for Sindre. Holb.Pern.Il1. 7. Den, som gra-
ver Graven for andre, falder gemeenlig
selv i den. Skuesp. VII.245. *Der raader jo i

Livet en Nemesis-Lov | for den, der gra-
ver Grave for andre. OMads.VV.ll. jf.
(m. overgang til bet. 4:.i): *Det Land, der
spærrer sig for Aander af,

| det graver,
tykkes mig, sin egen Grav. Schand.SD.
164. (nu næppe br.:) Han søgde at lokke
mig i Graven, men jeg undgik hans
Snediffhed. VSO.

\\
(bihl.) billedl, fx. om

hvad der kan give anledning til syndefald.
Skiøgen er en dyb Grav. 6rds.23.27.

2) gravet fordybning i jordoverfladen, der
har størst udstrækning i længden og oftest er
fyldt m. vand; rende; større grøft. 2.i) (nu

1. br., jf. dog Vandgravj i alm. Reenb.1.248.
VSO. over rivende Have vilde vi sætte,
end sige over Grave og Render. Sibh.I.30.

*En Flok af vilde Jægere . .
|
Sig skynder

over Mark, over Grøft, over Grav. Winth.
VI.198. *Vinteren rinder i Grøft og i Grav.
Skjoldb.US.I.l.

II (nu næppe br.) om et større

vandløbs leje. Dersom en Flod forlader
sin naturlige Bug eller Grav og begynder

10 at tage et andet Løb. Holb.NF.(1728).L
190. jf.: *Hiemme rinder ingen Floder

|

I en sid og leret Grav. Oehl.L.I.241. || i

navne paa forsk, (nu til dels forsvundne)
lukkede kanaler ell. havnebassiner i

Khh., fx. Børs-, Tran-, Tøjhus-, Tømmer-
graven, jf.: Vores Chinesiske Skib er nu
indbragt i Grafven (vistnok: Børsgraven),
og begynder at losses. Gram.Breve.272.
2.2) en i forsvarsøjemed (foran en vold) an-

20 lagt Ildgravning (især fyldt med vand) til

dækning af en bygning (borg, herregaard)
olgn.; voldgrav. Slottet . . er en prægtig
Bygning, omgivet af brede, dybe Grave
og deilige Yolde. Bagges.L.I.280. Aarestr.

SS.IV.90. Der laa en Borg og spejlede
sig i sin egen Grav. SMich.Æh.230. || spec.

(især ^) om en foran et brystværn liggende
udgravning, fyldt med vand (vaad grav)
ell. tør (tør grav; jf. ogs. Løbe-, Skytte-

30 grav). Byen frygtede sig for en Belei-
ring, og der var icke Vand i Gravene.
Holb.Jep.II.3. MilConv.III.466. Scheller.

MarO. i gadenavne, se HMatthiess.Gader.29.
3) hule, som et vildt dyr (helt ell. del-

vis) har gravet med poterne osv., og i hvil-

ken det har sin bolig; især om rævs ell. græv-
lings hule. ræve have graver (1819: Hu-
lerj, og himmelens fugle reder. Matth.8.20
(Chr.VI) (jf. Grundtv.PS.VL158). Jens

40 var bleven i Skoven for at kaste Tax (o

:

grævlinqehunden) ud, som sad fast i en
Grav. Blich.(1920).VII.27. VigMøll.HJ.193.

II (j(^9-) ^ uhest. f. i udtr. som gaa (ligge) i

grav olgn. hen paa Efteraaret tilbringer

Rævene af og til Dagen i Grav, Bogan.I.
167. Er Ræven gaaet i Grav, maa Grav-
hunden i Arbejde. VigMøll.HJ.172. smst.

193. ogs. (jæg., spøg.) om person: gaa i seng.

Dania.in.233.
50 4) sted, hvor en død (liget, asken af et

menneske ; sjældnere : et dyr) begraves ell.

er begravet: gravkammer (udhulet i en

klippe olgn.) ell. (om da. forhold især) for-
dybning, gravet i jorden; dels om det

aabne hul, dels om den tilkastede gravhøj,

dels om hele gravstedet. 4.1) i egl. het. Kir-
kens Forsvar (skal) tilsee, at Gravene .

.

bUve kaste vel dybe, tre Sædlands Alne
i det rmgeste.DL.2—22—41. (han) væl-

60 tede en stor Steen for Indgangen til Gra-
ven, og gik hort.Matth.27.60. over Gra-
ven (skal hun) lade en Grav-Skrift . . om-
sætte. Falst.Ovid.55. *Dækker Graven, grøn-
ne Urter smsmel Oehl.L.I.231. *Mens Gra-
ven kastes. Vuggen gynger. Grundtv.SS.
IV.362. *De vog dem, vi grov dem (o:
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de faldne soldater)
|
En Grav i vor Have.

Drachm.DG.129. Jord fra den nyeste Grav
paa Kirkegaarden brugtes som Læge-
middel. Hallehy.188. (jf. u. bet h.ii) *Til
Gravs I til Gravs I til drømmesvanger Ro.
JPJac.I.S26. den hellige grav er vel
forvaret, se II. forvare 1.2. en kalket
grav olgn., se kalke, døden gaar over ens
grav, se Død sp.lO^^. billedl: deres Indre
er Ondskab; deres Strube er en aaben
Grav, de smigre med deres Tunge. Ps.5.

10.
II
(foræld.) om forhold i oldtiden: grav-

høj. *Hingsten græsser stolt paa Fædres
GrsLYe. FMøll.1.96. *her dækker Kirkerne
de hedenske Blotpladser;

|
bagved ligger

Heden milevidt med de Gamles Grave.
JVJens.Di.72. OpfB.'1.461. 4.2) (især høj-

tid, ell. poet.) afgrund, dyb olgn., hvori

nogen har fundet ell. vil finde sit sidste
hvilested. *Det grumme Hav bli'er vist

vor Grav. SalmHus.118.2. Grundtv.Udv.I.
756. *Bølgen, høj og prægtig uden Mage,

I

bruser over tusind Snekkers Grav. VÉsm.
FD. jf: *Tolv Skridt er kun tilbage, saa
bryder Klippen af

]
Og sænker brat sin

Steenvæg i Afgrundens GTa.v. Aarestr.SS.
III.26. 4.3) (jf. bet. 5.1-2; især højtid.) i bil-

ledl. udtr. om døden ell. (bibl.) dødsriget.
Gud skal forløse min siel af gravens (1871

:

Dødsrigets; vold. Fs.49.16 (Chr.VI). *Rig
og Fattig . .

I
I Graven vorde lige. Boye.

AD. V.129. *Herren sprænger alle Grave
. .

I

Stor er Gravens Overvinder. Ing.RSE.
y11.82. Graven I min Ven, det er mit ene-
ste 'R2i2i\3.FritzJiXrg.nr.8. 4.4) CP overf., om
hvad der hidfører afslutningen paa no-
get, undergangen af noget. *Han giør . .

|

Ægteskab til Elskovs Grav. Rahb.FoetF.I.
16. Mangel paa velordnet . . Virksomhed
er en Grav for Ungdommens Sæder. jEJn-

gelst.Nat.177. *At ham (o: Valdemar Atter-

dag) de valgte til Konge, det blev vor
Storheds Gtsly. Hauch.SD.IL234. Omslag
fra Mismod til Sorgløshed er den store
Grav for gode Forsætter. Monrad.BV.26.

5) (især tD) i faste forb. og talem. til

bet. 4, især bet. 4.8. 5.T) i udtr., der betegner

dødens indtræden. \\ i forb. m. Vugge i udtr.,

der betegner det enkelte menneskelivs begyn-
delse og afslutning, se Vugge.

II
finde sin

f;rav, fnde sin død; især: omkomme (jf.
V. finde 4). *Blant GuldbrandsKlipper han

fandt sin Grav,
|
Der vanked saa blodig en

Pande. Storm.SD.142. *Hun fandt sin Grav
i Venersøens Dyb,

|
Den stakkels Pige I

IIauch.SK.66. jf.: før der blev oprettet
et Fyhr paa disse (klipper)^ fandt mange
Skibe deres Grav der. ArchivSøvæsen.1.115.

II
ens grav er gravet olgn., (1. br.) man

er dødsens. Moth.G235. || staa med ell.

have den ene fod ("det ene ben. S&B.
D&H.; jf. Ben sp.292^^) igraven, om livs-

farligt syg ell. udlevet person: være døden
nær. Man haver seet Mænd, der have een
Fod udi Graven, at foretage sig store
Bygninger, som de selv ikke kand vente

at he\ioe.Holb.Ep.iy.l58. VS0.II.118.
\\

gaai graven, dø (især af sorg over noget).

*Jeg gaaer i Graven, naar Melampe borte
er.Holb.Mel.II.2. KomGrønneg.II.159. min
Kone (vil) af Sorg gaae i Graven, naar
vi aldeles bryde overtvert med hendes
Fader. Hrz.XVIII.40. din Fader . . vilde
gaa i Graven, hvis han rigtig vidste, hvor-
dan Du tænker om Religion. Nans.FB.15.

10 (jf. bet. 4:.i) om andet end person: gaa til

grunde; gaa sin afslutning i møde. med
ham gik Kongedømmet i GrsLven. Hauch.
VII.185. (jf ti. bet. 4.1 :; *Alt, hvad nu gaar
med til GrsLV s. Ploug.1.47. i Vhombre(jarg.,
nu 1. br.): spille Nolo paa Maaren er at

gaa i Graven, foreta' Gravgang (se Grav-
gang \). Dania.III.57.

||
gemme i gra-

ven, se III. gemme 1.2. || lægge ell. (nu
sj.) bringe (IIolb.Masc.III.12) ell. f føre

20 (Famela.1.429) ell. f skikke (Holb.Fants.
III. 7) en i graven, blive aarsag til, hid-

føre ens død (før tiden). Det er noget for-

bandet Tøy, som vil legge Hr. Jeronimus
i Graven. Holb.KR.I.S. Leg icke bands
Ærlige graa Haar i Graven før Tiden.
KomGrønneg.1.258. *Han gik og droges
med en Leversyge,

( Som lagde ham i

Graven. Oehl.DM.71. De vil lægge Deres
gamle Fader i Graven . . jeg nænner knap

30 at sige ham, hvordan De fører Dem op.
IIauch.III.277. jf. (m. sa. bet.): f den syg-
dom fy]ger ham til graven. Moth.G235.
Legger jeg den Kaarde for hendes Fød-
der, med hvilcken jeg har førdt million
Mennisker til Graven. Holb.Tyb.IIl.5.

\\

synke i graven olgn., dø. *Med roligt

Haab han synker ned
|
I Gravens kolde

Skjød. Ltmd.ED.41. „har De ikke seet en
Stump Seilgarn . . ?" — „Jeg! Seilgarn?

40 Nei, saa lad mig synke i Graven i dette
hellige Øieblikl" FritzJurg.nr.19. || tage
(ell.f2t.B.) noget med sig i graven. Ikke
Alle have samme Held med Bierne og
Biavlen, og ved Dødsfald hænder det
iblandt, at den Afdøde tager Lykken med
sig i Graven. Thiele.III.68. HOlr.Absalon.
II.(1909).197. den afdøde . . fik sit . . Ud-
styr med sig i Graven. Sal.III.701. især
m. h. t viden, hemmelighed, som man hele

50 livet igennem ikke røber til nogen (jf. udtr.

tavs som graven u. bet. 5.2). *(en hemmelig-
hed) som han tager med sig i sin Grav.
Oehl.F.330. hvad jeg veed, tager jeg med
mig i min Grav. Ing.EF.1.210. SvLa.M.
34.

II
paa hin, denne side graven, se

Side.
II
gaa ell. staa paa gravens (ell.

gravsens, se ovf. sp. 23^) bred ell. rand
olgn., se I. Bred 2.2 (jf. Gravbred^, Rand.

II
(være) tro (ind)til graven olgn., tro

60 indtil døden (jf. Død sp.7^*). S&B. D&E.
5.2) i forb., der betegner tiden ell. tilstanden

efter døden, være tavs som graven, være
fuldkommen tavs; især: ikke røbe hemmelig-
hed(er), der er betroet en (jf. Gravtavshed;.
*Som Graven taus . .

|
Er Sorgen kun,

naar den er kæmpestærk. Ing.DM.166.



27 Orav Oravbnnd

HauehJMS. Jeg kan ikke begribe, hvor-

fra Rygterne kommer, for jeg har været
tavs som Graven. Nans.FR.75. jf.: Mit
Bryst skal være en Grav for denne Hem-
melighed. Hauch.I.S68. Det var . . roligt,

som i Graven, i Vinding By. Winth.VIII.
63.

II
gaa af grav(e) olgn., (sj.) opstaa

fra de døde; om genfærd: forlade graven

for en kort tid. *Lever Rachel, lever Lea,
|

kan de Døde gaa af Grave. Rich.II.27. jf:
•Modet, som døde

|
ganger af Grav (o:

vender tilhage). Ploug.1.53. \\ en røst fra
graven olgn., aanderøst (jf Gravrøstj,"

ogs. om en svunden tids (forældede) tanke-

gang olgn. *Unge Gjenbyrds-Liv i Norden 1

1

Røst fra vore Fædres Grslv I Floug. 1. 5.

D&H.
Il
ligge i sin grav olgn., være død.

de siger ellers, at dend Per Paars skal

have været en skikkelig Mand, skam faae
dem, de maatte lade Manden ligge i roe
i sin Grsiv. Holb.llJ.III.6. Jeg vilde øn-
ske, jeg laae i min Grav. Hrz.VII.308.

jf: Ach jeg kand ikke meer. Gid jeg var
i Graven? Holb.HAmb.III.6. se ud som
en, der har ligget i graven, (talespr., spøg.,

1. br.) om person m. meget sygeligt udseende

(jf. se ud som en død u. død sp.l3^^, samt:
han (saa) ud, som om han længe havde
været hegTa.Yet.PMøll.IL39). S&B. D&H.
5.3) i udt7\, der betegner de efterlevendes

følelser olgn. over for en afdød, den har
faa venner, som har mange grønne grave
olgn., se grøn. strø blomster paa ens
grav, (jf. Gravblomst slutn.; nu sj.) hædre
ens minde ved rosende omtale olgn.; give et

smukt eftermæle. VSO. jf. : *Digtet her (o

:

et mindedigt) blev en Blomsterkrans,
|
lagt

ud på Graven
|
af Præstens Hans. ÉønL

LL.55.
II
især efter præp. i. med Condition,

at hånd lover mig først, at hånd ikke vil

giøre hende nogen Skam i hendes Grav.
Holb.Pem.III.1. *Han sover hen i Herrens
Fred,

| Vejviser er hans Vandringsstav,
|

Hans Støv velsignes i sin Grav. Gfrundtv.
SS.IV.350. især i forb. takke en i hans
grav, tænke med venlige ell. taknemmelige
føleher paa en efter hans død, især i an-
ledning af noget, som den afdøde har gjort
for en ell. lært en (ofte: og som mayi først
efter hans død indser betydningen af). Ach I

Herren maae tacke sine Forældre i deris
Grav, der har lært saa meget i sin Ungdom.
Holb.Tyb.II.2. jeg skal aldrig glemme
det I Jeg skal takke Dem i min Grav å^v-
ioT. PAHeib.Sk.I.21. e. br. || om den afdøde:
vende sig i sin grav olgn., (især dagl.)
som udtr. for at der af de efterlevende hand-
les pietetsløst ell. begaas noget, der ikke er i

den afdødes aand. *Mon ei hun vendte sig
dybt i sin Grav

| Ved paa min Letsind,
Troløshed at tænke. Oehl.RL.51. Aldrig
faaer Du Lov dertil, mens jeg lever, og
skeer det efter min Død, vil jeg vende
miff i Gr&ven. PalM.IL.TII.170. han har
sikkert vendt sig adskillige Gange i sin
Grav af Ærgrelse over den Medfart, som

bliver hans kjære Edwardsgave til DeL
GyrLemche.DT.204.

6) naturlig fordybning i jordoverfla-
den. MO.

II
nu især (geol. ell. geogr.) om

indsænkning afjordskorpen (ell. havbunden),
der er begrænset af to parallelle brudlinier;
gravsænkning. Steensby. Geogr.130. Schel-
ler.MarO.

7) (især dial.) fordybning i overfladen af
10 en legemsdel, han faar Furer i Ansigtet,

en Grav i Brynene, af Møje, saa ung som
han er. JVJens.NG.76. || spec. om fold, der
kan findes i milten paa en slagtet gris, og som
if. folketroen antages at varsle død. Slagte-
manden lægger Mærke til, om der er
„Grav" i Milten, for det varsler Dødsfald
for en af Gaardens Folk inden Aaret er
omme. Pol.^ynl923.10.sp.4. Feilb.

©rav-, i ssgr. ['gr^u-] (f Grab-, se u.

20 -stik(ke) ; sj. Grave-, se u. Grav-rust, -skrift.

Graver-, se u. Gravøl^. 1) af Grav; især
(hvor intet andet bemærkes ndf.) af Grav
4-5. 2) af grave; se -aal, -rust, -so, -stilc-

ke(l), -svin; jf. -and, -sand, -svale, -aal,
en. (til grave 1 ell. 4; jf III. Aal; dial.)

stor fure; ogs.: grube. Stolperne raadnede
og frønnede, Maar og Ilder hulede store
Gravaaler i Bustaget. Aakj.VF.137. Feilb.

CP -alvor, en, et. (især spøg. ell. iron.)

30 urokkelig alvor, (han) fremsatte disse iro-

niske Bemærkninger med en Gravalvor,
som fik hele Salen til at ryste af Latter.

PoU^liil907.4.sp.l. i Gravalvoren blander
sig nu baade Skælmeri og Ironi. smst.^U
1921.3.sp.5. -alvorlig:, adj. til -alvor,

han var bleven bleg og gravalvorlig; han
havde ellers hele Tiden smilet. JakKnu.S.
91. AndNx.PE.1.112. jf (sj.): *Var det af

lattermild Lede |
ved Livets Graval-

40 vorligheder? J7Jms.Di.55. -and, en.

{ænyd. d. s.; af Grav 3 ell. grave l.i) \
anden Tadorna, især om T. cornuta Gm.
(som har rede i jordhuller, som den selv gra-
ver, ell. i dyrs forladte huler); gravgaas;
brandgaas. Moth.G235. Kjærbøll.653. han
havde Gravænder . . som han lavede Gan-
ge og Reder til i Giæråerne. Bogan.I.13.
BøvP.1.683. -bakke, en. (no.) d. s. s. -sted.

NordBrun.Fast.B2v. *den hædrende Graad
|

50 Skal giøre din roelige Gravbakke vaad,
|

Og længe dit Minde skal leve. Zetlitz.BS.

49. -blomst, en. (nu sj.) blomst, der hen-

lægges (-sættes) ell. plantes paa et gravsted,

(billedl.:) den Enes Lykke og Ære og
Rigdom . . er en Frilands-Plante, den An-
dens en Gravblomst, der dyrkes i Selv-
fornægtelsens helligede ^ord. Kierk.V.243.

II (Jf- Grav 5.8 beg.; nu næppe br.) overf, om
vers til minde om en afdød (jf. -minde slutn.).

60 han forpligtede sig til at plante min salig

Onkel en rørende Gravblomst i Adresse-
avisen. Jfei6.Poe<.77i.7i. Levin, f -bred,
en. (jf. ænyd. gravsbred(de)) i udtr. gaa
paa gravbredden, d. s. s. gaa paa gra-

vens bred (se u. I. Bred sp.ll24^^). vAph.
(1759, 1764). -bund, en. spec. [2(.2)]: Ja;
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(den vandrette) bund i en fæstnmgsgrav (jf.

-saai;. MilConvJIIA67. SaUX.57. -byg-
ning;, en. (især ar-kæol.) større gravmæle
i form af et hus, kammer olgn., i hvilket

en død ligger begravet (jf. -hus, -kammerj.

OpfBM.lSO. De smukkeste Exempler paa
. . Gravbygninger ere . . de tre store Jæt-
testuer i Damsholte Sogn paa Møen.Soph
MiilLVO.81. -dysse, en. (1. br.;jf. I. Dysse
2). de bare virkelig den Afmægtige, som
hun vist troede ikke var død, til en Grav-
dysse, hvor en stor Mængde Sten laae
beredte til at skjule den Begravede med.
Ing.EFJV.134. Verdenskult.III.321.

^raTe, v. ['gra'vo] præs. -er ['gra'var]

graver. Høysg.AG.90; præt.-eée ['gra'vaåa]

fgråvede. smst.) ell. (nu kun poet., arkais.

ell. dial.) grov [gro'v] smst. (2 Mos. 7. 24.

Holb.Herod.273. Grundtv.PS.II.270. JPJac.
11.19. Bang.L.lll. Thorsen.96. Feilb.); part.

-et ['gra'va^] ('gråved. Høysg.AG.90) ell.

(nu især dial) -en (2Mos.32.16(Chr.VI).
Holb.MTkr.436. Høysg.AG.90. Feilb. jf.
(flt.) gennemgravne. Scha7id.F.509). vbs.

-ning (s. d.), jf. I. Grøft. {æda. grafæ, oldn.

grafa, eng. grave (i bet. 2), ty. graben, got.

graban; til Grav; jf. II. gravere)

1) frembringe fordybning(er) i jor-
den, t.l) frembringe et hul i jorden
ved at bearbejde den med hænderne (om
dyr: (for)lemmerne) ell. med et skarpt redskab
(især: en spade), (han) byggede et Huus,
og grov dybt (1907: gravede i Dybdenj,

og lagde Grundvolden paa en Klippe.
Luc.6.48. *Saa studser en Bonde,

|
Naar

i en muddret Grund med sin Skovl han
graver i Dyndet,

|
Op at kline den skraa-

lige Væg, og han finder et Guldhorn.
Oehl.NG.233. *Bisp Villum stod i Kirke-
kor:

I
Nu graver flink, I Svende!

| Og gra-
ver bredt I thi brat i Jord | Skal sænkes
Kister tvende. Grundtv.PS.III.200. Blich.

(1833).II.149. Stepperne (er) rige paa gra-
vende Dyr, som lever af de talrige under-
jordiske Løg og Knolåe. SaUVI.583. jf.
(nu næppe br.): (hestens) fødder grave
(1871 : Den skraber^ i dalen, og den glæ-
der sig ved sin kratt.Job.39.24(Chr.VI).

II
m. den fremkomne fordybning som obj.

naar nogen graver en grøft (1871: Brønd^.
2Mos.21.33 (Chr.VI). *Gaa nu hen og grav
min Grav I | Jeg er træt, nu vil jeg slumre.
SalmHj.458.1.*Hun grov med sineHænder

|

En Grav saa lang og bred,
|
Blødt lagde

hun i Sandet
|
Sin døde Datter ned. Winth.

HF.294. Prindsen af E. lod denne Brønd
gTRve. HCAnd.I.240. Drachm.DG.129(se u.

Grav 4.1^. Nogle vilde grave en Rende i

(flodens) Udløb. HOlr.Absalon.I.(1908).207.
(1717-19) lod Fr. IV grave den nuvæ-
rende Kanal (ved Fredriksværk). Trap.*II.
58. den, der graver en grav for andre,
falder selv i den olgn., se Grav 1.2. m. refl.

hensobj.: en Rende . . hvilken en Flod
graver sig, naar den tar et nyt Løb. Holb.
NF.(1728).I.190. han havde gravet sig en

Hule lige ned i Jorden. JVJens.HF.144.
1.2) bearbejde jorden (især: for at frugt-
bargøre den) ved (m. en spade olgn.) at
vende de øverste lag. Herre, lad det (o:

et figentræ) staae endnu dette Aar, indtil

jeg faaer gravet om det, og glødet det.
Luc.13.8. grave i\i2iwen.Moth.G233. Blich.

(1920).XII.151. JVJens.HH.144.jf.: Huus-
holderen sagde ved sig selv: hvad skal

10 jeg giøre, efterdi min Herre tager Huus-
holdningen fra mig? Jeg formaaer ikke
at grave (o: udføre haardt arbejde), jeg
skammer mig ved at trygle. Luc.16.3. (sml.
Blich.(1920).XII.155). \\ m. jorden som obj.

Haven maa graves, førend den kan be-
saaes. VSO. *om end jeg skulde

|
Med

Negle grave Jorden milevidt,
|
Saa vil

jeg finde Gram (o: et sværd). Grundtv.PS.
11.260. hver April gravede (haii) selv al

20 sin Jord. Jørg.LT.15. *jeg grøfter og gra-
ver min Jord

|
med min Hakke, min Skovl

og min Spade. Skjoldb.US.I.l. 1.3) (jf bet.

é) i særlige forb. m. trykstærkt adv. (ell.

præp.). grave af, (nu sj.) d. s. s. afgrave
2-3; ogs. (nu næppe br.): forhindre adgangen
til noget ved en grav. grave veien af. Moth.
G233. VS0.I.72. grave fra, skille fra no-
get ved en grav. Dette Stykke Jord maa
graves fra, og bruges til Græsning. VSO.

30 MO. grave noget igennem ell. grave
igennem noget. 1. ved gravning naa igen-
nem noget. Moth.G233. jf: Om natten gra-
ver man igiennem (1871: Natten gjen-
nemborerj mine been i mig; og mine
aarer hvile ikke. Job.30.17(Chr.VI). 2. ved
gravning anlægge en vej over noget. VSO.
grave ind, (nu 1. br.) indhegne med grav(e).
VSO. MO. grave (jorden) om, bearbejde
(jorden) paa ny ved gravning. Moth.G233.

40 *naar jeg kom,
|

Til Ageren, vi har;
saa var den gravet om. Eiv.(1914).II.
150. VSO. MO. grave op, uddybe paany
ved gravning osv. de gav dem til at ville

grave „kilden" (o: brønden) op. Feilb. m.
h. t. fure, rende olgn.: Vi skulde vel ha'
gravet de Vandforre (o: vandfurer) op
ude paa Rugstykket? ZakNiels.Fort.95. ved
Vaartider grov Tøbrudsstrømmene Lej-
erne (o: bækkenes) op. Fleuron.DTN.112.

50 grave ud, (1. br.) m. h. t. et vandløb olgn.:

skaffe et leje. *Du (o: guden Ammon), som
løfted Himlens Hvælving, du, som graved
Havet ud (o: skabte havdybet). CKMolb.SD.
194. JPJac.II.19. 1 .4) (1. br.) refl. : bringe sig i

en vis tilstand ved gravning, grave sig træt
j

VSO. D&H. jeg har gravet mig svedt
j

2) (nu 1. br.) frembringe ridser, furer olgn.

i et materiale; indgrave, -ridse; især om rids-

ning m. en spids naal olgn.: gravere (II).

60 Moth.G232. jf.: Skyggerne (o: paa en teg-

ning) graver bløde Hulheder, hvor For-
merne giver Plads for dem. Brandes.MB.
353.

II
især i forb. m. i ell. paa. du skal

tage to Onyksstene og grave paa dem
Israels Børns Navne. 2Mos.28.9. grave i

kobber.Moth.G233. *Hos Clemens (o:kob-
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berstikkeren) sad du tidt, og lod
|
Ham grave

paa sin Kobberplade. Oehl.L.II.253. *I

Barken grov jeg mine Fædres Navne. Ing.

P.295. D&R.
li
grave ind ell (sjældnere)

ud, indridse bogstaver, linier olgyi. (jf.inå-

grave, udgrave^, grave noget ud i sølf.

Moth.G233. *Guders Billeder, |
Af Men-

nesker i Stenen gravet ind. OeJd.HJ.119.

Den Gamle viste mig nu i Stenen Navnet
Byron, som han selv 1826 her har gravet

ud. HCAnd.Breve.L133. MO. ||
(m. overgang

til bet l.i; billedl; refl.: i hans tidligere

glatte Pande havde Rynker gravet sig

ind. Schand.F.463. noget graver sig ind (o

:

præger sig fast) i ens Hukommelse. D&H.
3) søge efter noget, der ligger i jorden,

ved at frembringe fordybnitiger i denne. 3.1)

i egl. bet.
||

(m. overgang til bet. 4) m. h. t.

mineraler, materialer olgn.: søge efter (og

optage) ved gravning osv. jorden (i Dan-
mark er) efter nogles beretning, som have
forsøgt at grave, ikke . . ganske uden
metall. Holb.DNB.40. Tørvegrav . . For-
dybning, hvor man har gravet Tørv. MO.
11.1314. den gamle Maade at grave Mer-
gel ]^aa.JVJens.NH.136. grave guld, se

Guld.
II t (jf. bet. 1.1^ m. h. t. bjergværk olgn.:

drive, (hverken) guld- eller sølv-miner
graves (i Danmark). Holb.DNB.41. || m.
præp. efter. Motli.G233. I grov heller i

Mødingen efter den u-ægte (perle), saa
viit som jeg kand hegvihQ.Holb.Vsynl.I.l.
Flere Gange have Dagbjergs vindskibe-
lige Beboere . . gravet her efter Skatte.
Blich.(1920).yi.l59. D&H. 3.2) (dagl) m.
afsvækket bet.: lede, rode efter; ofte m.
præp. efter. Han graver uden Tvivl i sin

Lomme efter en Ducat. Holb.Rpb.1.4. Hvad
graver du efter imellem Papirerne? VSO.
er sad og grov i en gammel Læderpung.

Aakj.VB.216. jf.: Gartnerkonen faldt hen
i sure Tanker og gav sig til at grave (o:

pille) i sine Næs^or.Buchh.EG.132. \\ uegl,
om aandelig virksomhed, (lægen) sadt hiem-
me og gravede flittig i Medicinske Bøger.
Mossin. Term.4. „Saavidt jeg mindes, er
jeg dog endnu gift med K." „Ja, naar
jeg graver i min Hukommelse, finder jeg
JO desværre, at det er saaledes." FrPoulsen.
MD.178.

4) flytte, bevæge noget bort fra dets plads
og anbringe det paa et andet sted ved grav-
ning ell. virksomhed, der minder herom;
fremdrage ell. gemme paa denne maade
(jf. be-, ned-, op-, udgravej. (især i forb.
m. adv., se ndf.). || uden nærmere bestem-
melse: grave mergel, tørv osv., se u. bet.

3.1. t gravet elfenben, d. s. s. fossilt
elfenben (se u. Elfenben 1).

||
(nu 1. br.)

i forb. m. præp.-led. grave Jorden fra Ro-
den. VSO. *Naar man kun vidste, hvem
det (d: sværdet) grov i Jord. Grundtv.FS.
11.270. uegl.: Mænd svinger med Armene
eller graverj'j; stikker) Hænderne dybt i

Lommerne. £;«m.JJI.29. refl.: *man seer
|

(træets) Rødder grave sig i Jorden. Tode.

1.246. Kaninerne graver sig gennem Høj-
en. D&H. overf.: hans Trang til at grave
sig igennem Menneskelivets Gaader. PoZ.

^^/il921.5.sp.6.
II

især ni. trykstærkt adv. (jf.
bet. 1.3J. grave af, (1. br.) d. s. s. afgrave
1. VSO.I.72. grave bort. 1. ved gravning
bortfjerne noget. Moth.G233. VSO. 1.463.
hun grov Sneen bort med de bare Hæn-
der. Bang.L.lll. i billedl. udtr.: Grunden

10 var bleven gravet bort under hele det
konstitutionelle Fiineip.Schand.VV.72. 2.

(nu næppe br.) lægge noget saaledes af vejen,

at man ikke kan finde det igen. VS0.I.463.
grave frem, (m. overgang til bet. 3.2; dagl.)

finde noget frem ved at rode efter det. Jeg
faar mit Ur gravet frem af Vestelommen.
Jørg.JF.1.33. grave ind, ved gravning
bevæge noget ind (i noget andet), (især refl.).

At grave Vand ind i Byen. VSO. uegl:
20 Han gravede (o: pressede) sig ind i Hjør-

net af Vognen og tænkte videre. Drachm.
F.I.476. brat gravede han begge Næver
vildt ind i Barmen paa sig. AKohl.MF.III

.

373. overf. (nu 1. br.): fordybe sig i, ned-
sænke sig i (et studium olgn.) (jf. grave
sig ned i ndf. 1.48). man graver sig . .

ikke mere ind i en Videnskab, man leger
paa Overfladen. Tode. 7J.^ 76. altsaa grov
han sig lysteligt, Semester efter Semester,

30 ind i sine Bøger.AKohl.MF.III.145. grave
ned, sænke ned i jorden osv. Holb.Usynl.I.
1. *Jeg lagde Ringen i en Krukke, grov
den

I

I Stilhed ned ved Elverhøiens Fod.
Heib.Foet.III.463. ved Aftenstid bar han
(sine penge) ned i Mosen, hvor han grov
dem ned. RibeAmt.1915.173. grave sit pund
ned, se Pund. refl.: Om de end grove
(1871: borej sig ned i helvede, skal dog
min haand hente dem der fra. Am.9.2(Chr.

40 VI). naar et Bæltedyr har gravet sig ned
. . er den stærkeste Mand ikke i Stand
til at trække det frem. Brehm.DL.1.352.
billedl.: saa reiste Du paa Landet og grov
Dig ned i Jorden, som en anden Muld-
varp. Gylb.IV.168. Længslen havde gravet
sig dybere og dybere ned i hendes Hjær-
te for hver Dag der gik. Nathans.S.55.
overf. : fordybe sig i, nedsænke sig i (et stu-

dium olgn.)' (jf. grave sig ind i ovf. 1. 24).
50 at grave sig ned udi Antiqviteter. Holb.

Anh.Sv. *Een har Glæde af at grave |
Sig

blandt sine Grunker ned. Rahb.FoetF.l.
135. (han) gravede sig ned i (sin misfor-
nøjelse), bøjede sig under den, som under
en naturlig og nødvendig Sag. Tops.US.
11.242. grave op. 1. drage op (af jorden
ved gravning), gid vi kunde grave ham
levende op af Jorden igien. Holb.GW.IV.
9. MO. jf. Feilb. uegl: „Hvi har Himlen

60 dog været saa ubarmhiertig imod mig,
og . . ikke ladet mig beholde min gode
Moder i Live . ." — „. . Det røber nok-
som din Uforstand, at du strax vilt grave
din Moder op af Jorden, fordi det ikke
gaaer, som du vi\t^.JRFaulli.SB.19. talem.:

[an kan grave sin Oldemoder op, siges



33 grave- gravere 84

om den, som har meget lange Negle. VSO.
e.br. refl.: VSO. D&U. 2. uegl: d. s. s. grave
frem. Det Tøj har Du jo ikke gaaet med

I
i de sidste femten Aar. Hvor har Du
egentlig gravet det op? Esm.III.150. Min
Barndoms ABC har jeg aldrig genset si-

den, men „Læsebogen** som vi fik da vi
var noget større har jeg senere gravet
op paa et Bibliotek. JYJens.(Aarhogf.Bog-
venner.1920.lé). i videre anv., m. h. t. for-

hold, der har været hemmeligholdt ell. glemt

:

drage frem (paa en indiskret, for andre
ubehagelig maade); rippe op i. *Det er en
rar Forretning: | En afdød Konges El-
skovseventyr

I

At grave op nu, tyve Aar
derefter. Recke.KO.109. hvad vil du nu
grave op i saadanne gamle Sager for?
Font.LP.VIII.302. grave ud. 1. ved grav-
ning bringe frem for dagens lys (jf. udgravej.

At grave Guld . . ud af Jorden. VSO.
D&H. jfFeilb. refl.: VSO. D&H. 2. m.h.t.

vand: ved gravning (af grøfter) lede fra et

sted til et andet. Moth.G233. VSO. D&H.
grave-, i ssgr. 1) af grave (jf. Grav-

2); hvor intet andet bemærkes, af bet. l(.i).

2) af Grav, se Grav-rust, -skrift, -ben,
et. (zool.) et til graveredskab egnet forlem
hos visse dyr, især insekter (jf. -potej. SaU
X.59. -bi, en. (zool.; 1. br.) enlig bi, der
graver rede i jord, træ olgn.; spec. om slægten

Andrena. Brehm.DL.in.357. Frem.DN.607.
-fod, en. (zool.;jf. -ben, -potej. SaUX.59.
-gaffel, en. (landbr.) gaffelformet grave-
redskab (jf. -greb^. LandmB.III.133. -greb,
en. (landbr. ell. gart.) d. s. LandmB.III.
185. SavebrL.^357. -hvepis, en. (zool.)

familie af de aarevingedes orden (der gra-
ver deres rede); byggehveps; Fossoria. Lut-
ken.Dyr.410. CEw.Æ.III.43. BøvP.III.174.
-klo, en. (zool.; jf. -potej. BMøll.DyL.I.
173. -maskine, en. maskine til udførelse

af udgravningsarbejde (paa landjorden).
rundt om ham væltede Jorden op som
fra en GTayemaiskine.Skjoldb.SM.13. Opf
B.^1.258. -mester, en. person, der er fører
paa en gravemaskine. DagNyh.^^lAl911.4.sp.
1. -mns, en. (zool.) 1) f mus af slægten
Arvicola; markmus. Krøyer.Zoologie.(1838).
90. 2) sydamerikansk gnaver, Ctenomys (der
graver gange i jorden); kamrotte. BøvF.III.
60.

OravenstenCer), en. [grBv(a)n'sde'-

n(8r), I br. 'gra'v(o)n|Sde'n(8r)] flt. graven-
stener(e). (efter propr. Gravenstein, det ty-

ske navn paa slottet Graasten (se Graaste-
nerj) d. s. s. Graastener; baade om træet og
frugten, de berømte Gravenstener. Voth-
mann.ÆP.(1783).10. I vor Hauge havde»vi . . Gravenstener. Oehl.Er.1.26. FrkJ.Ko-
geb.260. *Naar Gravenstenen atter pyn-
ter sig,

I

Og hvid af Blomster, guul af

Æbler stsiaer. Oehl.L.IL176. Kaalund.102.
De gi'er saagunte et Madæble væk uden
at faa en Gravensten igenl Wied.BSt.l4.
Rørd.KK.63. *det er en Gravenstener,
værdig til U. G. med Plus. Reib.Foet.X.

378. Pigebarnet har Kinder som Graven-
stenere. jBønweZt/cA;e.<Sp.^05.

Il
hertil ssgr. som

Gravenstener-æble (Aller.II.524) , Graveti-

sien{s)-iræ(Schand.F.384.GyrLemche.FS.5).
grave-plaje, v. (fagl.) bearbejde jord

m. plov, grubber olgn., der løsner undergrun-
den uden at bringe den frem til overfladen;
undergrundspløje. Et Areal af 8 Tdr. Ld.
Størrelse „gravepløjedes" med Under-

10 grundspløjning. Det forstlige Forsøgsvæsen.
111.(1910). 185. jf Dalgas. Skov-Kulturer i

Jyllands Hedeegne.I.(1890).35. -pote, en.

(zool.) en til graveredskab egnet fod paa
forlemmerne hos visse pattedyr, (muldvarpen)
borer Trynen gjennem den bløde Jord
og kaster denne tilbage med Gravepo-
terne. BMøll.DyL.1.48.
Oraver, en. flt. -e. (ænyd. grauere, jf.

Dødgraver) til grave 1 (ell. S). 1) person,

20 som giver sig af med at grave. 1 .1) i alm.
Moth.G237. Øeland . . blef anbefalet Ober-
ste Christen Hansøn og blef hannem der-
foruden givet nogle Skantze-Mestere og
Gravere for at opreyse her og der Skant-
zer.Slange.ChrIV.295. (Marius) gjorde sine
Tropper til GrsiveTe.JVJens.CT.267. især

i ssgr. som Brønd-, Grund-, Skansegraver.
\\til grave 3.i; om skattegraver: Blich^l920).
VI.159. især i ssgr. som Guld-, Skattegra-

30 ver. 1.2) person (kirkebetjent), der graver
de afdødes grave (nu alm.: Graverkarl^; nu
næsten kun (om købstadforhold): under-
ordnet kirkebetjent (kordegnens medhjæl-
per), der skal sørge for udførelsen af be-

gravelser ell. (især) bistaa ved gudstjenesten,

sørge for renligholdelse m. m. (jf. Dødgra-
verj. Moth.G237. en Klokker eller Graver
(glæder sig) over Liig og Dødsfald. iToZS.

MTkr.23. Hauch.II.195. Min Skr.Vz1897.
40 Bergstrøm.M.42 (se u. Dæksmand 2). 2) om
dyr (jf. Aadselgraver^; især (zool.): dyr,

der med særlig dertil udrustede redskaber

graver sig gange i jorden. Helt igjennem
har Muldvarpen , . Præg af at være ud-
dannet som Graver. Frem.DN.450. jf. Hø-
rup.II.403.

I. gravere, v. [grB've-'ro] -ede. (ænyd.
d. 8.; gennem ty. gravieren af lat. gravare,

jf. fr. aggraver; til lat. gravis, tung, jf.

50 Gravitet) 1) f være ell. blive til byrde (for);

tynge; besvære; kun overf.: Hvad Spinde-
lønnen angaaer, da maatte den . . ikke
være for høy, at den ikke skulde gravere
Fabriqverne, og giøre Klædevarene dy-
rere end de burde være.Adr.^/sl762.sp.l.

At laste, er at fremvise for andre ens
Feyl . . vise dens Hæslighed og Byrder,
og hvorledes den maa gravere et Men-
neskes Samvittighed. Mossin.Term.772. \\

60 m. svækket bet.: volde (legemlig) ubehag, an-

strengelse; gøre ulejlighed; plage; pine;
besvære (2.8-4). en Skralde (vil) gravere
jeres . . Øren. LTid.l752.346. Leth.(1800).

JBaden.FrO. jf. Meyer. ogs. om kritik olgn.

:

genere; ærgre; smerte. JBaden.FrO. 2)

t (især jur.) om omstændighed, anklage, be-

VII. Rentrykt 1% 1924 S
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vis olgn.: gøre (ens sag) værre; forværre;
veje tungt imod (en); kaste mistayike paa
(en); kompromittere. (Boileau) nævner
. . uden Forskiel sine ridicule Personer
ved deris rette Navne, hvilket er det som
meest har graveret samme Satyricum.
IIolb.Paars.)(6<^. Det, som allermeest gra-

verer ham, er, at han baade har begiert

og faaet en anseelig Summa Penge, for

at giøre disse (d: falske) Forklaringer.

Stampe.n.8. denne Mistanke, for saa vidt

den kunde gravere min Herre, holder jeg

det for min Pligt at sifvsLske. FAHeib.tlS.
172.

II
part. graveret hrugt som adj.:

mistænkt; sigtet; anklaget, en vis Person,
som formedelst General-Inqvisition er ble-

ven suspect og graveret. MB.1706.146.
den afdøde . . eller hans Forsvar, paa
hans Vegne . . har anlagt Sag og sigtet

den Graverede, og uden Tvivl Sandskyl-
dige, Forpagter. Stampe. IV. 47. 3) part.

graverende brugt som adj.; egl. (jiir.)

til bet. 2, om omstændighed olgn., der har
en skærpende straf til følge; nu i al alm.

om omstændighed olgn., der forværrer ens

sag, vejer tungt imod en ell. har alvorlige

(betænkelige) følger; skærpende; kompro-
mitterende; ogs.: slem; alvorlig, der
fandtes nye graverende Omstendigheder
ved saadan Forhør mod Græven. LTid.
1727.568. de sige Du til mig, det er grdi-

veiQnåe. HCAtid.y1.331. Hun var . . noget
koket — men der var dog intet grave-
rende at sige ^2i2ihQiiåe.EBrand.TJdenfL.
196. en simpel Barberkirurg, der til Trods
for sin erhvervede Doktorgrad ikke be-
sidder den fornødne lærde Fundamental-
dannelse, hvis Mangel i Samtidens Øjne
maatte være særlig graverende. JwZPet-L.
295.

II. gravere, v. [gr^'ve'ra] -ede ell. (nu
8j.) -te (Graah.PT.I.213). vbs. -mg (s. d.).

(gennem ty. gravieren fra fr. graver, der
er laant fra nt. holl. graven, grave; besl. m.
^rave (2); jf. Gravure, Gravør; især fagl.)
indridse figurer, bogstaver, linier olgn. ved
at frembringe fordybninger i metal, træ,

sten olgn., dels til prydelse, dels for at frem-
stille stempler olgn.; indgrave; nu især om
finere (juvelermæssigt) arbejde m. gravstik
olgn. Holb.Heltind.I.143. (mønterne) ere alle

graverede. Gram.Breve.225. Pretiosa og

fraverede Stene. Klevenf.RJ.139. SophMuU.
'0.257. Guldring . . indvendig graveret
Huns. PolitiE.Kosterbl.^*/9l923.1.8p.l. (nu 1.

hr.) i forb. m. i: Konsten at gravere i

Steene blev funden igien, den gode Ar-
chitecture kom frem. Wiedewelt. T. 7. et
Sølv Krudtmaal, hvori graveres . . den
Vindendes ^&yn.MR.1834.21. MO. (sj.:)

Han graverede (o: fremstillede plader til

trykning af) Kort, især Søkort, og kaldte
sig Kobberstikker. Tops. III..370. \\ uegl.
Hans Fortid stod graveret i hans haarde
brutale upaalidelige Ansigtstræk. DaqNyh.
'hl921.4.sp.l. ^

^ ^ ^

^ CP G-rave-redskab, et. (naturligt ell.

tildannet) redskab, der er egnet til at grave
med. (muldvarpens) Forpoter er . . drejede
saaledes, at Haandfladerne vender udad.
Ved denne Skovlform bliver de udmær-
kede Graveredskaber. BMøll.DyL.1.47.
Frem.DN.620.
graverende, part. adj. se I. gravere 3.

t Graverer, en. d. s.' s. Gravør. vAph.
10 (1759). VSO. Oravering, en. vbs. til H.

gravere; ogs. (konkr.) om hvad der frem-
stilles ved, at man graverer (jf. Gravure^.
vAph.(1759). Pragtkaarder . . sølvblanke
med mat Gravering. J"P,7ac./.i5.3. Hannover.
Tekn.209. \\ hertil bl. a. Graverings-maskine
(OpfB.UI.544).
Graver-karl, en. [I.2] graverens med-

hjæl2)er; nu især: arbejder, der graver grave
paa en kirkegaard. Rahb.Fort.II.288. Gra-

20 verkarlen opkaster en frisk GTa.Y.Oehl.Øen.
(1824).II.385. De ved Kirkegaardene an-
satte 2de Gravere . . skal antage det fornød-
ne Antal af GrsLveTksir\e.Instr.^^/sl805.§4.

Brandes. 1.429. Graverkarlene paa Assi-
stens Kirkegaard. BT.'^U1924.9.sp.2.
Gravér-maade (OpfB.UI.553) ell.

-manér (smst.569) ell. -metode, en.

(fagl.) til II. gravere; S2)ec. om en litogra-

fisk metode. OpfB.U.534. -naal, en. (fagl.)
30 <iZ II. gravere : naal, hvormed man ved gra-

vering foreløbig antyder linierne, hver Sæt-
ning . . borede sig ind i hendes Bevidst-
hed som Gravernaalen i en Sølvplade.
SMich.S.59.
Graver-tjeneste, en. [I.2] (emb., nu

1. br.) embede som kirkebetjent. Argus.1770.
nr.4.3. Kongen har forbeholdt sig at be-
sætte samtlige Gravertienester ved Assi-
stentskirkegaardene udenfor Byen. Resol.

40 ^yil841. LovL.II.840. -ol, et. se Gravøl.
Grave-ske, en. lille spade i skeform

m. haandtag, ofte anv. som børnelegetøj. Legeb.
11.109.

Grav-fauna, en. (zool.) betegnelse for
det samfund af insekter (især: biller og flu-

er), der snylter paa de i jorden begravede
lig. SaUX.64. -flankering, en. [2.s] ^
befæstningsanlæg, der skal flankere en grav;
ogs. om den ildvirkning, der udgaar herfra.

50 SaVX.65. -fred, en. den ukrænkelighed,
der tilkommer de dødes grave; især i forb.

som forstyrre ell. krænke gravfreden. AS
0rsted.Eunomia.il. (1817). 102. Den, der
gjør sig skyldig i Krænkelse af Gravfre-
den, straffes . . med Fængsel. Lov^°/il866.

§158. Ligegyldighed for de tidligere Bort-
gangnes Gravfred. SophMiill.VO.94. jf.:
otte Dage efter var han ikke mere Mi-
nister og trak sig tilbage til den upolitiske

60 Gravfred, som kun han selv vil kunne
forstyrre. E Brand. (Fol. »Vio 1922. 9. sp. 3).

-fand, et. (især arkæol.) det at finde old-

tidsminder olgn. i grave; ogs. (konkr.) om
hvad der findes. Åarb.1873.285. Gravfun-
dene . . indeholde Gjenstande af skrøbe-
ligt Materiale, som kun undtagelsesvis
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ere bevarede paa anden MsLaåe. SophMiill.

Y0.99. jf.: *Digterne slog deres Lyrer
af Guld,

I

Folket steg op som et Grav-
fund af Muld. Drachm.UV.103. CP -færd,
en. (1. br.) jordefærd; begravelse. Vi have
set den højtidelige Paakaldelse af Thor
. . træde frem ved Navnefæstet og . . vi
skulle endnu for sidste Gang møde den
ved Gravfærden. IIenryPet.NG.58. HOlr.
Absalon.II.(1909).55. || om Kristi ophold i

graven før opstandelsen. Herrens gravfærd
i de tre dsLge.JBCardale.Forelæsn.overLi-
turgien.lll.i overs. 1902). 152. CP -fæste,
V. vbs. -else (Suhm.Hist.1.29. EjælpeO.).
{vist efter no. gravfesta; 1. br.) bringe den
dødes legeme til graven; stede til jorden;

jordfæste (jf. -lægge, -sættej. HjælpeO.
Chopin blev gravfæstet paa den navn-
kundige Kirkegaard „Pére Lachaise" i

Paris. A Erslev. Tonekunstens Mestre. (1914).

168.
II overf.: overgive til glemsel; skrinlægge.

EMøller.Forudsætninger.(1894).52. -gaas,
en. {ænyd. d. s.; af Grav 3 ell. grave l.i)

\ d. s. s. -and. Fflug.DP.20. vAph.Nath.
111.9. Kiærbøll.652. 8aUX.58. Feilb. Thor-
sen.139. -gade, en. (arkæol.) vej uden for
portene i visse oldtidsbyer, der paa begge

sider var kantet af grave. SaUX.70. FrPoul-
sen.(Glypt.IL98). -gang, en. 1) (jf. gaa
i graven u. Grav 5.i; spøg. gengivelse af
Maar, fr. le mort, den døde; jarg., nu 1. br.)

i Vhombre: det at spille nolo paa „maaren",
efter at der er meldt pas rundt; kikkenolo.

Dania.III.57. Berl Tid. 'V^ 1922. Aft. S.sp.é.

2) (jf- Gang 7; sj.) katakombe, de første

Kristnes underjordiske Gravgange. J5ran-

des.V.34. -gelænder, et. Krak.l919.II.
411. -gitter, et. smst.424. -gods, et.

(især arkæol.) (brugs)genstande, som med-
gives den afdøde i graven. Molb.DII.1.37.
Wors. Slesvigs Oldtidsminder. (1865). 89. HV
Claus.II.16. -grønt, et. plante(r), der bru-

ges til at udsmykke grave med; spec. (nu
især dial.): 2( singrøn, Vinca minor L. (jf.
-lilje, -myrte, -rosej. Have-Tidende.18'36.
327. JTusch.264. Feilb. || i billedl. udtr.

*01dtiden døer;
|
Gother og Hunner,

|

hele Folketravet
|
Gravgrøntet strøer. Rich.

11.76. -handling, en. (nu næppe br.)

højtidelig akt, der foretages ved en begra-

velse (fx. om jordpaakastelsen, ligtalen olgn.).

MO. -hule? en. grav, der er udhulet i jor-

den ell (især) i en klippe, de balsamerede
(Jesu lig) efter jødisk Skik, og lagde det
i en Gravhule i en nærliggende Have.
Mynst.Bispepr.(1852).46. Hauch.V.298. Alt
var og blev sort som i en Gravhule.
Schand. F. 293. Matth. 8. 28 (Skat Rørd.).

-hund, en. (af Grav 3 ell. grave 1 ; 1. br.

i dagl. tale) mindre hund af tysk race,^ der
bl. a. bruges til at drive ræve, grævlinger
olgn. dyr ud af deres grave; grævlingehund.
Moth.G235. VSO. Gravhundene . . skal
jage Ræven ud af Hulen. Bogan. 1.166.
Buchh.TJH.107. Feilb. -hus, et. (nu vist

kun arkæol; jf. -bygningj. Den Døde an-

toges (i stenalderen) at føre sin Tilværelse
i det faste Gravhus, hvori han nedsattes
vel udstyret paa alle Maader. SophMull.
V0.331. de mindre romerske Gravhuse.
Sal.^X.70. jf. (om gravkapel): *Lukket er
Kongens (o: Chr.VIIFs) Gravhus —

|
Ver-

den ei meer ham seer. Ing.RSE.IX.67.
-hvælving, en. (bygn.) hvælvet rum i

kirker olgn. (især under gulvet), hvor der er

10 begravelsesplads (jf. -kælderj. Hauch.I.206.
(fyrstens) høie Forfædre, der . . hvile der-
inde i Gravhvælvingens Stilhed. Mart.AF.
4. Schand.TF.1.237. SaUX.66. -hej, en.
(især arkæol.) større ell mindre høj, der
tjener som dække over en grav (især: en fæl-
lesgrav) ell. som mindesmærke ; især om sten-

og bronzealderens høje (kæmpehøje) ell om
moderne efterligninger heraf. Suhm.Hist.I.
141. *De Gravhøie skulde Fanden flytte!

|

20 De staae her og giør ikke den mindste
Nytte. Oehl.SH.6. *Der skal Venner og
Brødre ham stede til Jord, og paa Grav-
høi

I

Reise ham Bautasteen, den Hæder,
som times de J)øåe.Wilst.IlIL76. I den
anden Ende af Kirkegaarden (i Flensborg)
er Gravhøjen over de Danske, der faldt
vedlsted. yilhAnd.HS.352. Oldsagsfundene
fra broncealderen, fortrinsvis fra grav-
højene, er ret talrige. HVClaus.H.17. \\

^ (poet, højtid.; nu sj.) grav.JMHeriz.M.14.
*Saa Mangen søger her (o : paa kirkegaar-
den) en savnet Ven;

|
han seer hans Grav-

høi. FGuldb.L41.
Oravinar, en. se Gabenar.
Oravitet, en. [grBvi'te't^] (af lat. gra-

vitas, til gravis, tung, svær; sml I. gra-
vere; jf. gravitetisk) 1) (nu sj.) tyngde;
ogs.: tyngdekraft. JBaden.FrO. man (føl-

ger) langsomt efter (en fuld mand) i no-
40 gen Frastand, og har en ypperlig Leilig-
hed til at opfriske, hvad man i Skolen
lærte om Gravitetens Love. Chievitz.FG.40.
Meyer. jf. Gravitet(s)-center, -cen-
trum ("3: ei skibs tyngdepunkt. Meyer. Schel-

ler.MarO.). 2) O høj grad af værdighed
ell. anstand, som en person lægger for
dagen; nu især om overdreven alvorlig, høj-

tidelig optræden, opførsel lad din Gravitet
være beblandet med Ydmyghed. Høm.

50 Moral.II.52. Holb.Masc.IL4. *„Der kommer
Svenden,

|
Og tager imod Hesten af sin

Herre."
|

— „Han nærmer sig med ædel
Gravitet." OehlVI.71. Min Gravitet som
Lærer vilde lide derunder. Heib.Poet.Vl. 98.
Digteren forsager her den Gravitet og
Værdighed i Fremstillingen, der ofte ellers

meddeler hans Værk en vis Entonighed.
HBrix. Fagre Ord. (1 908). 100. gravite-
tisk, adj. [gr^vi'te'cZis^] (f gravitetsk.

60 Moth.Conv.G139. Reenb.II.32. Luxd.FS.72.

t gravitesk. Kom Grønneg.IIL.225). (fra ty.

gravitåtisch; til Gravitet 2; jf. ænyd. gra-
vitølpisk, (spøg.) tølperagtig; især iron.)

fuld af (nu især: overdreven) alvorlig, høj-

tidelig værdighed, anstand; i høj grad værdig
ell anstandsfuld. vAph.(1759). Biehl

S"
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(Skuesp.VL231). *At høre Sangen, og at

see dem gaae |
Saa langsomt gravitetisk

hen med Liget. Oehl.A.85. den stolte tri-

ner gravitetisk frem som en Grand d'Es-

pagne. Blich.(1833)J.273. Naar en Mand
med gravitetisk afmaalte Skridt gaaer

gravitetisk gjennem Gaden, foranlediges

man tU at tænke: det maa være noget
Ualmindeligt. Kierk.XIV.162. Gravitetisk

tog han Stokken med det krummede Guld-
haandtag. Leop.LE.7.
Orav-jagt, en. [3] (jæg.) jagt med

gravhunde, der søger at drive ræven (græv-

lingen olgn.) ud af dens hule. Bogan.I.168.

VigMølLHJ.27. -kammer, et. rum, der

er bygget til begravelse (jf. -bygning, -stue j.

Md. MinSkr.^Vil866. BerlTid.^ia924.Aft.2.

sp.2. om gravkapel: (vi) bære Kongens
Støv til Gravkammerets Ro. Mynst.Sørge-

taler o.Chr.VlII.(1848).24. \\ især (arkæol.)

om stensat (jorddækket) stue i oldtidsgrave

ell. (om udenl. forhold) hule i en klippevæg

(jf. -stuej. det afsiælede Legeme (gemte

man) i Gravkamre eller Gravkister . . i

KhppeTne.Molb.DH.1.44. SophMiill. ¥0.651.

Jeg sad en Gang . . paa en Kæmpehøj
inde i en Skov. Gravkammeret var blot-

tet. VilhAnd.AD.75. -kapel, et. kapel (i

en kirke), der tjener til begravelsesplads (især

for en fyrste- ell. adelsslægt). Heib.Poet.IV.

67. Kong Christian ligger i Gravcapel i

Roeskilde Dom.HCAnd. VIII.lll. Bevilling
. . til at indrette en Familiebegravelse i

et Gravkapel under et Huskapel paa God-
set Glorup. Bev.ya897. AKohl.MP.1.222.
if.: Universet er et uhyre Gravkapel,
hvor den ene Verden skal hensættes etter

den anden. Tops.III.ll. -kar, et. (arkæol.)

urne olgn. (af ler) til at opbevare den dødes
aske i. Molb.DHJ.44. SophMull.VO.365.
-kirke, en. (del af) kirke, der anvendes
til begravelsesplads (især for fyrsteslægt olgn.).

Valdemårerne vilde ikke have valgt Ring-
sted til deres gravkirke. ADJørg. II. 19.

Beckett.VK.98. || spec, i best. f., om den hel-

lige gratas kirke i Jerusalem. Rich. Det hel-

lige Land. (1870).61. SaUXin.61. -kiiste,
en. 1) (1. br.) ligkiste, især af sten: sarkofag.
FrMunter.(MO.). SaUX.71. 2) (arkæol.)
om fællesgrav fra den yngre stenalder, be-

staaende af en stor, aflang stenkiste, dækket
af en jordhøj. SophMUll.V0.108. HVClaus.
H.16. CO -klokke, en. klokke, der ringer
til ære for en afdød (ved hans begravelse);
især i billedl. udtr., der betegner dødens ind-
træden. *Livet er kun kort;

|
Om ogsaå silde

først Gravklokken kimer. Oehl.(1831).VIII.
175. Jeg har nu hørt en ny Tid ringes
ind i Danmark med Gravklokkerne over
vor sidste Enevoldskonge. Ing.EF.VIII.
152. Saa lader os da følge Gravklokkens
Kald, og tiltræde Vandringen med de
dyrebare Levninger. HN Claus. Tfwrv. 9.

D&H. -kone, en. (nu næppe br.) kone,
som passer gravstedeme paa en kirkegaard.
Moth. 0235. jf.: den gamle Grav-Kone,

som gik og skulde passe paa Dødens store
'DTiv\mvLS.IlCAnd.V1.105. -kors, et. {ænyd.
d. s.) kors (tidligere ogs.: krucifiks. Moth.G
235), især af sten, der rejses som prydelse
paa en grav. VSO. MO. *sorte Gravkors.
JFJac.I.316. Hag.V.8. Feilb. -krans,
en. (1. br.) krans (af blomster), der er be-

stemt til at henlægges som prydelse paa en
grav. et Par Blomster til en lille Grav-

10 \irsinds.KMRahb.(Tilsk.l918.II.501).lnogle
(kryptkirker) seer man Skeletter . . stillede

op langsmed Kirkevæggen; der ligge
Gravkrandse foran dem. Hauch.MfTJ.146.
Bergs.FM.29. -kælder, en. (jf. -hvæl-
ving^, der kom en forgjemt Lugt ind i

Værelserne, der lignede Luften i Grav-
kjældere. Hauch.VlI.408. (jeg) indretter
en ny, stærk og steensat Gravkjælder
under Kirkeskibet. Thyreg.BB.IV. 18. SaV

20 X.66. -lampe, en. (arkæol.) lampe, der i

(græske og især romerske) grave brændte
til ære for den afdøde (ell. medgaves som
gravgods). vAph.Nath.IIl.161. Leth.(1800).
MO. OrdbS. uegl.: *Miig Gravens Ro om-
giver — Sluk dit Lys,

|
Bag Skyens

Mulm, du herlige Gravlampe (o: maanen)\
\

Kun altfor lys og herlig brænder du
|

For denne pragtbetyngede Gravhvælving
(o: jorden). Bredahl.V.217. -lilje, en. %

30 (jf. -grønt^. 1) (dagl; 1. br.) hvid lilje. Li-
tium candidum L. Jørg.HV.19. 2) (sj.) Iris
sepulchrorum Kolschy. SaVX.75. CP -lund,
en. (især poet.) betegnelse for et (træbevok-
set) kirkegaardsanlæg. (han) førte mig ud
til den Gravlund, hvor han har sat sin

uforglemmelige Søster (et) Minde. Rahb.
E.11.349. Den nye Gravlund uden for
Odense Vesterport blev i Gaar høitidelig
indviet. FStiftstid.'ysl81L263.sp.l. den

40 gamle Kirkegaard i Flensborg. Ja, en rig-

tig Kirkegaard er den ikke mere . . Der
bliver ingen mere begravet her. Det er
en Gravlund, de Dødes Have. VilhAnd.
HS. 351. BomLSamlinger. XIV. (1 922). 89,

-lys, et. (1. br.) lys, som if. folketroen bræn-
der over de afdødes grave. *jeg gætted, |

Hvad rimeligvis
|
De Gravlys foriætted.

Orundtv.PS.V.188. tU -læ^&^e, v. vSs.-else

ell. -ning (s. d.). henlægge et lig (især: uden
50 kiste) i graven; begrave. MO. Christ for-

haanet, pisket, slaget paa Korset og gT2iv~

Isigt. Drachm.VD.144. den herskende Skik
(i bronzealderen) at gravlægge den Døde
TOSLaklædt. SophMiill. V0.308. billedl: Hans
Minde skal ikke gravlægges med ham.
MO. Bergstrøm.KarenBorneman. (1 907). 76,

GJ -læfi:eelse (Soph Mali. VO. 304) ell.

-læsninn^, en. (jf. -læggej. ved mægtige
Høvdingers Gravlægning offrede (man)

60 deres Trælle. Molb.DH.1.138. *de Kirke-
klokker

I

Som til Gravlægning slaaer.

Winth.X.308. || især om Kristi henlæggelse

i graven. Rafaels „Gravlægning** (d: et

maleri).JLange.II.334. VVed.HR.42.-min-
de, et. {ænyd. d. s.) d. s. s. -mæle 1. FGuldb.
(Rahb.LB.II.129). Valdemar betragtede
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. . den store Helts (o: Balduins) tomme
Gravminde; thi at han ikke her kunde
være begraven, vidste han. Jn^'. 7/S.IJJ85.
hvad er det for et Gravminde, som jeg
seer? 3Kg.23.1 7(Lindberg). Feilb.

\\
(uegl,

nu næppe br.) mindedigt over en afdød (jf.
-blomst slutn.j.Oehl.L.I.SSQ.-nkonvLakeiit,
et. (jf. -mæle 1). *Stiv staaer han, som et

Billed
I

Paa et Gravmonument. Winth.VI.
37. Kaalund.219. Trap.^II.231. O -muld,
en, et. (1. br.) jord paa ell. fra en grav.
tage Gravmuld paa sit Hoved og kige
ind giennem Vinduet. Thiele.lII.162. Den
Dag da Edele blev begravet, da traadte
han foragteligt med sin Fod i Gravmuldet.
JPJac.II.53.

il 07- Grav 4.3; billedl *GTSiv-

muldet længst har omfavnet din Sanger
(o: Eivald). Oehl.L.LSO. -myrte, en. (Lbr.)

Sf singrøn, Vinca minor L. (jf. -grøntj.
PHenriksen. Det praktiske Havebrug. Il.Jor-
densBeplantning.(1911).26. -mæle, et ell.

t en (LTid.1746.289). [-imæ'la] flt. -r. {(i

bet. 1) efter ty. grabmal, flt. -maler, af mal,
mærke, mindesmærke (se Maalj) 1) (især GJj

mindesmærke, anbragt paa (rejst over) en

afdøds grav, i form af en sten (jf. Gravsten^,
et (større) monument (jf. Gravmonument)
med indskrift, ell. (især tidligere) en byg-
ning, jordhøj olgn. (jf. Epitafium 1, Grav-
minde). Ltid.i747.733. Mynst.Betr.L5. de
udskaarne Billeder paa Gravmælerne. Ing.
VS.I.35. han sagde: hvad er det for et

Gravmæle (Chr.VL: en grav-skrift^, som
jeg seer? Og Mændene i Staden sagde
til ham: det er den Guds Mands Grav,
som kom fra Juda. 2Kg.23.17. Frederik
I's Gravmæle i Slesvig Domkirke. Ottosen.

VH.11.155. Trap.'IL234. 2) % eftermæle

(1). Moderen var forresten en meget brav
Kone . . det skylder jeg hendes Grav-
mæle! HCAnd.VlII.56. -mork, adj. (1.

br.) bælgmørk (jf. -sort;. PoUVx2l906.3. jf.
(overf.) : hvor gravmørkt og stenkoldt Li-
vet vilde være uden (friheden). Brandes.
V.348. -mørke, et. (1. br.) bælgmørke.
i det samme slog Lynet ned i Smedien
. . Saa sad de i Gravmørke et Øjeblik.
JVJens.FD.lOO. -nedgang:, en. [2.2] (for-
æld.) J^ gang, der ved fæstningsangreb an-
lagdes fra angriberens sidste løbegrav til den
tørre gravs bund ell. den vaade gravs vand-
spejl, for at stormkolonnerne ad denne vej

kunde naa frem til fæstningen (jf. -over-
gang;. Sal. VII.994.
OraTning;, en. 1) som vbs. til grave,

især i bet. 1. Moth.G237. Kugler og Vaaben
har man ved Gravning fundet i Jorden.
Molb.Dagb.112. HCAndJ.240. Gravningen
af en hemmelig Gang. TroelsL.III.39. Grav-
ning er den mest fuldkomne Bearbejd-
ning af Jorden og foretages for at gøre
denne bekvem til Saaning og Plantning.
HavebrL.^315. 2) (sj.) konkr. : sted, hvor der
er ell. har været gravet; udgravning, (han)
smed Qvas og Nelder over den friske Grav-
ning (0: et tilkastet hul). HCAnd.VLL265.

Orav-oflFer, et. (især arkæol.) offer
(især: mad og drikke), der ofres paa (hæl-
des ned i) graven. SophMiill.VO.492. JL
Heib.LD.8.

t ©ravor, et. {vist fra sv. gra'vor; af
uvis oprindelse) stort, vidt sørgeslør for
damer. *Dog veed ieg en Ting, som alt

dette overgaaer
|
I Vegt og Tynge svar,

og det er et Gravor.
|
Gravor! du tunge

10 Beest, du Kampesteen at slæbe,
|
Hvor

mangen Dame du dog færdig er at dræ-
be. Tychon.Vers.292. smst.293.392.

Grav-overgang:, en. [2.2] (foræld.)

Ja< det at angriberne bevæger sig ad en dæk-
ket vej over fæstningsgraven hen mod fæst-
ningsværkerne. MilConv.IlI.467. || ogs.

(konkr.) om selve vejen ell. passagen (jf.
-nedgang;. smst.L.413. -plade, en. (ar-
kæol!) metalplade, der (især i middelalderen)

20 beklædte en flad gravsten, den 5 Alen store
Bronce Gravplade der dækker Erik Men-
veds og Dronning Ingeborgs Grav i Ring-
stQdiVi\vkG.JMagnusPetersen.Minder.(1909).
226. SaUX.71. CP -pladst, en. begravelses-

plads (jf. -sted;, der ligge de Fattige, som
ikke have Raad til at betale en Gravplads.
TolderlF.IL.68. Mer ej er Gravplads,

|

ej Muld nok til at dække dem, der faldt.

Lemb.Shak.X.117. Langdyssen maa da siges
30 at være en fælles Gravplads, anlagt . .

for at blive benyttet gjennem en længere
Tid. SophMull.V0.60. -rose, en. ^ en
slyngrose. Rosa Wichuriana, der særlig bru-
ges til stenhøje, skrænter olgn. BerlTid.^^/7

1919.Sønd.4.sp.5. -rnst, en. (f Grave-.
Beynike Fosz .(1747). 7). {ænyd. gravrust,
-ryst, -røst; til grave 4) rust, som angriber
(graver sig ind i) metal. Der gaaer . . Grav-
rust i Jernet. VSO.11.319. De kan tage

40 hvilken af Bøsserne, De vil . . der er in-

gen Gravrust i høbene. Baud.Sp.48. Har
man ikke Tid eller Hjælp til at holde sine
Blikting blanke, da sætter Fugtighed og
Damp Gravrust paa dem. Const.Kogeb.308.
Feilb. t om en slags skimmel, der angriber
tøj. Moth.G236. || GJ i sammenligninger og
billedl. udtr. *Lad ei den tause Sorg, liig

Gravrust gnave
|
Paa Eders Hjerte. Sø-

toft.T.197. det gamle Had er rustet fast
50 som Gravrust, der aldrig kan forsvinde.

Rist.FT.399. jf. (om stærk hæshed): Toner-
ne tvang sig forpint frem over de tørre
hærgede Struber, de fødtes ynkeligt af

Gravrust og Sprukkenhed og Skratten.
AndNx.PE.II.243. -rast, en. (især spøg.)

dyb ell. hæs stemme (der lyder, som om den
kom fra graven), (han meddelte) kort og
med Gravrøst Aftnens O^tvm. Drachm.F.
11.174. Aakj.VF.32. -rover, en. person,

60 der udplyndrer grave, ikke engang Dron-
ning Thyres Høi . . har kunnet undgaae
Gravrøvernes Indbrud. ilfoZ6.Z>if.I.4P. Soph
Miill.V0.651. -saal, en. [2.2] {efter fr. sol

du fosse, ty. grabensohle; foræld.) ^aJ d. s. s.

-bund. MilTeknO. -saks, en. [2.2] ;di fæst-

ningsværk (foran en kurtine), der skal for-
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svare graven og hovedvolden; tenaille. Mil
TeknO. SaUX.7å. -sand, et. {ænyd. d. s.;

af Grav l.i ell. grave 3.i; nu 1. br.) sand, der

graves i sand-, grusgrave; bakkesand (mods.

Strandsand;. VSO. MO. D&H. CO -s^ang:,

en. sang ell. salme, der synges ved begra-

vels€(r); især i udtr., der betegner dødens

indtræden, fx. synge ens gravsang. du
kommer til at lukke mine Øine og synge
min Gravsang for Brødreiie. Ing.EF.1.91.

*Idag I Eders Gravsang sjunge
|
For Gub-

ben, som til Hvile gaaer. Wilst.D.III.51.

u^gl.: *Pungen |
Naturligviis var inden

lang Tid tom;
|
Gravsangen for Stipen-

diet er sungen (o: det er opbrugt). PalM.
IV.152. -skik, en. (især arkæol.) skik,

der følges ved begravelsen af de døde, ved
gravenes indretning olgn. SophMiill.VO.93.

Til Gravskikken i den yngre Stenalder
hørte . . at der medgaves den Døde for-

skelligt Løsøre. GSchiitte.HH.34. -skraa-
ning;, en. spec. [2.2] ^ om fæstningsgra-

vens to skraaninger, den indre (o: nærmest
forsvareren liggende) skraaning (eskarpen)
ell. den ydre skraaning (kontreskarpen). Mil
TeknO. SaUX.65. -skrift, en ell. f et

(Holb.LSk.in.8. Haste.BD.lé6). ff Grave-.
ReynikeFosz.(1747).52). {ænyd. d. s.) (læn-

gere) indskrift paa gravsten (gravmæle).
*Man for at spotte os vil saadan Graf-
Skrift giøre:

| Stat stille Vandrings-Mand I

her hviler Peder Paars. Holb.Paars.222.
Falst.0vid.55. den berømte Gravskrift over
Leonidas og hans Folk. JLHeib.LD.28.
Feilb.

II
spec. (jf. Epitafium 2; nu især

dial.): mindedigt (ligvers) over en afdød
(der anbringes paa kisten, indridses paa
gravstenen olgn.). Fruen (vil) have giort
et smukt Grav-Skrift over (hunden). Holb.
LSk.III.S. Feilb. ogs. (dial.) om mindeord,
der indrammes og hænges op paa væggen i

de efterlevendes hjem : Feilb. -so, en. (ænyd.
d. 8. i bet. 1.1) 1) til grave 1 (ell. S). 1.1) f
svin, der roder i jorden. Moth.G236. 1.2)

(dial.) muldvarp. MDL. 2) til Grav 4: spø-

gelsedyr i skikkelse af en so, der if. folke-
troen viser sig om natten (paa kirkegaar-
de) og varsler ulykke (jf. Glumso, Graaso 1).

Moth.G236. Thiele.II.296. Gravsoen, Hel-
hesten og Kjrkegrimen. HCAnd. VL5. G
Schutte.HH.83. MDL. Feilb. 3) (dagl.)

overf. anv. af bet. 1 (og 2) som nedsæt, per-
sonbetegnelse, „menniske, som altid ligger
og vroder i jorden.** Moth.G236. jf. Hørup.
L205.

II
især om lille og uanselig, .sjusket

og »navset kvinde. Moth.G236. det ér en
høist ubetydelig Pige, og dertil en lille

Gravso uden Figur. Gylb.XII.191. tænk,
at en Kone kunde . . være saa fornem i

hele sit Væsen, og saa dog tillige være
saadan en Grav-So i sit Uus.JakKnic.LU.
73. Feilb.

\\ (nu især dial.) lille og grim
mand (jf -svin 1). VSO. MDL. det er
virkelig en ret kjøn Fyr, ikke saadan en
Gravso som de Andre (o : halvvokme dren-
ge). Schand.F.19. -sort, adj. (1. br.; jf.

-mørkj. Toget (farer) ind i et gravsort
Mørke (o: en tunnel). Bille. Italien. 1. 204.
AndNx.MD.67.

\\
(sj.) om sindsstemning:

melankolsk. Leop.EB.69. -sted, et ell. f
(jf. dog Feilb.) en (Holb.Metam.75. Clitau.

PT.109). {ænyd. d. s.) sted, hvor et lig be-

graves (jf. -plads; ; især om enkelt jordstykke
paa kirkegaard (ell., navnlig tidligere: be-

gravelsesplads i kirke), der er anvist en fa-
id milie til begravelse af deres døde (jf. Fa-

miliegravsted;. Matth.23.29. Italien . . har
alle Tilder været (franskmændene) een
Kirckegaard og Grsiv-Stæd.Holb.lntr.1.496.
hun har . . Gravsted i dend Tydske Kir-
cke. sa. Bars. II. 3. *hans Støv skal intet
Gravsted iasie. NordB7'un.ET.37. Jeg faar
. . sex Daler om Aaret af Familien for at
passe Gravstedet. Schand.F.505. (der har
oftere) været antændt Baal . . i de Stuer

20 (o: i oldtidens stengrave), som have været
benyttede til Gravsted gjennem lange Ti-
deT.SophMull.VO.92. jf (sj.): Det er en
nærliggende Tanke paa en Kirkegaard .

.

at lade hver enkelt Gravstedfæster ('a;

person, der køber et gravsted paa aaremaal)
selv raade over, hvorledes han vil ind-
rette sit Gmvsted. PoUyiol923.9.sp.5. (nu
næppe br.) i forb. sætte en et gravsted,
rejse en et gravmæle olgn. Ruge.FT. 354.

30 *lad os sætte Vilhelm hist et Gravsted
[

Paa gammel dansk Maneer af Kampe-
steen 1 Thaar.H.51.

|| (jf. Grav 4.2-4; poet.,

højtid.) billedl. sa.ES.344. *jeg vil ikke see
det Sted igjen,

|
Som blev et Gravsted

for min Ungdoms Glæder. Heib.Poet.III.
471. CO -stemning:, en. (især) uegl:
mørk, trist (sinds)stemning. Jeg var i Grav-
stemning — jeg har ofte leet ad dette
Ord og fundet det at være . . kadaverly-

40 risk. Bergs.PP.82. en saadan Gravstemning
(o: ved en begravelsesmiddag) faar let et
lidt komisk Anstrøg sammen med klir-

rende Tallerkener og et veldækket Bord.
VortHj.IV1.15. -sten, en. {ænyd. d. s.)

mindesten, der er anbragt paa en grav; lig-

sten; nu især om opretstaaende sten med en
kort indskrift paa. Moth.G236. Basth.Tale.

(1782).58. Den hele Kirkegaard er . . tæt
belagt med lange og smalle Gravstene.

50 Thiele.Breve.202. Brandes.IX.533. Den nor-
diske Bavtasten var . . i Begyndelsen en
Gravsten. SophMull. VO. 661. -stik(ke),
en. (f Grab-. LTid.1724.239). {ænyd. d. s.;

fra ty. grabstichel (se Gravstikkei; m. til-

knytning til Stikke; til grave 2) 1) (fagl.)

mie staalstang (mejsel), hvis ene ende er skraat
tilslebet, og som anvendes til gravering og
metaldrejning. Klevenf.RJ.95. Gravstikken
indskriver finere Skjønheder i Staalet,

60 end i det blødere Sølv. NordBrun.LS.301.
Wagn.Tekn.196. indgrafvede eller ritzede
med en Graf s tikke eller Syl. Gram.
Breve.69. Grundtv.BrS.261. Winth.IX.123.
(Max Klinger) har ved Kombination af

Radernaal og Gravstikke . . dannet sig

en helt ejendommelig Teknik. Brandes.
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VII.682. Ornamenterne alene kunde være
udførte med en Gravstik af Staal. So^/t.

MaU.V0.257. OpfB.UI.a06. SaUX.75. 2)
(astr.) stjernebilledet Cælum paa den syd-
lige himmel. NA7idersen.Stjernekaart.(1856).
Tekst.lS. -stikkel, en. (fra ty. grab-
stichel; til grave 2) 1) (fagl.; 1. br.) d. s. s.

-stik(ke) 1. LTid.1724.498. Tegningen bli-

ver indgraveret med Gravstiklen i den
blanke Kobberplade. OpfB.''II.550. jf.: et

Portræt i Grav stikkelmaner. OpfB.^
1.513. 2) (astr.) d. s. s. -stik(ke) 2. SaUX.
75. t -stikker, en. til grave 2: d. s. s.

Gravør. Moth.G236. Hersl.Præd.210. CP

-stilhed, en. fuldkommen stilhed, tavshed

(jf. -tavshedj. Dag for Dag tiltog Eens-
formigheden og denne Gravstilhed rundt
om. HCAnd.I.152. jf: Jeg vil intet uden
det ene: se hende; vide, om hun lever
. . denne Gravstilhed . . piner mig. Nans.
M.74. GJ -stille, adj. fuldkommen stille.

det er gravstille godt — i SoiøMlCAnd.
VI.66. Nu var Alt gravstille, saa stille,

at han kunde høre sit eget Hjerte banke.
Bergs. FM. 139. Skjoldb.G.22. -stne, en.

d. 8. s. -kammer. JMHertz.Isr.162. \\ især
(arkæol.) om jættestue. SophMiill. VO. 92.

-stette, en. (1. br.) miiidestøtte, rejst paa
en grav. VSO. *Den Moder sad og stirred

|

Som en Gravstøtte bleeg. Winth.HF.291.
D&H.

il t d.s.s. -kors. Moth.G236. -sva-
le, en. (a/Grav 3 ell. grave l.i; jf. Dige-
graver 2; dial.) \. d. s. s. Digesvale. Kjær-
bøll.196. Feilb. -svin, et. (glda. grafswin,
grævling, sen. oldn. grafsvin (i bet. 2); til

grave 1 (ell. S)) 1) (dial) snavset mands-
person (jf. -so 3 slutn.). Feilb. 2) (foræld.)
belejringsmaskine, dækket af et tag, hvormed
man nærmede sig en mur og undergravede
den; stormtag. ved Hjælp af Gravsvinet
kunde (man) gaae lige ind til Grunden af
Murene (o: paa et slot) og undergrave
dem. Ing.VS.I.154. MilConv.1.422. Aarb.
1867. 104. CDorph. Overs, af Kongespejlet.
(1892). 101. -sænkning:, en. (geogr.)
d. s. s. Grav 6 slutn. Steensby. Geogr. 130.
O -sætte, V. (1. br.) d. s. s. -fæste. MO.
(Tordenskjolds) Lig blev . . gravsat i Hol-
mens Kirke.JÆ;rs?e?;.FÆ(ireknds/iisliYi895;.
76. *sidste Mand er end ej gravsat,

|
Slæg-

tens Lov er frem at drage. Drachm.TJI).
106. at han var Selvmorder, fandt man
utvivlsomt, saa at han ingenlunde kunde
blive gravsat i viet Jord. EFlindt.Glimt.
(1903).110. -tale, en. (1. br.) begravelses-

tale. D&H. VilhAnd.(BerlTid.^-/4l924.Aft.5.
sp.l). -tavle, en. tavle m. indskrift (ell.

billedlig fremstilling) til minde om en af-
død; epitafium (1). SaUX.75. CP -tavs-
hed, en. (sj., jf. -stilhed og udtr. tavs som
graven u. Grav 5.2;. Bagges.DV.IX.241.
CP -tone, en. (I br.) dyb tone ell. røst (der
lyder, som om den kom fra graven). Sørge-
choret voxede, og der bævede som en
Strøm af de dybeste Gravtoner over de-
res Hoveder. Ing.EM.III.187. Blich.(1833)

10

V1.102. jf.: en gravton en de falsk Bas.
Bist.ED.144. -træ, et. 1) (sj.) træ, der
vokser (egner sig til at plantes) paa grave.
*Tjørnen er Gravtræ,

|
Dens Rødder rin-

de
I

Blandt døde Mænds Ben.JFJac.DU.
177. 2) (nu kun om forhold paa landet) (for-
met) træstamme (med indskrift), der an-
bringes i st. f. et mindesmærke paa en grav

(jf Ligtræj. Moth.G236. Gram.(KSelskSkr.
IV.185). (hans broder har) ladet forfærdige
et Gravtræ over ham . . som er udhuggen
i en død Mands Lignelse, der ligger klædt
som et Lig. Cit.l766.(JySaml.3M.IV.49).
JMagnusPetersen.Minder.'(1909).146. Feilb.

-tue, en. (især arkæol.) lille gravhøj. Soph
Mull.VO.463.

II OP m. afsvækket bet.: grav
(4.1) (hvis jord har en mere ell. mindre hvæl-
vet overflade). De sorte Gravtuer var over-
voxede 2iiY,\iggTøiai.Schand.F.503. 1 Grav-

20 tuernes fintrevne Muld var der nedsat
Vandurner med store friskafskaarne Pragt-
blomster. SMich.S.84.
Crravnre, en ell f et (JBaden.FrO.

II). [grB'vyra] flt. -r. {fra fr. gravure;
egl.ybs. til II. gravere; jf. Gravering) gra-
vering; reproduktion ved gravering; spec.

om kobberstikkunsten. JBaden.FrO.II. || nu
kun (konkr.) om et ved gravering frembragt
arbejde, især om kobberstik, fotogravure

30 olgn. smst. italienske Gravyrer. YVed.HR.
136. EkstrabU^liol906.4.sp.2.
Grrav-urne, en. urne, der indeholder

den afdødes aske. SophMiill.VO.300. -van-
dring, en. (nu næppe br.) vandring til

en grav ell. imellem grave. Bagges.L.II.98.
vi (planter) Roser og Cypresser over vore
Tabtes Støv. En yngere Slægt seer denne
vor Omhu, følger tidt med os paa vor
Gravvandring. FGuldb.(Bahb.LB.II.127).

40 -vase, en. mindesmærke (af marmor) i

vaseform paa græske oldtidsgrave. JLHeib.
LD.40. -vers, et. (1. br.) mindedigt over
en afdød (jf. Ligversj. Digteren (kan) i

et Bryllupsvers ikke . . være lige saa
lyksalig som Brudgommen, eller i et Grav-
vers ligesaa utrøstelig som Enkemanden.
Heib.Fros.IV.478. Feilb. -al, et. (f Graver-.
Suhm.Hist.1.270. OehlHF.86). (vist optaget

fra no. gravøl, ogs. gravarøl (af oldn. gra-
50 far, gen. af gr^f, grav), jf. sv. gravol; af-

løser ordet Arveøl; jf. Barsel) (drikke)gilde,
der afholdes til minde om en nylig afdød
(umiddelbart efter begravelsen ell. senere);

især (uden for hist. spr. kun spøg.) i forb.

som drikke ell fejre (ens) gravøl.
vAph.(1759). *I Aften holder jeg min Fa-
ders Gravøl.

I
Til dettte Gilde kommer

alle Kæmper. Oehl.P.339. Han vilde have
opfattet det som et Mindemaaltid — et

60 Gravøl. Wied.Thum.29. jf: (vi) kunne hol-

de et Symposium og ved samme Lejlig-

hed drikke Dit GtslyøI. Kofoed- Hansen.
DL.56. Dronningen træder frem og byder
ham Drikkehornet, at han skal drikke sit

eget Gravøl, drikke sin Afsked med Li-

vet. AOlr.FA.97.
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Oravør, en. [gr^'vø-V] ^f. -er. {fra fr.

graveur; til II. gravere) person, der giver

sig af med at gravere (kobberstikker, stem-

pelskcerer osv.) (jf. Graverer, Gravstikkerj.

Petscheerstikkeren eller Graveuren skjæ-

rer allehaande fordybede Figurer. Hal-
lager.191. Du veed ikke, hvor trælsomt en
Gravørs Arbejde er. Fra Morgen til Aften
sidder han bøjet over Bordet med Lupen
i Øjet og Gravstikken i Haanden. Møj-
sommeligt graver han Spaan paa Spaan
ud af det blanke Metal. Bergs.FM.23. Éran-
des.HD.71.
Orazie, en. se Gratie.

I. €rreb, en. [gre-'&, dagl. (vulg. og dial.)

gre-'v, greu'] flt. -e ell. (dial.) -er (Thorsen.

73). {ænyd. greb, grev, glda. græb, oldn.

greip, den del af haanden, hvormed man
griber noget; til gribe; hermed er vistnok i

da. sammenfaldet et ubeslægtet ord: no. grev,

oldn. gref, n., i sa. bet. || sml. den dial. side-

form grebe, greve (Esp.111. SjællBond.33.

Feilb.), gribe, grive (MDL.177. OrdbS.

(fynsk)), greb, hank (jf. II. Greb 2.3j, ænyd.
glda. grebe, d. s. \\ om berøring m. II. Greb
s. d.

II
især landbr.) gaffelformet redskab

m. 3-8 grene og et langt træskaft, der be-

nyttes til gravning ell. løsning af jord, til

at sprede gødning (jf. Møggreb^, til at tage

roer, kartofler, halm, foder osv. med (jf.
Fork^. Sæden (er) vel overmuldet veed
Harre eller Græb. PJuel.GB.5. Kudsken
. . banket jer døgtig af i (o: med) en
Greeh. KomGrrønneg.I.102. Oversk.I.198. Da
Thomas kom ind i Gaarden, saå han dens
Ejer staa paa Møddingen med en Greb
og sprede Møg. Schand.TF.1.279. LandbO.
11.405.

II
(nu 1. br.) som symbol paa land-

lig virksomhed ell. dont. lige fra greben kom
hånd til den høihed. Moth.G239. (Morten
Børups) Gravsted . . er efter de Tiders
simple Smag ziret med et Riis og en Greb,
som ligge overkors. Mall.SgH.560. VSO.
talem. (nu næppe br.): enten (skal du)
til reb eller greb olgn. (o: man maa
foretage sig noget, ellers qaar det en galt).

Mau.1774. Enten tU Rebet eller Grebet.
VSO.V.R55. jf.: *En har Fingre til Skovl
og Greb,

| En til Silke, og en til Reb.
(h'undtv.PS.VI.622.

II. Oreb, et. [gre'6] greb. Høysg.AG.
32.36. jf: „udtales kort." VSO. sml. Feilb.

(f Orib. Moth.G253. VSO. best. f. gribbet.
SoH.Poet.27. Moth.G254. jf. Angrib, Be-
grib (u.AngTehf Begreb^; se endvidere bet. 3.

— Qrif. [grifl Kom Grønneg. V.195 (se bet. I.5).

7. Angrif (u. AngrebJ. nu kun (fagl.) i

et. 1.2). flt. d. 8. {ænyd. greb, haandelag,

sen skyldes visnok delvis indflydelse fra I.

Greb (sml. fx. I. Drevj)
1) om noget abstr. I.1) som vbs. til gribe 1

og 2.1: det at gribe om, i ell. efter noget.
han saae en Qvinde med en Katt mellem
Hænderne . . og endskiøndt Katten med
sine Kløer broderede hendes Ansigt saa-
ledes, at det var fuldt af Blod, lod hun
derfor ikke sit Greeb fare. Holb.Hh.II.205.

10 Der giorde han et godt Greb i Nødderne.
VSO. *Mit Sværd var forrustet; det sang
ved mit Greb. Ing. RSE. VI. 230. *Han
kjendte godt hans Næve,

|
Han havde

følt dens Greeb. Winth.HF.239. Et Greb,
fast som en Skruestikkes, omspændte
Eriks Arm. Schand.AE.lOl. en Pattegluts
taabelige Greb efter Solen. AKohl.MP.llI.
175. jf.: *hvor Brinken luder,

|
Hvor den

vilde Ranke
|
Klynger sig med ængstligt

20 Greb mod Stenen. Drachm.D.60. billedl.

:

*Avind, som mod Paars saa sterk ophid-
set var

I

Og som sit første Greb fast al-

drig slippet ha.r.Holb.Paars.251. *(døden)
slipper ei sit Greb. Bødt.152. (jf. Indgreb

;

sj.:) Kongen . . havde tilrevet sig flere

Biskoppers Eiendomme og gjort et godt
Greb i Bispestolenes Jordgods. CPalM.O.
411.

II (fagl.) om særlige maader at
gribe (noget) paa, særlige tag, fx. (sport.;

20 jf. Arm-, Faldgreb^ i brydekamp: Greb,
Modgreb og Parader (i brydekamp). SaU
IV. 141. Jai Grebene med Sablen (lærer
rekrutten først). ExercArtil.(1804).3. de or-

dentlige Greb ved et Geværs Præsente-
ring. PNSkovgaard.B.166 (jf. Geværgreb^.
Jo simplere Vaabnenes Betjening er blevet,
desto mere er Grebenes Antal blevet ind-
skrænket. 5aZ.''Z.8a 07. IV. Finne; slagt.:)

For at bedømme et Dyrs . . Fedegrad fore-
40 tager Slagteren saakaldte Greb o : han un-

dersøger med Haanden, i hvilken Grad for-

skellige Hudfolder er udfyldte ved Fedt-
ansamling i det derværende løse Binde-
væv, smst VII. 832. ^ om de fingerbevæ-
gelser, der maa foretages (af den spillende)

paa forsk, musikinstrumenter (jf. gribe I.2,

Fingergreb 1): *Han Harpen i min skiel-

vend' Arm
|
Selv lagde, og de bange

Fingre bøied
|
Til skarpe Greb paa den

50 udspendte TaiTm.Stener8.0de.53. Lise maa
nu lære mig Grebene (o: ved fløjtespil).

Ing.LB.1.28. Han kunde gjøre vidunder-

i
mellemrummet ml. tommel- og pegefinger,
grib, grif, greb i strenge, tang, bøjle, kunst-
greb m. m., æda. i ssg. hargrip, det at gribe
0^ ruske en i haaret, jf. ty. griff, eng. grip

;

txl gribe || besl. m. I. Greb, m. hvilket ord
sammenblandina har fundet sted, saaledes
at en del af dette ords opr. betydninger er
gaaet over paa II. Greb; ogs. lydforlængel-

lige Greb og Løb paa sin Violin. Hawc/i.
VII.393. Baud.KK.31. (jf Dobbeltgreb:;
*Lær mine Hænder |

Dobbelte Greb i din
Streng. 5ei&.D.i5.

||
gøre et greb i lom-

men, pungen olgn. (jf. u. gribe I.2) egl.:

stikke haanden i lommen for at tage penge
frem; især som udtr. for, at man maa betale,

60 udrede penge, kommer til at „punge ud",

ell. som udtr. for at man har mange penge,

at penge higen rolle spiller. Vægterens Be-
tænkeligheder overvandt han ved et godt
Greb i sin Pung. PMøll.I.313. MO. „Det
er 17 Rdl. 3 Mk." — „Nu ja, det er jo en
ren Bagatel!" — „Det har De Ret i. For
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en Mand med Deres Penge er det kun
et Greb i Lommen." BøghJLSOl. En lidt

venligere Modtagelse i Aften vilde ikke
have kostet et Greb i Pungen (o: vilde

slet ikke have kostet noget). Schand.BS.283.
gøre et dybt Greb i Lommen. D&H.I.597.
Feilb. et greb i luften, (sj.) om handling
olgn., som er formaalsløs, unyttig, umulig.
*Kunde vi ved Greb i Luften

| Fange
dig, du Livets Aand. Grundtv. SS. V. 20.
maaskee vil man erklære Forslaget for et

Greb i Luften, da det forudsætter en
Fond, som ikke haves. sa.Udv.1.197. 1.2)

(fagl.) meton. anv. af bet. l.i: den maade,
hvorpaa (især: vævede) stoffer følesved
berøring (fatning) med haanden ; ogs. (præg-
nant): den egenskab, at de føles svære,
faste, tætte olgn. Kendetegnene paa en
god Kvalitet hos rødgarvet Læder er Ud-
seendet og „Grebet" . . Af Overlæder for-

langes . . et mere eller mindre „fyldigt"

Greb. VareL.^486. Naar Stofferne er under-
gaaet Farvnings- eller Trykningsproces-
sen, bruger man at appretere dem, for

at give dem mere „Greb" og Vægt. Skræd-
derbogen.(1922).89. Varmefylden af Guld
er særdeles ringe; dette bevirker, at

Smykkegenstande af rent Guld er ejen-
dommelig varme og behagelige at føle

paa; Guld har „et varmt Griff." SaUX.389.
1 .3) {jf. oldn. gripdeild, egenraadig, voldsom
tilegnelse. Gribs- samt bet. 3; sml. endvidere

jy. gripse, grapse, ty. (dial.) gripsen, rapse,

stjæle) t til gribe 2.4: det at tilegne sig, be-

mægtige sig noget, kaste noget ud til gribs
(o: i grams). Moth.G254. 1.4) (jf. gribe 1.2

(gribe til) og 5.2) O handling, der ud-
føres pludseligt ell. resolut, uden (vi-

dere) overvejelse ell. forberedelse, paa
lykke og fromme, ell. handling, som
man vælger, griber til som udvej i en
vis (vanskelig) situation (jf. Fejl-, Misgrebj.
om der saa vare tusinde Feilgreb i hine
mine saa trygge Greb, hine mine . . fær-
dige Tanker og Svar.Sibb.I.l?. hun (hav-
de) taget det urigtige Greb, at behandle
Sønnen med JiaRråheå. Blich.(1833).V.115.

naar Byen trængte til Penge, tappede
man blot Jødernes Pengekister ved vil-

kaarlige Udskrivninger — et finansielt

Greb, som Kongerne hurtig lærte Byerne
af. VVed.BB.Sl.

|| (1. br.) m. prægnant bet.

:

heldig, lykkelig handling ell. udvej. Det var
. . et Greb, et Fund at blive Børnenes
Digter. Brandes.ll.106.

||
(nu næppe br.)

pludseligt, med stor kraft ell. dristighed gen-

nemført, overraskende foretagende; kup.
(flaaden) erobrede 13 Skibe. Efter dette
lykkelige Greb giorde man Landgang.
Ilolb.DH.1.845. (det) var et godt Greb
med et lille Knebl Grundtv. Saxo. 1.213.
med eet greb, paa een gang; med eet

slag. *Per Paars er med sit Folck fra Sta-

den tvende Miile.
|
Du ham i Morgen kand

betiimeligen naae.
|
Du alle med et Greb

kand til Soldater faae. Holb.Faars.325. det

kostede ikkun at tvinge een af de for-
nemste Republiqver, for med et Greb at

giøre sig alle de andre underdanige, sa.

Herod.l5. jf.: Jeg har her ved et Greeb
befodret tvende forliebte Personers Kiær-
lighed. srt.Pem./I/. 7. 1.5) {jf. ty. griff; nu
kun i ssgr. som Kunstgreb) underfundig,
listig plan ell. foretagende (især m. skade-
ligt, ondt formaal); list; rænke(r); kneb.

10 Moth.G253. Kom, lad os gaae paa (vin-

kælderen) indtil jeg . . glemmer Pigen,
eller hitter paa nogle nye Grif til at fan-
ge la.Qnåe. Kom Grønneg. V.195. *den, som
ærlig er, og har en god Forstand,

|
Med

Tiden dine Greb og let opdage kand.
Anti-Spectator.83. forborgne Greeb. vAph.
(1759). 1.6) (videre udvikling af bet. l.ij

egl.: manuel færdighed til at gøre et ell. an-
det; haandelag; nu især: forstand paa

20 ell. evne til at gøre noget (gribe noget
an); særlig evne, færdighed; (det ret-
te, et godt) tag paa noget (ofte i forb.
som have, vide (det rette) grebj. „kunde
han saa hastig forrette saadant Ærende?"— „Achl saadant er snart giordt Hr. Je-
ronimus, naar man veed Grebet." Holb.
Masc.II.6. *hvis i den Kunst

|
At recen-

sere du vil være
|
Min Mester og mig

Grebet lære. Winth.NDigtn.119. (hun hav-
30 de) ingen Smag, men stundom et heldigt

Greb (m. h. t. valget af jpaaklædningsgen-
stande olgn.). KLars.AH.54. || ofte i forb.
m. præp. paa. Sort.Poet.27. mit Greb paa
historisk Underviisning. Grundtv. Udv. VI.
11. blottede for Sands for Kunst, for Poe-
sie, for Livets Skjønhed i det Hele, have
de saameget mere Greb paa det virkelige
Liv. StBille.Gal.III.56. Desværre havde
han endnu ikke ret Grebet paa at benyt-

40 te sine Studier. Brandes.III.435. Thorgils
. . havde baade Greb paa Arbejdet (o: at

styre gaarden) og Lyst til det. JPJac.DU.
92. t uden præp.: Hvis alle udi Byen
havde det Greb, som jeg har, at holde
Gert Westphaler i Tømme, skulde hånd
snart blive taus. Holb.GW.IV.13. f have
(noget) paa grebet olgn., have (tilegnet

sig) færdighed i noget; selv have tilegnet sig,

lært sig, „famlet sig frem" til noget, hånd
50 er en Mand uden Studeringer, som har

al hånds Videnskab mecanice og paa et

Greb. Klevenf.RJ.107. vAph.(1759). VSO.
2) om noget konkr. 2.1) griberedskab,

fx. om haanden (Moth.G254), hummeres
(krebses osv.) kløer (smst.), tænger, klem-
mer osv. (smst.253); nu vist kun i udvidet
(og mere tilfældig) anv.: Dameportemonnæ
. . med 4 Rum, hvoraf det ene med Over-
fald . . og det andet til at lukke med et

60 Greb (o: et ombøjet metalstykke, der kan
gribe ned om og samle rummets to sidevægge).

PolitiE.KosterbV^U1922.2.sp.2. 2.2) f saa
meget som man kan have ell. fastholde
mellem to fingre, i haanden ell. med
begge hænder (haandfuld). Moth.G253.
vAph.(1759). 2.3) (især fagl.) del af en

VII. Rentrykt "/g 1924
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ting, især af et redskab, som er saaledes

dannet, at haanden (hænderne) kan
gribe (fatte) om den og saaledes bevæge

hele tingen (jf Haandtagj. Høysg.AG. 36.

*hun lagde |
Hvide Hænder . . |

Fast om
Grebet (o: paa ploven). 0ehl.L.L12. (jeg)

havde Haanden hævet imod Grebet af

Klokkestrengen. CBernh.X.65. Grebet af

Nøglen lod Baronen hvile paa sin høire

Haands Fegennger.HCAnd.VllI.276. Idet

der ses ned, fatter højre Haands Tommel-
og Pegefinger Hanens Greb og Aftrække-
ren. £xercii:e^Z/iP05;.I.^<5. jf Dørgreb 1:

tumlende tog jeg i Grebet af Døren. PMøll.
ES.IIL74. II

(især Ja;; fæste (1.2). Til et

Kaardehefte bliver Grebet, Bøilen og Stik-

bladet støbt for sig selv. Hallager.356. Gre-
bet af min Ksi3irde. Blich.(1920).VIII.87.

SophMUll. V0.172. billedl. (anat), om bryst-

benets øverste knogle (manubrium; jf. u.I.

Fæste 2): Panum.99. || (1. br.) d. s. s. Gribe-

bræt 1 (jf Grebbræt;. Moth.G2o3. Lyd-
kassen var trykket ind, Grebet knækket
(o: paa en lut).Drachm.YD.211. \\

(nu kun
dial.) haandtag paa en genstand (spand, kar,

kurv osv.) til at bære denne i; hank. Adr.
^ysl762.sp.l6. Der er intet Greb i Span-
den, i Kiedelen.FS'O. Feilb.

3) {vel forkortelse af Gribsjord, jf. dog

bet. 1.3) t d. s. s. Gribsjord. Steen (o: skel-

sten) , som indføris og settis i Grib, og
ikke indføris ved Sandemænd, den bør
igien at optagis. DL.5—10—10. Nørreg.
Privatr.VI.122.

III. greb, præt af gribe.

Orebbenille, en. se Gribbenille.

Greb-bræt, et. [II.l.i] (1. br.) J^ d. s. s.

Gribebræt 1 (jf u. II. Greb 2.3;. S&B.
grebe, v. -ede. {afl. af I. Greb

; ,;/. Greb-
ning; nu næppe br. i rigsspr.) flytte, spre-
de, fjerne ved hjælp af en greb (jf.

forke;, grebe, eller greve. Moth.G239. VSO.
At grebe Staldgiødning sammen. MO. D&H.
grebet, part. af gribe (se især u. bet. Q).

CP Crrebet-hed, en. det at være stærkt

og inderligt paavirket ell. optaget af noget;
betagethed. Der gives to Slags Tro . . eller

rettere to Virkninger af denne Sjælens
dybe Grebethed og Opfyldthed.Si6&.7J.ii5.
Søstrene græd. Ogsaa de ældre Brødre
havde . . ondt ved at skjule deres Grebet-
hed. Po?/f.LP.7.i 9.

Oreb-fnld, en. [I] {sml. fuld sp.l61^'S.;

især landbr.) saa meget som kan tages paa
een gang med en greb. VSO. *en Grebfuld
Tornekviste. CKMolb.Dante.II.27. Feilb.

Grebing, en. se Grebning.
Oreb-kom, et. se Grevkorn.
Grebning, en. ['gre-bneii] (ogs. Greb-,

Qreving. VSO. Feilb. Greb-, Grevling. Junge
38. Rietz.21.3(8kaanHk). Feilb.). flt. -er. {op-
rindelse usikker, maaske egl. vbs. til grebe
m. grundbet.: det at fjerne staldgødning m.
en greb) 1) (dial.) gødningen fra køerne i

stalden; staldgødning. Junge.381. Rietz.
213(skaansk). 2) (landbr., dial.) pladsen, sten-

broen bag dyrene i en stald, hvor gødningen
falder, ell. den rende bag dyrene, hvori gød-
ningen opsamles; ogs. om hele staldgangen.
Moth.G239. VSO. MHans.H.52. (hun) skræ-
vede over den gødningsfyldte Grebning.
Font.F.1.133. I Fæhuset var der Grebning
tværs over Huset, og der stod en Række
Køer til hver Side. AarbFrborg. 1918.29.
MDL.176. Thorsen.UO. Rietz.219(skaansk).

10 Feilb.
II

i udtr. for tilsidesættelse, nedvær-
digelse olgn. Bare han (o: en „vigtig'' per-
son) ikke skal komme til at træde ned i

Grebningen engang. Kværnd. Den Aften
var han rent ovenud optaget af Mette . .

Men Anders Lundgaard vilde ikke lade
sig skubbe i Grebningen, og de to gik
nu og tværede til hinanden hele Aftenen.
FThist.F.26. Feilb.

Greb-tunge, en. [n.2.3] (især arkæol.)

20 sværdklingens tyndere afslutning foroven, som— især forsynet m. en beklædning ell. om-
vikling — udgør grebet (jf. 1. Angel 2.2). et
Broncesværd med Grebtunge. Wons.i)0. 7^.

Grebtungen (paa sværdet) er stukken op
gennem tre Træklodser. JSosen6.J.55. Soph
Miill.V0.223.

I. Grej, et. [graf] {dannet som koll. til

Greje(r); sj.) grejer (3). Den 10. Septem-
ber fortsatte vi . . bærende vore Dagbø-

30 ger og andet absolut nødvendigt Grej.
EMikkels.(Riget.^/8l912.4.sp.l). paa (stran-

den) laa mere Gods og Grej end før. sa.

N.43. II. grej, adj. [grai'] {optaget i slutn.

af 19. aarh. (jf. HjælpeO.) fra no. grei,

greid, oldn. greiår, jf. got. gareij)s, fastsat,

bestemt; vist egl. verbal-adj. til ride, sml.

ge- samt rede, ordne; jf. II. greje; 1. br. og
især hos sprogfornyende forfattere) som ikke

kan misforstaas, ikke er til at tage fejl af;
40 tydelig; klar; utvetydig. *Grej er din

Vrede, og grejt dit Svar:
|
om Meningen

ikke Behov at lede. Drachm.M.36. større
Drenge og voksne Elever . . kom til at

sætte Pris paa hans ligefremme og greje
Maade at være paa. HPloug.CP.49. min
terminologi er klar og gre\.Jesp.SprL.S5.

jf: P. var en grej Kone, der ikke flød

ud i taagede Almindeligheder. EmilRasm.
SD.174.

II
som adv. Hun gav sig overho-

50 vedet ikke af med Filosoferinger, men
tog Livet grejt, som det va.r. EmilRasm.
DL.18. I. Greje, en. ['graia] ilt. -r. {op-

taget i 2. halvdel af 19. aarh. fra no. greie,

greida, jf. oldn. greiQi, redegørelse, (barne)-

forløsning; til IL greje) 1) (1. br.) i udtr.

faa greje paa, bringe i orden ; ordne; faa
orden paa (i), nogle kvindemennesker kun-
de aldrig få greje på deres hus, om de
så havde begge næver fulde af penge.

60 NMøll.H.106. et stakkels Menneskebarn . .

som har hængt trolig i med at bruge sin

Fornuft, saa at han kunde faa Greje paa,

om det lønner Umagen at blive ved.^a
Ibs.FS.278. 2) (dagl.) som en ubestemt,
oftest lidt nedsæt, ell. spøg. betegnelse for
en sag, et forhold, en situation olgn.,
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for alt, hvad der vedkommer en person, et

vist forhold osv. 2.1) (1. hr.) i flt.: forhold;
„sager"; „ting", hun har så mange grejer
at tage vare pL IIjælpeO.160. *det er saa
svært,

I

især naar Døden han prajer,
|
for

en stakkels Fisker, som intet har lært,
|

at hitte ud af de Grejer (o: hvad der staar

i biblen). Drachm.STL.153. jf bet. 3.1 : Når
der er glans over vore grejer, lige meget
om det er vor hele gerning eller en ny-

overfrakke . . så udreder vi omkostnin-
gerne og er glade til. FSadolin.Sjælsrøgt.

(1910).35. 2.2) i forb. hele grej en, alt

det (alle de) paagældende ; „hele molevit-
ten"; „hele sværten". *han (o: anden bas)

holder sammen støt paa hele Grejen,
|

og brummer: der er Ingenting ivejen.

Rich.II.257. Pjerrot.l866.Nr.l5.5. ffjælpeO.
160. *De Øvrige til Kroen gik . . snart

kommer hele Graien
|
Tilbage for at gaae

ombord og henter mig paa Veien. ARecke.
P.24. Han vilde gjerne sælge hele Grejen
(o: et trykkeri), for Svigersønnen vilde jo

inte ha'en. Schand.F.348. Blækspr.1914.16.

2.3) i forb. som klare grejerne (nu 1. br.

grejenj, ordne, klare en vis sag ell. sine

forhold i det hele taget; „klare ærterne".

*hvis der var lidt ivejen
|
med et og an-

det, kastede han Frakken
|
foruden mange

Ord og klared Grejen. Sødb.GD.42. Else
det Skind ku' jo ikke klare Grejerne. AwcZ
Nx.DM.IY.103. Noget vild gal var Frans.
Han havde dog altid klaret sine Grejer
og ingen ligget til Byrde. Gravl.Øen.7.

3) (kun i flt.) om ting, især redskaber. 3.1)

(dagl., især nedsæt, ell. spøg.) om en persons
ejendele, sager, de drog forbi kørende
og gaaende, Folk med Kisten bag i Vog-
nen, og andre der bar deres Grejer i en
Sæk paa Nakken. AndNx.PE.II.2. (en told-

bod, hvor man) er nødt til at bestikke . .

for at faa Grejerne (o: rejsegodset) med
sig. FrPoulsen. (Kbh. ^Ve 1 909. 2. sp. 2). 3.2)

(uden for fagl. spr. især spøg. ell. nedsæt.)
redskaber, der benyttes ved udførelsen af
et arbejde ell. i et vist p>raktisk øjemed, saa-
dan en lille Dreng . . er akkurat som en
(maskine). Hjulene snurrer. Stængerne
gaar. Alle Vegne slides der paa Grejerne.
CEw.Æ.lX.44. (brandmandskabet) blev sam-
let ved Sprøjtehuset og fik ordnet Grej-
erne der. PoUVi2l907.5. Seletøj, Kotøjr .

.

Saddel og andre Grejer til Rusåjr.Buchh.
MC.12S. jf.: den døde Kvinde (faar) alle

sine Sygre j er (med i graven). KnudRasm.
MS.I.40.

II
spec. (fisk.) om fiskeredskaber

ell. ^ om redskaber til visse arbejder
om bord paa et skib (hyppigst som sidste

led af ssgr., fx. Anker-, Hejse-, Skaffe-,

Spise-, Styregrejer; jf. Dania.III.115 samt
Udlægningsgrejer til Miner. Wolfh.MarO.
238). FlensbA.Vi2l893.1.sp.6. Overfarten
til Aarhus har været meget haard . . de
opstaaende Grejer er gaaede overbord.
BerlTid.^^lsl904.Aft.3.sp.3. hver Mand ved,
at Per Røn er ligegyldig paa Søen —

simple Grejer har han, haardt sejler han.
Gravl.Øen.2. Feilb. II. greje, v. ['graia]

-ede. {jf. grede, udgrede. Nysted.(Thott2^
770.56); laant i 2. halvdel af 19. aarh. fra
no. greie, greida, oldn. greiQa, got. garaid-
jan, befale; afi. af II. grej; ^ ell. dagl.

(næste7i vulg.)) bringe i orden; ordne.
Sejlene falder, de fire Mand springer
rundt og grejer dem. CEw.F.212. greje

10 sig, (1. br.) klare sig (i en vanskelig situa-

tion). *den Modige stedse sig grejer.
Drachm.PT.99. || nu især (næsten kun i næg-
tende, spørgende og betingende sætn): finde
ud af; hitte rede i; forstaa. jeg kan
ikke greje den bog

j
tør jeg spørge, om

du kan greje hans mærkelige opførsel I

Orejser, en. ['grai'sar] flt. -e. (af uvis
oprindelse; fagl.) en slags dansk tumling,
som er plettet m. mørke ekstremiteter. Sal.V.

20 552. CGram.Husduen.(1910).40. jf: Gul-
grejseren. smst.42. 2 Blaagrejsere, 2 Rød-
grej sere . PolitiE.Kosterbl.Vui 923.2.sp.2.

I. Orel, en. [gr^l'] flt. -ler. (jf. sv. kre-
(ne)l, ty. gronel, k"r6nel(eisen) mfl., samt
fr. grelet, en slags stenhuggerøkse; sml. grel-
let) ^ en art pikhammer af sammenkilede
mejsler til behugning af bløde sten. ESuen-
son.Byggematerialer.(1911).316.

II. grel, adj. [gr^l'] (laant i 19. aarh. (først
30 alm. i aarh.'s sidste halvdel; endnu ikke op-

taget i MO.) fra ty. grell; af mht. grel,

forbitret (skrigende), til mht. grellen, skrige

højt (af forbitrelse), mnt. grellen (jf. for-

grille, gryIlej; vist besl. m. sv. grala, skæn-
de(s)

II
tilhører især bogsprogd, og det af

dette paavirkede talespr.) 1) (1. br.) om (stærk)
lyd: som virker ubehageligt (stødende) paa
øret; skurrende; disharmonisk, (som)
Foraarssang . . er Elskovens første Toner.

40 Men Enden er grelle Skrig. Jørg.YD.108.
de grelle Skraal stampes i Takt af Ekko
under Søjlegangens Stenloft (o:paa børsen).

JVJens.IMJtl2. jf. bet. 3: det overveiende
Grelle (o: operamusik i en kirke) forstyrrede
den fromme Stemning. HCAnd. XII. 144.

2) (især fagl.) m. h. t. farve-, lysvirkning olgn.:

som støder øjet, ens skønhedssans ved at være
for iøjnefaldende, brammende ell. (især m. h. t.

farvesammenstilling) ved at stikke (for stærkt)
50 af mod noget andet (andre farver); „skri-
gende"; afstikkende, (han) overmalede
alle Træsnittene med de grelleste røde
og gule Farver. HCAnd.III.96. paa Bræ-
dehusene vise store, grelle Malerier, hvil-

ke kostelige Skuespil man kan nyde der-
inde. smst.II.37. de elektriske Glødelam-
per kastede deres hvide, grelle Lys. Pont.
M.166. *Grelt har den (o: maanen) tegnet
paa Dækket | en Skygge af Master og

60 Bæer. JVibe.RuUesten.(1918).52. jf bet. 8:

Saadanne grelle, skærende Farver bruges
i Folkepoesien. PMøll.II.365. Yttringer
(som) visse Blade have gjort sig Umage
for at stille i et grelt Lys. Sibb.PI.93.

3) billedl. anv. af bet. 2: som træder alt

for skarpt ell. brammende frem; som

é*
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virker stødende ell. uskønt; som adskiller

sig (for) stærkt fra det sædvanlige ell. til-

vante. Lysekroner og Udziringer vare af

Skulder- og Hvirvelbeen; Basreliefs af

Menneskeknogler, grelt og smagløst. -ff

C

And.1.6. *Den Nyhedslyst er mig forskruet

og gre\l.Kaalund.EtForaar.(1858).49. denne
ligefremme, grelle Æventyrtro, som saa

ofte er BsLrnets. JFJac.11.51. (der træffes)

midt paa Pergamentbladet den hellige,

christelige Scene og i Rammen altslags

fornøielige og grelle Billeder. SophMull.

V0.578. han kom frem i smudsige Skoe
og Strømper, med dunet, uredt Haar og
til Alt dette, som en grel Contrast, en
prægtig, hvid Silkekjole. HCAnd. 1. 164.

den grelleste Modsætning, den meest
himmelraabende Adskillelse. Kierk. I. 70.

Bergs.BB.369. \\ som adv. næsten alle Kud-
skene vare klædte i Dameklæder, men
det saae mig grelt ud. HCAnd.1.128. en
mod den foregaaende Forhandling grelt af-

stikkende Venlighed. Fædrel.l844.sp.l3947.
Næste Dag var Hæren borte . . Gaderne
laa grelt folketomme fra den ene Ende
til den anden. JVJens.FD.66. 03 -hed, en.

['grBl-] til II. grel, især i bet. 2 og 3. Da
(Jul. Lange) første Gang ser Billeder af

Bocklin, har han ikke Øje for Andet end
Grelheden. Brandes.(JLange.l.x). Drachm.
F.II.273. Uvæsnet fremtraadte ved denne
Lejlighed med en særlig Grelhed, fordi
den Institution, der skulde være blokket
(var en velgørende institution). PolPIiol910.2.

ffrellet, adj. ['gr^la^] {afl. af I. Grel)
om (over)flade: hehugget m. en grel. OrdbS.
Grremmeiiille, en. se Gribbenille.
L Oren, en. [gre'w] flt. -e ell. f -er (LTid.

1725.663), (æda. d. s. (Harp.Kr.42), oldn.

grein; vist egl. til grine, m. abstr. grundbet.:
det forhold, at noget gaber, danner et gab,
en vinkel olgn. (sml. bornh., sv. gren, skræv,
SV. dial. gren, vinkel ml. to fra samme punkt
udgaaende skud (grene) paa et træ))

1) plantedel, der vokser ud tilsiden fra
(som en mindre udløber af) et organ af
samme natur; (bot.) om enhver saadan side-
dannelse ell. forgrening, fx. af roden, stæn-
gelen, plantehaar (Drejer.BotTerm.7. Lange.
Flora.xxxviii); i alm. spr. kun om de fra
en busks ell. (især) et træs stamme ud-
gaaende forgreninger samt om de stør-
ste herfra igen udgaaende sidedan-
nelser og endelig (mods. Kvistj om enhver
(noget) større forgrening paa (en busk
ell) et træ. Stat op og skiær en Green af
den første Birck, du finder paa din ven-
stre Haand. Holb.Ul.IV.5. *Fra de vilde
Baskers Stammer

| Bar han ydmyg Fre-
dens Gren (o : en (palme)gren som tegn paa
fred). Ing.RSE.VI.234. Høit paa en Green
en Krage

I Ssid.neib.Poet.VII.364. *Peter
har den Gren (o: af juletræet) saa kjær,

|

Hvorpaa Trommen hænger. PFaber.VV.
117. (de nøgne træers) ud til Siden søgende
Grenes Kløfter og Gafler og deres Kvi-

stes vildsomme Arabesker og luftige Knip-
linger. /iTnwcZPowZs.JSD.PT'. (en vinstok) som
var frugtbar, og fik grene (1871: var . .

løvTigt).Ez.l9.10(Chr.VI). en Bul, som gi-
ver Rødder af sig paa den ene af sine
ydre Ender, og skyder Greene paa
den sinåen.vAph.Nath.VL274. D&H.

\\ om
trægren, hvori forbrydere i ældre tid blev

hængt (jf. gsilge og gren u. Galge 1^.
10 *Green, Galge, Steil og Hiul hånd truede

os med
|
Da hånd ej endda varm var

i sin Myndighed. Holb.Jep.V. 6. jf. bet. 2:
*Hin Træl er værdig til Galgens Green.
Oehl.Øen.(1824).II.372.

\\
(især CP ell. bibl.)

billedl. Jeg er Viintræet, I ere Grenene.
Hvo som bliver i mig, og jeg i ham, han
bærer megen Frugt. Joh.15.5. At frygte
Herren er Viisdoms Rod, og dens Grene
ere et langt Liv. Sir.1.18. Før hans Dag

20 kommer, skal det opfyldes, og hans Green
skal ikke grønnes. Job.15.32. Jeg takker
derfor min Gud af Hjertet for de Prø-
velser, han sendte mig, thi jo mere man
bøier Grenen, desmere Frugt bærer den.
Hauch.1.339. den Hertug — hæl det er
en raadden Green at klynge sig til. Hostr.
DD.15.

jl
i ordspr. og talem.; ordspr. (1. br.):

sjældent er grenen bedre end bul-
len. Moth.G24L VSO. MO. talem.: ikke

c» vokse paa hver en gren, (sj.) være
sjælden (ikke vokse paa træer). MBDhlp.IL
75. ('komme osv.) paa den grønne gren,
se grøn.

2) om ting, der ligner en gren (1) ell.

især ved sin stilling til noget andet (stør-

re) minder om en grens forhold til en
stamme; af saadanne anvendelser findes —
og kan dannes — e?i stor mængde, fx. : (lyse-

stagens) stang og dens grene (o: arme).

^ 2Mos.25.31(Chr.VI). Armene (o: paa en
Kristusfigur) skraane ligelig til begge Si-

der op imod Korsets Grene. JLange.III.
114. Gren af en Hesteskomagnet. Tekn
MarO (jf. Ankergren 2). Pattedyrfoden .

.

er en bøjelig Plade, der . . er kløvet ud
i fem Grene, Tdrevne. Boas. (NaturensV.
1913.98). spec. fremhæves flg. anv.: 2.1) (især
zool. og jæg.) sidedannelse, forgrening
af stejlen i gevirer, (hjorfe)takker (jf.

50 I. Ende S.2). VSO. *Da kneiste Hjorten,
stolt i Sind,

|
Med sine Takkers Grene.

CKMolb.SD.338. paa den treaarige Hjort
har Takkerne tre Grene. BMøll.DyL.I.241.
Prærieantilopen (er) mærkelig ved, at

dens Stejle bærer en kort Gren, saa at

den i Form minder noget om en Tak.
SaUXI.730. 2.2) tand, flen (1) paa en

gafel, fork, greb olgn. en Madkrog med
tre Grene. lSam.2.13. De ældste Gafler

60 var kun togrenede . . Senere er Grenenes
Antal tiltaget. TroelsL.V.124. Grave-Grebe
har 4—5 Grene. Sal^X.80. 2.3) (især med.)
om forgreninger af luftrøret, blod-
aarerne, nerverne olgn. Luft-Rørets
Greene (o: bronchierne). Eilsch.Term.l5. (jf.
Luftrørsgrene. Sal.XI.1097). Tode.ST.L78,
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*Det var ham . .
|
Som kunde Intet meer

den Brand nu køle,
|
Der i hans Aarer

løb fra Green til Green. PalM.IV.222.
(pulsaaren) afgiver Nyrepulsaarerne . . og
nogle mindre Grene til Indvoldene. 5« Z.-'

III.437. 2.4) ^ om endedelene af en gaf-
fel (2.8), et tov, en kæde olgn., som griber
om, spændes om masten olgn. Funch.MarO.
1.30.64. Scheller.MarO. 2.5) (hjergv. og ^)
om sidegang ell. forgrening af mine-
gange, løbegrave olgn. MilTeknO. Sal.'^

XL642. jf.LTid.l724.176(se furnere sp.
215'^^). 2.6) om forgrening af vej, jærn-
banelinie, om arm af en fjord ell. et

vandløb olgn. (i stednavne ogs. om udlø-
bende odde, se JohsSteenstr.DS.93). *En Gren
af Nili Flod adskildte begge Yiddie. Holb.
Metam.35. Jeg vilde efter dem, men hvor-
hen? Veien deelte sig ved Kroen i tre

Grene, og hvilken skulde jeg iølge? Blich.

(1920).Y1I.61. Isefjord med dens Grene,
Roskildefjord og de andre. i^rew.DiV.Si.

3) m. henblik paa billedet af et stamtræ.

3.1) om del af en slægt, der udgør (ell.

nedstammer fra) en fra den lige slægislinie

udgaaende sidelinie; ogs. m. mere ubestemt
bet, om en del (linie) af en slægt i forhold
til en anden del (linie) af samme; ogs. om
tilsvarende forgreninger af folkestam-
mer. De Ugudeliges Afkom skal ikke faae
mange GiQnQ.Sir.40.17. den Kongl. Folk-
unge Green udi Sverrig (er atter) deelt
i 3 GiQejiev.LTid.1725.663. oven over bo-
ede en anden Green af Familien. HCAnd.
YIII.221. imod Slutningen af det forrige
Hundredaar kom en enkelt Gren af Æt-
ten til Krsdiiev. Bang.HS.'^B. (jøderne) var
en Gren af den semitiske Stamme. TroelsL.
XIII.56. Til en vestlig Gren (o : af fin-
nerne) høre derimod Finnerne i den øv-
rige Del af Finland. JohsSteenstr.Etnogra-

fien.(1902).103. m. h. t. dyr: Dyreverdenen
(maa) tidligt have spaltet sig i to Grene.
NaturensY1916.323.

||
(nu næppe br.) om

enkelt individ af en slægt: afkom; barn.
det var hans eneste gren hånd mistede.
Moth.G241. *Tæl smukke Brude-Par! tæl
mange søde Nætter, | Tæl mangen heldig
Dag, tæl mangen deylig Green I Wadsk.
105. jf. bet. 1: *Den at udrydde, som er
Huusets Øyesteen

|
Og paa vor Stamme-

Træ den eenest blomstrend' Green. Holb.
Mel.V.9. sa.DB.V.3. 3.2) (sprogv., nu 1. br.

som systematisk betegnelse) om sprog ell.

gruppe af sprog, der nedstammer fra et

andet, har stamsprog tilfælles m. et ell. fiere

andre, alle disse tre Grene og Forvandte
af det gamle Brittiske Sprog. Gram.(KSelsk
Skr.II.96). Denne Inddeling i seks hin-

anden underordnede Led: Sprogæt, Klas-
se, Stamme, Gren, Sprog og Sprogart.
Rask.1.4. SandfeldJens.S.220.

4) om afgrænset omraade af en vis

foreteelse, side af et vist forhold. 4.1) om
en enkelt del af et vist bestaaende forhold,

især (nu kun:) et vist omraade indenfor,

(under)afdeling af et erhverv, en virk-
somhed, en videnskab m. m. (jf. Branche
1, Fag 2.2j. Kongen . . giorde Kiøbmand-
skab til en vigtig Green af sine Indkom-
ster. S^c^^^e.IiiJ.Ii.i 5>. hvorledes har . . De
kundet bringe det saa vidt i saa mange
af Malerkonstens Grene. FAHeib.Sk.I.200.
disse to Grene af den offentlige Magt,
den lovgivende og den dømmende. Birck-

10 ner.Tr.25. *(en husholderske) være skal per-
fect og paa det Bedste

|
Forstaae sin

Kogekonst i hver en Green. PalM.V.265.
Elektrotekniken og andre Grene af Tek-
niken.IIHolst.(NaturensV.1912.188). Inden-
for mange Grene af den danske Industri
er Tilstanden lidet glædelig. NatTid.'^^n
1920.M.5.sp.3. 4.2) (nu især prov. ell. dial.)

tilfælde ell. ytringsform (især: af min-
dre udpræget, mindre 07idartet karakter) af

20 en sygdom ell. daarlig egenskab. Hånd
har en gren af den slemme syge. Moth.G
241. *Nu seer jeg ey, hvordan eens Sund-
hed den kand komme

|
Paa Giftermaalet

an, medmindre Sygen er
|
En Gifte-Febers

Green. Wadsk. 77. (jeg) har overdrevet
denne Green af Stolthed (o: ikke at ville

bede om penge). Eiv.(1914).lV.259. ved Ju-
letid blev hun syg, en Green af Typhus
var det. HCAnd.lV.175. MO. Feilb. jf. (nu

30 næppe br.): I er gal . . med ald jeres Nar-
rerie, og den Green har I faaet, siden I
har faaet de Adels Griller i Hodet. ÆTom
Grønneg.II.339.

II. Gren, subst [gre-'w] (ogs. Græn}. fit.

d. s. {fra ty. grån (ænht. gren}, der er laant

fra fr. grain; egl. sa. ord som III. Gran;
især mønt, foræld., jf.: „Bruges . . hos
Guldsmede i Steden for Gran." VSO.)
mindste enhed i den i Danmark (Norge

40 og Sverige) tidligere anvendte (fra Tyskland
stammende) probervægt (efter hvilken en-

heden (1 mark kølnsk) for guld deltes i 24
karat å 12 gren, for sølv i 16 lod å 18 gren).

Græn: Moth.G227. Handels 0.(1807).73.
Wagn.Tekn.l6. jf. Grænvægt. KSelskSkr.
XI.276(se angive sp.596^). Gren: Funke.
(1801).III.379. Hage.^619.

III. gren, præt. af grine.
©ren-, i ssgr. ['gre*n-] især — hvor in-

50 tet andet ndf angives — af I. Gren 1 ; jf.
Grene-; i en del tilfælde findes vaklen ml.

former m. Gren- og Grene-, fx. Grenafhug-
ning (Landbo. 11.405): Greneafhugning
(MøllH.II.412), se i øvrigt ndf. u. Gren-
bænk, -svamp, grene-fri, -fuld, -kappe,
-værk.

II af de mange ssgr. kan (foruden de

ndf. anførte) nævnes fig.: -deling, -delt,

-hugst, -podning, -stol, -stump, -ved, -vækst.
Orenader, en. [grena'de-V] (f Grena-

60 dier. LTid.1724.492. Æreboe.200. f Grana-
der. JJuel.14. vAph.(1759). Ew.(1914).IV.
34.239). fit -er ell. f grenadiers (Cit.1707.

(KbhDipl.yiII.7). LTid.1724.492). {ænyd.
granadier; gennem ty. grenadier (f grana-
dier) fra fr. grenadier, afi. af grenade,
granat (se Granat 3^) 1) (nu især (;»;) om



Crrenader-

udenl. ell. ældre danske forhold) egl.: (fod-

folks) s ol dat, der kaster (haand)gra-
nater. Moth.G230. LTid.l72éA92. Leth.

(1800).51. jf. SaUX.lOl. derefter om ud-
valgte, særlig dygtige soldater, der ud-

gjorde et elitekorps med særlige forrettigheder,

men med sa. bevæbning som det øvrige fod-

folk (i Danmark afskaffet ved Cirk.(MR.)

^*/sl842. jf. MR.1842.209); ogs. (kun om
udenl. forhold) om soldat, der var medlem

af et beredent elitekorps, der oprettedes af
Ludvig XIV og efterlignedes i andre lande.

Forordn.^*/9l774.§22. Ingen maa antages
til Grenadeer, som har løbet Spidsrod . .

og naar nogen denne Straf har udstaaet,

skal han degraderes til Musqveteer. ME.
1788.172. *Drengen var, da han blev stor,

|

En Grenadeer saa bister. Winth. IV. 59.

MilConv.III.486. Han sad rank som en
Grenader paa sin høje, gule, engelske
Hoppe. Po7i«.M.i5. SaUX.lOO. 2) (landhr.)

forkortelse af Grenaderhvede. LandbO.II.
718. Orenader-, i ssgr. (^ kun om udenl.

ell. ældre danske forhold) af Grenader 1.

t -blok, en. ^ fast træblok med to tap-

per. SøLex.(1808). -Ime, en. høj og spids

hovedbedækning (for grenaderer) m. vaaben-
skjold forpaa. Moth.G230. Forordn.^*hl 774.

§22. Meyer. -bTede, en. (landbr.) navn
paa en hvedesort, stammende fra Svalbf i

Sverige. LandbO.II.718. f g^renaderisk,
adj. (sj.) til Grenader 1. *da han fandt sig

ene med sin Tøs,
|
Saa gav han (o: en

grenader) hende et ret grenaderisk Kys.
ChrBorup.PM.28. grenader-mæssi^,
adj. (nu næppe br.). MB.1776.666. jf. gar-
demæssig; der seer jeg en Pige (o: Hen-
rich forklædt) . . komme fra Magisteren.
Det er min troe en forvoxen Radiis, hun
er GrsiiiSiåeeT-mess\g.Holb.LSk.II1.9. -ta-
ske, en. taske (pose), hvori grenadererne
havde deres haandgranater. VSO.II.430.
Oren-blad, et. (bot, nu næppe br.)

blad, der udspringer direkte fra en gren.
Træearter. (1799). 319. -blomst, en. 2(

udenlandsk prydplante af de kurvblomstredes
familie, Cladanthus Cass. Kjærbøll.FB.146.
-bænk, en. (ogs. Grene-. Levetzow.SH.110).
bænk, lavet af trægrene. Haandgern.143.
erene, v. ['gre'na] -ede. vbs. -ing (s. d.).

ijf.ænyd. grenes, faa, skyde grene; afi. af
I. Gren) 1) til I. Gren 1. t.l) (nusj.) intr.

(Moth.G242) ell. i pass.: faa, skyde gre-
ne. MO. *Landet og Byen skal enes,

|
at

Stammen kan løves og grenes. Drachm.
GG.141. 1.2) (især bot.) refl., om (plante)-
legeme: udvikle, spalte sig i nye plante-
dele; især (om plante): brede sig v. hj. af
arene; forgrene sig. Warm.Bot.l7. (man)
bygger særlige Stilladser, som (vinranker-
ne) Ymn grene sig paa. NaturensV.1920.29.
jf.: det befrugtede Æg vil altsaa under
Udviklmgen ligesom grene sig i to Ret-
ninger. WJohannsen.Arvelighed ogVariabili-
tet.(1896).76. 1.3) grene (et træ e«. grene)
*af, (forst.) afhugge (et træs) grene (jf. af-

g^renet

frene^. Moth.G242. Saasnart Træet er paa
orden, begynder Skovarbejderne at grene

det 2d.Fleuron.SK.18. DSt.1918.71. 2) (især
CP, 1. br.) til I. Gren 2-4. 2.1) refl. ell. (sj.)

i pass.: dele sig (være delt) i grene;
forgrene sig (2). *Gevirer grene sig i

tyve Ender. Gjel.Rø.223. se, hvor fint de
violette Aarer grener sig i det hvide Blom-
sterbæger. Jørg.HI.63. især (til I. Gren 2.6^

10 om flod, aa osv.: VSO. *Det (o: flodlejet) gre-
nedes. Grenene spredte sig mer og mer

|

og mødtes med aldrig sete. Gjel.Aander
ogTider.(1882).36. \\ billedl. den fælles Mid-
del-Punkt, hvorfra Anstalten grener sig i

alle det Praktiske Livs Hoved-Retninger.
Grundtv.Udv.V.409. paa hver Side af den
strømmende Vej fortsatte Livet sig ind
gennem Dørene, grenede sig i Butikerne.
JVJens.IM.lll.

\\
(til I. Gren S.ij om fa-

20 milie, slægt osv. D&H. 2.2) intr., i forb. m.
adv., om de enkelte „grene": gaa bort, ud
fra „stammen", hovedlegemet, paa ethvert
Sted, hvor en Sideledning skal grene
ud fra Hovedledningen. Oj9/'^.2J.559. Ba-
ner, der krydsede hinanden eller grene-
de af og iovsY2iQ.åt.PDrachm.K.121.
Orene-, i ssgr. [igre'na-] (nu sj. uden

for forst.) især — hvor intet andet ndf. an-
gives — til I. Gren 1; om veksel ml. Gren-

so og Grene- se Gren-, -brænde, et. (nu
1. br.) favnebrænde bestaaende afrunde (uklø-

vede) stykker af grene ell. mindre stammer;
fagotter. MGSchåffer. Skovdyrkning. (1 799).
IS.Litr.A. Olufs.DB. 36.41. MO. D&H.
-bænk, en. se Grenbænk. -fri, adj. (1.

br. gren-. Andres.Klitf.173). (forst.; jf. gren-
løs). ForstO. høje grenefri Stammer. Frem.
DN.284. -fhld, adj. (1. br. gren-. PHFrim.
SK. 13. D&H.). (glda. grenful; især forst.)

40 Moth.G242. VSO. lavtstammede og grene-
fulde Træer. Andres.Klitf.255.

\\
(sj.) til I.

Gren 2.i. *(hjorten)_ kneisende med green-
fuldt B.ove&.PHFrim.SK.13. -kappe,
V. (ogs. gren-. LandbO.II.405). (forst.) af-
kappe (et træs) grene. ForstO. især som vbs.

-kapning. LandbO.II. 405. ForstO. her-

til: Grenekapnings-sav, -økse. smst.

-krans, en. (forst.) krans af sidegrene,

som hos fyr og gran udgaar fra stammen
50 ved grunden af hvert aarsskud; kransgrene.

ForstO. -raad, et. (forst.) raaddenskab
paa et træs grene. ForstO. -STamp, en.
se Grensvamp.
grenet, adj. ['gre'na^/ som sidste led af

ssgr. -igre^'naf] (ænyd. d. s. i ssgr. som fire-,

syv-, tykgrenet; afl. af I. Gren; jf. grenig)

1) (nu kun bot.) til I. Gren 1: som har ell.

er delt i grene; om træ(stamme): (rigt) be-

sat m. grene ; grenefuld. Moth.G242. Grenet
60 Stengel. Træearter.(1799).319. *Hist, hvor

Krattet er grenet, |
Gaaer Ulven. Oehl.

Tieck.1.273. Drejer.BotTerm.l2. den anden
Gruppe (o: af ukrudtsplanter) har en kort,

ugrenet eller lidet grenet Rodstok.Landm-B.
1.577. i plantenavne, fx. grenet pindsvine-
knop, Sparganium neglectum Éeeby. Sal.
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XIYM2. 2) til I. Gren 2 (hyppig som sidste

led i ssgr. m. mængdetal som 1. led; jf. fx.
femgrenetj. *der svømmer Hai,

|
Ad gre-

nede Korallers Vel. OehLØen.(1824). III.
283. (hjortens) grenede lioYeå.Blich.(1920).
XI.184. Den længste og mest grenede Elv
(er) Gloramen. NCRom.Læsebog.III.(1887).
324. 3- eller 5-grenede Grebe. SaUX. 80.

Grene-værk, et. (ogs. Gren-. Bergs.
GF.II.181. VVed.HR.19). 'l) (1. br.) fletværk

af grene. SophMullVO.20.181. 2) O om et

træs samling, system af grene. vAph.(1764).
Jørg.LT.160. Skovgaard studerer Træer-
nes Greneværk, Bladenes og Bladehan-
gets, Blomstens og Blomsterklasens Ara-
besk. Tilsk.l917.1.281. jf. (om et gevir): der
hæver sig et . . vældigt, benet Grenværk
paa det behaarede Hoved. NaturensV.1915.
141.

gren-fri, -fald, se grene-fri, -fuld.

-gaffel, en. (l.br.; jf. Gaffel 2.9) tvege

(sml. -kløft;. BMøll.DyL.L27. -haar, subst.

(fagl.) traadformet bakterie af slægten Cla-

dothrix. SaUV.37. -hakke, en. [1.2.2]

(fagl.) hakke med 4 flade ell. ovale grene.

IIavebrL.\358.

grenig, adj. (ænyd. d. s. i ssgr. som syv-
grenig, jf. sv. grenig; afl. af I. Gren; nu kun
bornh. ^grenuer. OrdbS.)) d. s. s. grenet (1).

Fristaaende bliver (egen) greenig. Schytte.

IR.II.280. Stængler af halvanden Fods
Højde, som ere runde, glatte, ikke greenige.
vAph.Nath.III.623. O Orening, en. flt.

-er. vbs. til grene. 1) til grene 1; jf. Afgre-
ning 1 som vbs. til afgrene og grene af.

2) til grene 2; ogs. (konkr.): gren (1.2); sy-

stem af grene (2), forgreninger osv. *Han
ligger udenfor Kystens Vold.

|
Nær El-

vens nordlige Grening. Recke.T.16. *Som
en Læge Nervens Grening . . | Forsker
jeg dit Ansigts Mening. sa.SB.156. (jf. I.

Gren 3.i:; (hos) Planter, der har Selvbe-
støvning . . kan man arbejde med, hvad
jeg vil kalde rene Linier o: Individer,
der nedstammer fra en enkelt Ophavs-
plante. Her har man ikke (at gøre med)
4 Bedste-, 8 Oiåe(forældre osv.). Hvem
kan vide noget om alle disse Forfædres
Karakter? Hos rene Linier er der kun
Grening nedadtil. WJohannsen.(Tilsk.l903.
535). billedl.: klart seende Menneskeken-
dere tog de menneskelige Drifter under
Glasset og undersøgte dem grundigt i

deres haarfine Greninger. ZakNiels. Maa-
gen.115.

gren-kappe, v. se grenekappe. -klat-
rer, en. (bot.) plante (fx. vinstokken) m.
gribetraade, som er omdannede stængeldele.

Warm.Bot.119. -kløft, en. (1. br.) d. s. s.

-gaffel. Frem.DN.461. -knop, en. (nu
1. br.) knop, der er begyndelsen til en gren.

vAph.Nath.Vl.296. Andres.Klitf.149. -lav,
en. 2( slægt af laver med buskformet løv

med baandformede grene, Ramalina Ach.

(jf. Bægergrenlav^; ogs. spec. om R. imly-
morpha Ach. Rostr.Flora.II.230. KoldRo.

Sporepl.263. -løs, adj. (nu 1. br.) d. s. s.

grenefri. Bagges.Danf.1.539. Hauch.MfB.
116. MO. -mos, en, et. 2f slægt af de
sidefrugtede bladmosser, Hypnum Dillen.

Rostr.Flora.II.439. Frem.DN.212. -saks,
en. (fagl.) saks til afskæring af tykkere
grene. HavebrL.^358. TelegrTelef.266. -sav,
en. (fagl.) sav til afsavning af tykke grene.

HavebrL.^359. TelegrTelef.266. -skyden-
10 de, part. adj. [-|Sgy-'9an8] (bot., 1. br.) som

gengivelse af proliferus i lat. plantenavne.
Greenskydende Greenblomst. Kjærbøll.FB.
146. -svamp, en. (nu næppe br. Grene-.
MO.). 2( svamp, der bestaar af en uforme-
lig masse, hvorfra der udgaar en mængde
grene ; især om den grenede varietet af kølle-

svamp, Clavaria (jf Fingersvamp).LandmB.
III. 244. jf. Drue - Grensvamp (o: grenet
druekøllesvamp;sml.I>rxieiingersya.mYiu.Fin-

20 gersvampj. Sal.XII.173 (planche), -torn,
en. (bot.) kort gren(skud), der er omdanyiet
til en torn; vedtorn (mods.'B2irkiorn). MentzO.
Bill.228. -værk, et. se Greneværk.
Oresel, G-resle, en. se Grissel.

Grev-dom, et. se Grevedom.
LOreve, en. [^qre-vQ] IIøysg.AG.51. (nu

kun dial. Græve. Holb.HAmb.L4. Høysg.S.
169. Nørreg.Privatr.I.319. jf. Kort.59). flt.

-r.
Ij
som titel foran personnavn bruges alm.

30 Grev [greu] (Holb.DH.II.283. Høysg.AG.
51. *Sorte Grev YLenr\k.KKarstens.S.213)
ell. (jf. glda. grewæ henrik. Rimkr.215; nu
især i officielt spr.) Greve (Grætve Geert.
Gram.(KSelskSkr.IV.8). Oehl.L.II.114. Gre-
ve Ahlefeldt-Laurvig. Statskalender.1923.
1143. Greve Christian Gyldenløve. SaUV.
753. jf. (som navn paa en slags pærer):
Greve A.V. Moltke (i talespr.: grev Moltke
(pære); se Arlaud.417). Sal.XIV.801). (glda.

40 æda. grewæ, old7i. greifi; fra mnt. greve,
oht. gravio; jf. oht. gravo (ty. gra.t) samt
oeng. gerefa, geræba (eng. r'eeve, foged);
ordene gaar maaske tilbage til den byzan-
tinske hoftitel grapheiis, merovingisk lat. gra-
phio, se VBrøndal.Substrater.(1917).145) egl.

(nu især hist.) om middelalderlige forhold:

høj kgl. embedsmand, der varetog kongens
interesser, bestyrede en del af landet olgn.

(jf. Land-, Mark-, Pfalzgreve; heraf den
^videre bet.: „forstander, opsynsmand" i ssgr.

som Dig(e)greve, Plyndergreve, sml. Maj-
grevej; i alm. spr. nu kun: medlem af
højadelens højere klasse, oprindelig med
forleninger (jf. Lensgreve^ og særlige for-

rettigheder. Grever og Friherrer . . ere de
alleene, som ere af Kongen dertil op-
højede. DL.l—2—12. *Greven (0: den kul-

lede greve) drog i Danmark ind. DFTJ.nr.
29.1. i Krigs-Tider (o: paa Karl den stores

60 tid) anførte (hertugerne) Krigs-Hære . .

Der holdes for, at enhver saadan Hertug
havde 12 Grever under sig. Holb.Ep.1.349.
Vore Grever og Baroner ere selv Amt-
mænd paa deres Lehnsgodser. Baden.JurO.
1.198. *Greven er saa højt paa Straa,

|

Bonden maa med Træsko gsiae. Krossing.
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D.6. Cantu.III.29D. SaUX.107. den kul-
lede greve, se kullet. j| i sammenlignin-

ger. *Hver Bonde som en Greve
|
Da

bygged under 0, |
Da var det Lyst at

\Qve. Grundtv.PS.VII.81. *Han leve skal,

og som en Greve. | Her har han Penge,
meer end nok. Hrz.D.II.162. leve, optræde
som grever og baroner uden at have en
øre i lommen •

(i
give greven (jf. I. give

7a) ell. spille greve 7ww næpye br. gre-

ven. Drachm.BK.72), (dagl.) optræde som en

greve; være flot; give partiet; ogs.: gaa og

drive. S&B. her gik Folk omkring der var

fattige som Kirkerotter og dog spillede

Greve. AndNx.PE.II.83. Hvad Fan bilder

du dig ind — gaar der og gi'r Greven,
mens en anden en sitter her og slider sig

Gluggerne ud af Hovedet. smst.II1.18. saa

sku' De se ham spille Komedie . . gi'

Greven lissaa storsnudet som en Arristo-

krat. KayLarsen.Glimt.(1904).14. jf.: Et or-

dentlig Sæt Tøj paa Afbedrag . . saa gaar
man ganske nemt og spiller Greven af

^^ommersæt. FrSkousbo.ES.39. f gøre sig
til greve, optræde som om man var her-

sker, herre; være hoven, indbildsk. Moth.G
248. VSO. ligrevens fejde eZLfgrevens
\LT\g (Eolb.DH.II.281), borgerkrigen i Dan-
mark 1534-36, kaldet saaledes p. gr. af grev

Christoffer af Oldenburgs deltagelse i den.

(Kalk.II.72). Ottosen.VHJI.156. (komme)
i grevens tid. 1. {ænyd. d. s.; egl. m. hen-

blik paa den ulykkelige tid under grevens

fejde; nu næppe br., jf.: „nu uddød, i det
mindste blandt de Dannede." Levin) (kom-
me) i en ulykkelig, uheldig tid, paa et uheldigt

tidspunkt. Sort. (SamlDanske Vers.^ II. 101).

Nysted.Rhetor.36. Holb.DH. 11.282. Rahb.
E.IV.213 (jf.Arlaud.410). VSO. jf.: Den
kom tidsnok, som kom i Grevens Feide.
Molb.Ordspr.nr.3516. PEMull.H32. 2. {vist

efter sv. (komma) i grevens tid, egl. : (korn-

me) i en lykkelig stund, nu: i yderste øjeblik

(maaske af anden oprindelse, se Arlaud.410);

8j.) (komme) i yderste øjeblik. Det var i

Grevens Tid, hun slap over Gangen; jeg
hørte allerede den Gamle puste nede paa
Tr&ppen. Bøgh.III.154. \\ ordspr.: det er
ikke hver dag, greven jager, (nu
kun dial.) livet er ikke altid lige herligt;

hver ting til sin tid. Moth.G248. VSO. Fe'ilb.

I.482.IV.185.XXXVI.
II. greve, v. (ogs. eræve. Gram.Nucleus.

479). {ænyd. græve; jf. Grevkorn samt sjæll.

grev (Thorsen. 140), grevning (Ord'bS.),

grevsæd (Halleby.221) m. bet.: groftmalet
kom; sa. ord som grøve (s. d.); dial. (sjæll.))

male, knuse (kom) groft; grutte. Gram.
Nucleu8.479.THasle.HolbeksAmt.(1844).150.
Thorsen.UO.
©reve-, i ssgr. til I. Greve (jf. Grev-

dom (u. Grevedom^, Grevinde, Grevskab ^•

fx. (foruden de ndf. medtagne): Greve-barn,
-borg, -født, -navn, -søn, -titel, -værdighed,
-æt. t -dom, et. (ogs. Qrev-. Slange.ChrlV.
203.564). fli.-mt (8m8t.203), jf.Høy8g.AG.49

(se DO.IV.sp.64^''). {glda. d. s.) \) d. s. s.

-dømme 1. det Grævedom af Holsten. Holb.
Intr.1.656. 2) d. s. s. Grevskab 2 (jf. -dømme
2). Moth.G248. VSO. -demme, et. flt.-r ell.

t d.s.(Holb.Intr.1.687). {ænyd. d. s.) 1) (hist.)

landomraade, hvis overhoved er en greve (jf.
-dom 1, Grevskab 1 ). det Grævedømme af
Rusillon. Holb.Intr.1.386. det ledige greve-
dømme skænkede hertug Luder til Adolf.

10 PKierkegaard.HelmoldsSlavekrønike. (1881).
94. Becke.HB.14. 2) f d. s. s. Grevskab 2 (jf
-dom 2). Moth.G248. Grevedømmet Bre-
gentved. EPont.Atlas.III.48. VSO. -korn,
et. se Grevkorn. -krone, en. 1) (nu især
herald.) krone, der er værdighedstegn for gre-
ver (i Danmark: krone m. tre fra pande-
ringen opstaaende palmetter og i mellemrum-
mene ml. disse 4 spidser m. runde perler og
endelig en perle i hver af de saaledes op-

20 staaede mellemrum; i nyere tid ogs.: krone
m. 9 slanke, perlebesatte spidser); ogs. om
afbildning, gengivelse af en saadan krone
ell. (symbolsk) om selve greveværdigheden.
han betragtede sin fyrstelige Grevekrone
og sin kongelige Byrd som . . tilfældige
Prydelser. Ing.VS.lI.154. *Hun er bestemt
til, som I veed, at dele

|
Engang en Greve-

krone. Hrz.IX.277. Paa Haandtagets Dup-
sko kunde han . . skjelne Grevekronen.

30 JakKnu.GP.144. PBGrandjean.Heraldik.
(1919).286. jf: det grevekronede Vaa-
benskjold, med de to Egern i Grenene.
Schand.TJM.40. 2) (bag.) en slags krumt,
takket toienerbrød: kam. Bageri.
lig, adj. ['gre'vali] ff grevlig. L[
33). {ænyd. d. s. ; jf. ty. gråflich satnt gre-
visk) adj. til I. Greve. 1) som tiUiører, ved-

kommer en greve ell. grevestanden; greve-,

(lenssekretærens) embede er at holde rig-

40 tighed over Lehnene, at expedere alle

Grævelige og Friherlige patenter. Holb.
DNB.701. Grævelig Titel. Høysg. S. 169.
det grevelige Slot. HCAnd.VII.42. jeg gi-

ver dem mit grevelige Ord paa, at der
skal ikke krummes et Haar paa deres Ho-
veder. EmmaKraft.Sommerog Vinter.(1893).
64. den grevelige Linie Danneskjold-Laur-
wigen. SaVV.753. 2) f tU, 1. br.) som er ejen-

dommelig for ell. minder om en greve, hans
50 rigdom er ikke mindre end Grævelig (nu

alm.: fyrstelig (2)).Høysg.AG.179. En greve-
lig Opførsel. F-SO.
Orever, pi. ['gre'var] (dial. Grøver.

Langebek.Lex.G365a. Feilb.). {ænyd. d. s.; fra
mnt. greve, jf. oht. griobo (ty. griebe ), eng.

greaves; af uvis oprindelse; især diat.) af-
faldsprodukt (kødstumper olgn.) fremkom-
met ved afsmeltning af et dyrs fedt,
tælle, tran oi^n.CJ/". Fedte-,Flæske-, Tælle-

60 grever samt (i videre anv.) Beggreverj.
Grever (h. e. et slags Omkram inden i Gslsls).

Nysted.Rhetor.55. Greverne af Tran. Hal-
lager.153. nu er Greverne (o: fedtegreverne)

Eaa (o: over ilden). Bang. T.57. hvor man
avde Raad til det, blev der støbt Lys ved

Novembertid, naar Faarene var slagtede.

greve-
,Tid.l732.
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k

Tællen blev smeltet fra „Greverne". Feilb.

BL.121. SjæUBond.50.
Oreve-skab, et. se Grevskab.-stand,

en. (nu 1. hr.). (der er) forskiæl . . mellem
Græve-stand og simpel Herrestand. jEToZft.

DNB.521. MO.
II
ophøje i grevestan-

d(en), udnævne til greve. An. 1645. blev
han for sine store Fortienesters skyld af

Dronning Christina ophøyet udi Græve-
Stsinå. LTid.1751.230. VSO. CP -sæde, et. ip

en greves herresæde, herregaard. Moth.G249.
*Paa Skaanes Kyst, lidt nord for Helsing-
borg,

I

Ved la Gardies berømte Grevesæde.
Bagger. II. 400. Schand.TJM.165. Crrev-
inde, en. [greu'ena, ogs. gre'vena (jf. Jesp.

MFon.H26)] {glda.d.s. (Brandt.RD.IlI.18),
greweinnæ (smst.1.246. 11.85), oldn. greif-

inna) 1) en greves hustru (ell.enke). Hen-
des Værelser ere udstaffered som en Græv-
indes. Holb.HP.1.6. Græver og Grævinder 20

. . maae bruge rødt Vox til at forsegle

med. Nørreg.Frivatr.1.322. MO. D&H. 2)

(nusj.) en greves datter; komtesse. Moth.
G249. „Var Pigen dig uværdig?" — „Nei
Gud bevares! men hun var en født Grev-
inde. Hendes Fader er en høifornem,
gammel Aristocrat." Gylb.(1849).IV.21. I

Lænestolen ved Siden af sin Moder sad
den unge Grevinde; (hun) sukkede. „Hvad
fejler Dem, Komtesse?" spurgte Grev C. 30

Daghl.''^liil872.Till.l.sp.2.

I. Oreving, en. se Grævling.
II. GrreTing;, en. se Grebning.

t grevisk, adj. {ænyd. d. s.; afl. af I.

Greve) d. s. s. grevelig; vist kun substanti-

visk i flt., om de grevelige tropper under grev

Christoffer (og hertug Albrecht af Mecklen-
burgs høvedsmand greven af Hoya) i grevens

fejde, (han takkede) de Svenske Generaler
for dend Tieniste, de havde giort . . i Sla- 40

get for Helsingborg (i 1535), hvor de
Græviske hleve slsigne.LTid.1724.720. smst.

1726.146.
G-rev-korn, et. fGræv-. OrdbS. Greve-.

Thorsen.140). {tilll. greve; sjæll.) grovmalet,

gruttet korn til kreaturføde; (korn)skraa.

Thorsen.140. hun øste en hel Otting Greb-
korn i Truget til Grisen. Gravl.0en.119.
grevlig:, adj. se grevelig.

Orevling, I. Grrevning:, en. se Greb- so

ning.
II. OreTning, en. se II. greve.
Crrev-skab, et. ['greu-] ('fGreve-. Holb.

NF.(1728).I.179). flt. -er ell. f -e (sa.DH.II.

579). {ænyd. d. s.) 1) (hist. ell. geogr.) d.s.s.

Grevedømme 1 (jf. Grevedom 1). (Éilbner)

væver ligesaa meget om et lidet Førsten-
domme, Grævskab og Fristad udi Tydsk-
land, som om et stort Kongerige. Holb.Intr.
1.5v. Det er forbi med mit Grevskab og 60

Jarledømme. Jeg er nu en fredløs Mand.
Ing.EM.III.175. || sow betegnelse for admini-
strative inddelinger i enkelte lande (der ofte

gaar tilbage til gamle grevedømmer), fx. som
gengivelse af eng. county: Blich.(1920).X.
35. Grevskaberne Middlesex, Surrey, Es-

VII. Rentrykt ^/q 1924

sex Og Kent. SaUVII.220. 2) landejendom,
gods, der ejes af ell. er tillagt en (lens)greve

(jf. Greve-dom 2, -dømme 2). Birke Dom-
mere i Grevskaberne og Friherskaberne
indstævnis for deris Domme . . til høje-
ste Ret. DL.l—6—11. Grevskabet var . .

fordybet i Glæld.FAHeib.US.Wl. en min-
dre Herregaard, paa Lungeise Grevskab.
Schand.TJM.156. Grevskabet Frijsenborg.
MinSkr.^yAl882. || hans grevskab lig-
ger i maanen olgn., han har grevetitel,

men intet gods; ogs.: han er slet ikke greve
(skønt han giver sig ud for at være det).

VSO. Kierk.XIV.lll. FalM.1.51. -sæd,
en. se u. II. greve.

I. Orib, en. [gri&, vulg. greb] Grib.
Moth.Conv.G151. flt. -be ell. f -e (vAph.Nath.
I11.162). (ænyd. glda. grib i bet. 2 (best. f.:
griben. 5Mos.l4.13(1550). 3Mos.ll.l3(Glda
Bib.)), glda. grib, grip i bet. 1 (Mand.159.
Dyrerim.9), æda. gryp (IIarp.Kr.l90), sen.

oldn. grlpr; vel gennem mnt. grip, gryp fra
lat. grypus; sa. ord som 1. Grif; i ældre tid

holdes de to bet. ikke skarpt ude fra hinan-
den) 1) (nu sj.) d. s. s. 1. Grif 1 (jf. I. Gam
2). Moth.Conv.G151. VSO. saaledes tænker
jeg mig bestandig Sjælene af de Kjøb-
mænd, der besøge min Fader, som et
Slags Gribbe, der ruger over skjulte Skatte.
Hauch. VI.157. JKamp.Da. Folkeæventyr. I.

(1879).226. 2) \ dagrovfugl af familierne
Vulturidæ og Sarcorhamphidæ (jf. I. Gam 1,

I. Grif 2). vAph.Nath.III.162. (hendes) lan-
ge Hals, gule Ansigt og store krumme
Næse gav hende en fjern Liighed med
en Grib. Hauch.II.25. *Gribben speider
. .

I

Hungrig efter Dalens Lam. Kaalund.
VG.20. Kjærbøll.5. SaUX.117. graa grib,
se II. graa l.i. || billedh, undertiden m. henblik
paa de græske myter om Tityos og Frometheus

(jf. u. I. Grif 2). *Saalænge stum ei vor-
der Tidens Læbe,

|
Skal Rygtets Grib Din

Indvold sønderslide. Hauch.SD.II.64. De
kjender nok saa meget til Deres Jus, at
De ved, hvor død man er, naar Gribbene
(o: aagerkarlene) 'komm.e med en proteste-
ret Vexel. Goldschm.IV.356. *slaas med
Kuldens Grib og Glenter | det har sat
den bedste mat. Aakj.EnI)aad.(1920).31.

II. Grib, et. se il. Greb.
Grib-, i ssgr. 1) f til I. Grib (jf. Grib-

be-j, se Grib-falk, -konge; jf. endvidere
Grib-art, -slægt(en) (Kielsen.Naturhist.il.

(1809).103.99). 2) til gribe (ell. II. Gribj,
se -spaan; jf. u. Gribebræt.
Gribbe-, i ssgr. (jf. Grib- 1; til I. Grib

(jf. dog Gribbenille^. -falk, en. \. rovfugl

af underfamilien Folyborinæ ell. spec. af
slægten Folyborus (jf. Gribfalkj. Brehm.DL.

Gribbenille, en. [griba'nelOa; ogs.

greba-; -'nilOa] (tidligere ogs. Grib(b)inille:

Schandrup.Q3^-. Wadsk.Skuepl.175. Grebbe-
•nille: VSO. — 1. br. Gribbenillike: Fol.^Uo

1922.13.sp.l. Gribenusse: Aakj.FL.145. \\ nu
næsten kun dial. Grimmenille: Tychon.Vers.
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126. Graah.PT.I.126. VSO. Feilb. (grim-

minille). if.: En grimme nille. Moth.G240.
Gremmenille: Moth.G240. Grimmenillike :

Khh?U1889.3.spA. Grimpenille: EChristians.

Joppe.(1889).41). flt. -r. {ænyd. gribenille

(FSyv.II.107); formerne m. Grimme- er

formentlig de oprindelige, og ordet er saa-

ledes smsat. af III. grim og propr. Nille; for-

merne m. Grib(b)e-, Grebbe- (jf. ogs. bornh.

grobbenella. Esp.112) er i saa fald omdan- lo

nede efter bornh. gribba, grebba, grobba,
(tjeneste)pige, ogs. brugt som nedsæt, benæv-

nelse om en (voksen) pige (Esp.lll), skaansk

(og SV. dial.) grebba (Rietz.211), ænyd. grib-

be, grippe (Kalk.II.70;
./Z".

bondegribber.
DaViser.nr.113.18), no. dial. grebba, grimt
kvindfolk, isl. gribba, grybba, arrig, ond-

skabsfuld kvinde || dagl., især spøg.) gam-
melt, grimt, ofte tillige: arrigt, umed-
gørligt kvindemenneske. Hun er en 20

gammel Gnhhe-mile. LTid.1738.433. Hvad
vilde . . Skiønhedsadel have at giøre sig

til af . . naar det stod til enhver Grippe-
nille . . at blive saa skiøn en Helena, som
hun selv behagede? Bahb.Tilsk.1798.141.

*En gammel Jomfru, ret en Gribbenille
(Oehl.(1841).VI.152: Grippenille;. Oehl.T.
164. derpaa sagde han: skaf mig et Fruen-
timmer herind; ogsaa det fik han . . og
sagde: det var enkiøn Gribbenille. Grundtv. 30

Snorre.III.235. (du) driver Faddersladder
med alle Byens gamle Gribbeniller. Hostr.
KG.I.IO. MO. OrdbS.(sjæll.).

Gribbe-perlehene, en. \ perlehøne,

hvis næb i formen minder om en gribs,

Numidina vulturina Hardiv. BøvP.IL408.
-ravn, en. \ afrikansk ravn af slægten
Corvultur. Brehm.FL.270. -vaage, en. \
gribbefalk af arten Ibycter ausiralis. Brehm.
DL.IL185. 40

Oribbinille, en. se Gribbenille.
Orib-bræt, et. se Gribebræt.
gribe, v. ['gri'ba, dagl, især vulg. ell.

prov. 'gri'va, 'griua] præs. -er ['gri'bar ('gri-'-

var, igriu'ar)] griber. Høysg.AG.90; præt.
greb [gre-'6 (gre-'v, greu')] greb. smst. (jf.:
grev c>D blev. LTid.l724.868., (flt.:) greve.
8m8t.1741.741. samt: græb. Holb.IntrJI.120
(sm8t.(1728).798: greb;, (flt.:) græbe. LTid.
1725.114); part. grebet ['gre'baf ("gre-va^, 50

'greuaOl «^^- Tisæ** CO ell. jy.) greben (som
adj. i fk., se u. bet. 6; ogs.' (især jy.) efter
have: Holb.Tyb.IV.9. Høysg.AG.90. Feilb.).

vbs. (1. br.) -ning (vAph.(1764). Hauch.DV.
11.46. Gvmn.lL31) ell. -else (i bet. 3: Kalk.
11.70. Moth.G256. VSO. Feilb.; især i ssgr.

som Paagribelse;, jf. II. Greb. {æda. gripæ
(i bet. 2-4;, oldn. gripa, ty. greifen, got. grei-
pan; jf. I. Greb, Gripomenus || bet. 2,i er
nu hoyedbet., hvoraf bet. 3-6 er udviklet) 60

1) intr.: bevæge et griberedskab (haand,
klo, næb osv.) hurtigt og ivrigt i en vis ret-

ning for at tage ell. omfatte noget; føre
(haanden osv.) frem, udstrække (den) foi^
at faa fat i noget, t.i) abs. ell. i forb. m.
adv. (præp.-led), der angiver maaden, hvor-

paa bevægelsen udføres. *(lykken) kommer
selv, den vil ei gribes efter.

|
Det hielper

lidt kun, at du søge vil . .
|
Du griber —

Haabets Dør sig lukker til. Oehl.A.81. et
spædt Barn . . griber tilhøire, naar det
vil tage Noget, som ligger tilvenstre-ITetft.

Int^l.III.182. naar han griber forkert (o:

i tangenterne) . . saa knækker han helt
sammen i Ryggen. Tilsk.1918.11.222. grib e
fat, fejl, se u. III. fat 1, III. fejl 1. om,

faste forb. som gribe for sig, forud,
frem, ind, om(kring) sig, tilseu.bet.
7.

II (jf. bet. 2.i) t uegl. : stræbe efter at faa, op-
naa noget. Gribe for vidt (o: være for begær-
lig). Leth.(1800). jf. u. bet. 7.6. 1 .2) i forsk. forb.
m. præp.-led, der angiver bevægelsens maal.
gribe efter noget, strække hænderne (osv.)

ud for at faa fat paa noget; søge, prøve at

snappe noget. Jeg tenkte, da jeg vaagnede,
at gribe efter et Glas Carnali Sæk, men
fik med Tugt at sige en L. i Haanden.
Holb.Jep.IV.l. han griber efter ham, men
hans Arm naaer ham ikke. Kierk.I.201.
han gennemborer en Soldat, der griber
efter Gerd. Drachm.BK.47. talem.: den
druknende griber efter et halmstraa olgn.,

se Halmstraa. gribe efter skyggen, (jf. u.

bet. 2.1) se Skygge, uegl. (jf. bet. 2.4 og 6.2;

1. br.): være begærlig efter; stræbe efter at

opnaa. Guld og Penge griber han efter
ved alle Leiligheder. VSO. Oehl.A.81 (se

ovf. 1. 2). Han greb ivrig efter Interesser,
der kunde fylde ham. Schand.F.326.

\\
gri-

be i noget, tage fat i, omslutte noget (m.
et rask greb). Med disse Ord greb Kongen
heftig i Klokkestrængen./w^.-O^.I.PO. (da)
Brødrene forvandledes til vilde Svaner,
grebe de i Nettet med deres Næb. HCAnd.
V.175. billedl.: *Flammen greb (nu: greb
fat; i Gavl og Tag. Bagger.ØB.163. spec.

(især tXJ;.- stikke haanden ind i, ned i noget

(for at tage noget frem, op), gribe i lykke
potten. Moth. G251. gribe i sin egen barm,
se I. Barm 1. gribe i lommen olgn.,

stikke haanden i lommen (for at finde pen-
ge); i videre anv.: give penge ud (jf. et greb
i lommen, pungen u. IL Greb l.i;. En Mand
gribende i sin Buxe-Lomme. „Jeg vilde
gierne . . tale med Bormester." Henrich
(sagte) „Den Mand veed at leve, hånd
griber strax til Lommen (o: efter drikke-

penge; jf. ndf. sp.69'^).**Holb.Kandst.V.l. Det
er et godt Tegn, at han griber i Lommen.
VSO. *Mikkell gaa hen og byt den (o:

sedlen) i klingende Mynter.
|
Her kan ei

giøres et Skridt, naar ikke man griber i

Lommen. Oehl.Digte.(1803).289. S&B. jf.:
Stenderne udi Tydskland (maatte) gribe
meget dybere udi Pungen til den Key-
serlige Værdigheds Underholding. Holb.
Anh.74. Grundtv.PS.ni.293. Det Brevskab
har han sagtens maattet gribe dybt i

Grunkerne for at faae Fingre paa. Jn^.

LB.I.86. gribe i strengene, i en har-
pe osv., (højtid.) berøre strengene for at faa
dem til at tone. Oehl.A.309. *Grib i Harpen,
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Seer! hæv din Stemmel Ing.RSE.VL152.
hun havde sin Luth i Haanden, men hun
spillede ikke, hun blot nu og da greb i

Strengene og fremlokkede et Par . . To-
ner. JFJac.I.192.

II
gribe om(kring) no-

get, (jf. gribe om, omkring sig u. bet. l.e-i)

omslutte med hænderne (osv.). Samson greb
omkring de to . . Piller. Dom.16.29. *(elver'

kongen) greb om min Haand. Heib.Poet.III.
365. *Han greeb sig med Haanden

|
Om ib

sit frodige Skjæg. Winth.HF.73. Feilb. if.:

Æsker og Daaser, hvor Laaget griber
uden om den nederste Del. SaUVlI.715.
II
gribe paa (nogen ell. noget), (nu næppe

br.) tage fat paa; fatte. Han greb paa
hende med stor Uforskammenhed. VSO.
(jf. bet. 2.2^. Han griber meget reent, falskt,

paa sin Fiolin. smsf. f jf. gribe an 4: *De
agter at gribe med mandige Arm

[
Paa

Fiinden, og Halsen ham bukke. Sort.HS. 20

Viv.
II
gribe til noget, føre haanden (osv.)

ned (op, hen) til noget (for at tage fat paa
det, tage det med sig osv.); ogs. d. s. s. gribe
efter. Han greeb til sin Kaarde. S^øi/s^.S.

58. *Da greb hun til sin Rok og vilde
gaae ind. Winth.yi.199. Greven greb sig

. . med begge Hænder til sine flenskal-
dede Tmåinger.JakKnu.GP.15. gribe for
tidlig til fadet, se I. Fad 1. gribe til

lommen, (sj.) stikke haanden i lommen 30

(efter penge). Holb.Kandst. V.l(se ovf. sp.68^^).

jf.: Hånd griber heller til røven end til

pungen (o: han er nærig). Moth.G251. ^ri-
be til, ogs. (jf. bet. 5.2): begynde paa, ind-

lade sig paa, give sig til at anvende, gøre
brug af ell. udføre noget (især: tvungen af
omstændighederne, som udvej, redning olgn.).

hånd greeb til en stattelig betænkning
(1871: fattede en Beslutning, som var
smn]!i).2Makk.6.23(Chr.yi). saa syg er jeg 40

endelig ikke, at jeg skulde gribe til Aare-
laden. Holb.Mase.1.4. Den, der af Magelig-
hed griber til Bettelstaven. Kierk.IV.139.
der maatte gribes til den ildesete Udvej
at (osv.). Kbh.yi2l920.1.sp.3. (nu sj.) m. inf.:

De toge tiltakke (o: med et dyr), grebe
strax til at flaae ået. Robinson.1.49. (fyr-
sten) greb . . omsider til at paaføre sin

Morbroder Krig. Molb.DH.IL177. m.præp.
(undertiden try^tærk) efterstillet: her er in- 50

tet andet Raad at griibe til. IIolb.HP.1.6.
Schand.TF. 11.200. For hvad skulde de
gribe til, dersom dette gik taht. Pont.F.I.
32. gribe til flugten, (jf. gribe flug-
ten (u. Flugt 1) samt bet. 5.2) søge redning
ved flugt; flygte. VSO. D&H. gribe ti'l

(visse) forholdsregler, se u. Forholds-
regel 1.2. gribe til (harens) gevær, se

Gevær 4.8. CP gribe til sværdet, vaa-
ben, begynde kamp, krig. det Spørsmaal, 60

om fremmede Potentater kunne med Bil-
lighed gribe til Værge for at beskytte
Undersaattere mod deres Regenteres Vold.
Holb.NF.II.131. I Forvirringen . . grebe
Nogle til Vaaben, Andre toge Flugten.
Molb.DR.II.255. Da rørte Nogen ved Dø-
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ren, og de grebe allerede til deres Svær-
de. Ing.EF.1.29. *hvis Eders Larer ei skal

|

Vende Jer Ryggen med Haan og Foragt,
saa griber til Syærået. IIolst.II.155. uegl.:

Erkebiskoppen . . greb . . til Kirkens Vaa-
ben: at sætte Occo i B3inå.Molb.DH.II.331.

2) rette en legemsdel ell. et redskab, der
kan folde ell. lukke sig sammen (hænder,
kløer, næb, tang osv.), mod noget (især: paa
en rask og ivrig maade), saaledes at dette

(helt ell. delvis) omsluttes og fastholdes; tage
(paa); fatte. 2.1) i alm. (hun) greb ham
i Hovedhaaret (Chr. VI: greeb hans hoved-
haar^. Jud.13.8. Nureddin taber Lampen
af Forskrækkelse. Aanden forsvinder; han
griber den hurtig igien. Oehl.A.235. *Med
Haand og Fingre griber I en Gjenstand.
Hrz.KBD.70. *han griber Pistolen og tryk-
ker løs

I

Mod Soldatens medlidende Hjer-
te. sa.D.II.i^O. Falken spredte sine Vin-
ger, (skød) skraat ned paa (duen), greb
den med sine borende Kløer. SMich.Æb.ll.
*jeg griber med Længsel, jeg ved knap
deraf,

|
min Hakke, min Skovl og min

Spade .Skjoldb.US.I.l. Løven springer op
paa Bøflens Skuldre, griber dens Snude
med Poten og . . drejer Nakken stærkt om.
Brehm.DL.I.137. jf. bet. 2.2: Han greb (0:
tog) hende paa Brystet. VSO. gribe en
streng, (nu næppe br.) anslaa en streng

(jf. u. bet. U). Leth.(1800). f At gribe
Vaaben imod sit Fædreneland (nu: gribe
til vaaben, se bet. I.2;. VSO. || i faste forb.
ogtalem.: gribe en skygge olgn., (jf. u.

bet. 1.2) se Skygge, hvad skal vi gribe og
gøre i? (vulg.) hvad skal vigøre, gribe til?

BT.'ysl924.16.sp.2. Feilb. gribe aalen
om halen, indlade sig paa noget umuligt
(fx. søge at fange et snedigt menneske), (sml.

1. Asl\ sp.28''). Moth.G251. VSO. gribe en
under armene, se u. Arm sp.82 7^^. gri-
be med hænderne (sj. med næver. Biehl.
Dq.II.374), (^CP; jf. bei.b.s) billedl: faa et

overbevisende, tydeligt indtryk af, uomtviste-
ligt (haandfast) bevis for (jf. haandgribe-
lig). det er nødvendigt at gribe en Ting
med Hænderne, dersom Skinnet ikke skal
bedrage. smst.III.89. PMøll.L412. *det er
en Sandhed . . som du gribe kan med
dine Hænder. Hauch. SK. 50. JPJacobs.
Manes.III.31. jf.: Det kan man gribe paa
med Hænderne. VSO. \\ m. tings-subj.; dels

m. betegnelsen for legemsdelen, redskabet som
subj.: *Som Aalen smutter smidig du mig
af min Haand,

|
Naar den vil gribe. Oehl.

KG.297. *For Øiet holdt han (o: Chr.IV)
Klædet,

|
Hans Høire Sværdet greb. Holst.

1.146. Møttrikken i Klodsen (paa et snit-

tøj) vil . . gribe Gængen og trække Tap-
pen frem i rigtigt Forhold til den senere
Omdrejning. Haandv.177. jf. f: Ankeret
griber eller fatter ikke (o: slipper bunden).
vAph.(1759). dels (overf.) om andre ting:

Tågen stod ikke stivnet . . storme greb
den. Hjortø. GK.9. vinden greb de visne
blade og førte dem langt bort

\ 2.2) (dial)
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omslutte noget med haanden for at føle paa
det; beføle. Moth.G2é9. vAph.(1759). især

i forb. gribe høns, ved beføling undersøge,

07n høns skal lægge æg; finde høns (se IV.

finde sp.992'^). Moth.G249. Kværnd. 2.3)

(op)fange noget (der bliver kastet, kommer
flyvende osv.) med hænderne, kløerne,
næbbet osv. En Pomerants bliver kastet

ud af et Vindue, Aladdin griber den.

Oehl.A.86. Undertiden anvendes (i lang- lo

bold) halv Gribning, d. v. s. at gribe Bol-

den efter første Opspring, og to halve
Gribninger regnes lig med en hel. Ogsaa
nævnes kvart GTibmng.DSt.1932.106. der
blev kastet brød ud til maagerne, som
greb det i luften

j
gribe i flugten, se

Flugt 2.1. gribe i grams, se Grams. 2.4)

t i videre anv.: faa, tage, skaffe sig
(som ejendom); i talem.: han vil gribe hele
verden olgn. (o : er meget begærlig). Moth. 20

G250. VSO.
3) GJ faa et levende væsen i sin magt

(egl.: ved at gribe (2) det); fange (I.l);

tage til fange; spec. (m. h. t. forbryder):
anholde; arrestere, de grebe Kongen
. . levende. Jos.8.^5. Samson gik hen og
greb tre hundrede Ræve. DomJ5.4. Heil
omringer og griiber disse Stratenrøvere.
lIolb.Tyb.V.ll. *Den Tyv, som stial Herr
Nielses Hest, |

Blev greben sidste Mor- 30

tensfest. Bagges.I.169. De fleste (katte) har
den grusomme Vane at pine deres Ofre
ved tilsyneladende at gengive dem deres
Frihed . . men altid gribe dem igen i rette

Øjeblik. Brehm.DL.I.115. jf.: hun skal jage
efter sine bolere, og ikke gribe (1871:
naae^ dem. Hos.2.7(Chr.VI). m. overgang til

bet. 4: at stiæle saaledes, at mand aldrig
blir greben, det kalder jeg at forstaa sit

Handverk, Holb.Arab.lsc. Om nogen Tyv 40

bliver greben (Chr.VI: funden^, idet han
bryder ind. 2Mo8.22.2.

4) videre anv. af bet. 3, m. angivelse (især
ved præp. i) af de omstændigheder, forhold,
hvorunder en person paagribes. 4.1) m. h. t.

forbryder, synder osv.: overraske (i en
forbrydelse, forseelse osv.) og fange;
ogs.: faa fældende beviser olgn. moden,
(de) iførte en Qvinde til ham, greben i

Hoer. Joh.8.3. Det var det samme Skielm- 50

^tycke, som jeg greeb hende Vid\.H.olb.

UHHjV.lO. Manden greb ham hos sin
Kone.F50. hun skulde . . nok klare for
sig, om hun blev „greben" (o: i at lytte).

Schand.BS.340. gribe en i en løgn I gjribe
i, paa gerningen (se Gerning 2.3^, paa
fersk gerning (se fersk sp.909'^^), paa
friske gerninger (se frisk sp.Sl^^).

||

(jf. bet. 4.2; m. afsvækket bet., m. h. t. tanke-
gang ell. (især) udtalelse, som man søger at 60
Hiandse en anden i ell. holde ham fast paa;
fange. Moth.G249. Hver Gang jeg . . gri-
ber min Sjæl i ikke at forvente Seler.
Kierk.in.32. Han greb mig snildt i, naar
ieg . . ikke talte tydelig nok eller tænkte
klart nok. Schand.O.II.195. gri b e en i hans

ord, tale, (nu næppe br.) blive opmærk-
som paa noget i hans tale, som kan bruges
til bevis imod ham (jf. II. fange 3.2^. VSO.
4.2) refl.: uventet og pludselig blive op-
mærksom paa, at man handler, tæn-
ker ell. føler paa en vis maade. jeg gri-
ber mig tit i at lee af mig selv. Mariane.
Overs.afRahb.(l 798).ll. UlrikFrederik greb
sig enkelte Gange i at beundre hende som
en fremmed, ham ubekendt Person. JPJac.
1.174. Hun greb sig idag hele Tiden i at
sidde med lukkede Øjne.Bang.L.SW. jf.
(sj.): Mennesket taber ofte Traaden, gri-
ber sig ofte paa Vildspor. HNClaus.UT.12.
II
holde inde med, undertrykke en hand-

ling, tanke ell. følelse, idet man bliver sig

den bevidst; tage sig i noget. Jeg griber
mig i jnm\TedQ.RGandrup.JD.19. især i

udtr. gribe sig i det: Goldschm.V. 83.
Hovmodsdjævelen var i hans Krop; den
sang i ham. Han greb sig i det. Schand.
TF.IL114.

5) overf. anv. af bet. 2 og 3; m. abstr. obj.

5.1) (jf. u. bet. 1.2 og 2.i; poet.) frembringe
(toner) paa et strengeinstrument ved greb i

strengene, (han) søgte . . at gribe vilde,
phantastiske Toner i Strængene. Oehl.AG.
136. *Øresønderrivende Akkorder

| har
jeg grebet i dens (o: en guitars) falske
Strenge. Fønss.l lyseNætter.(1898).8. 5.2) m.
h. t. noget, der ligesom tilfældigt ell. pludse-
ligt tilbyder sig (for atter at forsvinde); især
m. h. t. chance, forholdsregel, pludselig ind-
skydelse olgn., som man benytter, søger at
drage fordel af m. m. (jf. gribe til u.
bet. 1.2j. *0 grib, o føl det (o: øjeblikket)

førend det forflyder I Ew.(1914).I1.197. han
(opnaaede sin hensigt) ved snildt at gribe
og benytte heldige Vilkaar. Mo?&.i)S^.JJ.

47. Greven . . havde besluttet at gribe .

.

voldsomme Forholdsregler. Gylb.lll.163

(jf. ogs. u. Forholdsregel 2). Efterretningen
herom blev greben med dyb, veemodig
Deeltagelse. H.CAnd.Breve.II.695. Frk. D.
greb Lejligheden til at sige Farvel. Pon^.
BM.46. gribe anledning af noget, se

Anledning, gribe flugten, se Flugt 1.

gribe offensiven, se Offensiv. || i forb.
m. ud af. en lille Historie . . greben lige
ud af Hverdagslivet. LFeilb.SS.300. D&H,
være grebet (ud) af luften, se Luft.

5.3) (nu 1. br.) tilegne sig (en opfattelse,

en lære osv.); ogs.: opfatte; begribe; for-
staa. Ikke at jeg naver allerede grebet
det (o : den rette tro og den dermed sammen-
hørende fuldkommenhed tænkt som et kleno-

die), eller er allerede fuldkommen; men
jeg jager derefter, om jeg dog kan gribe
det, efterdi jeg og er greben af Christo
Jesu. Phil. 3. 12. *de Catolske Nykker;

(

Grebbet af een ung Papist. Ci^.ca. i 7iO.
(NkS40820.91). at have grebet Sandheden.
OeconT.Y.lU. Romantikeren forstaar ved
i umiddelbar Anskuelse og Anelse (In-

tuition) at gribe Helheden. GeorgChristen-
8en.Litteraturhist.lI.(1916).112. kan du gri-
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be (o: begribe, forstaa) den (o : den vittig-

hed)? I)&H.i„Gaåespr.%
6) (især iD) næsten kun m. tings-suhj.:

faa magt over; overvælde; betage (3).

den kriig i Gibea, som blev ført imod
uretfærdigheds børn, skal ikke gribe dem.
Hos.l0.9(Chr.VI). Udøs din Harm over
dem, og lad din brændende Vrede gribe
åQm..Ps.69.25. *en Anelse, der greb med

angrihe (en fjende). St.tEsth.l6.12(Chr.VI;
1871: angribe;*. *Som Ulven, den glub-
ske,

I
Du dristigt gribe an.Winth.HF.127.

(han) mente, det var saa en vovsom Sag
i Nat og Mørke at gribe en fremmed By
Rn.JFJac.1.36. Feilb. overf.: Naar een gri-
ber Philosophien an, saa griber hånd mig
an paa min Ære. Holb.Er.lII.l. *Jeg hav-
de fast besluttet det, men vidste ei, hvor-

Styrke
|
Mit danske Folk. Hrz.AN.339. lo dsin

\
Jeg rigtig skulde gribe den Lilles

trods Theater, Baller og Concerter gribes
(jeg) af Hjemvee. Kofoed-Hansen.DL. 59.

en Aand griber (Chr.VI: griber fat paa^
ham, og strax skriger hsm. Luc.9.39. Bæ-
velse og Forfærdelse havde grebet dem.
Marc.l6.8(SkatRørd.). en almindelig Panik
har grebet Børsen. Ludv.

\\
fremkalde

stærk deltagelse, medfølelse hos en;
gøre stærkt indtryk paa; bevæge; op-

Hjerte 3in.Winth.VI.34S. jf. gribe an 3:

han famlede sig møjsomt frem til at finde
det Punkt, hvorpaa han skulde gribe hver
Enkelt (af eleverne) slu. Schand.TF.II.éOO.
6. t (jf. angribe 6^ om stærk indvirkning af
forsk, art; dels om ydre paavirkning: virke
ødelæggende paa; svække. Asbesttraa-
derne gribe . . Huden an og giører den Saar.
LTid. 1738. 178. »Snart greb os Mangel,

tage. Deres søde Brev greeb mig i Aftes. 20 snart en Trop af Fiender an. Bagges.NblD.
KMRahb.133. *Nattergal-Røsten (skal)

Gribe ham med Melodiernes Ma.gt.Erz.
GB.3. hans Ord greb alle (om Hj ærtet).

D&H. (være) greben, (være) meget op-
taget, sjælelig paavirket af noget. Da Fru S.

hørte Franziskas Fortælling, blev hun
usigelig greben og rystet deraf. Hauch.IV.
330. Hendes Majestæt er saa dybt greben
over Madames Død, at hun er gaaet til

37. dels (jf. bet. 6) om aandelig indvirkning

:

paavirke stærkt; gøre indtryk paa;
bevæge; røre. See eengang hvor det Ord
greb ham an hånd kand icke tencke paa
denne Ulycke uden Hierte-Sorg. KomGrøn-
neg. 1.367. Han forstaaer den Kunst at
gribe Hiertet og Samvittigheden an.VSO.
1.163. *lidt mat, en Smule grebet an | Af
Skrivelsen, jeg nys har skrevet. Ifr^.Z).

Sengs. Schand.IF.83. Ordets Virkninger, 30 III.45. 6. (nu 1. br., jf. dog S&B.) refl.: an
naar en født Taler, personlig greben, læg
ger sin Sjæl i det. MHamm.FK.4. part.

gribende b7'ugt som adj.: naar han holdt
sin Tale i Kordøren, var det . . gribende
at høre ham forkynde Ordet. Birkedal.O.
11.81. en gribende højtidelighed

j

7) i særlige forb. m. adv. ell. trykstærk
præp. (om andre forb. m. adv. og præp. se

især u. bet. 1). 7.1) gribe an (de trans. anv.

strenge sig; gøre sig umage; gøre sit yderste;
lægge sig i selen (jf. angribe 7). Holb.Rex.
II.5. *Acteurerne giør saamænd Alt, hvad
de kan.

|
Saae De, hvordan Frieren greb

sig an? Oehl.SH.3 9. Landets Prækestole
greb sig an. Alle gode Hjem i Landet
dannede Carré'er. Hele den velsindede
Literatur gav Saint. Brandes.XV.195. i vi-

dere anv.: være spendabel; flotte sig. Moth.
gaar tilbage paa bet. 2) 1. f til bet. 1: tage 40 G250. den Gang greb Gnieren sig ret an.
fat i ell. paa (jf. angribe 1). gribe fast an
i for at holde sig. vAph.(1759). jf. angribe
2: Nøglen vil ikke ret gribe an.VSO.1.163.
2. t d. s. s. angribe 3. gribe sin hovedstol
an. Moth.G350. 3. begynde udførelsen af no-
get (jf. angribe 4=). siden greeb hånd For-
standeriet og Regieringen an igien. Slange.
ChrIV.144. Maaskee de havde givet os
flere os" bedre bestemmede (regler), om

VSO.I.164. mine nye Livreer . . ere pom-
peuse . . Jo jol Obersten har grebet sig
an. CBernh.1.109. jf.: denne lurvede Øl-
tapper-Sønlighed, som griber sig an til

at tage fem fedtede Gylden af Butiks-
skuffen (og give moderen dem) og natur-
ligvis føler sig som en Velgjører. PEBen-
zon.S.163. 7.2) gribe for sig, (til bet. 1) ud-
strække hænderne for at føle sig frem (i

de havde grebet Verket an efter den Me- 50 mørke, blinde olgn.), for at opfange et stød.

thode, som hær bruges. Høysg.S.a5*'. det
(er) klart, at det let Udførlige gribes an
før det Vanskeligste. Hjort. Valg.38. nu især
(talespr.) i forb. som gribe en sag an,
tage fat paa, begynde paa en sag (i alm.
talespr. næsten kun i forb. m. en maadesbe-
stemmelse). JRPaulli.SB.70. Thomas de
Aqvina greb Sagen an paa nye, og ud-
ryddede dend Misbrug af Grunden. LTid.

afbøde et fald olgn. Den stakkels Gaase-
pige greb for sig, idet hun faldt, ilC^ndt.
VI.170. MO. Ofte lynede Ringe for hans
Øjne, og han greb for sig i den Tro, at
det vår Glugsprækken, han havde for sig.

SMich.Æb.54. 7.3) gribe forud, (til bet.l;

sj.) d. s. s. foregribe, forudgribe. Men jeg
griber for meget forud i min Historie;
jeg vil atter gaae tilbage. Blich.(1930).XII.

1735.397. naar man griber Tingen ret an. 60 33. 7.4) gribe frem, til bet. 1. hans Haand
Skuesp.IIIl.46. hun (vidste) ikke, hvordan
hun skulde gribe det an. Schand.UM.83.
I har grebet den Sag forkert an. Pont.LP.
V.16. f m.refl. hensobj.: gribe sig Landets
Sag an med Alvorlighed. Mall.SgH.395.
4. (nu kun arkais. ell. dial.) gaa løs paa;

greb frem og berørte hendes vaade, glatte
Hud. SMich.Æb.33.

|| spec. (vet.) om hestens

lemmer: (kunne) bevæge kroppen godt frem,
have en jordvindende bevægelsesevne (jf.frem-
gribe^. Forlemmets Evne (d: hos en hest)

til at gribe frem afhænger af og tiltager
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med Skulderbladets (Bovens, Skulderens)
Længde og mere eller mindre skraa Stil-

ling. LandmB.IL179. 7.5) gribe ind, (til bet

1) især i fig. anv.: 1. fx. om tandhjul

olgn.: passe ind i noget (og sætte det i be-

vægelse), tandhjulene griber ind i hinan-

den
i

TeknMarO. 2. gribe ind i hin-
anden olgn., CP overf., om to ell. fiere for-

hold: lusnge sammen; være afhængige af
hinanden; danne et (sammenhørende, sam-
virkende) hele. de forskjellige Arbeider .

.

gribe ind i hinanden, understøtte hin-

anden. ilfynsf.t7ons^rJ^. Historien er ikke
en løs Billedrække, men en Række Kjends-
gjerninger, som gribe organisk ind i hver-
andre. iScAawrf.^^JPo. En anden Aarsag
til Skyer og Nedbør hidrører fra, at Luft-

strømme af forskellig Retning og Tempe-
ratur griber ind i hinsniden. Frem.DN.164.
3. blande sig, tage del i en virksomhed, et

forhold for at ændre dens forløb, dets natur

(jf. Indgreb, indgribendej; dels om prak-
tisk, virksom indvirken: Paverne havde . .

ei kunnet gribe betydeligt ind i den .

.

danske Kirkes Styrelse. Molb.DH.Il. 98.

dette Menneske, der saa grusomt havde
grebet ind i mine kjæreste Forhaabnin-
ger. Gylb.IX.185. friske stridskræfter greb
ind i kampen

j
abs.: Sygehuset har rin-

get til Sagfører P., at nu var det bleven
uundgaaelig nødvendigt at „gribe ind".
Derfor er det han og Fruen er kommen,
og nu skal det (o: en operation) altsaa

gaa for siglBuchh.UH.25. Storkapellanen
var (alm.: havdej grebet ind. Bergstedt.J.
79. dels om indvirken af mere ubestemt ell.

aandelig art: naar engang Noget griber
ind i hans stillere Liv, som ikke er efter
hans Sind (ophidses han). Mynst.Tale.(1853).
16. (S. Kierkegaard) har grebet alvorlig
ind i mit Liv og kostet mig en ikke liden
Sjælekamp. Det var, da hans „Øjeblikke"
bankede paa ogsaa hos mig. Birkedal.O.
11.86. De aandelige Strømme fra de store
Kulturlande gribe bestemmende ind i dets
fD : et lille lands) Tankeliv. Høffd.DF.l. abs.

:

Døden . .griber pludseligen ind, og . .

river de Elskende fra hinanden. Mynst.
Betr.L173. dels (nu næppe br.): ved sin ind-
blanding gøre skaar i (borttage en del af)
noget; gøre indgreb i. vAph.(1759). Det
OTiber ind i Menneskets naturlige Rettig-
heder. MG. gribe ind i Eens Embede, Ret-
tigheder, smsf. t m. hensobj.: gribe én ind
i sin bestilling. 3fo<A.6r^5i. (man er ikke)
sindet i nogen Maade at gribe Vedkom-
mende, som Forvaltningen . . er over-
draget, ind i deres Rettigheder. ilfB.i 7.95.

589. VSO. 7.6) gribe om sig, til bet. 1 (jf.

fribe om u. bet. 1.2j. 1. (nu sj. uden for
ial.) om person: d. s. s. gribe omkring sig.
MO. S&B. især overf: give sig af med, be-

fatte sia m. noget; især i udtr. for at man
gaar for vidt, „vover sig for langt ud",
(denne pige) var just dend rette Smek-
filken for min Kammertiener, og Hof-

mester, og naar de Knegte bliver for al-

vor forliebte, saa griber de forvidt om
sig. KomGrønneg.JIl.345. Jeg er sindet at
regiere min Øe uden at give noget af min
Ret bort og uden at krænke andre ved at
gribe for vidt om mig. Biehl.DQ.IV.140.
Han griber meer og meer om sig (o: til-

tager sig mere myndighed osv.).MO. I (o:

husmændene) tar Kørslerne selv . . — Ja,
10 den er Satme rejtig . . Men hvordan Dæ-

len skal vi arme Stempere ku grive saa-
dan om vos. Gravl.Yoksebro.(1928).17. 2. m.
tings-subj.; især om noget skadeligt, ødelæg-
gende (sygdom olgn.): faa større udbredelse;
brede sig. Ilden greeb videre om sig. Holb.
Hh.ll.409. Forslag til at forekomme at

Pesten ey i et Land videre skal gribe
om sig. LTid.1723.366. Den om sig gri-

bende Kongemagt mødte . . ingen synder-

^ lig Modstand. Allen.I.31. Gjendøberiet (har
ikke) grebet synderligt om sig endnu. HF
Ew.JF.1.321. S&B. 7.7) gribe omkring sig,

(til bet. 1 ; 1. br.) famle omkring; føle sig for,

gribe for sig i alle retninger (jf. gribe om-
kring u. bet. 1.2, gribe om sig 1 u. bet. 7.6j.

Manden (blev) forskrækket og greb om-
kring sig. Buth.3.8. jf. MO. 7.8) f gribe (en
pige) over, have samleje med; beligge. Moth.
G251. 7.9) gribe til, til bet. 1 (jf gribe til

30 noget u. bet. 1.2J. 1. (71U 1. br.) hurtigt om-
slutte (og fastholde) med hænderne osv. *Jeg
griber til, men faaer kun Skyggen udi
B.ændeT.Holb.Mel.II.2. Han greb hastig
til, og holdt hende. MO. S&B. 2. hurtigt og
resolut sætte sig i besiddelse af noget, mod-
tage, gaa ind paa et tilbud olgn.; slaa til.

Tøv endelig ikke I . . Man maa gribe til,

naar man nærmer sig Lykkens Top. Schand.
IF.164. Da han . . modtog et Tilbud . .

40 om at tiltræde Stillingen som Redaktør
af Fyens Stiftstidende, greb han til. Bran-
des.II.142. 3. t gribe til med en, hjælpe
en. Moth.G251. 7.10) i forb. m. ud; til bet.

2.3, i udtr. gribe (en) ud, (sport.) i kricket:

gribe bolden, der er ramt af slaaerens bold-

træ, inden den har berørt jorden, og derved
fortrænge slaaeren fra hans post ved gærdet.
Slaaeren (er) grebet ud. Gymn.II.46. \\ om
udtr. som gribe ud af (luften), se u. bet. 6.2

50 (og Luft;.

Oribe-, i ssgr. især— hvor intet nærmere
angives ndf. — til gribe 1 og 2. -bræt, et.

[1.2, ,;/. 5.1] (nu næppe br. Grib-. VSO. (u.

Gribspaanj. Larsen, jf. Grebbrætj. 1) træ-

plade paa den øverste flade side af et strenge-

instruments (fx. violins, guitars) hals, hvor-

paa venstre haands fingre ved tryk forkorter

strengene. Heib.Pros.IX.538. MusikL.1.295.
Han summede paa Guitar, hans venstre

60 Haands Fingre krøb paa Gribebrættet,
hæftede og slap. JVJens.EE.87. 2) f samt-
lige tangenter paa et klaver, orgel; klavia-

tur. LTid. 1744. 530. MusikL. (1801). 134.

•hale, en. (jf. ty. greifsehwanz ; zool.) hale,

der kan gribe fat om noget. Brøleaberne
har . . en meget lang, muskelstærk Hale,
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en Gribehale, der kan snoes fast om Gre-
neiie.BMøll.DyL.1.24. den finneløse Gribe-
hale hos visse, mellem Tang levende
^sialeiisk. SaUX.6?3. -mstmment, et.

[1.2; jf. 5.1] cT strengeinstrument som guitar,

mandolin, lut. Musikkat.121. -jord, en. se

Gribsjord.
gribelis:, adj. adv. d. s. ell. -t ell. (f)

-en _(M.othM256). {ænyd. d. s.; jf. ty. greif-

lich; sj.) som kan gribes; især i flg. anv.:

1) til gribe 2.1 ; egl.: som kan gribes med
haanden; i videre anv.: klar; tydelig; haand-
gribelig. Moth.G2o5. *Hvad om de stundom
toge Riim for Digt,

| Det gribelige for

begribeligt. Bagges.V.72. 2) til gribe 6.2.

naar (saa I ham) forsømme nogen gribe-
lig Leilighed til at nyde Glæden? Pram.
JESch.307. 3) til gribe 5.8: letforstaaelig;

letfattelig, jf.: Don Quijote . . er den naive
Riddersmand, der har overlevet sin Tids-
alder . . han har Karikaturens sikre, let

gribelige Profil. Brandes.VIII.428.
Crribenasse, en. se Gribbenille.

Grriber, en. til gribe; især: 1) (især

sport.) til gribe 2.3; person, der griber en
bold olgn. Stokkeren (d: i kricket) . . skal
være en god Griber. Gymn.II.72. 2) (jæg.)
til gribe 1 og 2: en rovfugls fod; fanger
(2). OrdbS. 3) til gribe 1 og 2, om maskin-
del olgn., der gy-iber fat i ell. om noget, fx.
om flad jærnhage paa cylinderen i en bog-

trykkerpresse, der griber fat i arkene, der
ligger paa et mod cylinderen vendende skraa-
plan (OpfB.UI.533. Sal.UII.566), om^ en
slags roterende skytte paa visse symaskiner
(Sal.XVI.1126). jf endvidere: Herrecykle
. . Frihjul med ny Griber. PolitiE.Kosterbl.

'Vsl922.2.sp.l. Cykleforhjul . . paa en af

Egerne en Griber til en Kilometertæller.
smst-'°lil922.3.sp.l. Sølvdameur . . indfattet

i Griber, til at spænde om Armen, smst.^^/^

1924.1.sp.l. 4) (sport.) til gribe 2.3: bold,

der (let) kan gribes (jf Gribert 1). Bolden
sendes langs Jorden, ikke til Vejrs som
en Griber. Gymn.II.69. Oribe-reaskab,
et. (zool.) redskab (hænder, kløer osv.), hvor-

med noget kan omsluttes og fastholdes. BMøll.
DyL.1.5. billedl.: Skolen (maa) give (bør-

nene) de aandelige Griberedskaber. Kbh.
^^Ibl913.5.sp.5. Oribert, en. ['gri-'varÆ,

•griu'art^] ftt. -er. {sideform til Griber; især

barnespr.) \) d. s. s. Griber 4. 2) visse steder

navn paa en leg, bestaaende i, at en af del-

tagerne giver bolden op og slaar den ud i mar-
ken til de andre deltagere, for hvem det gæl-
der om at gribe den, hvorefter griberen afløser

slaaeren. DSt.1922.104. Oribe-skoTl, en.

kasseformet skovl (paa en gravemaskine)
m. oplukkelig (underkæbelignende) underdel,

der er forsynet m. gravetænder. OpfB.^13.
210. -strop, en. ^f -stroppe. Funch.MarO.
11.54). ^ strop, der anvendes til at fast-

gøre en blok olgn. i takkelagen. Scheller.MarO.
-tand, en. (zool). Bagved Gifttænderne
Hios brilleslangen) sidder flere krumme
Gribetænder. BMøll.DyL.IlI.67. -tang:.

en. spec. (zool.): tanglignende griberedskab
hos visse insekter (fx. ørentviste). Prosch.
DyrerigetsNaturhist.(1851).243. Frem.DN.
689. -traad, en. (bot.) traadformet legeme
(paa visse planter), der ved berøring med
noget lægger sig omkring dette; slyngtraad.
Warm.Bot.118. .

t Orib-falk, en. [1.2] (m. h. t. oprin-
delsen jf. Gamfalk og Gerfalk; sml. Gribbe-

i_o falk) jagtfalk. vAph.(1759).
Oribinille, en. se Gribbenille.

t €rrib-kong:e, en. [1.2] kongegrib,

Sarcoramphus papa III. (jf. Gammekonge^.
LTid.1745.554.
Gribs-, i ssgr. til II. Grib (se II. Greb

1.3^, angivende, at man frit kan tilegne sig,

foretage sig noget \\ af anden oprindelse er

vistnok Gribsmutter, -fangst, en. (fisk.)

i Middelfart: fri fangst af marsvin, der
20 maa drives af ethvert medlem af marsvine-

jægerlavet for egen regning efter den egent-

lige marsvinejagts ophør (2 febr.; jf. -jagt^.

Sal.V.91. \ -gilde, et. {vel dannet efter

Gribs-gods, -jord; arkais.) hvergang en
(græsk) Konge døer, skal Væringerne have
Gribs-Gilde (gengivelse af poliitasvarf, jf.
Fritzner.II.944), det vil sige, at da har de
Lov til at gaae ind i alle Skat-Kamrene,
og tage hvad de kan faae Fingre paa.

30 Grundtv.Snorre.III.72. -gods, et. (nu kun
dial.) hvad enhver har lov til at tage, afbe-

nytte olgn. Moth.G256. Man farer gemen-
lig til dermed (o: m. indbjærgningen af
enghø) længe før Tiden, ret ligesom det
var gribs Gods. Cit.ca.l760.(RibeAmt.l912.

287). man rystede Sækkene . . og gjorde
Guldet til Gribs-Gods for dem, der kom
bag efter. Grundtv. Saxo. 1. 101. (skov og
strand) der skulde glæde og fornøje Tu-

40 sinder af modtagelige Sind er nu bleven
Gribsgods for nogle faa Individer. Aakj.
PL.85. Feilb. -jagt, en. (foræld.) d. s. s.

-fangst. Handels- og Industrie- Tid. 1835. 48.

-jord, en. (ogs. (til gribe 2.4; nu næppe
br.) Gribe-j. (foræld, ell. dial.) jord, som
ikke var rebet, og som man frit kunde tage

af til opdyrkning; nu (dial.) om del af fæl-
ledmarken, som indtages og opdyrkes (jf. II.

GrebSj. Gribs-: Moth.G256. ADJørg.IV,
50 371. SoUX.121. Feilb. Gribe-: DL.1—18

—1. Baden.JurO.I.198.
gribsk, adj. [gribs^] {ænyd. d. s.; afi.

af gribe; jf. jy. gribs, gridsk (Feilb.), nt.

greepsch, som der gribes efter; sml. ogs.

gridsk; dial., 1. br) (for) ivrig til at gri-
be ell. snappe noget. Hvad kan undgaae
hans gribske Hænder? VSO. (jf. gribe 2.3

og 7.10:; (han kunde) faa sig no'en Klø
med det første, han var ogsaa blevet saa

60 gribsk i Kricket i den senere Tid. Thit

Jens.J.32.

Gribs-mntter, en. {vel fra nt., jf.
7it. mudder gripsch; maaske til gribsk; jf.
ogs. nordsjæll. mutter-grib-an, jordemoder
(OrdbS.); jy.) spøg. benævnelse for jorde-

moder. Blich.(1920).III.25. Feilb.
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t Orib-spaan, en. til gribe I.2: d. s. s.

Gribebræt 1. Moih.G255. VSO.
Crrid, subst. [gria] {optaget fra oldn. griO,

sideform til æda. gruth, fsv. gruj); oprindelse

uvis; foræld, (hist, jur.)) personlig sik-

kerhed (fred), der blev tilstaaet (fx. en

drabsmand) for en begrænset tid. Moth.

G257. Scharling. SverrePræst. I. (1888 ).l 99.

477. *De fældte Grændel med stærke Ord,
I ,^ _„ ^„ ^ ^ . ,.,

ej så gav de ham Giiå. Børd.B.l 9. SaU 10 ital. grifio fra lat. gryps, grypus, gr. gryps

gjerige efter dette Lam. LTid.1727.699.

t g;ridslielig(en), adv. {ænyd. d. s.) som
adv. til gridsk; til gridsk (1 og) 2: Moth.
G225. *Mig aldrig Verden har saa gri-

skelig Sint2iStea.Kyhn.PE.il. til gridsk 3;

Moth.G225.
I. Grif, en. [grif] flt. -fe (Stilart.Sl) ell.

-fer (MO. D&H.). {ænyd. d. s., glda. gryph
(Dyrerim.lO); ligesom ty. greif (oht. grif(o)j,

VIII.818.
sridsk, adj. [gris^, prov. (ell. dial.)

qresg] gridsk. Moth.G225. jf. Feilb. intk.

og adv. d. s. ell. (sj.) -t ( VSO.). {ænyd. gridsk,

gredsk (i bet. 1-2), glda. gresk (i bet. 3:

Brandt.RD. 1. 28); til isl. gria, heftighed,

mht. grit, begær (om oldn.(?) grid se Lex
Poet.203); besl. m. graadig; formen gre(d)sk

skyldes vistnok sammenblanding m. et andet

(bet. 1), maaske egl. fra hebr. (og sa. ord
som Kerub ^' sa. ord som I. Grib) 1) (jiu

især herald.) fabeldyr, oftest med under-
krop og hale som en løve og hoved, hals og
vinger som en ørn (jf. I. Grib 1). Det 4de
(felt i Erik af Pommerns rigssegl) præsen-
terer en Griff, som det gamle Pomerske
YSia.ben.Holb.DNB.627. en Grif eller Garn,
som i to Dage sad paa Hallebierget ved

ord, jy. gresk, græsselig, no. gresk, ttsce^Z- 20 Byen (0: Gemsø i Skaane), indtil Indbyg-

ran^, ypperlig, der gaar tilbage til mnt.

gresen, gyse (jf. mnt. gresselig samt græs-

selige; sml. gribsk) 1) (nu næppe br. i rigs-

spr.) om dyr: grum; glubsk; blodtørstig.

LTid.1724.356. *Da sprang en Ulv af Krat-

tet — gridsk, og grusom. Ew.(1914).IIL38.

VSO. ^Styrter . . den gridske Tiger (ikke)

paa sit Rov? Hrz.D. 1.3. et gresk dyr.

i'eilb.(u. gresk). 2) om mennesker: grum;

gerne gave den en Tyr til Priis. Suhm.
Saml.11.115. *„Hvad hedder du?« —„Grib
var mit Trællenavn."

|

— „Saa kald dig
Grif, og lad en vældig Grif

|
. . male paa

dit Skiold.« Oehl.HJ.89. PBGrandjean.He-
raldik.(1919).151.

i|
{vist som forkortelse af

Hippogrif (jf. Ing.RSE.VII.267,277 samt
Gangergrif); sj.) om stje7'nebilledet Pega-
sus. *Med Lyren flyer Begeistrings Grif

vred. 2.1) (nu kun dial.) m. h. t. karakter: 30 i Nord,
|
Hvor Dragen over Solvei-Polen

haard; barsk; umenneskelig; grusom.
*du gridske Skioldmø, |

Som følger Kæm-
perne i Striden. Oehl.ND.362. Bietz.2U
(skaansk). 2.2) f m. h. t. sindstilstand: meget
vred; rasende; forbitret. Hånd er gridsk

på bdim. Moth.G22S. Han var saa gridsk

paa mig, at han anfaldt mig i Alles Paa-
syn. VSO. jf.: Han anfaldt dem med en

truer. Ing.RSE.VII.266. Den Fugl (0: ro-

merørnen) staar for mig som den store

Grif blandt Stjærnebillederne. sa.('(Trwnd<v.

Breve.225). 2) f d. s. s. I. Grib 2. *den
slugne Griff sig til det Aadsel nærmer,

|

Hvorpaa hver graadig Fugl og Dyr kand
sette Foå. Falst.0vid.l8. *Tityus maa stæd-
se glæde

|
Griffen med sin Levers Mad.

Clitau.PT.102. *Det var et Lyn fra ufor-utrolig Gridskhed. smsf. 3) (uden for dial.

især o; meget begærlig ell. ivrig (efter 40 modet Tordensky,
|
Der sneg sig over

noget); graadig (2); i alm. spr. nu næsten Hovdet mig, som kulsort Grif,
|
I lysblaa

' .... ..« Luft, og traf — men ikke dræbte mig.
Oehl.KII.130._smstJI.42. \\billedl. (jf. u.

kun m. h. t. penge, bytte olgn. (jf. penge-,
byttegridsk/ *De (0: fjerene) skal herefter

varme mig.
| Saa plukkede han gridsk den

Arme (o: en edderfugl). Ew.(1914).III.213.
*En Tinskaal gaaer fra Haand til Haand,

|

Og gridsk man af den drikker. 5oZsi.I7.

86. hvor Spørgsmaalet var om Udgifter,
var han karrig, hvor det drejede sig om
Indtægter, var han grisk. KrErsl. KL.
jf. : Dag for Dag blev den gruelige Smitte
griskere og griskere i sit Ta.g.JPJac.11.
376.

II
i forb. m. efter ell. (nu især dial,

se Rietz.214 (skaansk). Feilb.) paa. Hånd
er gridsk derefter. Moth.G225. For kort
siden lod det til, I var saa gridsk paa den
(o: en hoppe). Det er et deiligt Bæst. Rahb
(Skuesp.XII.299). Han er meget gridsk

I. Grib 2). *Brat Tvivlens Grif sin

Hjertet slsiSier. Ina.DM.156. *Dybt hugger
Sorgens Grif

|
Sin Klo i Hiertet mig.

Hauch.DV.I.126. jf.: skjøndt Tanken om
at miste Annunziata, som en Prometheus-
grif piinte mig med sit skarpe Næb.ifC

55. 50 And.I.176.
II. Qrif, et. se II. Greb.
Oriffel, en ell. (nu sjældnere) et (Holb.

Stu.1.9. Funke.(1801).IL7. „nu alm. af Det-

kjøn«. Levin. „dagl. Tale«. D&H. ORung.
VS.83). ['gref(a)l] flt grifler, {laant fra ty.

f
riffel (oht. grifilj; fra lat. graphiolum,
im. til graphium, gr. graphion, grapheion,

til gr. gråphein, skrive; jf. grafisk) 1) om
skriveredskab. I.1) (nu kun foræld, ell.paa Studeringer, efter Penge. VSO. saa

lorbittrede vare de, saa gridske paa Kam- 60 Aøjfid.; egl. metalg'ravstikke til indrids-

pen. Blich.(1833).n.62. *(^ho/folk) krybende
for Gunst,

|
Kun efter Vinding gridske.

PalM.TreD.55. en, som er gridsk paa Pen-
ge. JForchhammer. Tre Komedier afPlautus.
(1884).202. gridsk paa Lærdom. D&H. jf.
bei. 1: Ulvene (er) meget gridske og

ning af skrift paa vokstavler olgn. (stylus);

oqs. om pen og lign. skriveredskaber (jf.

Brsenågriiie\).Moth.G257. ligesom en Skri-

ver tavle udi Størrelse og Vigtighed over-

gaaer et Griffel, saaledes . . overgaaer
Jomfruens Dyd . . mine Dyåer.Hotb.Stu.
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I

1.9. *daglig sætte sig hans Lærlinge
|

Med Pergament og Griffel ved hans Fød-
der. Oehl.EA.306. *(et) Idyllisk stille Liv
. .

I

Paa hvilket Muserne med Griflen
pege. Hrz.AN. vin. tag dig en stor Tavle
(Chr.VI: roldej, og skriv derpaa med
Menneskers Griffel (Chr.VI: stiil). Es.8.1.

II
i hilledl. anv., især i udtr., der betegner

skriftlig virksomhed, forgjæves forsøg-
te han med Sandhedens Griffel at ind-
prænte Begrebet om den menneskelige
Villies Attraae til det Gode i Christians
I{ierte.Eiv.(1914).IV.26. Historiens Grif-
fel skriver det med uudslettelig Skrivt.
Mynst.Betr.1.331. Den kritiske Griffel for-

nemmes (over for dette digt) stiv og pe-
dantisk mellem Fingrene, man lægger den
et Øjeblik for helt at give sig hen i den
klingende Strofe. HAhlmann. DF. 94. jf.:
*Saga med sin Griffel tro skal male

|

Dit . . Billed paa sit Skjold.Wmi7i.ZJ08.
1.2) (især skol.) tynd stang af forholdsvis

hlød skifer til at skrive med paa (skifer)-

tavler. CPRothe.MQ.II.275. YareL.(1807).I.
411. Griffelen hoppede og sprang i sit

Se[\ga.rnsbsiRnd. HCAnd.y.250. det virker
gjerne paa mig rent physisk — som naar
en Dreng sidder og ridser med Griffel

paa en Tavle; det ligefrem hviner i mine
Øren. JakKnu.GP. 138. OpfB.^ 1112.37. Ij

(sj.) som stofbetegnelse (jf. Griffelskifer).

Den gamle Elverkonge lod sin Guldkrone
polere i stødt Griffel. HCAnd. VI.6.

\\
(sj.)

hilledl. Kontoristen, en lang, tynd Griffel

med tilspidset Hoved. Pont.M.82. 2) (bot.)

den mellemste, stilkformede del af
støvvejen i en blomst (stylus). Træearter.

(1799).316. Drejer.BotTerm.89. Warm.Bot.
535. S) om udvækst olgn., der i form min-
der om en griffel (1). 3.1) (anat.; jf. Griffel-

fortsættelse, -udvækst) lang, tynd udvækst
fra en knogle (Processus styloideus); især om
tindingebenets fortsættelse. Frem.ML.264. 3.2)

(zool.) lang, tynd udvækst paa visse insek-

ters bagkrop (jf. Halegriffel). Schiødte.Dan-
marks'Eleutherata.I.(1841).46. D&H. Orif-
fel-, i ssgr. især — hvor intet andet ndf.
angives — (bot.) til Griffel 2. -del, en.

i hest. f. spec. om den nederste del af en

griffelstøtte (pars stylina). Drejer.BotTerm.
97. -draffer, en. 2( plante af valmue-
familien, Stylophorum. Kiærbøll.FB.429.
-fod, en. den stærkt opsvulmede nederste

del af griffelen hos visse planter (stylopo-

diumijf.-pude). Drejer.BotTerm.87. Warm.
Bot.589. -fortsættelse, en. (anat.) d.

s. 8. Griffel 3.i. Panum.267. -hale, en.

d. s. s. Frøhale 1. SaUX.126. -holder,
en. [1.2] (skol.) holder til at sætte paa enden

af en griffel. S&B. D&H. -hul, et. [3.i]

(anat., nu næppe br.) aabning i kraniet bag
griffelen (foramen stylomastoideum).jf.Grii-
felhul-pulsaare (o: arteria stylomastoi-

dea). Anat.(1840).!. 554. -hus, et. [I.2]

(skol, især dial.) foderal til grifler olgn.;

pennalhus. IIaandgern.388. Feilb. -kanal,

VII. Rentrykt 12/9 1924

en. kanal, gang i det indre af en blomsts

griffel. Lange.Flora.xxxviii. -pnde, en.
den honningdannende griffelfod hos skærm-
planter. MentzO. Bill.203. -skifer, en.
[I.2] (mineral, ell. 11) blød lerskifer til frem-
stilling af grifler. VareL.^281. -stotte,
en. sammenvoksning af griffel og støvdragere
til et støtteagtigt organ hos visse planter (jf.
-dei;. Drejer.BotTerm. 96. Warm.Bot. 696.

10 -tag;, et. forening af støvknapperne og ar-
ret hos planter af svalerodsfamilien. Drejer.
BotTerm.97. -ndvækst, en. (anat.) d. s. s.

Griffel 3.i. Panum.595. Sal.IX.48. grifle,
V. [igrefla] -ede. {afl. af Griffel 1; dagi,
især spøg. ell. nedsæt.) skrive (undertiden
m. bibet. : med iver og besvær ell. paa en om-
stændelig, pedantisk maade). Den næste
Morgen sad Sophie Lykke . . og griffle-

de paa en TsLvle. HFEiv.AnnaHardenberg.
20 (1880).49. Een der bruger hele sit Liv til

at sidde og grifle sin . . „sidste Vilje".
AKohl.MP.lI.20. Korrespondenten (sad)
ved sit Skrivebord og griflede en Beret-
ning, der baade blev lang og indgaaende.
Middagsp.^yol907.1.sp.4. God Morgen, Hr.
Journalist. Skal De op at grifle lidt om Sølv-
brylluppet ? DagNyh.'^^Ul 923.2.sp.l. grif-
let, adj. [igrefla^] {afl. af Griffel 2; bot)
om plante(del): som har griffel (2); i ssgr.

30 som engriflet.

Orillade, en. (sj. m. art.). [gri(l)'ja'98

ell. m. fr. udtale] {fra fr. grillade, til gril-

ler, se grillere; kog) egl.: kød, der er ri-
stet; nu: kogt kød, der er paneret og
derefter stegt, indtil det er blevet brunt
paa overfladen. Kogeb.(1710).96. En god
Grillade, som jeg garanterer for er vel
stegt.Holb.Vgs.II.3. PAHeib.Sk.IL120. SaV
X.132.

40 1. Orille, en. ['grila, 'grela] (i bet. 1

ogs. t Grylle, se ndf.). flt. -r. {ænyd. d. s. (i

bet. 2); fra ty. grille (i bet. 1 og 2), der er

laant fra lat. grillus, gryllus, gr. gryilos,

græshoppe; m. h. t. bet.-udviklingen sml. fx.
I. Flue 1)

1) (nu sj.) insekt af familien Gryllidæ;
faarekylling; især om hus-faarekyllingen
(Gryllus domesticus) ell. mark-faarekyllingen
(G. campestris). Cikaderne tav . . og Gril-

50 lerne begyndte at stemme Mandolinerne.
EmilRasm.DL.90. *Eensom Grylle spaaer
om Lig. JIISmidth.Haver.231. *Maanen høit
fra Himlen hænger ned,

|
Medens Gryl-

iens hæse Hymenæer
|
Vie Dødningen til

evig Fred. Staffeldt.l78.*Lug Gryllers Sang
i Græsset

|
Gik da den Passiar. Wm^/i.X.

327. jf: Græshopper og Markgriller.
Werfel.Fiskerb.76. Have Gryller eller

Jordkræbs. Kielsen.Naturhist.il. (1809).137.
60 2) {egl. overf. anv. af bet. 1, udgaaende fra

forb. griller i hovedet (se u. bet. 2.ij; ned-
sæt) om sære, naragtige ideer, (de en-

kelte underbet. lader sig ikke altid skarpt ad-
skille). 2.1) forestilling, tanke, der maa af-
vises som ubegrundet, urimelig, stridende mod
sund fornuft; ogs., især i flt, om taabelige,

6
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urimelige tanker, som man altid plager sig

med, som behersker ens hele forestillingskreds:

fikse ideer. FrHorn.PM.148. Rousseaus
og Basedovs Griller i forrige Aarhun-
drede. Grundtv.Udv.V.407. min Kjæreste
har den løjerlige Grille, at han ikke kan
lide at blive gratuleret. Goldschm.1.238.

(tanken) blev behandlet som en Urimelig-

hed, eller som en gammel Grille, man
længst var kommen ud over. Brandes.VlI.

10. (sj.) om ting, hvis anvendelse er fornuft-

stridig: en Mark med Brakfrugter, som
ikke passes nøjagtig er en urimelig Grille.

Olufs.NyOec.1.175. || i faste forb. (ofte m.
overgang til bet.2.2-3): faa griller (i ho-
vedfet), fange griller, komme paa sære

ell. taabelige tanker; ogs.: faa bekymrin-
ger, betænkeligheder, skrupler olgn.

Jeg har faaet nogle Griller i Hovedet og
tviler om min Hustrues Troskab. Holb.

Bars.V.2. *En Griller faar og troer, det
udi Huset spøger. sa.Skiemt. BS*: CFriyn.

Poet.89. jeg er ikke af det Slags Project-

magere, som vrimle paa Gaderne, og
fange Griller. Skuesp. V.U 0. (jeg) tænkte,
at én af dem maaske var bestemt for mig.
Men hvilken? . . Saadan gik jeg og fan-

gede Griller, misundte enhver ung Mand,
der gik med sin Pige under Armen, og
var i daarligt Humør. A71dNx.DB.ll8. have
griller i hovedet olgn. ell. (nu 1. br.)

gøre sig griller, gøre sig sære ell. taabe-

lige tanker (om); have fluer i hovedet; ogs.:

gøre sig bekymringer (om); (be)frygte, jeg
har Hovedet fuld af Griller. Holb.Bars.IV.S.
*Her ligger jeg saa langt fra Rom i U-freds
Lænker,

|
Og giør mig Griller om alt,

hvad jeg bliver Ya.er.Falst.0vid.55. „Her-
ren kan nok tænke, hvad han har for
Griller i Hovedet." — *„Maaskee vor plud-
selige Flugt ham ængster." Heib.Poet.1.21.

jf: naar Amors Griller kommer et Men-
niske først i Hovedet, saa maae Philoso-
phia ligge sub scamno. Holb.TybJ.6. sætte
en griller i hovedet, (nu t br.) sætte en
fluer i hovedet (se Flue 8p.l238*^). Den slette

Karl Landsvig har sat Dig alle disse Griller
i Hovedet. Oluf8.GD.55. Baptister . . satte
mange Folk Griller i Hovedet der i Egnen.
Ing.LB.II.117. Winth.IX.115. m. refl. hens-
obj.: Mener De da, at Mændenes Vagtsom-
hed kunde hindre os fra at begaae de util-

ladeligste Ting, og at vi ikke kunde be-
drage den allerlistigste Mand, naar vi en-
gang havde sat os de Griller i Hovedet?
Skue8p.VIII.324. D&H. slaa de grilFer af
hovedet olgn., opgive de urimelige tanker,
det forsæt osv. VSO. han (maa) slaae den
Grille af sit Hoved (j: at kunne lave gtdd).
Heib.Poet.I.126.

|| i forb. m. præp. i ell. (nu
kun) paa. *der hun (o: nattergalen) engang
hørte

I
Irriskens Music og Klang,

|
Hun

sl^ i de Griller førte (o: kom paa den idé),
\

Vilde siunge samme Sang. Reenb.(LTid.
1724.123). Ach hvilken ulykkelig Syge
den Rang-Syge er . . En Borgermand kom-

mer derover i Griller, foragter og forsøm-
mer sin forrige Handel, og omsider ge-
raader i Aimoå.Holb.TIAmb.II.6. Nu er
han falden paa den Grille.y-SO. D&H.
II

i forb. m. adj. ell. som sidste led i ssgr.

til nærmere angivelse af det, som tanken
(tankerne) drejer sig om ell. er rettet mod.
Jer Mand har faaet politiske Griller, og
gaar med en Bormester i MsLven.Holb.

10 Kandst.1.5. Eet af hans Breve . . fandtes
fuldt af Herrenhutiske Griller. iTid.i75i.
165. hånd synes paa nogen Tid at gaae
frugtsommelig med Rangs- Grill er.fioZ6.

HAmb.I.l. de Gamle er Ske at troe, naar
de først faaer Y rier griller. Tode.(Iris.

1792.11.12). gaa Fanden i Vold med dine

I
Minister- Griller! Heib.Poet.VII.49.
spec. (nu oftest i fl\

Feilb.) om tanker, der volder en uro,
20 ængstelse, hovedbrud osv., men hvis
grundlag som oftest er indbildt ell. ube-
tydeligt (jf PEMull.^90). Vær ikke som
en løve i dit huus, eller saadan, at du for-

volder møye med griller ihlant (1871: el-

ler mistænksom modj dine tiunde. Sir.4.

33(Chr.VI). da han. Monsieur Frands,
nu gaaer saa pludselig bort, foraarsager
dette mig nye Griller. /SA:Mes^.7X^5i. *I

Vinen drukner man Griller. Heib.Poet.X.
30 274. 2.2) (nu sj.) forestilling, der ikke har

rod i, strider mod virkeligheden; falsk,
fejlagtig tro, tanke; indbildning. *Lad
Hedningerne gaa og hæge slige Griller.

Sort.HS.Blv. En ung Person faldt udi de
Griller, at hånd var død, og derfor lagde sig
paa en Liig-Baare. ^oZ6.Je^.JI.5. han gav
tilkiende sig at være af en guddommelig
Herkomst . . Alle hans . . Gierninger sigte
til at holde Romerne varme udi saadan

^ Grille. sa.Hero^.50. *Hand sad og kildrede
sig med den søde Grille,

|
At Fikke var

saa smuk, saa dydig og saa stille,
I
Som

nogen Pige i det hele Kiøbenhavn. Prahl.
BJ.15. Havde nu ikke Theologerne siden
Reformationen havt den Grille, at Jøder-
nes Hellige Skrift var Klippen hvorpaa
den Christne Kirke var bygt. Grundtv.udv.
VI.50. jf.: Men over alt vilde jeg for-

tælle ham, at det er kuns en indbildisk
50 Grille, at udraabe andres Mening for Gril-

ler, naar man ikke tillige beviser, at det
er ssiSL. Høysg.lPr.ll. \\ f fejlagtig op-
fattelse; misforstaaelse. sa.Anh.l7. 2.3)

(nu især i ent.) tanke, idé, som man pludse-

lig falder paa og søger at handle efter uden
nøjere overvejelse (men ofte hurtigt opgiver)

;

indfald; øjeblikkeligt forsæt (jf.Flyve-
grille^; ogs. (nu sj., jf. dog Feilb.) i videre

anv., om øjeblikkelig, kortvarig sindstilstand

:

60 lune; i flt: luner; nykker. *At den (o:

komedien) ey Titel har, er mellem os at

slige,
I

Ey just en Grille, men man kunde
ey saa liige |

Ophitte een i Hast, som efter

Sindet stood. Holb.UHH.Prol.lsc. Poeter-
ne har følget deris Griller. Kom Grønneg.
1.162. „Ur. Puf vilde ikke lade ham kom-
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me ind i Huset." — „Ja derpaa kjender
jeg den gamle Synder. Den Grille over-
falder ham af og til." Heib.Foet.V.309. *Det
var maaskee et Lune kun?

|
En Grille,

som det havde Yo]dt.Winth.VI.155. i de
Tider mærkede jeg tilgavns, at det var
sku ingen Grille hos mig, min Tro paa
Ruslands kommende Storhed. AKohlMP.
111.174.

II. Crrille, en. ['grila] {fra fr. grille,

gitter, rist; jf. grillere) 1) (nu næppe br.)

gitter (LI). Bygningen ligger frit paa en
aaben Plads, omgiven paa passende Af-
stande med en smuk Grille og smukke Ind-
kløTseleT.StBille.Gal.U.87. 2) (teat, jarg.;

især i hest. f. ent.) d. s. s. Grilleloge. OrdbS.
III. grille, V. ['grila, 'grela] -ede. (ænyd.

grille paa, grunde paa,jf. no. sv. dial. grilla,

ty. grillen; afl. af I. GriUe (2)) 1) f intr.:

have griller; gøre sig griller. Moth.G
258. 2) t (jf. L Grille 2.i slutn.) trans., m.
tings-subj.: volde binderi, ængstelse osv.; pla-
ge; pine; bekymre. Denne Misgierning
. . griller mig nu. Holb.Pern.III.l. 3) (dialT)

reft.: d. s. s. bet. 1. grille sig over noget.
OrdbS.(nordvestsjællT).

IV. grille, V. se grylle.

Orille-, i ssgr. især af I. Grille 2 (jf.
Grillen-j. -fuld, adj. (nu næppe br.) som
har mange sære ell. taabelige ideer, ell. som
plages af mange (unyttige) spekulationer, be-

kymringer olgn. Moth.G258. *Calypso (var)
\

Særdeles yndefuld, men grillefuld tillige.

SkVid.VII.164. VSO. Orille(n)-fæn-
ger, en. (nu dial. Grillefængere. LTid.1732.
687. OrdbS.(Falster)), {fra ty. grillenfånger,

jf. fange griller u. I. Grille l.i; dagl., nu
1. br.) person, som har sære ell. taabelige ideer;

fantast; sværmer; ogs.: person, som er op-

fyldt af brydsomme (unyttige) spekulationer,

bekymringer olgn. *I)et er jo næsten nu en
Spot

I

Om Børn ej veed at sige
|
Af

Grillenfænger Don Quixot,
|
Roselli,

og deslige. FaUt.2. Grillenfængere der
søgte den Philosophiske SiQeii.vAph.(1759).
Drachm.F.11.159. Grille-: Anti-Spedator.
4. vAph.(1764). Jeg har været en Grille-

fænger siden jeg kom i Band . . det Kors
var mig for tungt. Ing.KE.1.141. Kierk.IV.
213. -fængeri, et. ff Grillenfingeri. JSolb.

11J.V.9). {fra ty. grillenfångerei; dagl., nu
1. br) det at fange griller, være grille(n)fæn-
ger; ogs. om enkelt udslag heraf: grille (2).

Grillen-: Tychon.AB.58. Der gives da
ikke mere forbandet Grillenfængeri, end
den tossede Strikken. CBernh.XI.149. Det
viser sig i Hypochondrie, i Grillenfænge-
T\Q. Kierk.IV. 391. *jeg af eget sind og
Grillefængeri

|
Til Straf for Synden

har lagt Haand paa Voesi.Worm.Sat.l3.
Ing.VS.III.45. Dersom nu mit Tungsind
. . var et tomt Grillefængeri, hvoraf Intet

resulterede. JRerA;.FJ.55i. f 6rrille-li©-
ved, et. {ænyd. d. s. i bet. ; hoved, som er

fuldt af griller) ynalet ell. udskaaret fantasi-

JFBasbech.Frederiksborg.(1832). 142.hoved.

-loge, en. [ILl] (teat.) tilgitret loge ved
prosceniet i et teater; gitterloge (jf. II. Grille

2). Forfatteren vandrer rastløs bag Ku-
lisserne eller sidder spærret inde i

„Grillelogens" Bur. Teater-Bogen. (1901). 5.

Crrillen-fænger(i), se Grillefænger(i).
-fænger(i)sk, adj. {efter ty. grillen-
fångerisch ; nu næppe br.) adj. til Grille(n)-
fænger(i). grille nfængersk.i'4_p/i.('i75Pj.

10 at hun for Alting ikke skulde blive gril-

lenfængersk eller nerveus. CBernh.XI1.80.
en grillenfængerisk særsindet Egoist.
Bahb.E.III.360.
grillere, v. [gri(l)'je'r8] -ede. vbs. -ing.

{fra fr. griller, stege, riste; afl. af grille,

rist (se II. Grillej; jf. Grillade; kog^ pa-
nere (kogt kød ell. fisk) og derefter stege
(det) let. Huusm.(1793).52. Grilleret Kal-
vebryst. FrkJ.Kogeb.206. Const.Kogeb.50.

20 t Crrille-sot, en. (jf. -syge). PoulPed.
DP.60. -syg, adj. (sj.) adj. til -syge. D&H.
-syge, en. (sj.) d. s. s. -fængeri. •Forvand-
le . . virksom Tro | Til ørkesløs, vanhel-
lig Grillesyge. Bredahl. 7.9.DÆJT.f-værk,
et. {jf. -hoved samt ty. grillenwerk) hvad
der (i kunsten) er udslag af en grille (2.i),

skyldes fantasien alene, uden at have grund
i virkeligheden, naturen. VSO. jf. : *Thi ved
Erfarenhed forklares alting her, | Paa Gis-

30 nings-Grille-Verk ey noget grundet er.

Heitm.Physik.103. \ Orillikander, en.
{dannet af Tullin til I. Grille 2) d. s. s.

Grillefænger. *Grillieander, hvad er det?
|

Er du ei endnu af Griller mæt?
|
Blinde

Hjerter som sin Roe i Uroe søger! Tullin.

I.lOl. *Rein, den nye Grillicander. Bagges.
V.76. grillisere, v. [grili'se-'ra] -ede. {fra
ty. grillisieren; afl. af I. Grille 2; dagl., nu
1. br.) have, fange griller (jf. III. grille

40 1^. Skuesp. VII.144. Gaar man der og gril-

liserer? Jeg ligger ogsaa her og sværmer.
PMøll.I.417. Uglerne sidder i Række bag
Klokkerne (paa kirken) og skumler og
grilliserer, de store gule Øjne lyser, ieojp.

EB.39.
I. Crrim, en. {ænyd. i ssg. kedelgrim,

710. dial. grim, fin nedbør af sne ell. regn;
sml. oldn. (ketil)hrim, (kedel)sod; besl. m. I.

Grime; dial.) skorpe ell. lag af sod, der
50 har afsat sig paa kogekar, paa loftet over

en lampe olgn.Moth.G258. „paa sine Steder."
VSO. Mi)L. (Lolland, Vendsyssel). Feilb.

OrdbS.(Falster; nu sj.).

n. Grrim, en. [grem'] {no. (fosse)grim,
nøkke, der (if. folketroen) bor i en fos, oldn.

grimr, person, som skjuler sit navn (egl:

maskeret person); til I. Grime; dial. ell. i

folkloristisk spr.) kun i (ell. som forkortelse

af) ssgr. som Kirkegrim (s. d.). den „Grim",
60 der i hedensk Tid giver Rollen som Lim-

grim, Fossegrim og Elvegrim, avler i kri-

sten Tid et Kirkegårdsspøgelse ved Navn
Kirkegrimen. GSchiitte.ÉH.98. smst.91.

in. grim, adj. [grem'] grim. Høysg.AG.
135.

....•? ,..

IL en
(især jy.) best. f. i uhest. stilling (jf.

1 sp.344^^^), oftest i bet. 3: en grimme

6"
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Fortælling. JPJac.1.227. en grimme Tur.

Børd.GK.147. et grimme, iltert Sind.ZVmÆ
Pouls.BD.45. Feilh. {ænyd. grem, grim (i

bet. 2), glda. æda. grim (i bet. 1), sml. oldn.

grimmr, grum, vred, ty. grimm (se grim-

mig), eng. grim; i glda. æda. og sv. ogs. m.

sidefornien grym (Kalk.IL82. DGL.L78),

jf. grum samt AxelKock.Svenskljudhist.I.

(1906).68f.; besl. m. IV. gram, grum; sml.

Gribbenille, grimme, Grimmelse, grim-

mende, Grimmenis, Grimmert)

1) (nu kun arkais.) af en vild, raa ell.

ubarmhjertig natur; grum. Den grim-

me Ulv. VSO. *Mens Franken læste Nat
og Dag

I
Med Platos Bog i Hænder,

|
De

Danske sloge djærve Slag
|
Iblandt de

grimme Yenåer.PMøll.Ldo. *En Trang
(o: til forsoning, fred), der dukker op . .

|

Alt efter grimmest Fægtning. Hrz.D.II.

132. jf. : Den grimme Død skaaner ingen.

YSO.
2) hvis ydre (især: ansigt) ikke tiltaler en

(ens skønhedsfølelse) ell. ikke tilfredsstiller de

alm. love for skønhed, „støder øjet"; meget
uskøn, (nu mindre stærkt udtr. end hæslig,

styg; tidligere betegnede grim alm. en høj-

ere grad af uskønhed end nu, jf.: „Ordet
medfører . . Begrebet om en stor og paa-
faldende Hæslighed." PEMiilUSOl. „Efter
nærværende Talebrug er Grim det stær-
keste Udtryk for Hæslighed i udvortes
Skikkelse, især Ansigtets". MO.). I (ved)

selv, hvordan Fruentimmer er, at ingen,
hvor grem hun ogsaa er, vil viige for

en anden udi Skiønhed. Éolb.TJl.Prol. at

jeg er grim, det troer jeg ikke, at du kan
mene; saa meget veed jeg dog, at jeg
ikke er hæslig, om jeg nu endog ingen
Skjønhed er. PAHeib.Sk.IL16. Du er et

stygt, et usædvanligt hæsligt Menneske,
ret hvad man kalder en grim Mand. Heib.
Poet.II.27. *Hvor kan du grim og gusten
Natten kalde?

|
I al sin Skjønhed der hun

flyver jo. PalM.T.109. *Grim af Ansigt og
Skabning han var, men skrap til at løbe.
Wil8t.IU.168. (jf bet. S:) Barnet, en grim-
me Skabning, lignede ham gSLUske.HKaarsb.
M.46. Saa megen Lykke drømte jeg ikke
om, da jeg var den grimme Ælling.
HCAnd.V.SlO. herefter (overf.): Der kan
saaledes maaske endnu blive en stolt Sva-
ne ud af denne den grimme Ælling blandt
Kolonier (o: tysk Sydvestafrika) \ Naturens
V.1913.352.

II
om tmg. Derpaa gik hun i

Stegerset, og satte en grem Kiedel med
Velling paa Ilden. Oehl.HrS.282 (eftkrAS
Vedel.Saxo.(1575).86). *(ude er) alting grimt
og sølvaadt. Stuck.S.16. et ^rimt hus

j
en

grim sofapude
| || i sammenligninger, grim

som arvesynden, se Arvesynd, hun var
frim som bare fanden ell. bare pok-
er

i
jeg har alle Dage været grim som

en Ulykke. Reumert.Skøn-Jomfru.(1908).
202.

II
talem. og ordspr. (nu sj.). Grimme

Piger blive tit smukke Dannekvinder. ilfaw.

9737. Moth.G240. Alle smukke Piger vil

gjærne have en Mand, saa vil og den
Grimme, om hun ham fange ksin.Mau.7469.
PalM.IL.1.366.

3) (videre udvikling af bet. 1 og 2) som
virker frastødende, ubehageligt ved
indre egenskaber, opførsel, ytrings-
maade olgn. 3.1) (især jy.) om person: hvis
væsen er en imod; modbydelig; ogs. m. af-
svækket bet.: slem; uopdragen; ubehøv-

iolet. „saadan er de tilhobe de Svenskere,
En kan aldrigen tro dem over et Dørtrin".— „Nej, det har I saa Ret i; det er nogle
grimme Folk de Svenske." JPJac.1.38.
han er da saa meget en grimme Knægt
i sin Mund (o: bruger slemme udtryk). Jak
Knu.L1J.280. Jeg var en grimme Knægt!
De var vist tit vred paa mig? Egeberg.PY.
61. Feilh.

||
grim til noget, meget tilbøje-

lig, slem til noget, han var saa grim til at

20 længes. JPJac.I.112. 3.2) (først alm. i nyeste
tid; jf: „En grim Musik kan ikke siges."
PEMiill.^299. „grim (kan ikke) siges om
Handlinger, men kun om det, som falder
under Øiets Sands." smst.) om ting ell. for-
hold: som (ved sin karakter) virker
frastødende, ubehageligt, fremkalder
væmmelse, ubehag olgn.; væmmelig;
modbydelig, et grimt Veir. VSO. Hu, de
er en grimme Håndtering (o : at være skarp-

3p retter) I JPJac.I.290. smst.227.228. krig og
kamp er en ond ting og en grim ting.

ADJørg.IV.66. Mormoner eller andre grim-
me Sekter. OMøll.GK.78. (han) er bleven
arresteret for et grimt (o: uterligt) For-
hold. Kll2.^^liol903.3.sp.l. jeg tror nok, han
var noget beruset — og han brugte . .

en grim Uunå. JohsPalM.TV.29 (jf. ovf.
1. 14). jf. bet. 2: saadant et Skrift var me-
get ufordøyelig for den da levende Adel,

40 og en grim Tidsel i deres Ager. CPRothe.
MQ.II.565. den grimme syge, se Syge.

II
som adv. (Voltaire) har forgrebet sig

ret grimt paa Frankrigs nationale Heltinde.
Brandes. XI. 148. grammofonmusik lyder
ofte grimt

\

Grrimace, en. se Grimasse, grima-
cere, v. se grimassere. Orimas, en. se

Grimasse. Orimasi-, i ssgr. (1. br.) af
Grimas(se) 1 (jf. Grimasse-j, fx.: (han)

K) hilste med et grimasagtigt . . smil.

Horlyk.GP.76. allehaande underlige Dyre-
skikkelsermed Grim as an sig ter. In<7.ÆF.
11.91. -mager, en. se Grimassemager.
Orimasse, en. [gri'masa] (ofte skrevet

Grimace.

—

dial. Grimas. Moth. G^^40(gremas).
Søiberg.L.12. Feilb.). flt. -r. (ænyd. d. s.; fra
fr. grimace; maaske besl. m. I. Grime; mest
i flt.) t) ufrivilligt ell. (oftest) frivilligt
frembragt forandring ell. fordrejelse

60 af ansigtets naturlige folder, ansigts-
trækkene, minen (især: for at frembrinae
et vist indtryk, give udtryk for en følelse

osv.); unaturlig ell. usædvanlig mine;
i flt: mimik; minespil; nu især: for-
vrængning af ansigtstrækkene, fx. for
at udtrykke spot, væmmelse, fremkalde latter
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olgn. hvad vi icke kand sige paa Fransk,
vil vi give tilkiende med Fingrene eller

med GiimsiCQT.HolbJean.III.l. jeg nægter
ikke, at en deilig Mund, ved et lidet

spodsk Træk, ofte bliver endnu deiligere,

men De maae lægge Mærke til, et lidet.

Trækket maae ikke blive til en Grimace.
Biehl.(Skuesp.III3.8). (Caligula) stod for

Speylet, og lærte sig til alle Slags grum-
me og bistre Grimae er. ThSchmidt.S.447. lo

Alle mine Smil, min Latter, — ja saadan
ler man jo — Men det var jo Grimacer,
— jeg føler dem her paa mit Ansigt som
en Maske lSvLa.7ir.i05. Nej, se Smil, det
er ikke som Du maaske tror en Gri-

mace, der fjerner Læberne fra Tænderne.
Buchh.TJH.21.

|j
gøre (nu ogs. lave. D&H.)

grimasser {jf. fr. faire la grimace) lægge

ansigtet i usædvanlige, især forvrængede,
uskønne folder for at spotte, gøre nar af en. 20

Moth.G346. Tyboe dantzer meget Bond-
agtig, og Jesper giør Grimacer naar hånd
vender sig om.Holb.Tyb.il.2. Børn giøre
Grimasser ad dem, de ville haane. FE
MillU219. Kierk.I.250. jf.: Sørine gjorde
en Grimasse af Væmmelse. AndNx.DM.
147.

II
skære grimasser (en grimas-

se), fordreje ansigtstrækkene, især som ud-
tryk for en sindsbevægelse ell. for at udtrykke
væmmelse olgn.; skære ansigter. Aberne . . 30

skar deres grinende Grimacer, som skød
Snuden i tusinde Rynker op mod Øjnene.
Schand.SF.254. (patienten) skar idelig Gri-

macer paa Grund af modbydelige Lugt-
fornemmelser. KPont.Psychiatr.1.62. „vi

skal til Apotekerens iaften." — Per skar
en fortrædelig Grimsice. Pont.LP.Vni.l74.
Miss G. skar en lille, snurrig Grimace
hen til den unge Mand. IIomoS.GL.7.

\\

(jf- ^y- grimasse i sa. bet.; sj.) i videre anv.: 40

vrængbillede; karikatur, et Individ,

hvis Paradoxi og Uregelmæssighed man
aldrig har seet Mage til, en Grimace af

et Menneske. Kierkdl.234. 2) f i fit.: maa-
de at opføre sig paa; ydre optræden; la-

der; manerer. Jeg var paa et Assemblee
i Gaar aliene for at lære nogle fornemme
Grimacer. Holb.HP.I.l. Hvilke forbandede
Grimasser disse Philosophi haver I sa.Sgan.

3sc. 3) fCP, nu sj.) uægte, hyklerisk ell. taa- 50

belig handling, handlemaade, forholdsregel

olgn.; fiksfakserier; narrestreger. Car-
dinalerne lovede at indskrænke deres Vel-
lyster . . ja de forbunde sig til at bivaane
det forestaaende hellige Tog til fods. Men
alle disse Grimacer sigtede til intet. Jffo^6.

B.h.1.175. Behold jeres Hostie og alle je-

res geistlige Grimasser for Jer selv I og
lad mig gaae til Helvede i Fred I Blich.

(1833). VI.36. al denne Livlighed, som i 60

hans Øren og Øjne kun var Larm og Gri-

mace. Pont.LP. VIII. 206. Ynglinge med
langt Haar mindede mig om Ungdommens
tomme og spildte Grimasser. Hoffmann.
BlaanendeDanmark. (1 91 9). 14. Grrimas-
se-, i ssgr. af Grimasse 1 (jf. Grimas-^,

fx.: et sammensnerpet, grimassefuldt
.. Ansigt. Eiv. (1914). IV. 305. -mager,
en. (ogs. Grimas-^. {fra ty. grimassenma-
cher; nu næppe 6r.) 1) [1] person, som laver

grimasser. Meyer. jf. Grim3iSsej]iB.geT-
ske. Ew.(1914).IV.309. 2) [3] person, hvis

opførsel er forstilt, uægte, hyklerisk. Him-
len kiender mit Hierte, man er ingen Sla-

ver af disse Grimas-Magere ; der ere Stor-

skrydere i Gudsfrygt saavelsom i Mod.
Kom Grønneg.II.212. CP grimassere, v.

(ofte skrevet grimacere^. [grima'se'ra] -ede
ell. (sj.) -te. vbs. -ing (VVed.RF.127). (fra
ty. grimassieren, fr. grimacer; til Grimasse
(1)) gøre ell. skære grimasser. JBaden.
FrO. (skuespilleren) kjendte ikke andet
lidenskabeligt Udtryk end at grimasere
med Ansigtet. Oversk.DS.V.706. (han) gri-

macerede til de ?iXiåie.Aakj.VF.167. Det
nævnes . . flere gange, at (Chr.VII) ofte,

når han sad sløv og uvirksom hen, gri-

macerede på en uhyggelig måde. Viggo
Christiansen. Chr. VIPs sindssygdom. (1906).
27. jf.: (Voltaires) indtil det Grimaceren-
de lystige Breve. Brandes.Volt.II.95. \\ om
ansigtstræk, mine: forvrænges, fortrække
sig, især for at give udtryk for en følelse,

for spot osv., oftest i præs. part. Lægger
man til denne malende Gestikulation et

uafladelig grimacerende Minespil og et

meget højrøstet Foredrag (osv.).Bøgh.JT.
571. „Hvad ler De af, Anna?" sagde Fru-
en, der saa hendes grimacerende Ansigt
i Spejlet. SvLa. Sommerleg. (1902). 60. jf.:
Under en Samtale blev hans Minespil op-
revet i Trækkene og grimaceret om Mund-
partiet. Markman.PB.33.

I. Orime, en. ['gri-ma] flt. -r. (glda. d. s.

(i bet. 4; ogs. om mærke paa træ), sv. grim-
ma (i bet. å), oldn. grima, ansigtsmaske,

hjælm, eng. grime, smuds; maaske besl. m.
gr. chrima, smørelse, salve; jf. I., II. Grim,
II. grime, grimet, grimset)

t) plet ell. streg, stribe, især i ansig-
tet (hovedet), l.l) (dial.) plet ell. stribe

af snavs. Moth.G258. Barnet har en stor

Grime i Panden, og nogle Grimer om
Munden og paa Kinderne. VSO. Det vær-
ste Skidt var borte af Gulvet, men La-
generne paa Sengen var de samme, han
kunde kende dem paa GTimeine. AndNx.
D.48. Rietz.212(skaansk). sml. Feilb.1.484

(u. 1. grim), jf.: paa Hals og i Hovedbund
sad der Grimer af rødbrun Haarfarve.
AndNx.DM.IV.82. 1.2) (dial. ell. fagl.) af-
tegn i form af striber ell. streger i hovedet

paa kvæg (OrdbS.(bornh.)), duer (CGram.
Husduen.(1910).40) olgn.

2) (dial.) ansigt, hoved, som har en
afstikkende, afskrækkende ell. sort,

snavset farve (jf. bet. S). Thorsen.140. jf.:
„Han har Grimen, eller Liiggrimen:" en
Talemaade, der siges om den, der ligger

for Døden og allerede har den dødblege
eller blaagule Ansigtsfarve. J4-Di. || (jf-

II. Grim ; nu næppe br.) person, hvis ansigt
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er afstikkende ell. har en snavset farve osv.

Moth.G258.

3) (nu kun dial.) maske til at sætte for

ansigtet (jf. Rædegrime;. Uoth.G258. *En
beget Hætte med Grime paa

I
Med Hul-

ler smaae. Oehl.RL.33. Thorsen.UO. uegl.

(jf. bet. 2): *saa negerhudet, |
Som Satan,

naar han mistet har sin Grime. Oehl.EA.

239.

4) (især fagl. ell. dial.) hovedtøj til heste, lo

hvæg (LandhOJI.406. Feilb. jf. faregrime.

stnst.1.407) olgn., som anvendes, naar disse dyr

skal bindes paa stald ell. paa græs. Jeg saae

derpaa et Fruentimmer med en Svøbe udi
Haanden, som ledede en gammel Mand
frem efter en Grime, som han havde udi
Munåen. Holb.Ep.V.'' 35. *I Portrummet
bandt han ved Grimen sin Hest. Winth.D.
262.*¥!Lun (o: den til en hind omskabtejomfru)
Purpurtømmen om Halsen bar,

|
Den silke- 20

flettede Grime. Winth. IV. 196. SjællBond.

37. SaUX.133. hesten har strøget grimen
af sig

i
lægge grime paa en hest

j || ta-

lem. og ordspr. grimen følger hesten
olgn., grimen følger med som tilgift ved køb

af hesten; i alm. om ringe ting, der følger

m. noget andet som tilgift olgn. Mau.3646.
*Hvo Eslet faaer, den jo bekommer og-
saa Grimen. Holb.Paars.343. *For Æren
kun han Dragen slog,

|
Som Tilgift kun 30

han Skatten tog, |
Thi Grimen følger Re-

stenl Grundtv.Saxo.I.120. som æslet er,

er grimen, (sj.) om ting ell. forhold, der
svarer til hinanden. OeM.A.150. en mager
hest er bedre end en tom grime
olgn., lidt er bedre end intet. Mau.3635.
Moth.G259. Feilb.

|| (1. br. i rigsspr.) overf.,

om hvad der hemmer ell. hindrer, lægger
baand (6.2) paa en. mand faer sagte en gri-

me at legge på ham. Moth.G259. jeg lod 40

min Broder komme af sit Fængsel, og tog
Grimen af den Hæst, som nu har slaget
mig ned paa Jorden. IIolb.DH.II.478. *det
er dog et Aag at riime,

| Hr. Klopstok
Pegasum har løst af denne (jviime.LTid.
1752.72. VSO. vi (drikkes) saa lettelig druk-
ne af vore egne Ord og vi rider saa
haardelig til paa hver Tanke, vi kuns
kan faa Grime paa. JPJac.I.182. Feilb. (nu
næppe br.) om overtalelsesmiddel, bestikkelse 50

olgn.: VSO. jf.: lægge guldgrime paa
en, bestikke, underkøbe en. Moth.G259. VSO.

6) (nu næppe br.) ^iflt., om tove, der
gaar (næsten) tværskibs ud fra et skib,
der ligger fortøjet agter og foj' (to-

vene tjener til at forhindre, at skibet af vind
ell. strøm føres til en af siderne). Funch.
MarO.II.54.

6) {overs, af laf. capistrum; zool.) egnen
omkring næbroden hos fugle. Kiærbøll. 60

XI.

7) maske i et (fangst-, fiske-)garn
ell.net; oas. (i flt.) om selve garnet, net-
tet. (Kalk.II.73). den, der redder sig op
af Gruben (o: faldgruben), skal hildes i

Gamets Grimer. Es. 24. 18 (Buhl. Jesaja.

(1894)). D&H.
II (fisk.) i flt, om groft,

meget stormasket net, der danner de
yderste lag af toggergarn (grimegam).
Moth. G259. Neckelmann.Banders.I.(1833).
46. BerlTid.^Va888.M.2.sp.2. SaUVIIL152.
Feilb.

II. g^rime, v. ['gri-ma] -ede. (ænyd. d. s.

(i bet. 1), glda. d. s. (i bet.: sætte mærke paa
et træ); til I. Grime) 1) (nu næppe br.) til I.

Grime l.i: gøre sort; sværte. Moth.G258.
*Nødtvunget kun jeg har

| Mit røde An-
sigt grimet

| Og gjort mig til en Nar.
Winth.HF.161. jf.: Men dumme Nat, der
alting veed at sverte

|
Med Mørkheds

Griime -Kul. PoulPed.DP.37. 2) (sj.) til

I. Grime 4: lægge grime paa (en hest

osv.). Moth.G259. *hun sadlede selv og
grimede ELesten.Bagges.Skudd.47. de gri-
mede og bandt (hestene). Kehler.RK.59.
Orime-, i ssgr. især af I. Grime 4.

-binde, v. (sj.). Hvorledes kunde jeg
(d: en ung digter) da forsvare allerede nu
at lade min unge Vingehest grimebinde
i Ægteskabets lukkede Baas? Pont.Høj-
sang.(1896).27. -g^arn, et. [1.7] (fisk.) en
slags nedgarn, der har to ell. tre lag, og hvis

yderlag bestaar af grimer (7); toggergarn.
Frem.DN.532.SaUVIII.152. -lænke, en.

(fagl. ell. dial.) lænke, der tjener som grime-
tøjle (jf. -skaft;. Pol.^Vi2l889.1.sp.7. -pen-
ge, pi. {glda. grime penninge; dial.) pen-
ge, der gives som lidkøb ved hestehandel ell.

(især) som drikkepenge til den karl, der fø-
rer en købt hest hjem til køberen. Grime-
penge, som Staldmesteren pleyer at faae,

naar hånd mister et got par Heste af sin
Herres Stald. Gram.Breve.74. VSO. Feilb.

-sikaft, et. flt. -er ell. (kun dial.) d. s.

(Feilb., jf. Kalk.II.73). {ænyd. d. s.; nu især
dial.) d. s. s. -tøjle. PAHeib.US.150. Du kan
sagtens komme op paa en Hest; der er
nogle med Grimeskafter paa. i)rac/im.FT.
343. SjællBond.37. Feilb. \\ talem.: det er
ondt at være bunden mellem to grime-
skafter olgn. Mau.839. Moth.G259. Feilb.

tære paa grimeskaftet, om hest ell. (overf.)

om menneske: intet have at spise (ell. leve

af). Moth.G259. VSO. Feilb.

grimet, adj. ['gri-ma^] {ænyd. d. s. (i

bet. 1.1; samt i ssgr. som graa-, sortgrim et;

afl. af I. Grime) 1) (dial. ell. hos dial.-paa-

virkede forfattere) til I. Grime 1. t.l) som
har sorte (snavs)streger ell. strimer i ansig-

tet; sort, sværtet ell. snavset (i ansig-
tet); ogs.: sortsmudset. Moth.G259. en
Snude gandske grimet med Snus-Tobak.
KomGrønneg.IlI.8. den grimede Giæst,
med samt hans lappede og skidne Bonde-
Trøie. Grundtv.Saxo.11.52. *0g Skræderen
udi en Rendesten laa,

| hans Næse den
var saa grimet. Myrebogen.Nr.l.(1908).110.

(jf Schand.Novelletter.(1882).268). Hænder
og Ansigt var lige grimede. Égeberg.Dø-
dens Port. (1899). 55. MDL. Thorsen. 140.
Feilb. Rietz.212(8kaansk). sml. Esp.112.

||
jo

helligere de ville ansees for at være, jo
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meere grimede ere de i Ansigtet.
Schytte.IR.IV.21. Drenge (i en smedie), gri-

mede i Ansigterne. Oehl.IlrS.259. Han lig-

nede ikke sig selv, var bleven saa grimet
og indgroet i Ansigtet. JVJens. Br. 122.
OrdhS.(Møn,Nordsjæll.). 1.2) om (ensfarvet)

kvæg: som har striber ell. streger i ho-
vedet af anden farve end det øvrige hoved

(jf. graa-, rød-, sortgrimet^. *(en) Grimed
Malcke Koe. Schandrup.Bé^. *Apollo selv
saae ud

|
Af Graad i Hovedet, ræt som

en grimed Stud. Clitau.PT.142. VSO. MDL.
Feilb. Halleby.llO. Rietz.212(skaansk). jf.
Esp.112. 2) (sj.) til I. Grime 3: forklædt
ell. maskeret. *Hvad søger mummeklædt
og grimet Svig

|
i Kongens Gaard?Gjei.

KH.233.
Orime-tOT, et. (1. br.) reb, tov, der tje-

ner som grimetøjle (jf. -skaft, -tøjle). D&H.
-tflj, et. (især fagl.) grime m. tilhørende

grimetøjle. MO. D&H. -tejle, en. (fagl.

ell. dial.) med grimen forbundet reb ell.

jærnkæde (jf. -tov, -lænke^, hvormed dyret

bindes (jf. -skaft^. *(de) bandt mig
|
Ved

Grimetøilen mellem deres Heste. Rahb.
Skuesp.ni.76. LandbO.11.406. faa Foden i

Grime-Tøjlen. SaVX.133.
Orim-lied, en. [HI] ['grem-] flt. (1. br.)

-er (Schytte.(MO.)). {ænyd. d. s., glda. grim-
heth, grumhed, vildhed (Brandt.RD.1.322),

jf. ænyd. glda. grymhed, -het (Kalk.V.380.
Suso.58.76)) til HI. grim 2: det at være
grim. Holb.MTkr.420. Grundtv.BrS.352.
det, som udi min Gestalt nu kanske er
Eder til Behag, kan Alderen lettelig for-

vanske eller vende om til Grimhed. JP
Jac.I.61. jf (nu næppe br.): I Hverdags-
sproget høres Talemaaden: det Tøi er
kiønt for sin Grimhed, det vil sige, at det
ved første Øiekast Stødende i Farveblan-
dingen giver Tøiet noget Udmærket, som
behager. PEMulU302. (sml. III. grim 3;

sj.:) Allevegne see vi . . Frækhed, som
leer ad Menneskekierlighed, og forstilte

Dyder, med Grimhed under Masken. Ja-
cobi.Skr.6.

t g^rimme, v. (jf. glda. grymmes, om
vrede: blive bitrere, heftigere; afl. af III.

grim; jf. grimmende) gøre grim (2) (jf.
forgrimmej. Moth.G241. \\ i pass.: blive
grim; skæmme sig. Man grimmes gierne
med Alderen. VSO. Orimmelse, et.

{vel dannet af III. grim (og Grimmenisj i

lighed m. ord som Styggelse (i glda. : skræk,

uvilje, i bornh. : styg person) samt Skikkelse,
Spøgelse olgn.; jf. grimme; dial.) grim-
rian. OrdbS.(Mo'ls). f grimmende, i?art

adj. (fra mnt. (ty.) grimmend, part. til

mnt, ænht. grimmen, blive rasende, sml. jy.
grimme, gø; til III. grim 1 ; jf. Grimmert
1) voldsomt ophidset; rasende; ogs.:

som vidner om raseri, giver udtryk derfor.

*Hands mund den grimmendes (vistnok:

hylende, skrigende) til begge øerne naaede.
Cit.l721.(Kall399a.98r). || uegl: „rasende";
voldsom. Mange satte i den svare og grim-

mende Kuld Liv og Lemmer til. BerLiisb.
GD.37.
Orimme-nille, en. se Gribbenille.

t Orinimenis, en. (maaske fra mnt.
gremenisse, gremense, ænht. grimmnis, for-
bitrelse, smerte, sorg, m. tilknytning til III.

grim 2 (jf. grimme, grimmende, Grimmert^;
sml. Grimmelse) grimrian, hvilken uma-
neerlig grimmenisz (o: Æsop). Reenb.Æ.55.

10 Orimmert, en. ['grem'arr^] 1) (ænyd.
gremert; jf. holl. grimmer(d), til grimmen,
blive vred, gnaven, jf. grimmende) f per-
son, som har mange besværligheder,
bekymringer olgn.; ogs. m. abstr. bet.:

ærgrelser, bekymringer olgn. *med den
(o : vin(stokk)en)

\
Slog han hen

|
Grimmert,

som, med sine Griller,
|
Os ved Lyst og

Glæde skmeT.Reenb.1.176. 2) (ved tilknyt-

ning til III. grim 2 (jf. Grimmenis^; da'gl.,

20 især dial.) grimt udseende person; grim-
rian. *een Flabmunds Morian,

|
Som laae

med Dødsens Sved oppaa sin Pande-Plan
. . (hun) Sig veened jammerlig for Grim-
merts Smerte-Stand. PoulPed.DP.21. Fol-
ketsNisse.'Vd867.11. Feilb.

grimmig, adj. ['grimi, 'gremi] (ænyd.
d. s. (Kalk.V.380); fra ty. grimmig, til ty.

grimm, subst. og adj.; jf. mht. grimmen,
osax. grimman, larme, oeng. grimetan, rase,

30 brøle; besl. m. III. grim; nu kun arkais. ell.

spøg.) grum; vild; rasende; om dyr: Aba-
ku er en art af grimmige Dyr, af gestalt

som en Tiger. Pflug.DP.1120. hiin velta-

lende (præst,) der begyndte sin Prædiken
dennelunde: „. . ligerviis, som Ulven er
et grimmigt Dyr, saa skulle vi og alle —
vandre i et nyt Levnet." Bagges.DV.IX.30.
på Talerstolen (blev han) den grimmige
Gråben, der ikke kendte Skånsel, ^/awm.

40 GræskeMasker.(1907).39. de grimmige Lø-
ver og de græsselige Krokodiller paa
Ovnsiderne. Aakj.FJ.16. || om mennesker
(ogs. om handlinger olgn.: som vidner om,
er fuld af grumhed osv.). vellystige Sirener
eller grimmige Furier. Etv.(1914).II.78.

den grimmige Spøg med Torpedoen un-
der Avken. Brandes.III.294. (det) skumle-
ste Ansigt, den grimmigste Mine. Hørup.
III.367. Petersen (parodisk): „Løgnen er

50 en grimmig Synd." EdgHøyer.SÆ.68.
Orimpeniile, en. se Gribbenille.

Orimpomenns, en. se Gripomenus.
Orimrian, en. ["grem'ri(i)an] best. f.

-en [-|an'(8)n] flt. -er [-lan'ar] (dannet (efter

Dumrian, Klodrian olgn.) til III. grim 2;

dagl.) grim person (jf. Grimmert 2).

„hvem af os to er — smukkest?" . . „Aa,
I har ikke noget at lade hinanden høre.

I er nogle Grimrianer begge to." Hostr.
60 DT.51. en grøn, lille Grimrian som Jenny

Brun. Schand.SB.205. Masken af en sata-

nisk Grimrian, der rækker Tunge. Brandes.
MB.362. den lille vimse Grimrian af en
Fremskridtsdame. AndNx.DB.29.
grimset, adj. ['gremsa^l (jf. sv. dial.

grimsig; til I. Grime 1; især dial.) snavset
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i ansigtet; grimet (l.i). Feilb. TJwrsen.140.

Saaby.''

fi^rim-slag^en, adj. {ænyd. gremslagen
(Kalk.ll.87); 1. led vist fra ty. grimm, har-

me, forbitrelse; dannet i lighed m. harmsla-
gen, ænyd. angerslagen olgn., jf. rædsel-,

skrækslagen; nu kun arkais.) harmfuld;
forbitret. *Grimslagen har du giort mig.
Det er vel;

|
Jeg skyder aldrig bedre, end

naar Blodet | I mine Aarer koger. Oehl.

P.258. *Han som har frækt din uskyldige
Viv anmodet om Elskov I | Saa hun tåled,

grimslagen han blev, da dette han hørte.

Wilst.Il.1.99. jf.: en stor, mørk Mand med
et grimslagent (o: glubsk) Ansigt og for

meget hvidt i Øjnene. YilhAnd.HS.313.
\ -synet, adj. [III.2] d. s. s. III. grim 2.

*mellem Fjælde . .
|
Sidder i Gotland

|

Grimsynet Kvinde. Grundtv.PS.II.211.
I. Orin, et ell. f en (Moth.G261. VSO.

Winth.VIII.306). [gri-'n] flt. (sj.; i bet. 2)
d. 8. (D&H.). {ænyd. d. s.; vbs. til grine; sml.

II. grin)

1) t til grine I.2: flæben; graad. VSO.
(„Bruges sielden"). talem. : Efter Latter og
Flin . . kommer Graad og Grin. Mau.5397.

jf II. Flin 1.

2) (især dagl.) til grine 1.3: handlingen
at grine; grinen; især: enkelt grov for-

trækning af munden (og ansigtet) p. gr. af
munterhed, for at drille, spotte, gøre nar osv.;

enkelt udbrud af uskøn, drillende,
spottende (men oftest: villet, behersket)
latter, (forholdet ml. Grin og Smil, Latter
svarer til forholdet ml. grine, smile, le, se

u. grine 1.8^. *(jeg) brister udi Griin. LTid.
1752.70. stikke i Grin ad noget. 76^0. »Smi-
let blev til Grin i Kvindens Aasyn. 7w^.
RSE.VI.169. en Gang faldt tre Æbler
og et Lag Smørrebrød med Rullepølse
'!'(fra teaterloftet) lige ned i Ugolinos Fæng-
sel, hvor Mennesket skulde døe af Sult,

off saa blev der et Griin af Fublieum.
MCAnd.VIII.78. Hvilken Malstrøm er den
dumme Alvor, og hvilken Hvirvel det
dumme Grinl Brandes.XI.95. Grinet er jo

o^saa Selvfølelsens og Overlegenhedens
lUædebon— den indbildte Overlegenheds
mere end den virkelige. Staun.P.13. Fuld-
mægtigen kunde aldrig dy sig for et lille

indvendigt Grin ad denne Fornemhed.
Rørd.LB.7. Han sidder i ét Grin (o: griner
vedvarende) y saa hans Hængemave svup-
per mod Jorden. OscJen8.IN.88. Vore Øren
er saa uendelig fint mærkende overfor
falske nationale Akkorder. Hører vi dem,
smiler vi pinlig berørte til hinanden. Dette
Smil kaldes ofte men højst uretfærdigt for
„det danske Grin'*. KnudPouls.B. 156.
billedl: Midt under (solens) brede Grin
rullede store Hagl henad Gaderne. Schand.
BS.330.

II
være (nær) ved at dø af grin I

(jf dø 8p.l264^*). være ved at flække af
grin, se IV. flække 8p.23^. tage sig et
grin, (især: mer ell. mindre frivilligt ell.

uden forsøg paa at beherske sig) give sig til

at grine. Schand.AE.85. (drengen) havde
taget sig et ordentligt Grin af denne ube-
gribelige Fsissager. Pont.F.II.51. faa ell.

tage sig et billigt grin, se billig sp.

665*\ slaa etf7-S0.;en; grin op I VSO.
jf. bet. 4:1 gøre (sig et) grin af ell. ad,
(nu næppe br.) grine ad. de giorde sig kun
et grin af hans tsile. Moth.G261. VSO.

3) (dagl.) styret af præp. til, især i stil-

10 Ung som præd.: (som) genstand for (spot-
tende, drillende ell. latterliggørende)
grin (2); (være, blive, gøre (sig)) til nar,
latterlig. Han blev jo til Griin for sin
Æiligheå. HCAnd.AV.52. Alt, hvad der
kommer fra Frankfurt, har bestandig væ-
ret til Griin for det øvrige Europa. i^oZ-

ketsNisse.^^U1861.6. Hold dig i Skindet,
Gamle, gjør dig ikke til Giin. Schand.VV

.

252. (jeg blev) stillet i Krogen til Grin
20 for hele Skolen. JMagnus.HF.98. talem. (jf.

bet. 4): det er grin at være til sjov, men
det er ikke sjov at være til grin

\ || m.
overgang til bet. 4. De heldte 01 i en
Strømpe til ham, at han kunde drikke
med, men hurtigt! det var nu saa over-
ordentligt snildt og til Gfim. HCAnd.VI.
171. Den Sag kan ikke gøres til Grin og
KomeåiQS^il.VortLand.^^hWO5.3.sp.l.

4) (vulg.) handling ell. foreteelse, der frem-
30 kalder latter, morskab ell. foretages for at

more; morskab; løjer; sjov. Chievitz.FG.
126. *Hvad blev der nu da af Commis'en?

j

Han tumled med Doris sig om,
|
Og holdt

et frygterligt Griin,
|
Og saa han i Tugt-

huset kom. Microscopet.1856.Nr.36. 2. sp.l.
Man har Griin nok hjemme, naar Fruen
slipper Herren ud i Kjøkkenet for at gjøre
Qvalm over Ingenting. FritzJurg.nr.il. han
tog det Hele (o: forelskelsen) for Grin.

Aid Drachm.STL.280. Grin var der unægtelig
igaar Aftes (i teatret) ^ ikke elegante og
spirituelle Løjer, men Grin med Smæk
for Skillingen. BerlTid.Vitl903.Aft.l.sp.6.
han (d: en hund) havde sit Grin med at

forfølge Hunde, som han aldrig i Verden
kunde na.R.Thuborg.A.239.

||
gøre ell. (1. br.)

holde (JVJens.D.59) grin med, gøre
løjer med; holde sjov med; gøre nar af; gøre
latterlig; gøre til grin (se bet. 3^. Hans (o:

K) en teateranmelders) Productioner ere (saa
latterlige)^ at vi maae begynde . . „at gjøre
Griin" med ham. FolketsNisse.^Vn 1861, 5.

Digte, der . . gør Grin med Florensaka-
demiet.VVed.B.113. Gør de Grin med mig,
tænkte Mester og rynkede Panden. Der
var intet. Mester var saa bange for som
netop det at blive gjort til Grin. CarlSør.

S.II.156. talem.: gøre grin med borger-
musikken, se Borgermusik. || m. overgang

60 til II. grin. det kunde have været „Grin"
at være med dér! ikke sandt? Cit.1855.

(JohsSteenstr.CJ.26). næste Gang skal jeg
fortælle Dig noget Grin. Schand.F.85. Kom
ind, så skal du se noget grin. Rørd.LB.24.
det var ikke bare Grin at staa og slide i

det i en Fabrik. Riget.''V9l913.8.8p.3.
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II. grin, adj. [gri'n] som regel ubøjeligt

{af I. Grin (se især bet. 4t); m. h. t. bet-ud-
vikling sml. II. fest, sjov; vulg.) som frem-
kalder morskab ell. latter; grinagtig; sjov;
fest. Er det nogen meget grin Viser?
Gjel.GL.112. *(hun dansede) Valse med de
grineste

|
blandt Medicinerne. Marton.EB.

72. Dania.IIL61.
grin-, i ssgr. af grine 1.8; foruden i

grinagtig (s. d.) tryksvagt i forsk. spøg. om-
dannelser heraf, især m. adj. som sidste led

og sa. bet. som grinagtig: grin- 'morsom,
-pudse "løjerlig, -'sjov (FrSkousbo.ES.
120). -agtig, adj. [grin'ag^Zi] (dagl.) som
fremkalder latter ell. morskab; som er til at

le ad; morsom; nu ogs. m. afsvækket bet:
løjerlig; sær; mærkelig, han var rigtig nok
griinagtig at see paa, og grine gjorde
han, man kunde ikke kalde det at lee.

HCAnd.VI.23. du er udmærket griinagtig I

Hostr.SpT.I.l. Han saå ud, som var han
lige ved at slaa over fra Smil i Graad. Nu
syntes B., at han saå „grinagtig" uå.Schand.
BS.97. Nej, sandelig, det er ikke grinag-
tigt at skulle være moTsom.VortLand.^^/i
1905.1.sp.8. det er en grinagtig hat, han
gaar med

j
det er da grinagtigt, at han

mke er kommet endnu
j -agtig-hed, en.

det at være grinagtig; ogs.: hvad der er grin-
agtigt, man fortæller alle Grinagtigheder
om hinanden, og saa bikses det sammen (til

en revy).ClKofoed.EnSkæbne.(1904).31. da
Drengene . . ikke fik Greb i nogen iøjne-
springende „Grinagtighed" i (lærerens)
Person eller Optræden, bleve de stille.

Schand.AE.78.
I. Orind, en ell. f et (Moth.G261. jf.

AbrahNyerRahb.IV.54). [gren'(flf)] ("Grinde.

Baden.JurO.I.199. VSO. jf. Esp.112.433).

flt -er ell. f -e (Moth.G261). (ænyd. (no.)

grind(e) (Chr.VsNo.Lov.(1687).3—12—18.
FClaussøn.NorrigesBescrifuelse. (1 632).152),
SV. oldn. grind; vist besl. m. lat. grunda, tag-

(sparrer); jf. II. Grind, Grindel) om hvad
der er lavet af tremmer; tremmeværk, gitter-

værk olgn. 1) (nu kun dial. (se Esp.112) ell.

arkais., poet) tremmelaage ell. led, der
lukkerJor adgangen til en mark, gaard olgn.

Moth.G261.\eiQns'BveåQ er overalt 15 Alen,
og ingen Griner (Ledder). JiV^TFiZse.i^eise-

lagttagelser. II. (1 791). 4. JBaden. Gram. 38.

*(det norske folk) lukked alle Grinder til og
Døre,

I

at ingen Fremmed Men dem skulde
fiøre.P/oi^^.2i.^^8.*Gennem Hels grind for

an,
I

i huen så gram. FrSamm.EK.30. bil-

ledl: *Som deres hans Harme var vild og
blind

I
og førte ham ud over Lovens Grind.

Ploug.II.227. *Ak, naar han (o: en dreng)
iaften slæbes til sin Balje,

|
naar han selv,

alene, skal gennem Søvnens GrindlBo^-
mann.TJnderSolen.(1907).41. 2) '\ indelukke
til kvæg; fold. Biskop Amund . . saae Folk
drive deres Faar og Lam i Grinden. LTid.
1729.199. OecMag.rV.18 (se w. IH. grinde^.
KSelskSkr.IX.599. 3) (fisk., dial) i flt:
række tremmeværk, tremmehække, som

bruges til at danne en aalegaard olgn.

af. SaVX.139. Feilb.

II. Grrind, en. [gren'(d)] (nu sj. Grinde.
Larsen.) flt. -er. {fra færøsk grind, shetlandsk
d. s., no. kvalgrind; rimeligvis sa. ord som
1. Grind (efter ligheden med et risgærde);
kun (fagl.) om færøske forhold) 1) en række
ell. flok af grindehvaler. Tidsskr.f.Natur-
videnskaberne.IV. (1826).209. BegUliil832.

{p§12. Kierk.XIII.64. SaW.922. jf.: Sild-
hvalen, Rørhvalen . . danne ligesom et le-
vende Gjerde om Sildene, kaldet Hval-
ffrinde. JLybecker. Fiskene og Fiskerierne.

(1792).46. II
ro i grind, deltage i grinde-

fangst. Enhver Baad, der ror i Grind, bør
have sin Formand. Bek.^^U1909.§3. 2) d. s. s.

Grindehval. Moth.G260. Af Delfiner fan-
ges . . Grinden ved Færøerne. Hage.^668.
billedl.: den hele politiske Flok af sel-

20 skabeli^e Grinder. Kierk.XIII.64.
I. Crrinde, en. se I. Grind.
IL Crrinde, en. se II. Grind.
III. grinde, v. ['gren(d)a] -ede. vbs. -ing.

{no., færøsk grinda (i bet 1); afl. afl-ll. Grind)
1) t danne et gærde ell. indelukke af
tremmeværk olgn. man (maa) opsætte
Folder og Griner for (fæet); sammestæds
(kan halmen) meget jævn Fæet under-
strøes, ligesom man fløtter og fortfarer

30 med Griningen. OecMag. VI. 18. 2) (sj.)

indespærre en grindeflok i en bugt olgn.

Sal.V.89. Orinde-, i ssgr. ["gren(d)8-]

(f Grind-, se u. Grindehval^, især (om fær-
øske forhold) til II. Grind (ell. III. grinde^,
om ting ell. forhold, der staar i forbindelse
m. grinden (II.l) ell. jagten paa den; fx.
(foruden de ndf. medtagne): Grinde-baad,
-fangst, -flok, -kniv. -bnd, et. bud om at
møde og deltage i jagten paa en grind. Moth

40 G260. Bek.'y6l909.§2. -distrikt, et. di
strikt, som udgør en enhed m. h. t grinde
fangst BegUlixl832.§5. Bek.^^/el909.§2.
-fisk, en. (sj.) d. s. s. -hval. Sal.V.89. -for-
mand, en. leder af grindefangsten. Regi
yiil832.§8. Bek.^^U1909.§4. -liTal, en,

(i Grind-. Moth.Conv.G152. VSO. MO.),
(zool.) hval af delfinernes gruppe, der lever

i flokke og især fanges ved Færøerne; Glo-
biceps melas (jf. -fisk, II. Grind 2). RegUlix

50 1832.S5. BøvF.L671.
t Orindel, en. {ænyd. d. s.; fra mnt

grindel; besl. m. I-IL Grind; „Bruges nu
sielden." VSO.) slaa (for en dør olgn.).

VSO.
Grrinde-taage, en. {jf. grindemørke.

Moth.G260, færøsk grindamjorki) paa Fær-
øerne : taaget vejr (indtræffende efter uroligt

vejr), i hvilket grindeflokkene hyppigt nær-
mer sig land. BMøll.DyL.1.297. Orind-

60 liTal, en. se Grindehval. €trinding,
en. se III. grinde.
grine, v. ['gri-na] (dial. grinne. Thu-

borg.K.16. Feilb. grænne (grenne). Moth.
G289. MDL.177(jf.l82). Feilb. (u.2.gnn-
ne)). præs. -er ['gri-nar] præt. -te ell. -ede

ell. (vulg. ell dial) gren [gre%] (Grundtv.

VII. Rentrykt »/o 1924
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PS.IM2. Ing.VSt.179. ARecke.P.8. Aakj.

SV. 11.175. Gravl.E.105. Kværnd. Feilb.);

part. -et ell. (nu oftest) -t [gri?n(f| vhs. if.

I. Orin, Orineri. {glda. grine (bet. l.i^, oldn.

grina, oht. grinan (ty. greinen^; vist besl.

m.l. Gren ||
formerne grinne, grænne er

tU dels af anden oprindelse, jf. ænyd. grinde,

grende, forvrænge ansigtet, græde, glda.

grinne, grænne, brøle, oldn. grenja, oeng.

grennian; sml. grante, grætten; vistnok besl.

m. grine || disse to ordsæt har lydligt og be-

tydningsmæssigt paavirket hinanden; jy. skel-

ner endnu ml. grine, næsten kun i bet. l.i, og

grinne, næsten kun i bet. 1.8.
||
grundbet. vist-

nok: danne en aabning, fjerne læberne fra
hinanden, fortrække munden (for at give hift

for graad, stønnen, latter olgn.); m. h. t. bet.-

udvtklingen sml. fline, II. gabe)
1) om levende væsner, l.i) (nu især dial.

ell. m. overgang til bet. 1.8j i alm.: aabne
munden, vise tænder ell. gøre primas-
ser, skære ansigt. || om dyr (nu især ræve,

hunde, heste): aabne munden ell, vise
tænder; vise tilbøjelighed til at bide.

Moth.G260. VSO. *(rovdyrene) griinte fælt,

og viste skarpe Tand. Oehl.L.1.258. *den (o:

en gammel hest) „grinte" bidsk, | bag Ørene
bar den af Halm en Yisk.Kaalund.300.
Feilb. jf. : *den vilde, skumle Kemek (stod)

\

Som et Udyr for mit Øie . .
|
Grumt i

Lampeblusset gren han | Med de spidse
Rævetænder. In^.Ei^.I7.P8. talem.: Heste
ffriner. Folk lér. Mau.5404. \\ om mennesker.
Moth.G261. Styrmanden . . grinte mod So-
len, naar den skjar ham i Øjnene. Blich.

(1833).II.231. »vanvittigt griinte den for-

tvivlede Smeå.Winth.D.220. *Her staaer
en hæslig Gud af Træ og griner stygt.

MHA.Knud denHellige.(1849).48. Feilb. om
dødningehoved: PMøll. 1.210. HCAnd.V.71.
et grinende Dødningehoved. DÆIT. grine
ilde, (nu næppe br.) skære ansigt p. gr. af
harme, ondskabsfuldhed, græmmelse olgn.

Orundtv.Snorre.II.171. *Ilde han ("a : e< ^en-
^ærd) mod Maanen gT\nte.Ing.VSt.l4. biU
zdl. (jf. bet. 2.1^ : ilde grinende Lygter, der
mere blænde end lyse. Politievennen.1798/
99.246.

II
grine ad ell. af noget, vrænge

mund, gøre grimasser af væmmelse ved no-
et; vrænge ad; rynke paa næsen ad (jf. u.

et. 1.8^. HolbJ^ean.I.l. Hvorfor griner du
saa ilde ad det; det smager jo goåt.VSO.
(du sidder) og griner ad Maden. Thuborg.
K.166. Feilb. talem.: det er ikke grød
at grine af ell. (oprindelig) ad, egl.: det
er ikke at foragte, ikke at kimse ad: Kom
Orønneg.II.260. PAHeib.L43. „høres hos
Almuen.** Levin, nu især (ved tilknytning til

bet. 1.B) i udtr.for, at noget ikke er til at le

ad ell. er for lidt at le (grine) ad olgn. (sml.
Fnise-, Grinegrød;. Moth.G260.291. giør I

mig heed om Hodet, skal jeg flye jer an-
den Grød at grine af. Kom Grønneg.1.103.
Deres Velbyrdighed (ved) vel, at det ikke
er Grød at griine af (o: ingen spøg, mor-
skab) for en stakkels Mand, at pidske sig
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i

blodig med koldt B\o^. Biehl.DQ.IV.238.
det, der saa nylig havde moret dem . . var
(ikke) Grød at grine ad. MayneReid.Plante-
jægerne. (overs. 1860). 77. PRMøll. DS. 81.
Feilb. jf.: disse unge Per-Næse-Viser, som
bare vil have Grød at grine SLf.Valløe.D.

49. iron., i talem. (nu næppe br): grine
ad en egebjælke (PSyv.II.280. Moth.
G260. VSO.) ell. et galgetræ fse Galge-

10 træ 3;, blive hængt (jf. ogs. u. Galgebjælkej.
1.2) (dial.) græde; flæbe. Moth. G260.
Feilb. 1.3) i høj grad fortrække munden,
ansigtet som udtryk for munterhed
olgn.; nu (i rigsspr.) især: fortrække mun-
den, ansigtet (mods. smilej paa en uskøn,
grov, udannet maade som udtryk for
munterhed, spot, foragt olgn. ell. paa en
unaturlig, fjollet maade (fx. hos van-
vittige) og oftest (mods. \e) uden samt i

-

20 dig at frembringe nogen (væsentlig)
lyd (latter) (jf. dog: *Da grinte Hr. Bugge,

|

Saa det klukked i hans Yom.Winth.HF.
190. *Jo mere Snakken blev ureen,

|
Des-

høiere Patronen green,
| Desgalere den

hele Kreds
I
Omkring Patronen lo og

fnees.PalM.AdamH.II.263); ogs. (især dagl.,

dial.) netop som udtryk for voldsom, ube-
hersket latter (jf. skoggergrinej ell. som
et mindre fint ell. rigssprogsagtigt, mere dag-

30 ligdags udtryk end le (jf. Esp.112.433 samt:
En gang spurte han sin moder, himmel-
højt hviskende, hvad jeg mon sad og gri-
nede af. Han var fra landet; derfor: ,gri-

neåe\Sjortø.SJ.37).*A paa Comoedie gaar,
aflegger ærbar Mine; | Til side Tancker
slaar, har lyst at lee og grine. IIolb.Sat.I.
B2f. At lee ved saakaldte Løyer, at grine
ved kaade Indf&ld. Ew.(1914).V.176. han
har en hæslig, sledsk Grinen. HCAnd.Breve.

40 1.269. (han) vilde skilles fra sin Kone,
fordi hun grinede (o: smiskede) til en Bar-
bersvend med rød Knevelsbart. Schand.
AE.83. Le kunde Lucie slet ikke, kun
grine glædeløst som et umælende, der
venligt og advarende viser Tænder. JF
Jens.SS.53. CP om mund olgn. : fortrække sig

til et grin. det grinende Smiil, der før
havde opklaret hans Ansigt.Winth.IX.125.
en bred Mund havde han, som altid gri-

50 nede. SvGrundtv.FÆ.II.215. J Voeler.Hjær-
tet8Legende.(1921).37. (dagl.:) grine over
hele ansigtet (AndNx.M.122), (spøg. ell.

vulg.:) over hele hovedet (StormP.P.
10) olgn., brugt som forstærkende udtryk for

frine. ||
grine ad ell. (nu sjældnere i om-

yggeligt skrifispr.; jf. af A.I8.1; af noget,
grine, enten som udtr. fo^' morskab, munter-
hed (fordi man finder noget morsomt) ell.

som udtr. for spot, haan (fordi man finder
60 noget latterligt, ringeagter det, vil gøre nar

af det). *Lad af den Skievbeenede
| Den

rancke lee og griine. Holb.Skiemt.F8^. (de)
ville Fnisse og Grine deraf som de var
Killet. Kom Grønneg.II.7. der hører mere
Godhiertighed til at lee af Overgivenhed,
end til at grine ad Næstens Feil. Oehl.
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FreiasAlter.(1816).Fort.2. Jeg saae Mazbek
— hvor det er deiligt, og hvor hun spil-

ler I Jeg kan ikke begribe hvor Nogen
fider seet de Stykker, der skal grines af.

'ritzJurg.nr.ll. den Slags (o: de gamle
juleskikke) skulde tages alvorligt, ellers var
der ikke noget ved det. Og han grinte
10 selv deraf. JakKnu.R.40. Der maa slaas

haardt paa Mordere. Ellers griner de ad

nem en sprække olgn. i det overliggende tøj

(jf. bet. 2.2j. Skørtet (naaede) aldrig . . helt
omkring hende, saa at et stort „Spejl"
af den gule Vadmelsklokke grinte frem i

Slidsen. Pont.F.L34. 2.2) om ting, der er

sammenføjet af fiere dele, nu især (m. tiU

knytning til bet. 2.1j om klæder (kjole, søm)

:

ikke slutte helt tæt (i sammenføjningerne,
saa undertøjet (ell. traadene i en søm) kan

det hele. BT.^Vil921.10.sp.2. || m. trykstærkt lo ses); gabe (11.2.2) (jf. lynej.Jerredet griner.

adi7. grine 'af (]//". af B.1.6J, færdig, ud,
(dagl.) komme til ende med, blive færdig
med at grine. Ska' vi saa køre te'baves te'

Byen og grine a! ? StormP.P.34. \\ i forsk,

(især daglT) forb. m. (adv. olgn. og) obj., dels

i udtr.: grine en ud, grine (dygtig) ad en;

le (højt, spottende) ad en. de (sigtede) kun
efter hans Næse, og hvergang de traf,

grinede de ham ud oven i Kiøhet. Luxd.

Moth.G260. Nu begynde Bræderne i Pa-
nelet at grine. YSO. Sømmen griner. Le-
vin. Kjolen griner i Sømmene. -DÆff. (me-
ton.) om person: du griner i ryggen (o: kjo-

lens hægter i ryggen er gaaet op)
\

G-rine-, i ssgr. især <u grine l.s. -bider,
en. (nu dial. -bidere. Beyn^eFosz.(1747).493.
OrdbS.(Falster)). 1) (nu næppe br.; jf. dog
Feilb. : grinnebider . . person, som sætter et

(Skuesp.VII.4o8). han kunde risikere at 20 stygt grin op) til grine l.i: person ell. dyr^

træffe Folk og blive kendt og grint ud.
Wied.L0.49. dels i forb. som grine sig for-

dærvet, grine sin mave i stykker olgn.,

som udtr. for voldsom, ubetvingelig latter.

*En Pibe-Krave staaer en Præst i Dan-
mark vel,

I

I Spanien deraf man griner
sig ihiel. LTid.1752.70. Javist er det vaas;
men man kan grine sig fordærvet der-
over. JSrz.X.26. *0 jeg kan grine min Mave

som spiler munden, gabet op, forvrænger an-
sigtet olgn. *Jeg maatte vige, for at blive
hannem (0: ulven) qvit,

| Den Grinebidere,
hånd gabede saa viåt. ReynikeFosz.(1747).
493. *En formavret Grinebider (o: knokkel-

manden),
I

Der nu æder Kiød som Høe.
Bagges.IY.218. *man bød os see |

I Døden
kun en maver Grinebider. JlH/Smid^A.ifa-
ver.258. billedl: *0m Livet sad et Læder-

itu,
I
naar jeg tænker paa Mads. Hostr.Int. 3o bælte,

|
Deri et stygt Gevær, som gieldte

18. Feilb.
\\ (jf. ogs. bet. l.i og 2.2J talem.

grine som en flækket gærdestaver,
træsko (se IV. flække l.ij, som en død
ræv, se Ræv. grine og fline, se fline 2.

grine og gnadre, se gnadre 3.

2) (dagl.) om ting. 2.1) falde stærkt i øj-

nene p. gr. af en fra omgivelserne stærkt af-
vigende — ell. øjet stødende — grel (lysere)

farve; stikke i øjnene; virke grelt (staa

Tidt mangen ærlig Hønes Liv,
|
Og tidt

Brødskorper — kort, en Kniv,
|
En stor,

en farlig Grinebider. ChrBorup.FM.387. m.
overgang til bet. 2: (de legede) Krig paa
Skuespiller-Viis . . de stod og vrængede
Mund . . som Grinebidere og Gabflabe.
Grundtv.Saxo.II.46. 2) (dagl.) til grine I.3:

person, som gerne ell. ofte ler; især (mer ell.

mindre nedsæt.): person, som er for tilbøje-

grelt); glo (IIL2). *Sneen griner, Vold ved 40 lig til at le, som griner i tide og utide; per-

Vold,
I
mens Brændestakken tømmes. JRic/i.

11.293. Sofaer og Stole, hvis falmede
Fløj el grinede mod Solen.Schand.TF.1.237.
ved Dødsfald at lade den bare Væg grine
og hverken lade den sørge med sort eller

hvidt (var) en Raahed, en Synd mod den
døde. TroelsL.XIV.13B. jf. : *gjennem Flæn-
gerne (o: i en stormhærget skov)

\
belyser

en stikkende Sol
|

grelt og grinende
|

son, der griner foragteligt, spottende. Kan
(din latter) da ikke faae Ende? din Gri-
nebider. PAS:eib.Sk.IIL138. Nei, see mig
til de Grinebidere af Tjenere I De fnise

hvergang de see paa mig. Heib.Poet.VIL
333. Hostr.ÆS.L2. Han kunde være barn-
agtig og løssluppen, en grinebider og
skælmsmester. VVed.FF.120. m. afbleget

bet. som skældsord: Jeg skal bryde Halsen
Ødelæggelsens Vederstyggelighed. Fønss. 50 paa een af disse Griinebiddere paa Timen
""

'
"

KomGrønneg.II.92.Beib.Poet.VI.76.jf.. den
immerglade Neger med de lange, nøgne
Skinneben og det sorte Grinebideran-
sigt. Cavling.A.LL.15. I de Uger, jeg om-
gikkes Baesecke, forekom Resten afMen-
neskeheden mig usigelig banal og grine-
hider sigtig.FrPoulsen.F.73. -bideri, et.

[griCJnabida'ri'] (1. br.) til -bider 2: Bran-
des.IL.136. Vi, Kongeriget Danmark, er

med revne Klæder gaaer,
|
Som griner 60 Smaagrinets Land . . Og denne By er Midt-

?unktet for hele Grinebideriet. Drachm.F.
.147. t -fltte, en. kvindelig grinebider.

Moth.G261. „siges . . blandt gemeen Mand.**
VSO. (u. Grinebiderj. -grød, en. (nu næp-
pe br.) d. s. s. Fnisegrød (jf. ovf. u. grine

1.1/ VSO. -mund, en. ^) (1. br.) grinende

IlyselSætter.(1898).104. ofte i forb. m. adv.

ell. præp.-led : Regn piskede mod Ruderne,
naar Bygerne kom, og skarp Sol grinede
ind i Mellemrummene. Schand.BS.451. bro-
get malede Hoveder af Tyrker og Morer
grinede frem (fra panelet). JPJac.1.75.
Korkegens afskrællede forvredne Grene
griner uhyggelig hvidt ud af Skovens
Halvmørke. AndNx.SD.94. jf. bet. 2.2: *jeg

meget slemt her frem ved højre Side.

FrHorn.PM.90. billedl: Bestandig vilde
fra en Krog af hans Hjærte din onde
Bekendelse grine frem, stivnende hans
Lykke i isnende Spot. ^ans.M. 5 7. || om
undertøj olgn., der kommer til. syne gen-
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mund. Han havde Grinemund og Brak-

Grinemund 1 ReynikeFosz.(1747).512. Ori-
ner, en. 1) (sj. i rigsspr.) iil grine l.s:

grinebider (2) (med ell. uden nedsæt, bet.).

Moth.G262. Jeg seer gierne, at man leer,

men jeg seer ikke gierne, at man giør

mig arrig. Forstaaer De, min Hr. Griner?
Skue8p.IX.483. B., der, som man siger, var
en ualmindelig god Griner, irriterede ham.
CMøllPF.187. Feilb. 2) (mul.) til grine 2.i:

umalet plet paa en malet flade. Dania.IlI.
52. ©rineri, et. [grKOna'ri-] (dagl.) vbs.

til grine 1.3: det at grine (især overdrevent,

i tide og utide). Ing.EF.VII.173. D&B.
Orine-til-Middag:, en. (ogs. Grine-ved-

Middag. Moth.G261. Bostr.Flora.1.276. nu
næppe br.: Grine-ved-Dag. Moth.G261. J
Tusch.l6). (ceni/fZ. grine-ved-(mid)dag; nav-
net skyldes den omstændighed, at plantens

blomster i alm. kun er aabne midt paa da-

gen; sml. dial. grine-til-middag, løjerlig, me-
get grinende person: OrdbS.(^æll.)) % rød
arve, Anagallis arvensis L. jTusch.16. Vare
L.^67.

II
(dial., falstersk) om forsk, andre

planter: Crocus L. (JTusch.68), fuglemælk,
Omithogalum L. (smst.158), guldstjerne, Ga-
gea L. (smst.9é.80é). j^rine-vom, adj.

(dagl.; 1. br.) tilbøjelig til at grine (1.3); lat-

termild. Moth.G261. VSO. Han havde ondt
ved at holde sit grinevorne Ansigt til

Alvor. JFibiger.Liv.212. FrPoulsen. L.166.

jf.: (mange digtere har) snart skildret de-
res Figurer i en skæv snart i en grine-
vuren Smag. SorøSaml.1.45. g^rinne, v. se

grine.

Oripomennsi, en. [gri'po-'manus] (ogs.

Gripominus (se ndf.); f Griphomines: (som
ent.:) Cit.l705.(ThotW1524.358). (som flt.:)

Wolfb.54. især dial: Grimpomenus. OrdbS.
(bomh^). flt. -ser ell. f gripomenes (Holb.
Hex.II.4.sa.DR.IV.3),-meni(Skue8p.X.237),
-mener (Ew.(1914).11.284). (fra nt. (flt.)

griphomines, vistnok (i tilknytning til lat.

homines, mennesker) omdannelse (latini-

sering) af nt. griphummers (jf. ty. greif-

hummer, sv. griphummerj, vægtere, der pas-
ser paa tiggere og løsgængere (stodderkonger),

eal.: hummere m. store (gribe)kløer; sml. dog
fr. gripimini, grippeminaud (i lign. bet),

som synes at have anden oprindelse) 1) (for-
æld.) øgenavn ell. nedsæt, betegnelse for en
retsbetjent, politibetjent, vægter ell. i

al alm. for en „rettens haandhæver";
ogs. m. mere ubestemt bet, om tjenende
person, der vogter ell. tager vare paa
noget. *I)u est grib Homines — I herrens
urte gsiRTå.Cit.l705.(Thott4^1524.358). (jeg)
saae mig omringet af en hoben Gripome-
nuser, som dømte mig fra Livet. Holb.Jep.
V.4. Stævnings-Mænd og Skrivere, og
Procuratorer, og Himlen veed, hvad for
flere GTipomenuseT.Ew.(1914).II.367. (der)
havde været Gripomenusser (o: hververe)

efter ham (o : en rejsende kunstner) i Wien.
Bahb.E.III.174. Den Lux, den forrige Eier
til Skovmose, han sidder . . med sine Gri-
pominusser, og vil hverken vige eller

vanke. Gylb.II.233. Justitsraad R. har la-

det „Fædrelandet" ønske et glædeligt Nyt-
aar ved tvende Gripomenusser, der (kon-
fiskerede nytaarsnummeret).Ploug.(Fædrel.Vi
1844.1.sp.l). en skrammereret Gripominus

10 (o: en lakaj).Bergs.PP.217. Baud.G.426. 2)
(dagl.; nu 1. br.) benævnelse for en person
af et mistænkeligt udseende (Molb.
(E:olb.Com.(1843).218). Levin.) ell (nu især)

for en løjerlig, grinagtig, grim og
(ofte) gammel person (sml. Festskr.Vilh
Thoms.291); ogs. som ubestemt nedsæt, be-

tegnelse for en person (fyr), man ikke
nærmere kan ell vil karakterisere. En
Banqverotteur, var altid en stor Tyv . ,

20 som Lovene ikke tog i Betragtning; en
anden lille Gripommenus, som er dum nok
til at brække ind i et Huus for 2 Rigs-
dalers Skyld hænger man gjerne. Ew,
(1914).V.31. en Poet, eller saadan en Gri-
jpomemis. Bahb.Tilsk.1799.390. Hummer (i

Heibergs „De TJadskillelige") er den snur-
rigste gamle Gripomenus, der nogensinde
har staaet Fadder til et Skrædderbarn i

Petri. Brandes.1.472. Den lille Urmager-
so svend med Klappen for Øjet? — Han hu-

skede, at han engang, da han kom hjem,
mødte denne Gripomenus paa Trappen.
PontSM.143. Hver Naturbegivenhed, der
havde Betydning for Bondens Gerning,
var . . knyttet til en Dag i Kalenderen
og havde Helgenen til Navnefader. Af
disse Gripominuser havde den folkelige
Fantasi skabt en hel Frise af djærve Træ-
figurer . . Jacob Vaadhat . . Bertel Bry-

40 destaa. VilhAnd.ES.SO.
\\

(sj.) om løjerlig

ell. ikke nærmere bestemt ting: tingest, jeg
(synes) det begynder at hofte lidt med
Bomberne, og det var dog fælt, hvis man
fik saadan en Gripomminus i Hælene I

Bergs.S.58.

Orippe, en. ['grifea] (ogs. (m. fr. art)
vxn.3\ rrippe,La Grippe. SaUXII.370). {fra fr.

af russ. chripu, hæshed; med., nu sj.) navn
paa en epidemisk infektionssygdom: influ'

50 en za. JBaden.FrO. La Grippe, eller: den
russiske Snue. JFMøller.(bogtitel.l833).*}eg

vil dig (o: dukken) saa nødig slippe;
|
nu

skal du holde dig lun og varm,
|
maaske

at du kun har la Grippe. BørnenesMusik.
(1871).nr.55. Panum.360. jf.: jeg havde
dog . . kun halv Gavn og Glæde af vort
Møde, for din stærke Forkølelses Skyld off

det La-Grippe-Uvæsen, du laborerede af.

Ing.(Grunatv.Breve.150). || om en influenza-
do lignende sygdom hos heste (epizootisk katar'

ralfeber). SaUXII.370.
Orippenille, en. se Gribbenille.

^ripse, V. -ede. {rimeligvis fra nt. grip-

sen; afi. af gripen, gribe; dial!) gribe fat
i. Feilb. || overf.: fange (III.3). (m. ordspil

paa propr, Grip:^ Her vilde Stædets Cha-
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ron eller Færgemand, Capitain Grip, haf-
ve ffripset eller pudset mig.Elevenf.ÉJ.213.
^ris, en. fgri-'s] Høysg.AG.45. ftt -e

['gri*s9; dagl. (især i bet. 2.ij ogs. 'grisa]

eil. (nu ku7i dial.) -er (Holb.Paars.281. Grravl.

Voksebro.(1923).16. Thorsen.74. AarbFrborg.
1918.167). (æda. no. sv. d. s., oldn. griss; spe-

cielt nordisk ord; maaske lydefterlignende
(efter dyrets grynten; sml. 1. Gis, Gisse-,
Gysse-basse, gys^ ell. besl. m. (m)nt. mht.
gris, graa (se II. grisøjetj, ty. greis (jf.
grissetj)

1) om visse dyrs (især svinets) unger. I.l)

unge af (tam)svinet; ungt svin, indtil

alm. slagtealder ell. især indtil c. 4 maane-
ders alder; uden for fagl. spr. og dial. ogs.

ofte om svin i alm. Hillement det sidste
(o : af en skala) gik fiint. Vore smaa Grise
kand ikke gaae høyere med Røsten. Holb.
Er.1.4. Paa Kjøbenhavns Politiekammer
er . . anmeldt, at tvende Grise har gaaet
vildt paa Gaden, som er indsadt paa et

Sted. Adr.*/il762.sp.l6. *Med krøUet Hale
og næsevis

| i Gaarden rendte den lille

Gris. Kaalund.214. *FøUet vil klappes og
Faaret ha' Hø . .

| og Grisen vil klø's bag
sit &Te.Aakj.BS.85. LandbO.IV.488. soen
har faaet grise \ soen er med grise

i
ka-

ste grise, se kaste. || i ordspr. og talem.

(se i øvrigt Mau.3230f.). Enhver So synes
bedst om sine egne Grise (siges om for-
ældres kærlighed til deres egne børn). Mau.
1621. Saa grynter Gris efter, som gam-
melt Svin for (o: de unge efterligner de
ældre), smst.3231. Den, der vil have Grisen,
maa holde Sækken op. Mau.I.360. jf. Mau.
3234. MO. Feilb. købe grisen i sækken,
(nu næppe br.) købe noget ubeset; købe kat-

ten i sækken. Moth.G262. han duer ikke
til at genne grise olgn., se genne sp.817^^.

ofte gælder gris det, gammel so (gammelt
svin) har gjort, se gælde, det er ej borte,
man giver sin gris, se I. give 1.5. grisen
faldt og brækkede laaret ell. brak sit laar,

gi. „vise" (fx. alm. blandt soldater), kun be-

staaende af denne linie, der stadig gentages
(m. enkelte variationer) og synges paa forsk,

kendte melodier, jf. Hjortø.DG.14. 1.2) (zool.

ell. jæg.) unge af grævling (jf. Brokgris^,
pindsvin, marsvin olgn. Priismesteren
sagde (at marsvinet havde) en Griis i

sig. Handels- ogIndustrie-Tid.1804.168. naar
(grævlingen) om Eftersommer-Aftenen . .

gaar ud af Hulen med sine halvvoxne
Grise. ^o^an.1. 7. Fleuron.RK.88.

2) overf., om andre dyr ell. person, der i

en ell. anden henseende minder om en gris

(1). 2.1) (nedsæt; som et mindre stærkt udtr.

end Svin) om person ell. dyr, der er
urenlig(t), smudser sig selv ell. andet
til olgn. (især (ofte spøg.) om smaa børn;
jf. Grisebasse 2); ogs. om person, der ud-
fører sit arbejde sjusket, uordentligt
olgn. Du er dog en lille Gris, siges af

Spøg til et Barn, som besmudser sine
Klæder. 750. „Død og Pine I" udbrød

Stationsforvalteren . . „Jokumsen er dog
en Gris . . her staar jo noget Rejsegods
og &£\ver.** Schand.AE.45. hvordan skulde
en Moder faa optugtet sit Barn, naar hun
ikke kunde sige til det: „Føj, din lille

Gris I" Valløe.D.131. (jeg) ønskede inder-
ligt, at (fuglen) vilde kvidre lidt hen over
Linierne . . men den gjorde noget helt
andet midt i mit Digt, den lille ynde-

10 fulde Gris. KnudPouls.BD.54. han er en
gris med sine stile

i || m. moralsk bet.,

om den, der er uordentlig i sin livs-

førelse. De andre (hotelpiger var ikke)

saadan nogle Grise som Annette, der strax
satte sine Klæder ud (o: hos pantelaaneren).
Schand.SB.182. 2.2) (nu 1. br.) som kæle-
navn til en, man elsker, især til ens kære-
ste. Moth.G262. Min Gris I min søde Grisl
VSO. jf TroelsL.UX.250. 2.3) {udgaaet fra

20 spøg. anv. af udtr. som (have ret til) at
holde gris; stud.) person, som har faaet
lov til at bo hos en alumne paa et kol-
legium. Bøgh.DD.1866.182. BorkensLyre.
(1883).104. KFabricius.Regensen.(l 923J.56.
2.4) (især stud., nu 1. br.; jf. Grisetjeneste^
øgenavn for en medicinsk student, der
gør tjeneste paa et hospital (prakti-
kant). D&H. 2.5) (dagl., spøg.) i forb. som
en heldig gris, en heldig fyr; „en heldig

30 kanut" (jf. Svineheld;. S&B. D&H. 2.6) ^jfc

i forb. som være, blive gris, tabe (o[

sidde med det sidste kort paa haanden) i

spillet „gris" (se bet. S.io^. GlSpil.63.

3) overf., om ting ell. forhold, der i en ell.

anden henseende (udseende, uordentlighed
olgn.) minder om en gris (1); kun de vig-

tigste anv. er medtaget ndf. (se i øvrigt

Feilb.). 3.1) (dagl., især barnespr.) lerspa-
rebøsse af form som en gris (jf. Penge-,

40 Spare-, Spillegris^; ogs. om (sparebøssen
med) det opsparede beløb. Bergs.GF.I.
286. *en Skilling du fortjener

|
til din

Gris, mit Pusl Gjel.Rø.90. Sammen fik de
med en Strikkepind Skillingen ud af Gri-
sen. Bang.L.121. hun bru^e sin gris til

at købe en dukke for
j
spille til en gris,

spille et ell. andet (kort)spil, saaledes at ge-

vinsten lægges i sparebøssen. Gadeordb? slag-
te grisen, slaa sparebøssen itu for at faa

50 det opsparede beløb; ogs. i videre bet.: dele

ell. udbetale opsparede penge olgn. smst.

spytte i grisen, (dagl.) lægge penge i

sparebøssen; ogs. i videre anv.: rykke ud m.
penge; punge ud (jf. bet. S.vss). Det er . . for-

budt at tale om Sygdom (o: paa et rekon-

valescenthjem) . . den, der overtraadte For-
budet, maatte spytte i Grisen. DagNyh,
^yiol921.4.8p.5. 3.2) (soldat.) om gymna-
stikredskabet „hesten". KLars.Soldatspr.

60 7. 3.3) (dagl., spøg.) især i best. f., om et

(lille) rangerlokomotiv (Buchh.TJH.167)
ell. (mindre tog paa) forsk, smaaba-
ner (der kun bevæger sig med temmelig
langsom fart). „Grisen" (o: Lyngby-Vedbæk-

i).Sdjyll.285. „Grisen" eW. Egtved-gri-
(o: Kolding-Egtved jærnbane)

\
3.4)

banen ).Sdj
sen
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(fisk.) mærketønde for et ftslcegarn.

Tid88kr.f.FiskeH.1870.44. Feilb. 3^) (fagl)

lille metaUtykke (i formen mindende om
en gris) til at fastspænde en passer
med. 3.6) (i^ ell. dagl.) om fyr- ell. v ar-

merum i en (kakkel)ovn olgn. || i maltkølle:

d. 8. s. Bjørn 5.i (jf Køllegris, I. Galt 3.i;.

Moth.G262. Forordn.'Vil799.§10. Feilb.BL.

77. H det rum i en (kakkel)ovn, hvor for

II
især i forb. grise til, gøre smudsig,

snavset; ødelægge ved urenlig behandling;
tilsmudse; snavse til (jf. svine til^. Levin.
*Naar jeg bli'r stor,

| saa vil jeg . . ha'
Lov at grise mig rigtig till RichJI.164.
hvad er det for Ben, Du sætter paa det
ganske rene Gulv? . . gris mig ikke hele
Stuen til.Schand.F.297. Legeb.ll.79. overf.,

om moralsk forringelse ell. ødelæggelse (jf.

brændingen sker. Levin. IngebMøll.KH. lo u. Griseri^; Det lille Skind, nu skulde hun
148.

II
lille jærnovn, der kan indsættes i

fyrrummet i lerovne. Gnudtzm.Husb.262.
3.7) (efter eng. pig) stykke støbejærn,
frembragt ved, at det flydende metal er ledet

ud i smaa render (i støbesandet), der udgaar
fra en hovedrende (saaledes at hele systemet

kan minde om en so med grise). Wagn.Tekn.
346. 3.8) {maaske af anden oprindelse, se

grise 3; nu næppe br.) ^ a åbning, der

kan fremkomme mellem omviklingerne
paa en mindre godt lagt klædning om et

tov. Funch.MarO.n.76. 3.9) (billard.) i

udtr. som gøre, lave en gris, gøre en
bal olgn. (i spil „med dessein"), man ikke

har tilsigtet („lave et svin"). LEft.1810.99.
SaVIIl.-221. 3.10) ^ navn paa en slags

kortspil (især for børn), hvor kortene lægges

i en uordentlig bunke med billedfladen nedad

altsaa ind og ødelægges og grises til i

den store By. KnudPouls.U.127. 3) {maa-
ske et andet ord: no. grisa, være utæt (se u.

II. grisle^; jf. Gris 3.8) ^ om klædningen
paa et tov: have aabning er mellem vin-
dingerne. Klædningen giisQv. OrdbS.
Orise-, i ssgr. J'grisa-, 1. br. ^grrsa-]

Gh ogs. grisøjet;. rris 1.1 (ell. 2.i;, fx.
(foruden de ndf. medtagne) Grise-fedt, -ha-

20 le, -handel, -handler, -mad, -producent,
-trug samt en del ssgr. m. propr. som sidste

led, der (dagl.) bruges som skældsord for
urenlige personer: Grise-malene, -mette,
-mikkel mfl. -basse, en. (sml. Gisse-,
Gyssebasse^. 1) (jf. I. Basse 1; bamespr.)
d. s. s. Gris l.i. Qadeordb.^ Feilb. 2) (dagl.,

især spøg.; jf. I. Basse 2.2) især om børn:
d. s. s. Gris 2.i. Cit.l864.(AarbVejle.l923.IL
56). Feilb. jf.(sj.): dér stod Niels . . med

ba!
og med to kort stillede oprejst oven paa bun
Teen, hvoraf der nu skal trækkes, uden at de 30 sit grissebassede (o: tilsmudsede) For
to kort falder om (jf. bet. 2.6;. GlSpil.62.
Feilb. 3.11) (dagl.) m. h. t. blødning efter

slag olgn. || spytte røde grise, bløde

ell. være blodig (p. gr. af slag olgn.). Grundtv.
Saxo.II.25. vi skal give Dig en Hud, der
skal spytte røde GiisQ.TICAnd.Y.19. det
(piblede) i ham af en vild Lyst til at smad-
re dette glatte Porcellænsansigt og se det
spytte røde Grise ned jpå det pæne Kra-

'k\dddiQ.KMich.SM.198. -fod, en. spec. (kog.)

i flt.: kold ret af tilberedte grisetæer (i gelé;

jf. -taa;. FrkJ.Kogeb.77. -g^alop, en. (fagl.)
en slags uren galop (hos gamle, trætte ell.

stive heste), bestaaende i at hestens bagben
bevæger sig som i trav, medens forbenene
bevæger sig som i galop ell. omvendt; svine-

galop. SaUIX.376. || ogs. (dagl., spøg.) m.
h. t. person: kluntet og ikke videre hurtigt

vetøi.Pont.(Tilsk.l910.I1.331).
\\

(l.br.) slag, 40 løb. der kommer han rendende i grise
der medfører næseblod; næsesiyver. „Jeg
har stukket ham en Gris". — „Hvorfor
har Du givet ham en Gris?" . . „Jo, han
er min Y\QnåQ\'* SophClauss.L.48. 3.12) (jf.
bet. 8.1 ;

jarg., haandværkerspr.) sammen-
slutning ell. aftale mellem haand-
værksmestere gaaende ud paa, at den,
der ved licitation faar et stykke arbejde,
skal betale de andre en godtgørelse (jf. Me-

galop
! -g^ilder, en. (nu i rigsspr. kun

foræld.) person, som kastrerer (orne)grise.

nu kaldte (man) en Hesteskærer eller

Grisegilder for „Dyrlæger" eller „Vet're-
nærer''.Schand.BS.450. -kanin, en. (zool.)

det til gnavernes orden hørende (tamme) mar-
svin, Cavia cobaya Schreb. saUXIII.731.
-pold ell. -polt, en. flt. -e. (ogs. -polde,

-polte. flt. -r). (landbr.) betegnelse for et ungt
stwgris^. Byskov.M.182. D&H.II.632. Feilb. 50 svin, især i udviklingsalderen ml. gris og fede-

svin; ogs. om lille gris, som ikke vil trives.IV.186. 3.13) (vulg.) i forb. som gaa, kom-
me, være paa grisen, gaa (være) paa
sold; gaa ud (være ude) at more sig; „slaa
til Søren". Han sidder altid her saa peder
anstændigt og nøjes med en eneste (toddy )y

mens vi andre kvæler to. Lad ham nu
komme med paa Grisen for en Gangs
Skyld. KLar8.GV.37. Skal vi to Gamle gaa
lidt ud paa Grisen sammen. Wied.BSt.l4

jf. Griseri. {Jf. no. sv. (dial.) grisa; afl. af
Gris) 1) (nu kun dial.) til Gris l.i, om
8o: faa, føde grise; fare. Moth.G263.
Feilb. 2) (if. Gris 2.i; dagl.) være urenlig
(jf. svine;. *(han) klatted med en Murske
og grised med sin Stuk. Becke.SD.49. D&H.

D&H. Hvad skal vi nu gøre (med gri-

sen)? hvad kan man . . faa for saadan en
Grisepolte? — Ingen Verdens Ting. Bør-
nevennen.1921.27. Feilb. Oriseri, et. [gri-

so'ri'] flt. -er. (jf. Svineri; det at grise (2)

med noget ell. grise noget til; især: urenlig,
snavset (ogs.: siusket, uordentlig) tilstand
ell. enkelt tilfælde (udslag) af urenlighed

' Ito' 'Sri*ise, V. Pgri'so, dagl. 'grisa] -ede. vbs. 60 ell. sjuskeri, uordentlighed med et ar-

bejde. Maden er slet ikke god, og Grise-
riet stikker forfærdeligt af, mod hvad vi

ere vante til i Schweits. HCAnd.II.337. de
fandt gamle Søm, Skillinger og saadant
Noget (i rendestenen). Det var Griseri,

men det var nu deres Fornøielse. smst.V.
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377. Klasseværelserne (paa Sorø akademi)
blev holdt ganske anderledes renlige end
de kjøbenhavnske Skoler, hvis Griseri
mange Gange har ærgret mig. Schand.O.
1.69. det er noget slemt griseri at gaa saa
længe med sine flipper

\ hunden har lavet
griseri paa gulvet

j
det er noget griseri,

at boghandleren endnu ikke har sendt
mig bogen

i || overf. (jf. grise 2 slutn.),

om hvad der er utugtigt ell. griset (2). For
de gamle classiske Griserier har du da
været saa heldig at slippe fri, med mindre
du har slugt dem i forbedrede Opkog i

Oversættelserne. Jn^.L-B.II.i^^. man (vil)

ikke . . lade sig paatvinge Synet af disse
Griserier (o: utugtigefotografier).Hørup.III.
318. AndNx.D.340. Orise-rnmpe, en. I)

(vulg. ell. dial.) i egl. bet. 2) f d. s. s. Gris 2.2.

„Far vel min Snut I"— „Far vel min Høne !"

— „Far vel min Griise-Rumper'jfiTowGrrøn-
neg.II.14. S)fi flt, om en art smaakager (vist-
nok en slags klejner; jf.jy. grise-, svineøre.
Feilb.). Moth.G363. OeconH.(178é).I.252.
-so, en. (landbr.) so, som har ell. skal have grise.

Moth.G268. drægtige Grisesøer.Xand&O.IF.
487. -steff, en. (nu 1. br.) flæskesteg. JFriis.
189. Tode.ST.11.73. D&H. -sylte, en.(kog.)
sylte, lavet af kødet paa et grisehoved. Moth.
G263. Hostr.G.17. griset, adj. [igrisai,

igrisa/] {afl. af Gris l.i og 2.i; jf. grise 2;
sml. svinsk) 1) (især dagl.) uren; snavset.
S&B. D&H. Feilb. her er saa griset

i ||

nu især (om person): meget urenlig i sin

paaklædning, sine livsvaner, i hvad man
foretager sig; som i høj grad mangler ren-
lighedssans. Vore Landboere ere ikke ren-
lige, de ere rent ud sagt grisede. BerlTid.
^/&1904.M.2.sp.4. 2) (som et mindre stærkt

udtr. end svinskj om person: som i sin

livsførelse, optræden ell. tale paa en plu mp

,

ufin, slibrig maade krænker ell. stø-
der an mod almindelig sømmelighed;
uanstændig; ogs.: som vidner om ell. er ud-
slag af en saadan usømmelighed. Schand.
BS.220. en lille griset Avis. Jørg.VF.155.

frisede og ensformige Kvindfolkeanek-
oter.VVed.RF.89. Ci^rise-taa, en. 1) i

egl. bet.; spec. (kog.) i flt.: d. s. s. Grise-
fødder (se -fod). BiehlDQ.IV.239. *gode
Sager.

| Alting har jeg noget nær,
i

Naar
jeg undta'er Grisetse'r. PFaber.SK.2. 2) f
i flt, om daarligt ell. utydeligt skrevne bog-

staver: kragetæer, at skrive grise tæer.
Moth.G263. -tang, en. ^ d. s. s. Buletang
(som bl. a. anvendes til svineføde). Sal.I.520.

-tiende, en. (dial.) smaaredselstiende;
gaasetiende. LandbO.IV.572. -tjeneste,
en. (til Gris 2.4; stud., nu 1. br.) praktikant-
tjeneste paa et hospital. D&H.
Grisette, en. [gri'sæda] flt. -r. {fra fr.

grisette, egl.: graa dragt, der brugtes af
unge kvinder i de lavere samfundslag; afl.

^f A'- gris, graa; næsten kun om (lidt ældre
tiders) parisiske forhold) ung pige af de
lavere samfundslag, der lever paa egen
haand og fører et frit ell. letfærdigt liv

som kæreste med studenter, kunstnere olgn. det
var ingen Dame, det var en Grisette; for-
modenlig en Kammerjomfru eller en Sy-
jomfru. Gylb.XII.170. udenfor Paris svin-
ge Grisetter og Studenter sig i en lystig
ancan. HCAnd.AV.88. ARecke.64. Fyrst-

inder med en Holdning som Grisetter.
Brandes.XIV.357.
Orise-aje, et. spec. (talespr.; nedsæt.)

10 i flt., om smaa, plirende (menneske)øjne.
Schand.BS. 122. (hun) kiggede paa Dok-
toren med sine smaa, blanke Griseøjne,
der tindrede af Poliskhed. EErichs.lKnibe.
(1908).70. Mandsperson . . smaa „Grise-
øjne". PolitiE.^Viil923.4. -ejet, adj. (gns-,
VSO.; jf. H. grisøjet; nu sj.) som har smaa
øjne ligesom en gris (jf. -øj ej. Moth.G263.
VSO. -øre, et ell. (som plantenavn) en.
spec. : 2( en prydplante af de tykbladedes fa-

ld milie, Crassula cordata Ait. Haveselsk.1916.
Till.Febr.7.

I. Crrisle, en. se Grissel. II. grisle,
V. -ede. vbs. -ing. (ænyd. d. s., no. grisla; sa.

ord som no. grisla, lette op i noget, saa at det

ikke ligger saa tæt sammen, lufte op i (fx.
hø), sprede tyndt ud olgn.; afl. af no. grisen,
utæt, hullet, no. grisa, grine, være utæt, jf.
grise 3; besl. m. grine ; grundbet. : gøre porøs,

luftfyldt, lettere; sml. Grissel; nu næppe br.)

^ ved bagning: faa brød til at hæve sig
ved at sætte det ind i ovnen (jf. II.

gistne slutn.); ogs. d. s. s. II. gistne, grisle

(er) at holde overskaren brød i ofnen på
en grisle, at det langsom skal sprekke.
Moth.G263. Bagerne skal og sørge for, at

(brødet) vorder til Maade baget og gris-

let, saa at det kan være velsmagende og
got Laugs-Artikler^yil726.§5: For at be-
fordre . . Brødets sidste Hævelse, bruger

40 nogle, at indskyde Bræderne med Brø-
dene paa udi Bagerovnen, og lade dem
staae der saa længe, indtil de seer, at

Luftblærerne skyder op og Brødet kiende-
lig hæver sig, da tager de dem ud igien .

.

Denne Omgangsmaade kaldes Grisling,

eller at grisle Brødet. OeconH.(1784).lI.
108.

II perf. part. brugt som adj.: opfyldt af
bobler, sprækker olgn. saadan Stivelse bliver

f
andske fordervet, formedelst dens gris-

e og klumpede Væsen. swsi.J.8.

grislet, adj. ['grislai^] {maaske til II.

grisle (se især II. grisle slutn.) ell. til ty.

dial. griessig, gries(s)elich, kornet, gruset,

jf. fris. grissel, lille stykke, stump, se ogs.

Grys(s)el; sml. I. Grisling; fagl.) om due:
som har en uregelmæssig, ujævn (farve)teg-

ning, især paa vingeskjoldet. FolitiE.Koster-

bl.Vil922.2.sp.2. I. Orisling, en. ['gris-

lei^] flt. -er. {afl. afgrislet; sj.) grislet due.
60 smst.Vsl923.3.sp.2.

II. Grrisling, en. se u. II. grisle. Oris-
sel, en. ^Grisle. Moth.G263. VSO. OrdbS.
(sjælL). Gresel. SjællBond.94. AarbPræstø.
1923.30. Gresle. AarbFrborg. 1918.45). flt.

grisler. {ænyd. grissel, grisle, sv. grissel,

grissla, no. grisl; til II. grisle; nu kun dial.)
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stang med træplade paa enden, hvor-
med brød (som skal grisles) sættes ind i

ovnen, VSO. *Lade dem (o: jættevæsner)

ride i Jotun-Ej-aft, |
Baade paa Grissel og

Kostesk&it. Grundtv.PS.V.518. MO. Feilh.

BL.72. Thorsen.140.

srigset, adj. {rimeligvis afnt. gris, graa

(jfll. grisøjet samt u. Grisj; sml. graasset;

„dagl. Tale". MO.; nu næppe 6r.) graa-
lig; graaagtig; ogs.: af en skidengraa,
graaplettet ell. blakket farve. Det Ler-

red seer noget grisset ud; det maa læg-

ges paa Blegen igien.VSO. Han seer no-

get grisset ud i Ansigtet, smsi. HUbertz.Ærø.
(1834).247. MO.

I. g^ris-ørfet, adj. se griseøjet.

II. t gris-ajet, adj. {første led er nt.

gris, graa, bleg, blakket (se u. Grisj; jf. gris-

set; vel delvis sammenblandet med I. gris-

øjet) som har blakkede (grissede) øjne; Jdat-
øjet". Han drak saalænge af Vinen, ind-

til han blev ganske grisøiet.F50.

fritten, adj. se grætten.

Oro, subst. [gro-] (sj. Groe ['gro-a] jf.
), afgrøde,

. _ e«.

j.) poet) m. h. t. plan-

ter olgn.: begyndende livsudfoldelse;
grøde; vækst; groning; især efter præp.
i. *(gennem træet) gaar en Strøm af Livets
Kraft og Varme

|
fra Rod til Top. En

Strøm af Gro og Gry. Bode.A.74. (myrten)
var i Gro men ængstede Jørgine ved at

se noget spinkel og tør viå.JVJens.(Dan-
mark.1919.13). Det knitrer ganske fint,

næsten uhørligt her nede i Bunden, af

Groe vel? — af Hylstre, der brydes. Plan-
ter, der forlænger sig i Leååene. AndNx.
UH.146. En Skov i Gro er Hareskoven—
en Skov i Barndom, i Ungdom og i sin

bedste Alder. Fleuron.SK.58. OrdbS.(Fyn).
overf.: For Øjeblikket er Børnearbejdet
maaske det, der er allermest „Gro" i i

Vejle (bibliotek). BogensVerden.1922.139.
II. gro, V. [gro-] jf. (præs.) groer. Høysg.

AG.138. præt. -ede ['gro*(a)58] præs. part.
'
perf.

ien; besl. m. Græs, grøn; i alm. talespr.

bruqes nu oftere vokse (jf. Levin.))

1) om en til et bestemi (vokse)sted knyttet

organisme (plante olgn.). l.l) ad organisk
vej tage næring til sig (fra voksestedet,

gennem roden) og vise tegn paa liv. (ved
at skyde blader bære blomster osv.); leve;
især tillige m. forestilling om forøgelse af
størrelse (vækst): tage til i vækst; trives;
vokse. Han lader Græs groe for Kvæget,
og Urter til Menneskens Tjeneste. Ps.l04.
14. »En Tidsel groer, — en deylig Rose
falder. Ew.(1914).Ll26. *Urter blomstre og
Komet groer

|
I varme Dage og lyse ^ddi-

ter. Grundtv.Udv.X.79. Dette Træ har i

lang Tid ikke mere groet. MO. *Som gro-
finde Urt

I
udfolder et Ur-Under

| funk-

ler du af FoTstsmd. JVJens.NG.316. jeg
vilde gerne have en stikling med hjem,
men det er saa vanskeligt at faa den til

at gro
i jf. Groning 2: Spalteligheden er

størst, naar Træet er skørt eller ret groet,
idet Fibrene ligge parallelt med en ret-

linjet Akse. 7areZ/.2 799. billedl. (jf. bet. 2):
*Sagnet voxer paa Folkets Læbe,

| Og
i dets Bryst groer Sang. Ploug.VV.II.7.

10 *Blomsten hos os er den dejlige Kvinde,
|

frodigst hun groer i den nordiske Luft.
Hostr.VV.126. det er for din Skyld (din
fader) lar sig spytte paa . . Men du kan
gro af det din Far muldner. AndNx.PE.1.
54.

II
(nu især dial.) spec. om planters, frøs

og rodknoldes begyndende livsudfoldelse: spi-
re. Mynst.Betr.1.264. Naar jeg kunde lægge
en Ært i en Urtepotte og faae den til at

groe, følte jeg . . Lyksalighed. Goldschm.
:xi Hjl.II.129. Feilb. OrdbS.(fynsk, sjæll.).

\\

(poet.) om mark olgn.: grønnes. *Under
Bølgen deiligt Engen groer. HCAnd.X.434.
*Skovl og Spade klang,

| og tusend Kil-
der sprang — | Nu gror den grønne Vang.
Rørd.GK.219. || om naar, negle (i alm. spr.:

vokse^. hans Hovedhaar begyndte at groe,
hvor han var rsigetDom.16.22. det for-

nemme Chinesiske Fruentimmer . . lade
deres Nægle groe saa lange, at de heller

30 ikke kunde arbeide. OeconT.VI.113. D&H.
jf: *PandebeenI — Godt det groer I

| Bag
ved det Forstanden hoer. HCAnd.SS.XIl.
247.

II
talem. (kunne) høre græsset

gro, se Græs. der er groet græs over
olgn., se Græs. gro som champignoner,
se Champignon 1. ordspr.: mens græs-
set gror, dør horsemor (ell. Koen.
Holb.Ul.1.7. Argus.l771.nr.42.3. Hrz.IX.74.
FalM.VIII.103. AndNx.PE.III.164. Feilb.

40 1.499), om sag, forhold olgn., som udvikler sig

for langsomt og derfor efter endt udvikling
kommer for sent til at være til nogen hiælp
ell. nytte; hjælp, som skal nytte, maa kom-
me i tide. Mau.3252. Biehl.I)Q.IV.64. Blich.

(1833).1.220. Schand.SD.xxn. \,2) ((Si ell

dial.) m. svækket bet.: fremkomme (paa et

vist sted) ved naturlig vækst; have sin
naturlige vokseplads (paa et vist sted);

(vedblive at) vokse; høre hjemme; findes,
50 *Gran paa Field og Bar paa Granen groer.

NordBrun.ET.29. *Dansken har hjemme,
hvor Bøgene gro. Grundtv.PS.V.64. •end-
nu er den Urt ei groet, | Som Elskovs
Qval kan \dige.Winth.IV.27. *Han (o: en
nisse) kom til Stormogulen | Og der, hvor
Kæmjpekaalen gror. Gerson.50D.45. jf. bet.

2: *Mosen, hvor Tørvene gToe.Winth.IV.
96. *Vort Hjem, du danske Jord, |

hvor
Bondebrødet trofast gror. LCNiels.U.15.

\\

60 om frugter. Bagges.Ungd.II.162. *Confect-
rosiner og Mandler der (o: i Amerika)
§roe.Winth.IV.43. \\ om haar. *de blonde

[aar lidt sparsomt groe.PalM.V.262. \\ bil-

ledl. ell. overf. (jf. bet. 2). *Vor Jesus, den
deyligste Pode, | Blant syndige Mennisker
grode. Bror8.10. *Jeg var en Munk i Sach-
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senland, | Hvor Malmen groer i Fjelde.
Qrundtv.SS.IlMO. *Paa hver en Plet Vel-
signelserne gToe\Boye.PS.IV.151. (nu sj.)

om følelse olgn.: leve. Had . . groer i ham
enånvL.Moth.G264. dineFornærmelser imod
ham vil groe i ham, saalænge han lever.

VSO.
II

talem. ønske en derhen, hvor
peberet gror, se Peber, ordspr.: Der
gror ikke Græs paa alfare Veje, se alfar
sp.442^^. 1.3) (jf. bet. 3.3 samt begro 1; dial.

ell. (sj.) poet.) perf. part. groet, bevokset

(med); dækket (af). *en Strand . . af røde
Blomster groet. Jørg.B.44. OrdbS.(bornh.).

jf. ssgr. som græs-, lyng-, mos-, skovgroet.

2) om hvad der ikke er knyttet til et be-

stemt voksested. 2.1) (nu dial. ell. ti)) om
menneske ell. dyr: udvikle sig (paa na-
turlig maade) til større kraft, stør-
relse osv.; vokse; trives, barnet groer.
Moth.G264. *Mit eget lille stumme Barn

|

dybt under mit Hjærte gaar . .
|
Jeg græ-

der i Søvne, sukker og ler | med dig der
slumrende gror.JVJens.Di.25. Feilb. jf.:
*Balstyrig

| Paa Sletten tumled sig, som
fuldgroet (o: fuldt udvokset) Hingst

|
Det

Dyr, Du meente var kun nyfødt Føl. Bag-
ger.II.9.

II
billedl. ell. overf.: faa større (aan-

deligt) værd olgn. *dengang . . Dybbøls Læn-
ker sprang for Kampens Liv og Død,

|

såe de . . hvor dybt han ånded ind
|
og ud

som i et mægtigt Suk al Tvangen af sit

Sind.
I
Han groede, sa de, da de såe ham

nøjere,
|
blev både lisom bredere og højere.

Rørd.GK.86. (nu næppe br.) m. h. t mate-
rielle kaar: blive rigere. Moth.G264. 2.2)

(især tD) om noget uorganisk: fremkomme
ell. tage til (i størrelse, omfang, antal) paa
jævnt fremadskridende maade; vokse.
Renten groer mens vi sover. Moth.G264.

Hos ham . . havde de (o: pengene) ligget
og groet. Schand.BS.454. *Isen paa Dam-
mene gror.NJeppesen.AT.63. (jf. bet. S.s:)

Snavset det groede i alle Husets Kroge.
Bang.T.121.

3) i særlige forb. m. adv., præp. ell. præd.
som udtr. for en (ved groning) frem-
kommende tilstand. S.l) som udtr. for
udvikling ell. fremkomst i alm., i forb.

som gro op, ud, frem osv. Moth.G265.
Nu begynde Fedrene at groe ud paa Giæs-
lingerne.F^O. Neglen gror ind i Kødet.
D&H.

II
(især CP; jf. bet. 2) billedl. ell. overf.

*en Knøs groer til og bliver
|
En voxen

Ksirl. Storm.SD.128. *Høje Nord, friheds
hjeml

I
ej for mørket til at true,

|
men

for solen til at lue
| og for liv til at gro

iiem.Hostr.SD.1.333. Aakj.VVF.137. gro
op, (jf. bet. 2.1 ; nu vist kun tD) om person
otgn.: vokse op (under visse vilkaar). VSO.
en stakkels Mand, som var født i Armod,
groet op i Armod. HCAnd.VIII.Wl. hun
(o: en polakpige) er groet op i en Kælder.
JVJens.OM.UO. ogs.: Han groede . . op til

en kjøn, stærk Karl. Schand.SB.234. om
andre ting ell. forhold, der fremkommer ved
langsom, jævn udvikling: Schand.BS.482.

Stilladserne groede op af Mørket paa svæ-
re Ben. Bang. S. 40. hvornaar var det i

Grunden begyndt, alt det, som efterhaan-
den groede op imellem ham og Gerda?
KnudPouls.TJ.45. nu næppe br. (upers.):
trække op (til), det groer op til rein. Moth.
G264.

II
i udtr., der betegner forandring m.

h. t. størrelse ell. omfang, træet gror ordent-
lig i vejret

j
billedl.: *du har vovet meer

10 dit Blod for Fædrelandet,
|
End (kæmpet

for) at dit store Navn i Væjret skulde
groe.FrHorn.PM.37. *I Sky da Haabet
gror. Grundtv.SS.IV.385. til bet. 2: f ^ro
af, tage af (i størrelse ell. omfang); formind-
skes. Vandet groer at. Moth.G264. Månen
groer SLf.smst. (især dial.:) de gamle gror
nedad (o: bliver mindre), de unge gror
opad

i
jf.Moth.G264. Feilb. 3.2) som udtr.

for, at noget (ved groning) fæster sig
20 (vokser fast) et ell. andet sted; i udtr. som
gro fast (paa), gro ind i (jf. indgroetj,
ned i olgn. Det ene Træ er groet i (nu
alm.: ind i^ det andet. F/SO. jf.: den uldne
Strømpe groer i (nu i alm. spr.: fast til,

ind i olgn.) Saaret. smst. OrdbS. Holger
Danskes Skæg er groet fast til Stenbor-
det. DcfcJET. i sammenligninger : *Han er for-

tryllet alt. Han staaer og stirrer
| Som

groet fast til Stedet, ^r^r.1X500. (han)
30 greb Ole i Brystet. Men Ole stod som

groet ned i Gulvet. Goldschm.II.72. \\ bil-

ledl. ell. overf., om hvad der efterhaanden har
sat sig fast paa, er vanskeligt at fjerne fra,
hører (nøje) til, har „slaaet rod" et ell. andet
sted. den Tanke er groed saa fast under
hans Hue, at alt hvad der kunde optæn-
kes til at overtyde ham, ikke kunde drage
den ud derfra.. Biehl.DQ.III.15. Skarnet
groer saaledes ind i Tøiet, at man ikke

40 kan faae det reent igien. VSO. OrdbS. (en
mand) med Snuusdaasen groet i (nu : fast

i olgn.) den venstre llsia.nd.Winth.IX.24.

Det var jo lykkedes ham at forfalske hen-
des Sjæl, lade hende gro fast i det skjulte
Forhold og finde det smukt og naturligt.
EmilRasm.SD.209. han er groet fast ovre
i en lille provinsby og kunde ikke tænke
sig at flytte derfra

\ jf. (nu næppe br.):

en meget fornem og myndig Mand, som
50 var groet godt i (o: havde forøget sin magt).

Grundtv.Snorre.il. 150. 3.3) som udtr. for
hel ell. delvis tildækning af noget (ved
groning), især (nu vist kun) m. stedet (der

efterhaanden dækkes, fyldes ell. lukkes)
som subj. Ukrud har groet hele Haven
over (nu: haven er helt overgroet med
ukrudt olgn.). VSO. *min skiønne Have

|

Groer fuld af Ukrudt. Oehl.XIV.233. især

i udtr. gro sammen ell. til, (nu dial.:)

60 gro efter ell. igen (Moth.G264. VSO.
Feilb. jf. eftergroj. 1. i egl. bet. VSO. (han)
saa paa det store laadne, kraftesløse Ho-
ved. Han kendte Faderens Træk, skønt
Ansigtet næsten var groet igen. JVJens.
SS.23. (svanen renser) Søer og Damme .

.

for Vandplanter og (kan) saaledes for-

VII. Rentrykt 26/9 1924 8
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hindre, at de gror tH. BMøll.DyLJI.335.
Kilden groede efter, da Folk hittede paa
at komme med syge Dyr til den. Aarb
Skive.1923.33. 2. (jf. bet 2.i) om saar: lukke

sig; heles. Såret er groedt tH. Moth.G264.
Nu begynder Saaret at groe igien (ell.)

sammen. VSO. Feilb. 3. (især dial) om (sted,

der efterhaanden dækkes af) snavs olgn. (det

er ikke) let for dem at holde rent i Stuen.

Det vil gro efter med Skidt. Thuborg.NV.
100. Hun var lige ved at gro efter i (sy-

tøjet). I den Grad voksede det hende over
Hovedet. sa.K.150. de var ved at gro igen
i . . skidt. Feilb. jf.: han var næsten ufor-

melig i Ansigtet af Fedme. Næsen var
næsten groet tU i Mund og Kinder. Thu-
borg.KV.20. samt: han havde en sær usmi-
dig Følelse i Huden, som var den groet
i Kage og vilde ikke glide. ThitJens.J.100.

gro; i ssgr. af H. gro (især i bet. l.i^;

jf. dog Groblad.
€rrob, en. (sj. skrevet Graab (OecMag.

V.244) ell. Grov (Moth.G238)). flt. -e. (ænyd.
d. 8. og graab, glda. grobæ (Diplomatarium
Christiernil.(1856).36), fsv. grop og grope,
oldn. grop, nt. fris. grop(e); besl. m. Grav
samt Grube, Grue, Grøft; || m. h. t. bet-s-

udviklingen sml. I. Dige, Grøft; dial.) 1)

grøft VSO. JPJac.1.9. Søiberg.FLP.167.
Feilb. Esp.114. 2) renden (falstersk: broen

ell. forhøjningen) bag kvæget i stalden; greb-
ning. i)a Kirsten var færdig (o: med at

malke) y traadte hun over Groben med
Spand og Malkestol i hver sin Haand.
Søiberg.FLP.7. Feilb. OrdbS.(Falster). 3)
dige (1.2). *Det dunser og punser om Grob
og Grøft

I
. . som Helheststamp og som

Troldsvinsnøft. Aakj.RS.114(jf. smstll6).
Feilb.

Orobian, Orobjan, en. se Grobrian.

t Oro-blad, subst. (no. gro(r)blad, sv.

groblad, fsv. grobladh, groddabladh; før-
ste led er et til oldn. gr69r, vækst, frugtbar-
hed, svarende subst, afl. af II. gro; jf. I.

Gro) S( vejbred, Plantago major L. vAph.
(1764). sa.Nath.III.167. Apot.(1791).124.
Orobrian, en. ['gro'bri(i)an] (i rigsspr.

nu sjældnere Grobian ['gro'bi(i)an, 'gro'-

(i)bjan] tidligere ogs. skrevet Grobjan. Storm.
8D.165. Skue8p.IX.250). best. f. -en [-jan'-

(8)n] flt -er [-|an'8r] (ænyd. grobian(t), gru-
bian, sv. grobian; fra ty. grobian, afænht.
grobianus, spøa. latinisering af grob, grov,

rimeligvis m. tilknytning til navnet Jan; sml.

Dumrian osv.; formen paa -rian foreligger

først fra sidste halvdel af 19. aarh.; dagl.)

grov, ubehøvlet ell. tølperagtig person; tølper.
Grobian: Citca. 1700. (Thott4'' 1525. 312).
BiehlDQ.1. 145. Det var en Tølper, en
Stud, en Grobian . . som jeg maatte lære
Uores. PAHeib.Sk.IL235. (han) overvæl-
dede . . ham med Grovheder og ligesaa-
mange Skieldsord som der manglede Skil-
linger i Grobianens Fordring. Politieven-
nen.1798/99.792. de to Grobianer . . over-
fuse mig med de infameste Hidsigheder.

Heib.Poet.V.333. „Her har De femten Kro-
ner for Deres gode Villie — og saa sto-
ler jeg paa den fremdeles." „Ja, det kan
Herren godt . . Man er da ingen Gro-
bian." Ipsen. Under Korsets Tegn. (1 903).260.
Feilb. Grobrian: Oversk.I.168 (rettet fra
Grobian. Oversk.Com.II.22). Du forbauses
ved at se en saadan Prinsesse af Blodet
række sin hvide Arm til en saa frygtelig

10 Grobrian. Brandes. (Julegave fra Kunstnere
ogForfattere.(1884).3.sp.2). Pont.LP.YIIL
100. AHenningsen.E.U. Feilb.

CP Oro-bund, en. især overf.: Her er
ingen Grobund for en Kierkegaards Filo-
sofi. DagNyh.^Vzl919.7.sp.l. BerlTid.'U1924.
M.l.sp.4. Oroe, en. se I. Gro. CP Oro-
ende, et. (sj.) vbs. til II. gro. en Frodig-
hed, et Levende, et Groende, — et blom-
strende La.nd.JakKnu.A.337.

20 Oroffen-brad, en. {ænyd. grapen-,
graapen- (Imod EdeskabsDieffle. Fordanskit
afNPalladio.(1557).C5r), groppen-, grof-
fen-brad; fra mnt. grapen-, gropenbrade,
smsat. af mnt. grope(n), grape(n) (ty. grop-
pen, grapen^, gryde, potte, og mnt. brade,
se I. Brad; nu kun dial.) (større ell. mindre
stykke) kogt ell. stegt (nu: raat MDL.) okse-

kød; ogs.: ret, som er lavet af oksekød ell.

(nu) af kød, flæsk, urter og frugt der koges
30 sammen. Moth.G283. Groffenbrad at kaage.

Kogeb. (1 710). 76. MDL. (Falster, Lolland,
Fyn).

II
hertil (nu kun dial): Groffenbrad(s)-

steg (VSO.), -suppe (smst. Nyerup.UnivA.
289. MDL.).
groft, adj. intk., se II. grov.
Qrog, en. [grwg] {fra eng. grog, vistnok

forkortet form af grogram (se Grovgrøn),
og egl øgenavn til admiral Vernon (fl757),
der indførte denne drik blandt sine matroser;

40 I br. i alm. talespr.; vist især ^) drik,
tilberedt af rom, kognak ell lign. og
(varmt) vand (samt sukker). Bagger.1.5.
iransk Brændeviin til Grog, naar Øllet
ophørte. StBille.Gal.L8. *køler jer (o: stu-

denterne) Ild i den gyngende Sø, | eller

i Grog paa en Kjælder. Ploug.1. 71. Saa
lod jeg koge Vand, og saa fik vi et or-

dentlig stort Glas Grog rundt. Drachm.SS.
92. Børd.GK.67. jf.: blandet med noget

so Brændeviin (som er bekjendt under Navn
af Grog) er det (o : vandet) baade en styr-

kende Drik i Kulde, og en tørststillende

J)t\\l i Yiede. Oluf8.NyOec.I.134. samt: Ge-
nevergrog. Blich.lV.412.

G) €rro-kraft, en. [II] (sj.). Kæmperne
vokser og føler Grokraften i deres Lege-
me. Rode.KA.166. -ked, et. [II] {efter no.

grokjøtt; sj.) kød ell. organisk væv, som sær-

lig let heles efter tildelelse af saar; lægekød.
60 S&B. Larsen, billedl : der var et livsin-

stinkt, en naturvilje i Bjørnson, som altid

sejrede. Et velsignet „grokød", som he-
lede, hvad hans tyndhudethed fik af sår.

VVed.FF.155.
Oroning:, en. vbs. til II. gro. 1) (I br.)

som egl vbs. I.l) (iD ell dial.) til II. gro
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1.1: vækst. Pilen . . er sadt og kommen
i Groening. Fleischer.S.312. *Græssets go-
de Groning. VBergstrøm.(NatTid.^^/nl922.
Aft.S.spA).

Ij
(nu kun dial.) spiring. Spi-

ringen, eller Groeningen (o: af bygget)
standses. Olufs.NyOecI.138. OrdbS.(8Jæll).
\J2) GJ til II. gro 2. hun føler Livets Gro-
ning i sit Indre. ZakNiels.B.36. Naar Oeh-
lenschlåger svulmer, har man Indtrykket
af en organisk Proces, en Art Groning.
yilhAnd.BT.185. Per Ib havde set, hun
blev kønnere, han havde fulgt hendes
Groning Tid efter Tid, altsom hun fyld-
nedesud. Gravl.Voksebro.(1923).39. 2)(fagl.)
m. h. t. træ: den maade, hvorpaa fibrenes
vækst er sket. Groningen kan gjøre en
Bjælke ubrugelig til Bøjning, naar der
nemlig er meget overskaaret Træ i den.
Wagn.Tekn.430. Sal.UX.88.

I. Gro8, et. (fra fr. gros, egl. sa. ord
som II. Gros; jf. Grosserer, Grossist) 1)

[groDS ell. (ti^, nu sj.) gro] (især CP og næ-
sten kun i best. stilling) den største (og un-
dertiden nedsæt.: den mindre værdifulde) del

af et samlet antal, en vis mængde; hoved-
massen; den store mængde ell. hob.
indtil så i de sidste 14 dage festskrifter-

nes gros rykkede frem for aldeles at over-
vælde læseverdenen. ADJørg.III.177. med
Glenten er Sneppehærens første Speidere
ifølge, med den hvide Vipstjert kommer
Grosset, med Storken de sidste Efternøle-
re. ^o^raw.I.^^. Smaahoteller af anden Rang
beregnede paa Grosset af Udlændinge.
JLHeib.It.17. Borgerskabet . . hvis Kamp
for „Altrer og Arner" kun bliver Grossets
ynkværdige Kamp for Brødet og den so-
ciale Stilling. OGeismar.D.160. især m. at-

trib. adj. stor: Wied.S.319. det store gros
av studenter, der ingen videnskabelig ær-
gerrighed nærer. Jesp.(Tilsk.l919. 11.25).
Sydtyskland, hvor Jødernes store Gros
havde Bo. StSprO.Nr.113.6. \\^ (nul.br.)
hovedmassen af en (til march, sikringstjeneste

ell. fægtning formeret) hærafdeling; hoved-
styrke. MilConv.III.501. Drachm.FEiK.74.
•Brigadens Gros. Rørd.GK.U.81. SaUX.
150. 2) i forb. en gros [an'gro], f i gros
(DL. 5—14—49. Cit. 1 700. (Kbh Dipl. VII.
597). VSO.) ell. udi gros (Falst.71) (ænyd.
en ell. i gros (KbhDipl.VIL243.250); efter

fr. en gros; især Y) i stort maal; i det
store; især i forb. som handle ell. sælge
en gros, handle med ell. sælge varer i store

partier (i modsætn. til en detail, se Detail
1). Reskr.^°/iol701. Vahrer, som de soldte
ud en gros og Stykkeviis. Holb.Hh.IL474.
Desligeste er ey heller den som handler
en Gross berettiget til at maa selge i smaa
Partier, under Straf af store Bøder. LTid.
1734.357. Pont.FL.160 (se u. Detail 1). uegl.

(spøg.): *Folk strømmed ind en gros fra

Landet,
|
Spidserne kom fra alle Byer.

Sganarel.IV.6. \\ hertil ssgr. (ogs. skrevet i

2 ell. 3 ord) som: Engros-firma, -forretning
(BerlTid.''hl924.M.14.sp.5), -handel (M

Eamm.FO.1.7. jf. Groshandel^, -handlende
(de en Gros Handlende, her udi Byen.
Stampe.IL23. jf. groshandlende), -handler
(se u. Detailhandler, jf. Groshandler^, -pris

il. Oros, et, t en (Moth.G270. VSO.).
[grcos] flt. d. s. {fra fr. grosse (af mlat. gros-
sus, stor, tyk), egl. forkortet for douzaine
grosse, stortdusin) Y antal af tolv dusin

io(144stk.). Moth.G270. HandelsO.(1807).73,
et helt Gros Penne. Hørup.U.135. SaUX.
150.
Oros-aTeri, et. se -havari, f -tyr-

ste, en. {ænyd. d. s.; efter ty. grossfiirst;

jf. Grotfyrste) storfyrste. Holb.DH.lL420.
488. Slange.ChrIV.217. Borrebye.TF.702.
-gesnossen, a(2j.['gro'sge|Sn(ns(o)n] {spøg.

tyskklingende „oversættelse'* af storsnudet;

jf. ty. grossschnåuzig; jarg., spøg., 1. br.)

20 storsnudet, begge mine grosgesnusne
Medbeilere. PFWergmann. Kjolen paaVan-
dring.(1828).8. Gadeordb.^ jf.: Konsulen
(er) nu ikke saa behagelig til Hverdag— han er grosgesnoffenl Wied.BSt.
51. -handel, en. [1.2] ['grcos-, 'gros-]

('Y; nu 1. br.) handel med store partier; han-
del en gros; storhandel (mods. Detailhandel^.
Forordn.^lsl742.§13. Jeg har meer end
tusinde Rigsdalers Gield. Men sligt reg-

io ner man ikke i Groshandel. Skuesp.III2.
53. Hage.^554. -handlende, part. adj.

[1,2] ['grcos-, 'gros-] ("Y, nu 1. br.; jf. -han-
del, -handler/ de groshandlende (Gros-
sererne). Sal.V.181. -handler, en. [1.2]

{ænyd. d.s. (KbhDipl.VII.250) ; jf. sv. gross-
handlare, /"r. marchand en gros; nu l.br.)

d. s. s. Grosserer. Gram.Breve.234. Ingen
Groshandlere . . maa under noget Skin
holde aabne Boder og Sælge-Sted er. -For-

40 ordn.*l%1742.§13. en gammel podagraisk
Gros YL2inå\ev.Eiv.(1914).IV.157. Baden.Jur
O.L199. Hage.*179. -havari, et. ff -averi.

Nørreg. Privatr. HL. 393). ['grcos-, 'gros-]

{efter fr. avarie grosse; jf. Fælleshavari,
Havari; jur.) opofrelser (fx. udkastning af
en del af ladningen ell. lign.), som gøres til

søs for at redde skib ell. ladning fra fare;
almindeligt ell. fælles havari. Lassen.AO.2 74.

Hage.H35. f -hertng, en. {efter ty. gross-
50 hevzog) storhertug. Pflug.DP.193. LTid.1737.

210. t -kansler, en. {efter ty. gross-
kanzler) storkansler. Æreboe.169. Reynike
Fosz.(1747).272. Grosz-Cantzler Grev Grif-

fenfeld. EPont. Atlas. 11.138. Luxd.Dagb. I.

23. t -mester, en. {efter iy. grossmeister)
stormester, (johannitternes) Grosz-mester.
Pflug.DP.899. LTid.1742.490. -mægtig;,
adj. [gro()s'mægdi] (fra ty. grossmachtig;
spøg. ell. iron.; 1. &r.) meget mægtig; stor-

60 mægtig; ogs.: stor og fornem paa det; hoven;
storsnudet. *hans Velærværdighed Herr
Peder,

|
En Mand, grosmægtig som en

persisk Schak. TBruun.L173. sa.MF.52.
Meyer, jf.: *nøisom med sin grove Rug-
brøds-Føde,

I

Han slog enhver grosmæg-
tig Grille hen. TBruun.LI.95. -mæg^tig-

8*
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hed, en. (1. br.; spøg.). I) egenskaben at

være grosmægtig; stormægtighed; om ting:

det at fremtræde i meget (især: overdrevent)

stort format. Hvad tager Du Dig for her?
spurgte hun. — Komponerer Navnetræk
til Familieduge. — Ei, dem maa jeg see.

De har i alt Fald den moderne Grosmæg-
tighed; man maa næsten løbe dem rundt
for at læse dem. Gjel.EI.57. m. overgang til

bet. 2: det er nu heller ikke min egen
Grosmægtighed, jeg gærne vilde under-
holde Dem med et Øiehlik. Pont.VF.134.

2) som en slags titel til en stormægtig person,

jf. (i udraab): Men du himmelske Gros-
mægtighed 1 er da hele Verden bleven
ukjendelig? Eostr.SpT.IV.12.
Grosserer, en.[gro'se'rar eM.gro'se-'(r)j;

ogs. grm-; vulg. gro'se-V; foran navne ogs.:

GToserar, grose(r)j] (1. br. skrevet Grosser.

Drachm.IX.140. Gjel.Rø.79. Blækspr.1901.

41). flt.-e, {ænyd.d.s.(EbhDipl. VIL339); fra

ty.if) grossierer, affr. (adj.) f grossier (egl.

marchant grossier), jf. I. og II. Gros) person

sister og
15.SV.2.

Fabrikanter. BerlTid.^kl923.M.

fe

(købmand), som driver handel en gros;
rossist(mods.Detailhandler; jf. Groshand-
&t); spec. T: person, der har løst borgerskab
paa groshandel. Alle Grosserere skal lade
tomme de Vahre, som de vil handle med,
directe fra første Haand. Forordn.*/8l742.

p. Ew.(1914).III.295. HandelsO.(1807).73.
han er Detaillist, medens hin var Grosse-
rer. JLange.1.224. Hage.^309.

\\
(nedsæt.)

uegl., om person, som viser (overdreven, pra-
lende) flothed i optræden olgn.; „storborger''

;

især i ssgr., jf.: med forretningsmæssig
Bestemthed og i en vis grossereragtig
Flothed i Tonen fortalte Fru L., at Fru
K.s Gaard havde været til Auktion. /S'cAand!.

SF.279. *En Lamentator for Statens Sor-
ger,

I
Grosserer-Dineernes Gjenopreiser

(o: Ad.Thiers). Drachm.D.48. en rigtig gros-
serermiddag — ægte skildpaddesuppe,
ungt lam, &ialdende champagne osv.

\ jj
(vulg. ell. dial; spøg.) om smaahandlende
som kludekræmmere, billetsjovere (jf. Billet-

frossererj olgn. Grosserer? hal hal Du
andler en gros med Comedie-Billetter.

PFWergmann. Kjolenpaa Vandring. (1828).
21. Feilb. Orosserer-jagt, en. (jæg.,
nedsæt.) jagt, som udøves af ikke særlig
jaatkyndige personer, og som gaar ud paa
uaen større anstrengelse at faa saa stort et

jagtudbytte som muligt. Dania.III.233. Man
kan gærne kalde dette Ællingeskyderi
for Jagt, men mer end „Grosser"-Jagt
bliver det nu alligevel ikke. FZcwron.7. 70.
-societet, et. T især i best. f, om en
(1742 oprettet) forening af grosserere (som
har løst borgerskab paa groshandel) i Kbh.
Forordn.*Vnl808.§20. han vilde ind i

Grosserer- Societetet. Hrz. VII. 239. Hage.^
309. Orossist, en. [gro'sisd] flt. -er. (fra
<v. grossist; afl. af I. Gros) Y person, der
drtver handel en gros (mods. Detaillist;

jf. Grosserer). Meyer.^ svenske Grossister
i Qummi. OBung.VS.10. Eage.*1297. Gros-

Oros-tonnage, en. ["grms-] {fra eng.
grosstonnage) y det samlede kubikindhold

af alle rum i et skib. ScJieller.MarO. Sal.^

X.156.
I. Orotesk, en. [gro'tæs^] (i bet. 1 ogs.

Groteske. [gro'tæs^a]J. fli. grotesker, (jf.
ty. groteske, fr. grotesque; af ital. grot-

10 tesca, til (adj.) grottesco, se II. grotesk)

1) (især mal.) egl. om den ornamentik, hvor^
med de i renaissancetiden i Rom fundne
underjordiske rum („grotter") og hvælvinger
var prydede; i videre anv. (især i flt), om
lign. bizarre prydelser ell. forsiringer,
hvis hovedmotiv er fantastiske (oftest

naturstridigt sammensatte og fordrejede) dy-
re- eller menneskeskikkelser, masker
olgn., indslynget mellem stiliserede pian-

ister og linier. JBaden.FrO.II.57. Beckett.

VK.207. Stilart.187. jf: Hine store Gro-
tesker (d: stjernebillederne) . . paa den høi-
este Grottehvælving i Verden. Ing.RSE.
VII.253.

II
00 overf, om hvad der er gro-

tesk (komisk-fantastisk) i opfattelse, udfø-
relse osv. i Kraft af hans (o: karikaturteg-

neren Daumiers) mægtige Temperament
greb hans Haand . . i Retning af den
storslaaede Groteske. EHannover.NA.207.

30 Ypperst ytrer sig denne Genialitet i Gro-
tesken Ulysses v. Ithacia. IIBrix.(Kolber

g

Aarbog.1922.106). 2) (bogtr.) fællesbetegnelse

for skriftkarakterer, i hvilke alk træk
er (omtrent) lige kraftige. Selmar.^230. SaU
X.158. II. CP grotesk, adj. [gro'tæs^]

{jf. ty. grotesk, eng. fr. grotesque; af ital.

grottesco, afl. af grotta, se I. Grotte; jf. I.

Grotesk) bestaaende af ell. lignende grote-

sker; især i videre anv.: fantastisk (ud-
4Q styret); i Jwj grad underlig; unaturlig;
overdreven; ofte m. bibet.: latterlig; lav-
komisk; burlesk. Wiedewelt.T.45 (se w. II.

arabesk), de groteskeste Figurer, som vare
slupne fra den smagløseste Fuskers plum-
pe Pensel. Birckner.(Rahb.LB.I.448). et

grotesk, tro Billed af den nordiske Oldtid.

Oehl.ND.x. *normanniske Taarne — Ro-
kokkopalæer —

|
affekterte — groteske I

|

Af oprindelig Stil har jeg fundet mér
|

50 i en Legetø]sæs}s.el Kaalund.325. JPJac.
(DetnyAarh.IIl.411). Hans Forestilling om
egen Klogskab var grotesk. Han betrag-
tede sig som fuldkommen. i^rPouZsen.MD.
124. Groteske, en. se I. Grotesk.

t Orot-f;frste , en. {ænyd. d. s., fsv.

grotforste; jf. Grosfyrste samt mnt. grot,

stor; sml. grødmyndig) storfyrste. Pflug.DP,
48. Grot-Fyrsten eller dzaren Michael
Federowitz. Slange.ChrIV.502.

60 CP OrO'tid, en. [II] Høst følger Grotid
og Sorgen Glæden. IIelgeKaarsb.HM.135.
FrNygaard.K.237.

I. Orotte, en. ['grcodo] (f Grøtte. Moth.
Q298). flt. -r. {jf. ty. fr. grotte; fra ital

grotta, afmlat. grupta, crypta (afgr.krfp-
te, kælder, se Krypt; jf. II. grotesk;; især
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to ell fagl) naturlig ell. kunstig (mindre)
hule ell. hvælvet rum i ringe dybde
under jorden eller især i en klippe; tid-

ligere især om en saadan kunstig hule (i

lysthave olgn.), indvendig udsmykket med for-
skelligfarvede sten, muslingeskaller, spring-
vand olgn. grøtte (ell.) grotte. Moth.G298.
(Benedictus) levede 3 Aar udi en Grotte.
Holb.Kh.366. Hendes Majestæt Dronningen
( af England har) for kort Tid siden i Ha-
ven ved det Kongelige Pallais Richmond
en gandske nye Grotte efter Italiensk
Maade . . ladet opbygge, og samme med
de berømte Philosopnorum af Engelland
. . Portraiter uåstsdiere. LTid.1733.588. en
illumineret Grotte liggende i Enden af

en liden Fsa:ck. Klevenf.EJ.174. *En sval
og kølig Grotte | . . herligt hvælver sig.

Oehl.A.194. Under den stefle Bakke . . var
en dyb Sandgrube, som dannede en rum-
melig Grotte. Ing.VS.III.43. PalM.V.339.
Havets Erosion har paa mange Steder (o:

paa øen Capri) dannet Porte og Grotter,
af hvilke den mest kendte er den blaa
Grotte. SaZ.2I7.558. jf. (poet.): *under Nat-
tehimlens dunkle Grotte

| Sig Maanen
speiled i det blanke Yand. FalM.IV.317.

II. grotte, V. se grutte.

Orotte-fund, et. [I] (ærkæol.) fund
(fra forhistorisk tid) i grotte. Sal.XVi.670.

t grotten-viis , adv. (efter ty. ssgr. m.
grotten-) i lighed med ell. paa samme maade
som en grotte (I), en Broe, som er saa hviid
som Alabast, og grottenviis sammensat
af hvide Muskel Skaller. Clitau. PT. 104.

t G-rotte-værk, et. [I] om kunstig(e) grot-

te(r), stensætninger olgn. i haver. vAph.(1759).
Leth.(1800). jf.: Grotter-Y erk. LTid.
1724.671.
Oronse, en. se Grovs.
I. Orov, en. se Grob.
II. grov, adj. [grwu'] Søysg.AG.136. (f)

grover (egl. nom. mase). Reenb.II.124). best.

f. og ftt. grove ['grå'va; talespr. 'grcnua] intk.

og adv. -t ell. (i rigsspr. nu alm.) groft [grcofcZ]

ell. (nu kun dial.) d. s. (Moth.G268. jf. u.

bet. 2.1^; som adv. ogs. (dial.)gro\Q (GSchUtte.
B.127. OrdbS.(fynsk), jf. Feilb. samt Esp.
114). (ænyd. gldd. (Mand.94.179) grof

; fra
mnt. grof, (flt.) grove, stor, stærk, plump,

jf. ty. grob ; rimeligvis besl. m. Grud, Grus,
Grød, jf. Grobrian)

1) stor af omfang ell. bestaaende af for-

holdsvis store dele (og forholdsvis enkel, lidet

sammensat i bygning, struktur). I.l) m. h. t.

ydre beskaffenhed (især om ting, som har be-

tydeligt større udstrækning i længden end i

h'edden, fx. garn, naale olgn., samt i enkelte

særlige forb., sendf.): af betydeligt omfang

;

stor; svær; tyk; bred. Grovt Garn. v^^/i.

(1764). alle Strængene, de grove med de
hne. PMøll.I.169. med en grov (d. e. en
bred) og blød Pen faar man en kraftigere
Skrift end med en fin (d. v. s. en spids)

og haard Pen. AlfrLehm.G.72. (jf. Moth.^
G444). ved en Sprængning slaar Jorden

Revner, grovere og finere. NaturensV.1913.
316. ordspr. (nu næppe br.j: Bedre er grov
Traad, end bart Laar.Maw.58P. PalM.IL.
111.521. jf.: bedre er groft garn end bare
blår. Moth.G266b. || om raastoffer, varer olgn.
(smeden) tager vare paa det grove Jern. Sir,
38.32. Grove Metaller. 750. især Y i forb.
grove varer, om tunge, uhandelige varer
(som sælges i store partier). Moth.^G444.

10 VSO. (han) agter at føre en Handel . .

med Korn, Tømmer og andre grove Vare.
MR.1807.104. MO. Ved „Hørkramhandel"
forstaas i København Handel med en Ræk-
ke uensartede grovere Varer: Hør, Hamp,
Jærn, Tjære, Tran, Salt, Sild, Klipfisk o.

a. m. Hage.H63. overf. (jf. bet. ^): *De (o:

dyrene) har ej Viid ej Skiel, det er for
grove Vare,

|
Og taler jeg eengang, de

vide ej at sysire. Helt. Poet. 14. Il grov
20 mønt (Moth.^G444. VSO. MO.) ell. ku-
rant (jf. Grovkurant;, (foræld.) om (større)

hovedmønter (mods. Skillemøntj. det grove
Courant. HandelsO.(1807).47. Hage.*1280.
23,000 Rd. grov Kurant. Trap.*V.131.

|j

groft (nu alm.: svært^ skyts, skyts af
svær kaliber (jf. Grovskytj. en Hob grove
CartoveT. Slange. ChrlV. 1244. groft Skyt,
Stykker og Canoner. KSelskSkrJ.221. Lun-
ter . . som endnu bruges ved det grove

30 Skyts. Schytte.IB.IV. 320. VareL.(1807).I.
386. nu kun (spøg.) overf., i udtr. som køre
op med det grove skyts, blive grov
fS.i slutn.); bruge skældsord olgn. D&H. jf.
u. bet. 1.3 og 3.2: Jeg er en gammel Sø-
mand, jeg forstaaer at tractere med grov
Conie(it.Heib.Poet.V.326.

\\
(sigte med)

groft korn, se Korn. || om skrift(tegn).

Pennen skriver for grovt. MO. spec. (bogtr.)

om skriftbilleder, som i højden fylder usæd-
40 vanlig meget af typelegemerne: (bogen) er
med grof Stil i stor Kvart. Gram.Breve.
199. SaUX.163. Store og grove Bogstaver
i den ene Linie afvekslede med spindel-
vævstynde i den næste. BerlTid.^*/sl924.
M.3.sp.5.

II
om ansigtstræk, legemsbygning

olgn., mods. fin (sp.975^^). grove Træk i

Ansigtet. 75^0. grove Lemmer. sms#. grove
Hænder. S&B. jf.: Man finder Arterne
Saxifraga cordifolia (o/t.) alle af grov Habi-

50 tus med store, noget kødede, flade Blade og
kraftige Blomsterstande. NaturensV.1920.
238. om person (1. br.; ogs. m. overgang til

bet. 3.1j; sværlemmet. vAph.(1759). Hun
er et grovt Fruentimmer.750. 1.2) m. h. t.

indre beskaffenhed, struktur olgn.: bestaa-
ende af forholdsvis store ell. tykke dele
(ofte tillige m. bibet.: som har en haard, ru
ell. ujævn overflade), være grof i huden.
Moth.G266b. grovt Sand. Holb.Herod.380.

60 Dette Dyr er grovt i Kiødet. 750. Dette
saakaldte „grove" Mel kan . . gøres „fi-

nere" ved Sigtning. ArnMøll.Sundhedsl.80.
groft eller Mellemsalt.7areX.2 574. j/". bet.

1.1 : et Hul, som fyldes med den aller-

fineste Materie, blant hvilken en Deel
grove Partikler ere blevne tilbage. Kraft.
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(KSel8kSkr.III.229). \\ om (tøj)stoffer olgn.,

hvor de enkelte traade osv. er forholdsvis

svære, grove (l.i). grovt Lærred. Sir.40.5.

•længe dog i Danevang . . |
Uhørt var

hartad Skjaldesang |
For dem i Klæder

grove.Grundtv.PS.Vl.SSl. (klude) der stam-

me fra grove, linnede eller Hampegarns-
varer. rarei.'5P4. groft papir

i jf. het. l.i:

det^rove (tøj) olgn., (dagl.) de større styk-

ker linned (lagener olgn.; jf.im sp.978^*).

IngebMøll.KH.205. grov vask olgn., vask

af det grove tøj. Studenten, som min
Kone vasker Grovt ioT.HCAnd.V.130. \\

groft brød, brød, som er bagt af groft
(mindre finsigtet) mel (jf. Grovbrød). Hal-
lager.69. se ogs.hn sp. 974*^***. 1.3) m. sær-

ligt henblik paa tilblivelsesmaade, bearbejd-

ning, udførelse olgn.: som ikke har været
genstand for (stærk) bearbejdning, ikke er

blevet udført i detailler olgn. (jf. bet. 4). Ar-
beidet paa denne Daase er meget grovt.

VSO. En grov Tegning. MO. jf om føde
(kost): tarvelig; lidet tilberedt (med faa kryd-
derier osv.); ogs.: tung; vanskelig at fordøje.

1'eg vil forsøge om min Dotter Frøikenen
:and ogsaa æde saadan grov Kost (o : ost

og brød). Holb.DR.III.6. VSO. »Min grove
Kost, mit haarde Brød. PalM.V.207. Feilb.

overf. (jf. bet. 3.2): Jeg spiser ikke så grof
kost (o: jeg kan ikke goutere saa grov (3.2)

spøg olgn). Moth.G266b.
|| f arbeyde udaf

det Grove (o: udføre et foreløbigt arbejde
ved noget, forud for den mere omhyggelige
bearbejdning; efter ty. aus dem groben ar-

beiten). vAph.(1759).
2) overf. anv. af bet. l.i, som betegnelse for

en høj grad af noget. 2.1) (nu næsten kun
dial.) i al alm.

||
som adj.: meget betyde-

lig; stor; „vældig". I Hulen fandtes en
grov Hoben Sølv og Gulå. Blich.(1846).
Y 1.233. Gravl.0en.3O. (rigsdagsmændene
faar) deres ti Kroner om Dagen . . saa
det er jo ikke saa underligt, at der er en
grov Kamp om Pladserne. MH.II.83. Feilb.

m. overgang til bet. 3.2: *„Alting han drik-
keri" — „Den Slurk var for grov."jffei6.
Poet. VII. 396.

II
som adv. (jf.Testskr.Vilh

Thom8.19): i høj grad; overmaade. hun
holder saa grov meget af ham.HFEw.
Fort.257. Min Bedstefader kunde fortælle
om to Øg — det er groft længe siden
nu — som hans Nabo hsiyåe.JVJens.HF.
57. (han) var saa grov godt tilfreds med
Sødalsfolkenes Sædelighed. ^re^ewd.jBZ7.60.
Feilb. jf. Esp.llé. I| som præd. i upers^ sætn.
m. adverbiel bet. Det er groft, saa den
Mand har forbedret sin Bedrift (o: han
har forbedret sin forretning i høj grad). Zak
Niels.ToLandsbyhistorier.(1878).87. Det var
da grov, hvor her er bleven fin, sagde
den svære. Søiberg.FLP.91. ThøgLars.FB.
87. Feilb. 2.2) om noget slet, urigtigt, især
forsyndelser, fejl, spec. (jur.) om brud paa
reisordenen (forbrydelser): i høj grad da-
delværdig ell. strafbar; graverende.
hans Misgieminger (var) saa grove, at

de ey kunde bødes uden med mange Aars
Plage. Gram.(KSelskSkr.II.109). de grove-
ste TryMeil. Suhm.(Bahb.LB.I.40). Flugt,
Oprør, Plyndring, Voldsomheder eller an-
dre grove Forbrydelser. MR.1848.117. gro-
ve Bommerter. NationaløkonTidsskr.VI.440.
der herskede grov Uorden i (regnskabs-
førelsen). Pol.^V2l924.1.sp.5. jf: grov Le-
gemsbeskadigelse. Goos.1.90. groft ty-

10 ver i, spec. (jur.) som betegnelse for visse

arter af tyveri, der straffes særlig strengt

(med strafarbejde; mods. simpelt tyveri).
Lov^Vil866.§229. Goos.II.377. grov løgn,
iøjnefaldende, utilsløret løgn. Moth.^G444.
jeg svær paa, at det er den groveste Løgn.
Skuesp.V.164. *Det svor du paa, og løi,

og denne Løgn var grov. Tress.5. e.br. nu
bliver det (snart) for groft olgn., nu
bliver det (snart) for galt, for iøjnefaldende

;

20 nu gaar det (snart) ud over det tilladelige

olgn. Ney nu bliver det for groft; Giør
hånd mig icke reen Gal med hånds ^\2idi-

der. KomGrønneg.1.245. meener Du da at

jeg kan være saa forvoven at giøre ham
til Løgner lige i hans Øine, dette synes
mig er en smule alt for grovt! Skuesp.IV.
438. Det var dog for grovt. Nu begyndte
hun at være ude om 'Nsitten. SMich.S.94.

il
som adv. *Hand haaber eengang, at Au-

30 gusti Vrede daler,
|
Hånd siger, at hånd

sig dog ey saa groft forsasLe. Falst.Ovid.
118. Hille en Ulykke! der forløb jeg mig
grovt. PAHeib.Sk.III.187. Grundtv.SS.IIL
161. man kan være grovt uvidende om
de simpleste ting. Jesp.MFon.^2. (nu næppe
br.:) vi see, hvor let man i en overtroisk
Tidsalder kan bedrage sig selv paa det
grovest (o: i højeste grad). Horreb.II.367.
lyve groft, lyve paa en iøjnefaldende, utiU

40 sløret maade. Grundtv.SS.V.108. *to Ting
læres let paa Reise,

| At lyve grovt og
høit at kneise.Wil8t.D.III.9. \\ om person
(synder, forbryder olgn.): stor; slem; ond-
artet. Jesus kom til verden, at giøre syn-
dere salige, iblant hvilke jeg er den gro-
veste (1819: største). ITim.l. 15 (Chr.VI).
der (staar) nu ickun . . tilbage at kiende
udi, om een saadan grov Misdædere kand
undskylde sin Misgierning med Drukken-

50 skab. Holb.Jep.IV.6. FrHorn.PM.44. Kierk.
XII.163.

3) overf. anv. af bet. 1.2 (og 1.8). 3.1) om
person : som ikke har (ell. viser) dannelse (3),

ikke har naaet nogen højere udvikling, kul-

tur; udannet; uvidende; ogs.: uopdra-
gen; tølperagtig; plump; bondsk, det
er ingen Konst at stiæle, det kand en
grov Bunde giøre, men at stiæle saaledes,

at mand aldrig blir greben, det kalder
60 jeg at forstaa sit H&ndyerls.. Holb.Arab.lsc.
*Dog hvad Crltiqve og hvad anden Skiøn-
somned

| Kand ventes af en grov og upo-
leret Smed. sa.NP.A3v. (Achilles) taler som
en grov Vogn-Mand. sa.JJBet.a4*: (en)
grov Knold (o: klodrian). vAph.(1759). fordi
de studerende har alt for stor Frihed paa
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dette Academie, saa blive og mange af dem
til sidst nogle grove Idioter. Borrebye.TF.
624. Politiet er en plump, ret en grov In-

stitution. Nei, Diplomaterne forstaae det
bedre. Heib. Poet. Vil. 42. || nu især (som
præd. efter være ell. blive^ ; som fører grov

(3.2) tale, ved stærke, voldsomme udtryk vi-
ser uvenlighed ell. uhøflighed mod en,

skælder ud olgn., tiltaler en paa en ufor-
skammet maade osv. Han smigrer een,

og er grov imod enanden. Eiv.(1914).IV.
92. siden vi næsten altid ere grove, naar
vi føle, vi have Uret, sagde jeg med no-
gen Haardhed til Manden: der var to Bn-
ksiter. Rahb.Fort.1.49. at være høflig eller

grov. Kierk. VII.288. Saa var det tossede
Menneske grov mod Prsdsten.Schand.TF.
1.190. *Den Anden blev rigtig grov som
en Stud. Drachm.SH. 65. (være) grov i

munden "oZ^n., føre grov (3.2) tale. vAph.
(1764). *Det fine faar jeg aldrig i min
Hjærne,

|
Thi jeg er grov i Munden, som

du véd. Gru7idtv.PS.V.8. ellers er Brand-
Majoren en meget behagelig og dannet
Mand; men ved en Ildebrand er han,
hvad man kalder, grov i sin Mund —
han siger eller rettere han brøler det ud:
„aah, reis ad hele Helvede til." Kierk.XIV.
231.

II
(sj.) m. h. t. social stilling ell. kaar:

som hører til de nederste i samfundet; sim-
pel, saadanne Øretæver vilde jeg aldrig

lade mig byde, hvorvel jeg kun er en
grov Gaardskarl. Ing.LB.1.88. *Hvem skel-

ner fin og grov
| i Fædrelandets Hov?

|

Hver Husmand øger Folkets Arv som Ge-
fion med sin Plov. Rørd.GK219. jf.: *en
Yngling, som Vaaren (o: Frej), \

Skulde
forgabe sig slet i en grov . . Trælqvind.
Oehl.NG.233. 3.2) om væsen, adfærd, tale

olgn.: som vidner om mangel paa dannelse

ell. (især) belevenhed, høflighed, takt; udan-
net; plump; uhøflig; uforskammet;
upassende; usømmelig. Udi Persien giø-

res og Forskiel imellem Sproket paa 4
Maader; Et slags kaldes Cobahet, er Lands-
by-Maal, groft og plumpt, der som andre
Stæder i Verden. Kyhn.PE.71. ieg (slap)

i Druckenskab vel derfra, thj hånd havde
sterk packet mig til med Dricke paa grov
rysk. Æreboe.200. Naar vi sige en grov
Stiil, forstaae vi undertiden saadan en
Skrivemaade, da Forfatteren uden nogen
Fornødenhed har giort sig en Fornøyelse
af at udtrykke og afmale de Ting, som
Ærbarheden vil have skiulet. OGuldb.Br.3.
Med alt det grove i hans Opførsel, er

han dog omg\ddnge\\g.Wand.(Skuesp.iy.
40). *(han) svarer grovt paa venlige For-
maning. Oehl.T.194. At give een . . grove
og knubbede Ord.VSOJ:L392. hundrede
tusinde (o: rigsdaler) er en altfor grov
Begjæring. Heib.Poet.V.234. *grovt og for-

masteligt er 'et
|
At ligne dem (o: de an-

dre piger) ved Din Person. Bøgh.I.18. bil-

ledl: *Lad Skiebnen yttre sig mod os saa
grovt den kand,

| Jeg i min Kierlighed

dog nok skal holde Stand. PraR^J. 47.

•„Dannebrog" (o: et skib) svarer paa Til-

tale grov
I
med ligesaa fyndige Ord. Ploug.

1.295. i forb. m. Mund olgn.: 1. (have ell.

bruge) en grov mund, (føre) uforskam-
met, fræk tale. vAph.(1759). man kan blive
straffet for grov Mund.Byskov.M.161. Feilb.

jf. : han er sluppet ualmindelig billigt fra

sin Grovmundethed. Biget.^°/nl912.4.8p.

10 2. 2. en grov mund ell. kæft, (sj.) per-
son (jf. bet. 3.1^, der fører uforskammet tale.

Hvad er I for en grov Kjæft? Gjel.KH.
131. Feilb. f groft at tale, undskyldende
udtr., naar man nævner noget uhøvisk, min-
dre „pænt" ved dets rette navn. Moth.G266.
grov spøg, skæmt olgn., ufin, plump ell.

ærekrænkende spøg osv.; undertiden ogs.: spøg,

som rummer en risiko ell. fare for den, spø-

gen gaar ud over. I skiemter for groft, og
20 jeg er intet i humeur at taale det. Kom

Grønneg.II.168. Oehl.HJ.85. VSO. *(man)
kasted (hvalpen) over Bolværket ud i Ka-
nalen . .

I
Den Spøg var lidt grov, men

Badet var sundt:
|
den tænkte ej, det var

ment den saa ondt. Kaalund.120. Hun sy-

nes dog at forstaae, at hvad der var for
grovt som Spøg, at det maa blive Alvor.
Kierk.VI.308. jf.: Alting lader sig practi-

sere i disse Tider; men ellers er det et
30 af de groveste Stykker (o: skælmsstykker)

jeg nogensinde har hørt tale om. Holb,
Pern.II.1. talem.: høvle det grove af
en, lære en bedre skik og opførsel. Moth.Q
266b. VSO. jf.: Jeg tog de grove spåner
af ham. Moth.G266b. \\ vidnende om mangel
paa (højere) kunstnerisk dannelse ell. kultur,

(jf. bet. 2:) ved alt for kraftige, for megei
iøjne- ell. iørefaldende virkemidler beregnet

paa ell. passende for den store hobs smag;

^ plump; ukunstnerisk. Det groft spæn-
dende forstyrrer jo fuldkommen Nydel-
sen ved at \?ese.Uimest.DF.29. (de) en-
kelte gode Ideer (blev) saa groft under-
stregede . . at Virkningen forspildtes. Berl
Tid.'Vi2l904.Aft.l.sp.6. forf. benytter de
groveste virkemidler for at pirre publi-
kums interesse

!

4) overf. anv. af bet. 1.3 (og 1.2^. 4.1) om
arbejde, virksomhed, fremstilling olgn.: som

50 ikke udføres (indgaaende, kunstfærdigt) i

enkeltheder; som ikke gaar i detailler.
Det er meget grovt malet, tegnet, stukket.

VSO. (om Kunstnere) lade sine Elever
gøre det grovere Å.rhe\de. D&H. jf.: Den
første, spæde Morgenlysning begyndte at

sive ned gennem Skytykningen, saa man
anede Tingene i grove Omiids. ÉmilRasm.
SD.216. jf. bet. 3.2: Det gaaer saavidt, at

et Ords finere eller grovere Bemærkelse
60 ofte staaer i Forhold til dets Alder i Spro-

get: saaledes er Lænke et oldnordisk Ord,
men Kjede, som har finere Led, er kom-
met af det tydske Ord paa Lænke (nemlig
Kette). MHamm.F0.I.14. i grove træk,
i store, men rent foreløbige og ikke med
absolut sikkerhed rigtige træk. NaturensV.
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1914.194. Forskellige Opdagelsesekspedi-
tioner har i grove Træk kortlagt Kyster
og Øer.FoW6l921.7.sp.3. j/.; I det grove
kan man til Nød sammenligne det hele

Nervesystem med en Bys Telefonnæt.
VilhBasm.BU.15. \\ især om strengt, legemligt

(land)arbejde (som mere fordrer kræfter end
aandelig evne, kunstfærdighed olgn.). saasom
Naturen har distingveret Mænd fra Qvin-
der udi føre og stærke Lemmer, saa har
den derved givet tilkiende, at de første

ere fornemmeligen beskikkede til grovt
Arbeide, hvortil udfordres Legemets Styr-

ke, og de sidste til subtile Forretninger.
JSolh.Eh.II.114. Baden.JurO.I.199. ogs. om
den mere besværlige del af det huslige ar-

bejde: Hun var jo saa svag, at hun ikke
kunde tage sig nogen grov Gjerning paa,
og (derfor) fik de en Pige . . som skulde
hjælpe i tiMSQt. Bergs. BU. 288. Enepige,
dygtig til Madlavning, søges . . Hjælp
til det gvove.BerlTid.^V'il924.M.21.sp.2.

4.2) t om personer, som (kun ell. især)

anvendes til groft (4.i) arbejde (jf. Grov-
smed), grove folk, om tjenestefolk ell.

arbejdsfolk, som udfører groft arbejde. VSO.
MO. 4.3) om redskaber, som er beregnet

til groft (4.1) arbejde; især: lidet fint-
mærkende. En grov (o: storhullet) Si, Sig-
te. VSO. En grov Høvl, FiU. MO. (jf Grov-
høvl, -filj. Feilb. || Grov Vegt kaldes
den, hvorpaa veies grove Varer. VSO.
om vægtinddeling, tyngdemaal: Grov Vægt.
Et S'3'. er 20 IM. eUer 320 "B. 1 L^. er
16 "S". 1 Centner er 100 '3'. Cramer.Arith-
metica tyronica.(1735).10. grove vægt,
navn paa en vejerbod i KbhJs toldkammer-
bygning, bestemt for større (mere omfangs-
rige) varer (mods. fine vægtj. Krak.1921.
1.249.

II
talem.: male med den grove

pensel, overdrive i sin fremstilling (sml.

u. bred sp.ll28'^). YS0.V.P65. D&H. if.:

*Til grovt at farve bruges grove Pensler.
Oehl.C.197. 4.4) (1. br.) om aandsevne, føl-

else, sans olgn.: ikke højt udviklet. En
grov Forstand. VSO. En grov Smag, Føl-
else. MO. \\ m. overgang til bet. 3 : hørende
til ell. ejendommelig for den legemlige (ma-
terielle), lavere side af den menneskelige na-
tur. Den grove Sandselighed. JfO.

6) om lyd: dyb (4.1) og stærk; ogs. ofte

m. bibet: umelodisk, skrattende. Henrich
med et groft MsLSil.Holb.Masc.I.ll. En grov
Lyd. VSO. *talende med Mandfolks grove
Røst. PalM.IV.210. Et grovt Mæle. MO.
hvert Gab ender i en grov Lyd o*g saa
et Glams tU Slut. Skjolb.NM.8. Ude paa
Fjorden lod et Skib sit Anker gaa. Kæden
for med en grov Lyd gennem Klydset.
Buchh.SP.222. Stemmen (hos tejsten) er en
fin Piben, der adskiller sig stærkt fra
Lomviernes grove Stemme. SaU 1. 517.
Feilb. E8p.4S3. Il f om sproglyd (bagtunge-
lyd olan.; jf III. dyb 4.2). Udaf dé saa
kaldede Diphthongi ere de gråveste, saa-
som au, eu, OU, og deslige, gaaen næsten

rent af moden i den Kjøbenhavnske Dia-
léct. Høysg.AG.4.

III. grov, præt. af grave.
grov-, i ssgr. ['grcou-] af II. ^rov; i

adjektivisk stilling foran subst. af mtk. og
i adverbiel stilling ogs. groft-, grovt- (se

Grov-brød, -skaaren^.
||

foruden de ndf.
medtagne ssgr. kan fx. nævnes (til II. grov
1.1-2^; grov-gruset, -haaret, -hudet, -lem-

10 met, -traadet, -uldet; til II. grov 4.i,3: -fi-

ling, -kårde, -sigte, -slibning, -spinding.
-a^tig, adj. {jf. -agtig 2.i; nu næppe br.

i rigsspr.) som falder i det grove; temmelig
grov; til II. grov 1.2 : Grovagtigt Lerrea.
VSO. -bred, et. [I.2] (sj. Grovt-. HCAnd.
Breve.L313. Drachm.DS.43). (især CP ell.

dial.) rugbrød, som er bagt afusigtet („groft")
mel (nu olm.: groft ell. mørkt rugbrød^;
ogs. (nu kun dial.): rugbrød (mods. Fint-,

20 Sigtebrød;. „Hvad heder Grov-Brød?" —
„Det heder Panis gravis." Holb.Er.1.4.
naar Maven først er fyldt, kommer det
ud paa et, enten den er bleven det af

Grovbrød eller Honningkage. BiehLDQ.
IV.9. for En var det nødvendigt af faae
Hvedebrød, for en Anden at faae Grov-
brød. B^C^nd.77.554. *det tykke danske
GTOvhTøå. Recke.KM.143. Panum.113. man
spiser Sigtebrød (o: i julen), ikke Grov-

30 hrøå. Feilb.BL.239. jf.: at saadan Grov-
brødsmund som din er skulde blive
kyssed af slige fornemme Herrer. Holb,
Arab.l3sc.

I. grove, V. -ede. vbs. -ning (s. d.). (no.

gropa, udhule, false, jf. mnt. gropen, udhule,

samt glda. grøbe, grøpe, udgrave, fuge sam-
men, no. grøypa, false, sv. dial. gropa ofl.,

udskære, oldn. greypa, indfælde i en fals,

false; sko., nu næppe br.) skære fure i en
40 skosaal, hvor syningen skal ligge. Moth.

G238. Efter at Kanten er renskaaret, gro-
ves Saalen c. Vs Tomme fra Kanten og
fra Hæl til Hæl. Skomagb.52. jf. Grovner.

IL grove, adv. se II. grov. QO grove-
lig, adv. ['grå-vali] (ogs. (1. br.) groveligt

og (nu sj.) greveligene, {glda. grofuæligæ
(Mand.49); fra mnt. groveliken; til II. grov)
1) til II. grov 2: i høj grad (slemt, stærkt

osv.). 1.1) (nu næppe br.) til II. grov 2.i.

50 (vi) bleve tumlede ganske groveligt. ^Zic/i.

(1833).VI.92. jf.bet.2: (han) er grovelig
mistænkt for at have taget virksom Deel
i forskjelUge Oprør. Erz.XII.271. 1.2) til

II. grov 2.2. jeg har syndet saa grovelig
imod ham. Holb.Masc.III.12. Jacobi.(Skue-

sp.IV.161). (han blev) grovelig fornærmet
verden Passiar.Schand.TF.11.251.grove-

1 i g e n : LTid.l 731.569. Deri feiler du grove-
ligen. Gylb.VI1.31. Larsen. 2) til II. grov 3.

60 han (blev) grovelig beskyldt for at have
taget Modpartens Parti. Brandes. NG. 75.

hånd saae, hvorledes de groveligen
imod ald Ærbarhed dermed (0: med hans
frieri) . . skiemptede. Slange. ChrlV. 537.

(han) skjælder groveligen igjen. Blich.

(1833).n.l42.
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€rr©v-fll, en. [4.3] iil med store hug
(mods. For-, Sletfil;. vAph,(1764). Wagn.
Tekn.220(se u. Fortil).

||
(dagl) overf., i

ell. tildele en grov (3.2) ell. kraftig ireitesæt-

udir. som faa ell. give af grovfilen, faa

telse, en haardhændet revselse olgn. Hug
skal de ikke faa . . Men man kan jo ogsaa
aandelig give af Grovfilen. Schand.F.357.
Han ærgrede sig . . over, at han ikke havde
. . givet „de storsnudede Karle" . . ander-
ledes af Grovfilen. OMads.LH.75. NKKrist.
DD.106. jf.: Afløsningen selv blev mere
off mere til kun en Form for aabenbar
Skrifte — en Slags kirkelig Grovfiling,
der i sin skrappeste Form ikke fandtes
anvendelig overfor hæderlige, velstaaende
Folk. TroelsL.XII.158. -foder, et. [l.i]

(landbr.) d. s. s. Fyldefoder. SaUVIIL317.
t -g^rem, et. (ænyd. d. s. og groffgren; fra
mnt. grofgron (jf. ænht. grobgriin, -gr(e)in

ofl.), omdannet af fr. grosgrain (eng. gro-
gram, jf. Grog), egl.: storkornet) en slags

grovtraadet, ofte grønt tøj af uld (ell. silke).

Fflug.DF.1101. Moth.G266b. Disputerom,
hvorvidt . . dette tyrkiske Grovgrønt
vel vilde passe til Ens Teint. JPJac.LlOS.
-hed, en. fit. (i bet. 3.2J -er. egenskaben at

være grov; især: 1) CP til H. grov 1. den
subtile Himmel-Materie, som er imellem
Stjerner, Solen og Planeter, er et Væsen
adskildt fra all Elementarisk Grovhed.
IIolb.Ep.II.359. Lagenerne vare meget
grove, graa af Grovhed. Goldschm.YI.486.
efter (grynenes) Grovhed skal de staa i

Vand fra 3 til 12 Timer.AmMøllSund-
hedsl.84. jf.: Stykkerne (af det indianske
ambra) ere ey alle lige skiønne, der ere
de, som, naar dend yderste Grovhed
aftages, ere saa klare og igiennemskin-
nende som en Christal eUer Diamant.
LTid.l724.298. 2) (sj.) til II. grov 2.2. En
Synds, Forseelses, Grovhed. VSO. 3) til

n. grov 3. 3.1) [3.1] GJ mangel paa dannelse;
uvidenhed; dumhed; plumphed; raahed; uhøf-
lighed, et Væsen, som ikke kunde lide,

at Mennesker toge formeget til udi Lær-
dom og Videnskab, og (derfor søgte) at
bringe den (o: menneskeheden) til første
Grovhed og Vankundighed igien.BbZ&.£^i?.
L23. Bidskhed flyder af et hidsigt Tem-
perament, men Grovhed af slet Optugtelse.
smst.iy.l90. Ulfeld svarede, at hvad Hol-
landske Gesandter var hendet i bemeldte
Aar 1639. kom af deres Stolthed og Grov-
hed; der pukkede og talede ligesom med
deres lAgemddnå. Slange.ChrlY.1407. MO.
D&H. 3.2) [3.2] usømmelig, krænkende ell.

fræk adfærd, opførsel ell. tale. Du maa
bruge all Grovhed og udøse alle Skields-
Ord mod mig. Holb.Fhilos.III.l. Han sva-
rede sin Hører overmaade grovt . . Da
ham nu for denne Grovhed blev budet
Hug, svarede han: „Gid Fanden tage et
Slag af ^erl"" Tauber.Dagb.56. Grundtv.LSk.
3. om forbryderisk, slet adfærd (jf. II. grov
2.2;.- *Hans (o: Augustus's) Mildhed kunde

ey min Grovhed (orig. : delictisj overbære,

I
Som mit forbrudte Liv mig dog beholde

loå.Falst.Ovid.102. \\ nu især om det enkelte

udslag af en saadan adfærd: usømmelig,

uhøflig, uforskammet bemærkning (handling
osv.). Husker I vel, at I har kaldet mig
en Tøite ? . . Man har aldrig før sagt mig
slig en Grovhed. Jacobi.(Skuesp.lV.157).
Han lagde sit Hoved i hendes Skiød, og

10 bad hende kiæmme sig, og begik flere

Grovheder. Suhm. Hist. 1. 252. Grovheder,
Skiældsord og gammel Strands Vittighe-
der. ^ircfewer.Tr.i84. aldrig sagde han en
Compliment, uden den forvandlede sig i

hans Mund til en Grovhed. HCAnd.IX.57.
Schand.O.II.64. A) (1. br.) til II. grov 5. Rø-
stens . . Grovhed. VSO. -hiig:ge, v. [4.1]

(fagl. ell. især dial.) tilhugge groft. MDL.
Haandgern.105. || overf., i perf. part. brugt

20 som adj. en stor, grovhugget Bonde.Aakj.
M.32. GJ -hændet, adj. [3.2, jf. l.i] ube-
hændig; plump. Baud.GK.95. Hvor fint og
ømt han (o: Jakob Knudsen) kunde tage
gaa ethvert Spørgsmaal, der rørte ved
ans Samvittighed, kunde han være tem-

melig grovhændet i Anliggender, som ikke
gjorde det. HBegtr.JK.165. VVed.BB.304.
(han var) en Kæmpe, der . . kunde fare
hensynsløst og grovhændet frem. NatTid.

20 yi2l913.M.Till.l.sp.3. -hoTl, en. [4.3] (ikke

i fagl. spr.) høvl til at høvle det grove af
træet; skrubhøvl. vAph.(1759). MO. D&H.
jf.: 1 denne Søn bliver den kraftige, ukul-
tiverede Bondenatur underkastet den før-

ste Raahugning eller Gr ovhøvi in g.-Bmn-
des.lll.482. -kafi^e, en. [I.2] (dial.) rug-

brød (jf.-hrøå). Aakj.VF.155. Feilb. -kalk,
en. [I.2] (fagl.) særlig art grovkornet kalksten.

D&H. Sal.UV.484. -komet, adj. [I.2]

40 1) (fagl.) i

korn. MO.
egl. bet: som bestaar af store

grovkornet Krudt. Schand.SB.
46. Grovkul med grovkornet, mat Brud.
Hage.^664. 2) overf.: grov (3.2); plump; raa.

?rovkornet Sk}æmt.Cantu.III.698. JPJac.
1.189. til . . alle (frierne) havde hun .

.

et lille Latterkluk for deres grovkornede
Vittigheder.Muusm.FP. 71. (en) noget grov-
kornet . . Personlighed. Birkedal.0. 1.130.

I Amerika, hvor grovkornet Spas trivedes
50 godt, ogsaa forinden Mark Twain. NatTid.

^^hl921.Aft.l.sp.6. jf. II. grov 4.i: Da Mi-
kroskopet blev opfundet, undergik den
ældre grovkornede Opfattelse af Organis-
men en total Forvandling. SHeegaard.OI.
16. -knl, et. [I.2] T en slags sinterkul. Ba-
wert&SGarlieb.Bornholm.(1819).223. Hage.^

664 (se u. -kornet 1). -kurant, en. (for-

æld.) d. s. s. grov kurant (se u. II. grov
1.1). HandelsO.(1807).48. -laden, adj. [1]

60 (1. br.) som har et groft udseende ; især: som
har temmelig grove ansigtstræk, jeg kunde
læt kiende hans (j: Herkules's) Ansigt,

som var noget grofladen. Dumetius.III.85.

VSO. MO. -male, v. [4.i; jf. I.2] (fagl.)

male ell. knuse groft, i store stykker. Naar
man vil brygge, lader man Maltet skraaes.

VII. Rentrykt "/g 1924 9
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eller grovmales paa en Mølle, eller en
Haand-Qværn. Olufs.NyOec.1.151 . som vbs. :

-m&ling (MO. D&H,) ell-m&lning (Op

f

B.UIL259. jf.Moth.G267). -mel, et. [I.2]

(1. br.) groft, usigtet mel. OpfBmi.259.
D&H. jf.Moth.G268. -mimdet(hed),
se u. II. grov sp.l26^. -mælet, adj. [5]

8j. -mælt TroelsL.XIL10é). (I br.). VSO.
&R. jf. Moth.G268.

plumpt væsen olgn. Vulcanus er en god
ærlig Mand, der har kun en almindelig
Grovsmeds Forstand. Rolb. UHE.Prol.lsc.
„disse forbandede Creditorer . . Det er et
upoleret Folk". — »Nogle Tølpere". —
„Jeg vil heller omgaaes med Grovsmee-
de". sa.Pante.1.^. hun (0: en mejerske) tog
paa Arbejdet som en Grovsmed, saa
Mælk og Fløde sprøjtede over Yægge

Orovner, en. ['grcounar] flt. -e. {afl. af 10 og Stolper. Skovrøy.Fort.84. 2) (zool) nat-

Grovning; sko) arbejder, som laver grov-
ning i saaler. jf.: Bindsaalegrovner,
øvet, antages. Soeialdem. 'Vs 1920. 8. sp. 6.

OroTnins, en. flt. (i bet. 2) -er. {vbs. til I.

grove; skoj 1) (nu næppe br.) som vbs.

Grovning af Bindsaalen. Skomagb.48. 2)

konkr. : (skjult) rende ell. fordybning i yder-

sadlen, hvori syningen ligger. Moth.G238.
D&H.

sommerfugl af arten Aglia tau L. (hvis vinger
ofte har sort bestøvning). Sommerfugle.47.
-æder, en. [2.i] en, som spiser meget; graa-
dig person, som „æder" alt (uden at smage
derpaa); ædedolk; ogs. overf. Mallen er en
Grovæder; men den faar ogsaa noget ud
af Æderiet. Frem.DN. 526. Fedders.H.13.
(Henrik IV var) En uhyklerisk og ublu-
færdig Grovæder ved Livets Bord. JP

OrOT-pnds, et. [I.2] (mur.). Gnudtzm. 20 Jacobs.Afh.219. Litteraturens Grovædere
Husb.91(se w. Finpudsj. -pudse, v. [I.2]

(mods. fmpudse; mur.) om paaføring af
grovpuds. OrdbS.
OrOTS, en. [grcou's] flt. -e. {fra eng.

grouse; af uvis oprindelse; jæg.) \ den
skotske varietet af dalrypen, de store

Forsøg, som „Dansk Jagtforening" ud-
førte for nogle Aar siden ved at indføre
den skotske Rype, Grousen, paa de jyske

smstJdl.
L Orn, en. [gruH (tidligere ogs. skrevet

Grue. vAph.(1759). BuhlDQ.IV.169. — (nu
kun dial, jf. Feilb.) Gry. Moth.G273. VSO.
11.457 („paa sine Steder.«); (af IV. grue;
næppe stort ældre end 1700, fortrænger i

løbet af 18. aarh. Gruelse; jf. II. gruse,
Grusel; især CP ell. højtid, (jf. dog bet. S))

1) det at grue; skrækblandet, voldsom
Heder. Dagbl.^^/iil904.1.8p.3. Agerhøns, 30 følelse af ulyst ell. afsky; gysen; ræd-
Grouse og Ysigtler. Bigsdagst.A.1921/22.
6464. SaVX.163.
t O-roT-sand, et. [I.2] groft, storkor-

net sand. Moth.G267. vAph.Nath.III.171.
-skaaren, part. adj. [I.2] (ogs. groft-,

grovt-;. 1) i egl. bet. grovskaaren tobak
j

2) uegl.; især om grove ansigtstræk. Ansig-
tet . . havde grovtskaarne Træk. Eriksholm.
S.38. En Matros med et haardt og groft-

sksLaxetAnsigt.Hjemmet.l912.263.sp.l.\\(sj.) 4fi det om ham
overf. Ordene vare faldne saa raa og grov-
skaarne, at han uvilkaarlig væmmedes.
Muusm.LA.40. f -skyt, et. [l.i] svært
skyts. 8 til 4000 Mænd og en stor Deel
Grov-Skyt. Holb.Intr.L702. vAph.(1764).
-slaaet, part. adj. [3] (Jf. storslaaet samt
ty. grobschJacht; sj.) grov i væsen, stil, præg
olgn. Det var i en rå tid, (Vqluspå) blev
kvædet, og det bærer dens mærker, noget
grovslået både i tanke og form. FrHamm. 50

Ifordens ældste digt.(1876).10. -smed, en.

[4.2] {ænyd. d. s., glda. (flt.) growesmedher
(Skraaer.II.244); jf. ty. grobschmied) 1)
(nu 1. br.) sm^d, som udfører større og gro-
vere arbejder afjærn, især vognarbejde (mods.
Fin-, Klejnsmed;. Grov- og Klein-Smidde.
Borrebye.TF.663. Wess.137. Grovsmedde og
Hjulmænd. Kane Cirk.^^lit 1816. Sal.X.598.
Feilb. jf.Krak.l919.I.132.\\ (foræld.) om per-
son, der virkede baade som beslagsmed og som 60 stændigheder, forhold olgn. (især i udtr

s el. Moth.G272. vAph.(1759). *See Marie
Magdalene 1 | Hænder nys hun vred i Gru.
Grundtv.SS.1.563. *Saa rædselsfuldt . .

|

Var dette Slag, at selv graahærdet Kriger
|

Fornam en Gru, saa Haaret reiste sig
|

Paa hans . . Hoved. Bredahl.V.222. en
hemmelig Gru for en Forbindelse for hele
Livet. Kierk.II.23. „jeg har jo ikke for-

skrevet mig til Fanden, fordi jeg tænkte
Jeg vil hjeml Skaf mig

fat i Jens Vognmandl" . . til min Broders
store Gru ytrede (vognmanden), at det (o:

hjemkørslen) kunde Fanden begribe. Gold-
schm.II.81. Frygt og Bæven kom over
mig, og Gru (Chr.Vl: gruelsej lægger sig
over mig.Ps.55.6. Efter at Blodbadet var
fuldbyrdet, plyndrede Tyskerne Ligene .

.

En dyb Gru knugede os. Jørg.KR.119.
||

i (faste) forb. m. ord af sa. ell. lign. bet.

gru og bævelse, se Bævelse 2. *luktes
dine (o: guds) Naades Arme,

| Da maatte
Sjælene selv døe;

|
Det føle vi med Angst

og Gru,
I
Og bede; Gud, forbarm Dig

nul Timm.AS.45. Winth.HF.184. Der var
Forfærdelse og Gru (Chr.Vl afvig.)
for os. Ødelæggelse og Undergang. Begr.
3.47.

2) m. mere konkr. bet., om hvad der
fremkaldergru (l),isæromgrufulde om-

dyrlæge (jf. Kursmed;. Grovsmeden hel-
breder stedse sine Syge, uden at tale til

dem, i Stedet for at Doctoren snakker
meget med sine. Skuesp.IIIl.57. \\ under-
tiden brugt (nedsæt.) i sammenligninger olgn.,

om pertoner med ringe dannelse, et groft,

som være en en gru, være en gru for;.

•Forglemmelsen skal kun med Taager
skiule

I
Hvad uskiønt var, hvad heller

fyldt med Gru. Oehl.L.II.32. *Hans Navn
vorde atter hans Fiender en Gru. Grundtv.
SS.I.186. hans anatomiske Studier (var)
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en Gru for Folk og gjorde ham afskyet.

FrHamm.Adel.il. 156. m. afsvækkket bet,

især om person, der er en plage, virlcer stærkt

irriterende olgn.: *Han alle Stole brød itu,
|

For Fuglene han var en Giu.Bastian.nr.
3.1. selvfølgelig var Swinburne ham (o:

Paludan -Muller) en Gtvl. Brandes. II. 180.
han er en sand Gru for sine Omgivelser.
D&H.

II
m. gen., poss. pron. (og karakteri-

serende adj.). 'selv i Dødens skumle Gru
|

Skal fra sit Støv vort Intet dig anraabe.
Bagges.IY.209. *Stormen raser .. i al sin

Gtvl. Oehl.XIX.94. *Slagets blodige Gru.
Hostr.VY.70. JVJens.Di.26.

3) (dagl., jf. VSO.) i upers. sætninger,

for at betegne, at noget (egl: afskyeligt,
modbydeligt) er til stede, udføres i

en meget høj grad; især i udtr. som saa
det var en gru, saa det var forfærdeligt,

frygteligt, rædsomt osv. det var en gru at

see deripå..Moth.G2T2. Mine Forretninger
ere saa mange og store, at jeg ikke faaer

Stunder til . . at skiære mine Negle af,

men jeg bær dem saa lange at det er en
Grue. Biehl.nQ.IV.169. Det var en Gru
saam^et Blod som her udøstes. Grundtv.
Saxo.lI.15. *Men saa fik han Prygl, saa
det var en Gru. Rostr.Int.l8. Willemoeses
Børn var her igaar, de var saa næsvise
og uartige, at det var en Gru. Wied.Fæd.
204. Feilb.

II. Om, subst. se I. Grue.
III. Om, en. se III. Grue.
Omb-, i ssgr. se Grubbe-.
I. Grabbe, en. se Grubber.
II. grabbe, v. ['gruba] (f grube. Ch

Mourier.Brød.(1821).56). -ede. vbs. -(n)ing

(se 1. Grubning^. (rimeligvis afl. afGrubfe)-,
Gruben- i ssgr., se Grubbe-; jf. no. grupa
mfl. former, grutte, male groft; sm?. grøve;
møl.) afskalle og knuse (korn) til (grove

og runde) gryn (som fx. bankebyg, perle-

gryn), den Grubben og Pillen, hvortil han
selv har kostet Indretningen ved Møllen.
Cit.l793.(OrdbS.). VSO. Byg som ikke for-

ud skalles (grubes) lader sig ikke heller

male. ChMourier.Brød.(1821).56. MO. D&H.
III. g^rabbe, v. ['grubal -ede. vbs. -tung

(LandmB. 1.439. LandbO. 1.617). (nydann.
til Grubber; landbr.) behandle jorden
med en grubber, (efter pløjningen) grub-
bes paa tværs, svenskharves paa langs, og
sluttelig findeles og fæstnes Overfladen
med RingtTomle.LandmB.III.129. Landb
0.1.616.

Orabbe-, i ssgr. 1) (dial. Grub-, se

Grubbemel; Grube-, se Grubbe-gryn, -mel,

-værk; f Gruben-, se Grubbe-gryn, -møllej.

(fra ty. dial. grub(en)-, gryn-, sml. ty. grau-
pen-

; jf. ænyd. perlegruber, perlegryn, nt.

gruben, gruven, ftt.,ty. gTaxi^e, gryn, hagl,

samt II. grubbe; besl. m. Grud, Gryn, Grød;
møl. ell. dial.) som anvendes ell. er fremstillet

ved grubning af korn. 2) af Grubber (ell.

III. grubbej; se -tand. -gryn, et. gryn,

som er fremstillet ved grubning (som fx.

bankebyg, perlegryn), (mølleren) anholder
ved indlagde Memorial, at Hånd paa den-
ne Hånds Mølle maatte tillades et Verk
til Gruben Gryns formaling at indrette.
Cit.l758.(OrdbS.). Grube-: Cit.l793.(Ordb
S.). Cit.l828.(AarbSkive.l920.165). jf. Feilb.
Grubbe-: VSO. VareL.(1807).I.59. MO.
D&H. -kTsern, en. (nu ikke i fagl. spr.)
kværn til grubning; skallesten. en lille Pil-

lole eller Grube qyærn. Cit.l 792.(OrdbS.).
Grubbe-: Aller.11.549. D&H. -mel, et.

(nu ikke i fagl. spr.) melaffald (af byg) fra
grubningen; grynmel. Grub-: FrCfrundtv.
LK.207. GTVihe-'. Feilb. Grubbe-: VSO.
MO. D&H. OrdbS.(fynsk). -nkøne,en.(for-
æld.) d. s. 8. -værk; ogs. om mølle med grubbe-
værk. en G ru b e nM 1 1 e. Cit.l 758.(OrdbS.).
Hubertz.Ærø.(1834).208. jf Sal.XVl.973.
Orabber, en. ["grubar] (sj. Grubbe.

20 *Den Sten, hvorpaa din Agergrubbe
støder. CDangaard.Frisind.(1906).x). flt -e

(D&H.). (fra eng. grubber, af grub, grave,
muligvis besl. m. grave; jf. III. grubbe;
landbr.) harvelignende landbrugsred-
skab med faa, svære tænder, og som oftest

med styr som en plov, bestemt til at løsne

jorden i større dybde. JSGreve.Redskabs- og
Maskinlære.(1871).142. S&B. LandbO.I.616.
Orabbe-tand, en. (til Grubber (ell.

30 III. grubbe^/ landbr.) tand paa en grubber.
Undergrundsploven er egentlig ikke no-
gen rigtig Plov, men snarere en stor
Grubbetand. Sal.XIV.425. LandbO.L616.
-værlt, et. indretning i en mølle til at

grubbe paa. Grube-: Cit.l792.(OrdbS.).
AarbSkive.1920.165. Grubbe-: VSO. Lov
^Vd852.§9. MO. D&H.
Orabbing, en. se I. Grubning.
I. Orabe, en. Pgru'ba] (nu kun dial.

40 Gruve. Moth.G238. OeconT.V.ll. LTid.1759.
176. Esp.433. i/". III. Grue;. ^<. -r. (ænyd.
grube, grubbe, grue; fra ty. grube, mnt.
gruve (grove), jf. oldn. grof

, f., (fordybning
dannet af en) regnbæk, eng. groove, got.

groba, grube, hule; egl. sa. ord som III. Grrue;
besl. m. Grav, Grob, gruble)

t) naturlig ell. kunstig dannet, aaben (og
mindre dyb) fordybning. 1.1) (1. br.) fordyb-
ning i jorden; kule; grav (jf. Aas-, Bark-,

^ Bygge-, Faldgrube;. Grube fuld med salt

Vand ved StrsiJiden.vAph.(1759). *dækte
Gruber med Fodangler i. Bagges.IV.266.
Hør og Hamp maae absolute Ingen tørre

i Bagerovne . . men sligt skal altsammen
skee i Gruber paa Marken. Olufs.NyOec.
1.89. Fra Gruber og Huller i Stranden
skruede den (o: vinden) smaa Sandhobe
ivejret. Drachm.PV.3. om latrinkule: Umid-
delbart Nord for Taarnet (o: paa Absalons

60 borg) ligger den nederste Del af en „Hem-
melighed" (Latrinbygning), med Udløb
fra Gruben ud over Vægtergangen. Nat
Tid.^y6l924.Sønd.4.sp.2.

|| (jf.ill. Grue 2;

dial.) om større sænkning i jordsmonnet.
Ørndalen er en bred Grube af stenet

Hede. Skjoldb.A.105. jf. Feilb.IV.186. 1.2)

9*
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ovtrf., om andre fordybninger ell. indsænJc-

ninger. *Guldtorbistens Vinge |
Med fine

Gruber sat. Recke.KSJl. langt ude stod

det store Taarn paa Søndermalm skarpt

belyst . . Gruberne i Muren efter Beskyd-
ningen kunde tydelig ses. JVJens.SS.44.

II
(især anat. og hot.) om rundagtig fordyb-

ning i en legemsdel (ell. et organ: fossa,

fovea); jf. Aksel-, Balde-, Dragt-, Hjerte-

grube ofl. Grube oven ved Qvinde-Bryste. lo

vAph.(1759). *Seer I denne fine Bøining?
]

Denne bløde, svage Grube (o: mellem fin-

grene)? Aarestr.SS.III.13. Anat.(1840).1.71.

de store troskyldige Øjne i deres dybe
Gruber. EmilRasm.SD.6. (honningen) ud-

vikles i Honninggemmerne, smaa Gruber
paa Kronbladenes ^egle. BMøll.VildePlan-

ter.(1900).170. bred Hage med Grube.
PolitiE.^Vil924.1 (jf Hagegrube;, uden for

ip \ ,

VSO. *Skielmsk i hendes Kinder et Smiil

Gruben huulte. Oehl.HK.138. Kofoed-Han-
sen. DL. 10. Smilet fordyber sig i Gru-
ben paa hendes Kind. BrandesJ.484. jf.

Smilegrube. j| ^ mindre fordybning ell.

hulning i et kanon- ell. geværløbs indre væg,

fremkommen ved rustdannelse ell. udbræn-
ding olgn. YS0.III.K62. MB.1822.127.
Af smaae Fordybninger eller Stænk, der

hørte . . Hvislen fra Slangernes Gruber
(o: huler, lejer). Ing.RSE.VI.270. jf.: *min
(o: skovens) alvorlige, hvælvede Grube.
Oehl.L.I.190. om helvede, dødsriget olgn.:

*Thi gik jeg hiem, skar ud min Strube,
|

Og sidder her i Helveds Grube. Wess.272.
*For os han (o: Jesus) vandred i Gruben
ned;

|
Han gik til de Dødes Eise.Ing.RSE.

VII.234.
II. grube, v. se H. grubbe.
Orube-, i ssgr. af I. Grube (jf. dog

Grubbe-, Grue-^; især (bjergv.) til I. Grube
2, fx. (foruden de ndf. anførte): Grube-ar-
bejde(r), -brand, -ejer, -eksplosion, -gang,
-ingeniør, -lampe, -lygte, -maskine, -pro-
duktion, -redskab, -rum, -ulykke, -værktøj.
-byg;ning:, en. (jf. II. bygge 2.i samt
Bjergbygnin^ 2) anlæg, indretning (og drift)

af en grube; især: d. s. s. -forbygning. H.al-jrownii/.'^/iii/^^Æ.i (J/^. nagegru oey. uaen jor a/ enyruue, tsvur. o-, s. ». -loroygnmg. n.ai-

anat. spr. især (oftest poet.) om smilehul: 20 lager.201. Funke.(1801).III.34. MO. D&H.
-drift, en. udnyttelse og drift (1.7) af en
grube (mods. Dagdrift j. MO. SaUX.166.
-dyrkning:, en. (jf. II. dyrke 4; 1. br.)

d. s. OpfB.UlI.71. -felt, et. det lovlig ud-
maalte rum, inden for hvilket en grube maa
drives; udmaal. D&H. SaVX.170. -for-
bygningf, en. (if. forbygge 2 slutn.) om
sikkerhedsforanstaltninger (ved understøttelse

m. mur-, tømmerværk osv.) for at forhindre

vise sig som Prikker, og, som ikke hen- 30 sammenstyrtning i gruber; ogs. konkr., om
regnes under Gruber, kunne flere tolere

res i eet Løb (o: geværløb)y naar de have
mindre Dybde end der kan tolereres ved
en Grube, smst.1829.67. Funch.MarOJ.115.
D&H.

II
tærehul i kedelplade. TéknMarO.

D&H.
2) sted, hvor mineraler, materialer m. m.

opgraves ell. brydes; grav(l.i8lutn.). En Grav
eller Grube, hvor Kalksteen brydes. VSO.

det hertil anv. mur-, tømmerværk (jf. -byg-
ning;. OpfB.'^VIII.317. -former, en. [I.I.2

slutn.] ^ (foræld.) en art grubesøger (jf.
-jærn;. Harboe.MarO. Funch.Mar0.1.96.
-garvning:, en. [I.I.1] (garv.) garvning,
som foregaar i (bark)gruber. Sal.XII.49.
-gas, en. luftart, bestaaende af brint og
kulstof, som udvikler sig i (kul)gruber, og
som dels virker kvælende, dels (blandet med

III.K26. Limensgade Cementstensbrud 40 Zm/"<; er meget eksplosiv; sumpgas. Christ

med Gruber fra den tidligste Middelalder.
Danmark,Land ogFolk. V3.(1921).134. Uss.

DanmGeol.n03.jf.KsLik-, Ler-, Sand-, Sten-

grube.
II
nu især (bjergv.) om det system

af underjordiske gange ell. rum (drif-

ter, skakter), der er anlagt (gravet, boret,

sprængt) i et lejested (forekomst) for at bryde

metalter, mineraler osv. (mods. Dagbrud 2);

Kemi.157. OBloch.D.U. 225. " SaU X.17U
-hugorm, en [I.I.2] (zool.) d. s. s. -orm.
Brehm.DL.II.489. -jærn, et. [LI.2 slutn.]

^ (foræld.) en art grubesøger (jf. -former;.
MilTeknO. -kedel, en. se Gruekedel.
grubelere, v. -ede. (spøg. dannet til

gruble efter verb. paa -ere (som spekulere
olgn.) ; jf. grublisere ; dial.) d. s. s. grublisere,
hvaa var det med Provsten? Hvad gru-mine

(jf.
Guld-, Kul-, Saltgrube osv.). en

grube (olev) anlagt og bebygt, hvoraf . . 50 belerede han p^a?^re^ew(i.MA6r.^l. ^eilb.

erholdtes sølv for meere end 30000 Rdler.
Holb.DNB.51. (han) arbeider møisomt for

at . . tvinge Ertsen frem af Gruben. Mali.

G.36. *Flittige Biergmænd Saltet af Gru-
berne bryde. Oehl.LJ.191. Heib.Poet.II.36.

en Samling planmæssig drevne Afbygnin-
ger kaldes en Grube. Sal.^X167.

\\ (jf
Guldgrube olgn.; 1. br.) billedl. Overdaa-
dighed og Daarlighed er en Grube, som
aldrig kan udtømmes. OeconT.IV.50.

3) (vist udviklet af bet. 2; poet., højtid.,

nu 1. or.) underjordisk hulhed ell. dyb; hule
(oftest m. bitone af uhygge, rædsel). Moth.
G238. *Saa hvisker han (o : trællen) bleg i

den sorte Grube,
|
Og zittrer — og ud-

skærer Jarlens Strube. Oehl.L.1.44. *Vi

Orube-luft, en. især om usunde elL

farlige luftarter i gruber (jf. -gas;. Explo-
sioner af Grubeluften. OpfB.^ VIIL 320.
OpfB.mi.93. -maaler, en. \)[i.l.2 slutn.]

^ (foræld.) en art grubesøger (jf. -former;.
MilTeknO. 2) [1.2] person, som opmaaler og
kortlægger gruber. Grubemaaleren arbejder
under Jorden omtrent paa samme Maade
som Landmaaleren paa Jorden. OpfB.^IIL

60 86. jf. Grubemaaling. smst.

Gruben-, i ssgr. se Grubbe-.
Orube-orm, en. [I.I.2] (zool.) slange

af underfamilien Crotalinæ, som er forsynet
med en med nerverig hud udforet grube mel-
lem øjnene og næseborene (jf. -hugorm, -slan-

ge;. BøvP.lII.150. -ret, en. d. s. s. Bjerg-
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ret 2. D&H. -S(laiig:e, en. [I.I.2] (zool.)

d. s. s. -orm. Brehm.DL.il.489. -stolpe,
en. (1. br.) stolpe, som benyttes til afstivning
(afgangene) i gruber (jf. -træj. S&B. D&H.
-smnp, en. (nu næppe br.) samling af
grubevand. MO. -seger, en. [I.I.2 slutn.]

ii^ (foræld.) redskab, hvormed gruber i ka-
nonløb osv. findes og maales (jf. -former,
-iærn, -maaler^. Funch.MarO. 1.115. Hist
Tidsskr.5B.IV.438.
grubet, adj. ['gru'bai] ('O ell. (især)

fagl.) adj. til I. Grube, især i bet. I.2: for-
synet mea (smaa) fordybninger. *møens gru-
bede bløde Mnåer. NMøll.Antig.50. Over-
flader, der oprindelig var ujævne og gru-
bede, er jævnet ud til næsten plane Fla-
der. NaturensV.1920.536. || spec. (som gen-
givelse af nylat. foveol^tus; bot.): forsynet
med talrige, tætstillede fordybninger. Lange.
Flora. XXXVIII. jf.: Stinksvampen . . ud- 20

sprungen: med en grubet, olivengrøn og
toppet Hue paa den lange, vokshvide og
cellede Krop. IBaunkiær.ID.103.
Ornbe-træ, et. (især forst.) tværstykke

af gran, bøg olgn., som bruges til afstivning
i grubegang; minetræ (jf. -stolpej. ForstO.
SaUX.171. -tammer, et. (1. &r.;J/. -stolpe,

-træj. Wagn.Tekn.465. D&H. -Tand, et.

bundvand ell. vandsamling i en grube. TroelsL.
III.71. OpfB.Un.94.
Srable, v. ['grubla] -ede. vbs. jf. Grub-

len, {fra nt. grubeln, gruveln, ty. griibeln
(oht. grubilon, grave, nøje undersøge); jf.
grubelere, grublisere; besl. m. grave, Grob,
I. Grube; især CP) gennemtænke noget (en
sag, et forhold olgn.) for at naa til en for-
staaelse deraf ell. til en forklaring derpaa;
ogs. : beskæftige sig (tumle) i længere tid med
et (ofte uløseligt ell. uforklarligt) problem ell.

hengive sig til sørgmodige og ørkesløse be- 40

tragtninger over noget; undertiden (jf. Grub-
lesy^ej om sygelig tilbøjelighed til i tankerne
stadig at kredse om samme genstand ell. emne;
grunde; spekulere. Moth.'^G448.manmSLa.e
icke altiid gruble saa meget. Holb.Tyb.1.4.
Et Barn har givet ham Anledning til den
Aabenbarelse, som hånd med al hans Grub-
len ey h2iT\L\måQttmåQ.LTid.l742.62. En
Stund sad Kongen og grublede frem og
tilbage, som Sæd er hos vaklende Naturer, so

Grundtv.PS.II.139. al Forsken herom (o:

livet efter døden) . . er en frugtesløs og
forvirrende Grublen. Mynst.Afsk.9. (Hauch)
var og blev en grublende (Brandes.DD.21

:

reflecterende) Aand. Brandes.I.380. *Hvor
kan I dog gruble og græde,

|
saalænge

Guds Himmel er blaal Aakj.RS.94. \\ i faste

forb. m.præp. og adv. f gruble i: Moth.^
G448. Gram. Breve. 45. Man grublede i

Spaadommene om Messias. Horreb.II.365. 60

gruble over, især om unyttig ell. sygelig
kredsen om et emne osv. der er en Ting,
som jeg grubler over: Jeg kand ikke be-
gribe, hvad det skulde betyde, at de be-
skuede os saa nøye, og at de hviskede
derhos saa meget sammen. Holb.Sgan.llsc.

At gruble over sin slætte Tilstand. Høysg.
S.117. i det Petrus grublede (Chr.VI: be-
sindede sig^ over Synet, sagde Aanden til

ham: see, tre Mænd lede efter åig.ApG.
10.19. gruble paa, anstille vidtgaaende
spekulationer for at løse et problem; grunde
paa; ogs.: gruble over (jf. VSO.). „Mon-
sieur kand da vel ikke sove roelig om
Natten ved disse Tider." — „Jo, min tro,

kand jeg saa; thi jeg har intet at gruble
paa.« Holb.llJ.1.2. cUtau.FT.ll. *Kæmpen
ei det sømmer sig at gruble

|
Paa det

som dog kan aldrig grundes ud. Grundtv.
Optr.L91. *Det klinger som en Gaade,

|

At evigt gruble paa I
|
Dog skulle vi den

raade
| Og løse vel foTsta.a.e. Aarestr.SS.

111.274. t gruble ud, udfinde; udforske.
vAph.(1764). Orubler, en. (især W) per-
son, som grubler, ell. (især:) som har til-

bøjelighed til at gruble (over store problemer
osv.). Moth.^G448. *Naturens muntre Søn
er Lykken næst.

|
Hvorefter Nattens Grub-

ler flittig grunder . . | Det finder han med
Lethed ved et Under. Oehl.A.81. de Tyd-
ske Grubleres Lære-Bygninger. Grundtv.
BrS.337. Derfor var det for Pharisæere
og Spidsfindige og Ordkløvere og Grub-
lere saa farligt at spørge Christus. Xierfe.JX.
95. jf. : et kunstlet Grublerværk. Bran-
des.II.152. (sj.) m. objektiv gen. : *Betænker
sig Naturens Grubler paa

|
At stikke Naa-

len i Insectets Ryg. dehl.A.102. Grrnb-
leri, et. flt.-er. (især (D) vbs. til grahle;
især om (sygelig) hengivelse til unyttig, ørkes-

løs spekulation; refleksion(s-syge). VSO.
*Jer Søn . . skal lorsøge |

At muntre mig
min Dreng, at faae ham lokket

|
Fra sine

Bøger, sine Grublerier. Hrz.VIIL41. (hans)

Hang til sygeligt Grubleri havde svæk-
ket hans Kraft. ThomLa.AH.57. Ren og
ublandet Beskrivelse forekommer ikke hos
Staffeldt. Grubleriet indfinder sig . . i Re-
gelen lige straks efter Beskrivelsen. Bran-
aes.1.361. Ornble-syse, en. (især med.)
tvangsagtig (tilbøjelighea til) grublen over

ligegyldige ell. uløselige spørgsmaal. Sal.''X.

171. grublisere, v. [grubli'se'ra] -ede

ell. (sj.) -te. vbs. -ing (Kandarius.LP.264.
Kidde.H.322). {afl. af gruble efter verber

paa -(is)ere, jf. grubelere; næppe før 1800
(ikke i VSO. ell. MO.); daal., især spøg) d.

s. s. gruble. Fa'eren grubliserede, saa han
blev Dag for Dag mere og mere slunken.
Blich.(1833).VIL14. min Mand kan i denne
Tid Intet opmuntre; han grubliserer be-
standig. Sibb.II.90. De lærde Folk, som er

komne i Vane med at grublisere om Nat-
ten, de véd saamænd hverken om de sover
eller de vaager. Hostr.US.III.2. Drachm.
STL.282. her staar Du ganske alene og
grubliserer 1 Hvad Fa'en spekulerer Du nu
paa? HKaarsb.Mennesker.(1892).183. Feilb.

U m.præp. over. Mer er Ting, min Kjære,
|

Hvorover Mennesket |
Bør ikke grubli-

sere I ARosenkilde. Lars og Mette. (1864). 16.

Skønt de begge havde deres rigelige Ud-
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komme, var det især Fattigdommen de
grubliserede over. AndNx.PÉ.II.95.

I. Crmbning:, en. (sj. Grubbing. VareL.

(1807).1.59). vbs. til II. grubbe. 1) (møl.)

som vbs. VSO. Grubning og Sigtning. Ch
Mourier.Brød.(1821).110. MO. D&E. 2) (nu
næppe br.) konkr.: (mel)afald fra grubning

(1) (jf. Grubbemei;. YSO.
II. Orubning:, en. se III. grubbe.
Orud, mbst. {ænyd. gru(u)d mft., sv. dial.

grut, no. grut, oeng. grut (eng. groutj, groft

mel, mht. gruz (ty. graus^, (sand)kom; besl.

m. grov. Grubbe-, Grus, grutte, I. Gry,
Gryde, Gryn, Grød; dial.) d. s. s. Grus 1.

Moth.G271. Jorden paa Thisted Mark er .

.

paa nogle Steder med Gruud og Sten under.
CitJ736.(JvSaml.4R.III.233). VSO. (vej-

manden) gik med den tunge Skovl de mile-

lange Veje i Slud og ondt Føre og jæv-
nede Grud i de hule S^or.Aakj.VB.210.
(de løbske heste) susede ind imod ham, mens
Støv og Grud stod i én Taage efter Hju-
lene. smst.227. MDL.(u. Gru). Feilb. OrdbS.
(sjæll.l

II t om stærkt j(jernholdig al. EFont.
Atla8.V.750. MDL. if. Moth.G271. gra-
det, adj. Cgniddet. Moth.G271). {til Grud
ell. (i bet. 2) dial. grude, gruse (Feilb. OrdbS.
(sjæll.)); dial.) 1) fuld af, blandet med
grus; gruset (1). Moth.G271. OecMag.L144.
VSO. grudede Agre og lave KjæT.Aakj.
SV.V1II.121. Feilb. 2) belagt med grus;
gruset (2). Feilb.

I. Ornfe), subst. {ænyd. (paa) gru(ffu)e,

glda. (i ell. paa^ gru, no. (aa) gruva, oldn.

(å) gnifu; jf. næsegrus; nu kun dial.) kun
i forb. ligge, sidde paa gru(en), ligge

(o8v.) med nedbuet hoved; ligge paa maven

;

ligge næsegrus. VSO. MO. CarlAndersen.Isl.
Folkesagn.(1862).24. Feilb.

II. Orne, en. se I. Gru.
III. Orne, en. ['gru-a] Høysg.AG.144.

(\ Gru. Blaum.Saul.(1899).51; dial. Gruve.
Moth.A3(se u. bet. 2). Feilb. Esp.433. sj. skre-

vet Gruhe. Junge.( OrdbS.). TroelsL.II.12.
jf. Feilb. samt Grue-^. flt. -r. {ænyd. gru(u)e,

fsv. gruva; fra mnt. grove, gruve; jf. oldn.

(eld)gr6f; sa. ord som 1. Grube; dial. ell.

poet.) 1) aaben fordybning (især i massivt
murværk), der benyttes som ildsted; a åbent,
muret ildsted; arne (2); ogs. om hele mur-
valket, der omslutter et (ved en indmuret
kedel ell. gryde overdækket) ildsted (jf. Aske-
grue/ *Jeg har en Kiedel hart ad nye

j

At sette i vor Grne. Schandrup.S3«. 'Vi
sadde i en Venne-Kreds om Gruen,

|
Thi

Alt med Sneens Teppe dækket v&r.TÉruun.
VII.257. *nu fra Gruen . .

|
Opblussede

Luen. Grundtv.NM.56. det var et Bryggers,
en Pige stod ved Gruen og rørte i Kjedlen.
JPJac.II.300. JVJens.C.78. AarbFrborg.
1918.22. Feilb. OrdbS.(sjæll, fynsk). \\ (for-
æld.) om en i primitive boliger som ildsted
benyttet fordybning i jorden foran ovnmun-
dinaen. TroelsL.Il.14. laCour&HHolst.Men-
neskeaandensSeire.(1904).159.

\\ overf »Alt,
hvad Helved i sin Grue | Har af Ild og

Svoveldamp. Grundtv.SS.IV.115. AaBernt-
sen.KlintenogHveden.(1914).43. jf.: *Hand
saae paa Vilden Fior (o: fjord) een røg be-
blandet Lue,

|
Der stak af Landet op, som

af eenH.elveå-GTVLe.PoulPed.DP.41. \\i

foræld, talem. (Det er) bedst at gjøre Ild paa
sin egen Grue (o: hjemme er bedst). Mau.307.
Man sidder altid bedst ved sin egen Grue.
VSO. (jf føde sp.369^''; sj.:) han er ej født

10 i Askegraven og tørret ved Gruen. AErs-
lev.ØrneklippenJI.(1907).33. sidde i (ell.

vedj gruen, (nu sj.) sidde (ørkesløst hjem-
me) i kakkelovnskrogen. *see her mit Bryst,
det blødte

I
mens I ved Gruen hiemme

sad.TBruun.Erik Glipping.(1816).60. Winth.
Morsk.26. Blaum.Saul.(1899).51. 2) (dial,

især ret alm. i marknavne) om større sænk-
ning i jordsmonnet, især langs en aa; dal-
sænkning; aadal; aaleje (jf. I. Grube l.i

20 slutn.). een af de paa Fjordby-Egnen saa
almindelige „Gruer", Aa-Dale, der skjærer
sig stejlt og brat ned i det forholdsvis
flade LsinåsksLb.JakKnu.F.41. OrdbS. jf
Ågruve (o: aaleje). Moth.A3.

IV. grne, v. ['gru'a] jf. (præs.) gruer.
Høysg.AG.145. -ede. vbs. -else (s. d.); jf. I.

Grii. {ænyd. gru(ffu)e, gry(ffu)e, glda. grue
(ogs. upers. og dep.) og grye (Suso.l8. jf.
Feilb. og Kort.49); fra mnt. gruwen (ty.

30 grauenj; jf. II. gruse, Grusel, gruselig)

grue ell. (nu kun dial. (se Feilb.) ell. ar-

kais.) upers. ell. (nu kun dial., jf. Feilb.) refl.

og dep. grue sig, grues, føle en stærk

(oftest ogs.: angstblandet) afsky for ell. ulyst

ved noget; føle stærk angst; føle ræd-
sel ell. gru. mig gruer, naar jeg tænker,
hvor meget got der er promitteret (o:

givet løfte om i den videnskabelige litteratur)^

og dog gaaen over Styre i Vores Norden.
40 Gram.Breve.67. (gudernes billedstøtter) vare

giorde saa vel, at de syntes at leve; An-
dre her imod vare saa afskyelige, at de
foraarsaygede en Gruen hos Folk som saae
dem. LTid.1742.15. Man kand endnu ikke,

uden at grues, tænke paa den Fare, Kon-
gen var nåi.smst.1751.111. saa er der en
[visken og Tisken, en Fortalen og Bag-

tyggen, saa man maae korse og grue sig.

Biehl.DQ.III.43. *Han iler til Døren, -seer

50 ud og gruer,
| Thi rædselsfuldt er det

Syn han skuer. Schaldem. CN. 80. Helga
sprang forskrækket bagover ned i Haven
og gemte sig i en Grotte . . Dér sad hun
en Stund og gruede og krøb ind i sig

selv, som vude hun gemme sig bort fra

det uhyggelige Syn. AndNx.M.21. \\
(sj.)

om følelse af legemligt ubehag: gyse; ry-
ste; skælve. 'Af Kuld han seer hende
(o: havfruen) grue. Oehl.HE.104. \\ f m. obj.;

60 dels m. inf. som obj.: føle gru ved; grue ved.

Jeg gruer at tenke på den dag. Moth.G272.
dels m. a.t-8ætn.: frygte for; grue for. leg
gruer, naar ieg seer det tilsendte Regi-
ster, at det er neppe den fierde Deel af

Lexicon, som endnu er færdig. Langebek.
Breve.76. U især i forb. m. præp.; m. for:
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1. m. styrelse (især inf. ell. a.t-sætn.), der be-

tegner det, der fremkalder, indgyder gru; nu
især om noget kommende, nær jorestaaende.
frygter ikke og forfærdes ikke og gruer
ikke for deres Ansigt. 5Mos.20.3. *naar an-
dre gruer

|
For at døe, jeg gruer ey. Stuh.^

52. *Mig gruer for Fremtiden. Erz.XI.42.
en dirrende, skrækfyldt Gruen for, hvad
det næste Øjeblik vilde \iTmgQ.Wied.S.268.
*Der gik han (o: vinteren) længst og trued
os

I
med sine sure Miner,

| saa rædde alt

vi grued os
|
for tusind slemme Piner I

AntAnd.Fyen.(1901).60. 2. (1. br.) m. styrelse,

der betegner den (det), man nærer bekym-
ring for. *Nu glæde vi os ved, langt fra,

som før at grue | For Efterkommere,
|

Som Mangel ei, og Trældom ei tør true.

Ew.(1914).II.26. jeg gruer for hans liv
|

(nu 1. br. i rigsspr.) m. præp. over: Man
maa grue over den tiltagende Usædelig-
hed. MO. Feilb. (sj.:) Jeg gruede til

Forhørene, der kun paa Grund af Krigen
var blevne opsatte, jeg gøs ved den Rolle,
jeg der skulde spille som Vidne. JohsPalM.
DD.S59. i forb. m. v e d m. styrelse (inf. ell.

vbs.), der angiver det (især: den tanke), der
volder afsky, ubehag osv.: de meest med-
lidende Mennesker, som grues ved at see
et Dyr at sønderknuses. ^oZft.jEJp.JJJ. 98.

Hun ligesom gruede ved at see den Fare,
som Hun fant den unge Telemack at

være bested udi.DumetiusJIL95. hun grue-
des ved Tanken om at see ham. „Lad
ham blive fra mig med sit Leflerie", sagde
hun. Sibb.II.102. MO.
Grue-, i ssgr. (ogs. (som gengivelse af

dial. udtale, jf. Feilb.) skrevet Gru-, Gru-
be-, Gruve-^ til III. Grue 1. -gryde,
en. (dial; jf. -kedel;. Grue-: D&R. En
fritstaaende Grubegryde. VejleAmtsFol-
keblad^^/3l921.5.sp.2. jf. Feilb. -kedel,
en. (især dial.) kedel, som er indmuret i ell.

kan anbringes (flængende) over en grue.
Gru-: Aa se nu Grukedlen, vedblev hun
i Ekstase og løftede Laaget af en stor,

indmuret Gryde, der stod i Hjørnet ved
den aabne Skorsten. Wied.LH.176. OrdbS.
(Loll- Falster). Feilb. Grube-: KancSkr.
^y9l827. Feilb.BL.49. Sidsel Mari dypped
sin Øse i den store Grubekjedel.^oL'. Fi^.

19. jf Feilb. Grue-: MDL. JakKnu.B.
86. SvendbAmt.1920.4.
gruelig, adj. ['gru'ali ell. (især i bet.

2) 'gru'li] adv. d. s. (især i bet. 2) ell. -t ell. (f)
-en (Moth.G272. Suhm.Hist.I1.142. VSO.).
{ænyd. gru(ffu)elig, gryelig; til IV. grue;

jf. mnt. gruwelik, ty. greulich) 1) som
vækker gru; som man føler gru for; afsky e-

^^9 i grufuld; nu næsten kun m. afsvækket
bet.: græsselig; rædselsfuld; frygtelig
(1-2). en gruelig Forbandelse. 1 Kg. 2.8.

gruelige Misgierninger. Holb.Hex.V.2. det
er jo grueligt hvad jeg maa høre om
Dem. De tager imod hemmelige Breve.
neib.Poet.VI.68. hun havde gjort sig et

grueligt Billede af Astharte (Chr. Vi af-

vig.). lKg.15.13. et grueligt Vejr. D&H.
\\

(1. br.) om levende væsen. Oehl.AQ.171.
gruelige (Chr. VI: gruselige^ Dyr. Visd.

12.9. T om person: grusom. Holb.Ep.V.^
52. 2) (dagl.) til betegnelse af en høj grad
m. h. t. størrelse, styrke osv.: (uhyggelig) stor;
(meget) stærk olgn. hånd samler gruelig
Penge; saa jeg troer, det vil blive dend
anden Midas. Molb.llJ.1.2. (kræmmernes)

10 gruelige Dumdristighed, sa. Kandst. Y. 3.

det har den grueligste Hast dermed (o:

med et brev). Heib.Foet.V.205. en gruelig
Søsyge gjorde ham . . følesløs imod Alt.

Sibb.Aa.1.1. gøre et grueligt Vrøvl. D&H.
II

især som adv. Hun er forbandet smuk,
og er gruelig goehiertig. Nysted.Bhetor.17.

en gruelig dyr Tid, som syntes reent at
true Landet med Øåeleggelse. Suhm.Hist.
1.377. leg trænger gruelig, for ikke at

20 sige gyselig, til et Par Handsker, til mine
allerede af Frost plagede Hænder. Molb.
(Skoleprogr.Sorø.l 91 6.1 7). Det var saa grue-
ligt koldt. HCAnd.yi.35. Det var ellers

en grulig god Prædiken, vi hørte. NJep-
pesen.HH.lll. gruelig gal, se II. gal 5.

Crrnelig-hed, en. (1. br., nu især spø^.)

til gruelig 1 ; ogs. mere konkr., om gruelige

omstændigheder, forhold olgn. VSO. MO.
de Grueligheder i Undervisningen, paa

30 hvilke Pressen nu og da vover at gøre
opmærksom. Brandes. X. 393. (de) gjorde
deraf (o: af guld) deres Vederstyggelig-
heders Billeder, deres Grueligheder (Chr.
VI: deres slemme afguders biHeåer). Ez.
7.20. (man) lader Rabarbergrøden være
den Gruelighed, den er. CEw.(FoUVb1904).
t Ornelse, en. flt. (i bet. 2) -r. {ænyd.
gru(ffu)else, glda. d. s.; egl. vbs. til IV. ^rue;

jf. I. Gru samt Grusel) 1) som vbs. til IV.
40 grue: d. s. s. I. Gru. gruelse (1871: Gruj

haver forierået mig. Es.21.4(Chr.VI). Mig
tykkes, at Christne, som betænker, alt

hvad der maa foregaae, ikke kan tænke
paa det uden Gruelse, OeconT.IV.78. Tan-
ken om Gud . . ledsages af den dunkle
Følelse af . . Gruelse. Birckner.III.115.
Til alle Tider har den almindelige Hob
havt en feig Gruelse . . for alt Overor-
dentligt. -Sf^efews.^iS. MO. D&H. 2)d.s.s.

50 Gruelighed, den listige Angiver . . fylder
sin skrækkelige Dag-Bog med Grueiser.
Lodde.NT.37.
Orne-mad, en. (jød.) jødisk lørdagsret

(suppe olgn.), som koges i gruen dagen før
sabbaten (og holdes varm i glødende aske

ell. lign.); scholet; scholunt. Sganarel.IV.84.

t -steg, en. person, som helst sidder hjem-
me ved gruen ; askefis. Gruvesteeg. vAph.
(1759).II.1034.

60 f Ornft, en. (efter ty. gruft, gravhvæl-
ving, opfattet som ajft. af graben og anv. som
et finere ord end Grøft ell. som rimord; jf.
bornh. groft, grøft; sj.) vandfyldt fordybning

;

hulning, hvori et vandløb har sit leje; grav
(2.1); grøft; rende. *Philomene synger

|

Om Koridon, ved Kildens Gruft (od Duft).
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ChrBorup.PM.380. *For ikke længe siden
|

Var denne høitidsfulde Plads (o: ved „d^t

norske hus" i Søndermarken) \
Et Tiørnekrat,

paa Brinken af en liden |
Forhøining, i et

stinkende Morads . . |
Men Digtkunsten

her stod stille —
|
Den sagde: hæv dig,

Brink, og sænk dig Gruft (cnd Luft)I-Ba^-

ge8.V.102.
gru-fuld, adj. [igru()|ful', -ful] (især

JVJen8.Di.48. 1.3) overf. anv. af bet. l.i;

om følelser, tanker osv.: frygtelig; grue-
lig; rædsom, (han) giorde sig færdig op
af Ægypten med saare grum hu (1871:
saare grum i Hu;. 2Makk.5.11(Chr.Vl).
Klærlighed . . er en grum Ting, naar
man eengang lader den faae Overhaand!— En fuldkommen Tyran I Pamela.lll.107.

hans vilde Sange lærte
|
Grum Myrde-

O; gruelia (1); rædselsfuld. Nys var der lo lyst. Bahh.PoetF.II.37. Der var kommen
ingen endelig Udsigt paa det gruefulde
UøTke.JSneed.II.129. *Bort, bort fra disse

|

Grufulde Bjerge. Blich.D.^1.75. *Aldrig til

grufulde |
Guder jeg bloter. Drachm.HV.

51.
II

(især dagl.) m. afsvækket bet.: græsse-

lig; frygtelig (2). Det er ganske utillade-

lig at indbyde Publikum og Presse til at

høre noget saa grufuldt (o: om en koncert).

YortLand.^^U1905.2.sp.7. det er dog en

en ELraft op i hans Hjærne . . havde de
grumme Forestillinger (o: raa knivslags-
maal) udløst energien? JVJens.EE.89. især
(m. afsvækket bet.) om vrede : Herrens grum-
me (1871 : brændende; vrede. 4Mos.25.4
(Chr.VI). Oehl.L.IL115.

\\ om tilstand, for-
hold olgn.: frygtelig; haard; knugende.
Nu (o: i 1917) er vi her i Norden snæv-
ret ind til et lignende Møde, og det af

grufuld hat, hun giver den med, den er 20 en grummere Isolation end den, som Frem-
ganske umoderne •

grum, adj. [grom'] Røysg.2Pr.20. adv. -t

ell. (i bet. 3; dial.) d. s. (Moth.G226. PThist.
P.74. OrdbS.(fynsk)), {glda. d. s. (Kalk.
11.82. Mand.158.176. DGL.I.78), fsv.

grumber; i glda. æda. og sv. ogs. m. sidefor-

men grym, se u. IH. grim sp. 87''; jf. grum-
me, grummelig; besl. m. III. gram, III. grim)

1) (uden for dial. (se Feilb.) nu især poet.

medfølelsen paa en fredelig Rejse fører
med sig. VilhAnd.N.35. *den grumme Tur
med Toget. Hofmann.UnderSolen. (1907),
40.

II
om vejrlig ell. (især poet.) naturfor-

hold olgn.: farlig; forfærdelig; haard.
*Det grumme Hav

|
bli'er vist vor Grav.

SalmHus.118.2. *At aldrig jeg forlades skal
|

I Dødens grumme, dybe Dall Kingo.180.
Dette grumme Vejr skal under en stedse-

ell. højtid.) grusom; haard. l.l) som uden 30 YSirende Torden og Lyn-Ild indtU Søn
medlidenhed ell. med lyst begaar voldshand-
linger mod andre; som ikke kender hensyns-
tagen ell. barmhjertighed; grusom; ubarm-
hjertig; ogs.: vild; voldsom; ond; slem.
den grumme Tyran. ^Jfafe/c. 7.^ 7. *Du talet

haver som den grummeste Misdæder. B^o/&.

Paar8.221. Suhm.Rist.1.285. *Den Grumme
(o: Amor) loe kun naar jeg leed. Jacofti.

8kr. 225. grumme (Chr.VI: barbariske;
Hedningers Hænder. 2Makk.l0.4. *Grum, *}

hjerteløs og fræk | Var Borgemester
Tscheck. Folke-Visebog.(1873).174. jf. (me-
ton.): *Grumme Hænder, slemme Læber

|

Driver, tutter . . skjænder, slaaer. JRw^o.
125. Du (o: gud) har forvendt dig til at
være grum imod mig.Job.30.21. Moth.
G226. Møysg.S.157.

|| om udseende, handle-
maade osv.: som vidner om, beror paa gru-
somhed, haardhed osv. *Du med Uret grumt
blev slaget. SalmHj.212.3. Vellyst, Ære og 50 smst. *Sælhun^en . . giorde grumme Spring

dag -Natten derefter have continueret.
LTid.1732.783. Den nøgne, grumme Vest-
kyst. ^ZicA.('i855;.7IJ.5. Hauch.V.365. ogs.

om sygdom, lidelser olgn.: Grumme Smerter.
VSO. *os den grumme Sygdom (o : søsyge)
sparte. B:eib.Poet.VII.352.

2) (nu kun bornh.) grim (III.2); hæslig;
styg. Et grumt SLJisigt.Moth.G226. vAph.
(1764). Esp.113.

3) (nu kun dial.) som er særlia udmær-
ket i sin slags (jf. grumme;. || som adj.;

om person: dygtig; om dyr, ting osv.: for-
trinlig; udmærket; ypperlig, det er
en grum Karl, han forstaaer Rummelen.
Wiwet.D.61. Jens K. havde i Sinde selv
at holde Tyr og Orne. „Ja, det er jo en

frum Karl . ." mente hun. PThist.P.49.
'eilb. t ogs.: stor; anselig; vældig. En

grum hysning.Moth.G226. En grum Løgn.

Frygt kan indgive fromme Hierter de
grummeste Anslås- JSneed.1.357. Han har
et grumt Aasyn, Udseende. VSO. En grum
Handling. MO. jf. (sj.): han havde ført et
grumt (d: vildt) Ungdomsliv. Goldschm.VII.
243. 1.2) om dyr (især rovdyr): som er af
vild ell. blodtørstig natur; farlig; glubsk.
de grumme Crocodiler. Holb. MTkr. 578.
Achl achi det er ligesom jeg saae det

gni
;lhi

midt paa den hvide Sand. Helt.Poet.25.

||
som adv.: d. s. s. grumme 2. En grum

lang vei.Moth.G226. det er et grumt vig-
tigt Budskab. PThist.P.75. Feilb.

Orum-lied, en. ['grom-l flt. (især i

bet. 2; -er. (glda. d. s. (Kalk.II.82. Mand.
176); især poet. ell. højtid.) til grum 1. 1)

det at være grusom, haard osv.; grusomhed;
haardhed; vildhed. Hans Grumhed og hans

grummeste Vildsviin alleene i en Skov, 60 onde Gierninger viise i det ringeste, at
saadan Redsel fick jeg paa mig.sa.Ti/fe.F.
8. de Bjørne, som have en hvid Ring om
Halsen, ere de gTVLmmeste.LTid.1727.647.
Grundtv.P8.VI.624. Feilb. jf.: »Og de brin-
ger Tigerdyret,

| spiddet, skudt og tram-
pet fladt.

I
Sælsomt ler den grumme Mund.

han ingen god Christen var. Holb.DH.I.
101. W^inth.HF.9. (Peter den Stores) asia-

tiske Grumhed. Fridericia.l7&18Aarh.339.
de Straffe, der anvendes, præges ofte af

Gr\imheå.Joh8Steen8tr.Stat8rettensUdvikling.

(1916).28. II
til grum 1.2. »Ej Tiger Biørn,
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ej Ref, Naturen haver skabt,
|
Der udi

Grumhed, List sig her jo giver tabt. ifoZ6.

Paars.246. vAph.(1764).
||

(bibl) til grum
1.8. Dog vendte Herren ikke om fra sin
store vredes grumhed (1871: Ildj. 2Kg.
23.26(Chr.yi). Dine grumheder (1871:
Din Vredes Flammer^ ere gaaen over
m\g.Ps.88.17(Chr.VI). *Dødens Grumhed.
SalmHj.284.1. 2) grum, grusom handling.
Moth.G226. han øvede mange gresselige
Grumheder og Tyranier. LTid.1744.242.
Bauch.DVJ.112.
g^ramme, adj. og adv. ['groma] (sj.)

gradbøjet, jf.: dér paa Egnen er jeg nu
saa grummestens lidt kendt. JKattrup.
Jæmhatten.(1908).20. (som adj. egl. best. f.

af grum brugt i ubest. stilling (jf. II. en
8p.344^^), mulig ogs. paavirket af ell. sam-
menfaldet m. dial. (jy.) grummig (jf. ænyd.
gr\immig(Kalk.V.230^^) samtFeilb.u. grum-
me og grummigej || som adv. a/l. af grum;
jf. grum 3) 1) (jf. farlig 2.2, forfærdelig 2,

gruelig 2 osv.; nu kun dial.) som adj. (kun
t ent. i ubest. anv.): som m. h. t. størrelse,

styrke olgn. er særlig bemærkelsesværdig ; me-
get stor; vældig; forfærdelig (2.i). der
er en grumme Forskiel paa Landsbye-
Levemaaden og den der føres i Kiøb-
steden. Biehl.(Skuesp.VI.343). Du har et
grumme Hastverk. Skuesp.V.355. *det er
en grumme Taage. Grundtv.PS.IV.371. saa
blir der en stor Begravelse, — ja jeg er
sikker paa at der blir gjort grumme Stads
af hsLm. Drachm.VT.9. Det er noget grum-
me Snak, I kommer med. Far Holmstrup.
FBMøll.SS.10. (sj.) som præd. : det var dog
så grumme, hvad de havde hittet på.
NMøll.R.66. nu især om, hvad der er særlig
bemærkelsesværdigt i daarlig ell. slet hense-
ende: VSO. Feilb. OrdbS.(fynsk). \\ i forb.
m. til; Det er en grumme Karl til at giøre
Løier. VSO. det er en grumme (o: slem)
Dreng til at skrige. MDL.(sjæll.). 2) (dagl,
nu især gldgs. ell. dial.) som adv., brugt
forstærkende til at udtrykke en meget høj
grad: meget; overmaade; uhyre olgn.
en grumme heslig Skikkelse. LTid.1732.
399. *Stor Lyst, Herr Fætter 1 grumme
megen Lyst. Oehl.A.97. *Storken skulde
være Skaffere,

| Og sætte Mad paa Bord,—

|

Thi han var den iblandt dem,
|
Der var

saa grumme stor. Boisens Viser. 325. det
blev en grumme køn ådig.Hjemlivpåpræ-
rien.(1917).252. MDL. Feilb. gramme-
liff, adv. (ogs. grummeligen. Begr.4.19(Chr.
VI). LTid.1745.742. Lodde.NT.326. VSO.).
{ænyd. d. s. (Kalk.II.82), glda. grummælich
som adj. (Mand.175. Brandt.RD.II.147);
til grum (ell. grummej; nu næppe br.) 1)

(jf. grum 1) paa en haard, grusom maade;
ogs.: saa det er (var) en gru; grueligt, hvad
er min synd, at du saa grummelig for-
følger mig? lMos.31.36(Chr.VI). Effter at
Attila nu havde huseret grummelig en
Tiid udi Italien, begaf hånd sig til Gal-
lien igien. Holb.Intr.I.165. *Lindormen . .

gandske grummelig
|
Bejamrede sig haardt.

ReynikeFosz.(1747).400. Svend foer grum-
melig frem overalt med Ild og med Sværd.
Grundtv.Saxo.III.159. Arthur I Du har stødt
et Sværd igiennem mit Hjerte (o: ved at

hæve vor forlovelse) . . hvad har jeg dog
forbrudt, at Du saa grummelig vilde søn-
derknuse mig. Blich. (1920). VIII. 41. 2)
d. 8. s. grumme 2. dette kalder jeg . . at

10 tage grummeligen feil. Gram. Breve. 105.
Feilb.

Oramsi, et, f en (Basth.AaT.205. Heib.
Pros.V.381. Hrz.D.III.38). [qrom's] flt. (nu
kun dial.) -er (Moth.G274. PoulPed.DP.2.
OrdbS.(sjæll.)). (ænyd. grums(e), sv. grums,
affald, snavs; vel afl. af grumse; jf. ænyd.
(fiske)grum, (fiske)a/fald, sv. dial. grum
(sv. grummelj, bundfald, østfris. grum, bund-
fald, snavs, holl. grom, indvolde, snavs \\

20 nu kun i ent. i km. anv.) !) smaa, faste
og uopløselige dele af et (især: unyttigt,

ubrugeligt) stof, som findes fordelt i en væd-
ske (og gør denne uklar, grumset), og som
efterhaanden synker til bunds i væd-
sken (naar denne staar stille); bundfald;
især om kaffegrums. vAph.(1759). I et

Viinkar bliver alletider en Bærme, en
Grums \i\h2ige. Basth.AaT.205. denne sorte
Grums, som ligger paa Bunden i Koppen.

30 Gylb.Nf.223. Men Terrine,
| Paa hvis

Bund . .
I
Grumset laae . .

|
Hæslig samlet.

PalM.TrJamb.24. D&H. Feilb. jf.(spøg.):
Nu ska' jæ' sie' dig noget — vi ska' lave
lidt Grums (o: røre, halløj) i Farvandet.
StormP.HotelJazz.(1921).64. \\ overf: bær-
me (3). *Men naar nu den svære poetiske
Last

I

Er sigtet og taget til Doms . .
|

Hvor bliver det tykkere Grums ?PiføZZ.J.

120. Brandes. 1. 516. 2) f smaa, itubrudte

40 ell. ubrugelige stykker af noget; brokker;
ogs.: d. s. s. II. Grus 1. *ned i Grums og
Gruus og Smalder

|
Det store Babels Frue

falder. Bagges.II.220. *Elven, der fra Klip-
gen styrter som en Fos,

|
Med Grums og

tene blandet. Oehl.XXXI.263. i fit. : Moth.
G274. *Tajos Bølge-Flugt

|
Guld -Grum-

ser velter op.PoulPed.DP.2. Z)fgrunker;
penge. Hånd har gode grumser på kiste-

hunden.Moth.G274. 4) (nu kun bot-nh.) fiske-
sp affald. Stibolt.SF.7. Esp.113. sramse,

V. ['gromsa] -ede. (jf. sv. grumia, grumse,
og grumsa, (halvhøjt) knurre; vel til ænyd.
grum osv. (se u. Grumsj; jf. grumset) 1)

(1. br.) fylde en vædske med grums ell. anden
urenlighed; forurene; plumre, (han) blev
afsindig, rykkede Træerne op med Rode,
grumsede Vandet i Kilderne. Biehl.DQ.II.

51. *(jeg har) Med Alvor viet
|
Min Har-

pes Toner til at kjæmpe mod |
Bersær-

60 kers Gru og Raseriet, |
Der grumsed' Hip-

pocrenen ved min Fod. IIrz.D.III.138. (æl-

dre vine maa) hældes forsigtigt af Flasken,

da Bundfaldet ikke maa grumse Vinen.
VortIIj.IVl.82. (sj.) i pass.: da grumses
det klare Vand. NordBrun.HelligeTaler.I.

(1797).144. II
G) uegl., m. h. t. form, omrids

VII. Rentrykt s'/g 1924 10
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olgn.: gøre uklar ell. ujævn; udviske, han
slæber ikke Hælen, derimod grumser han
sit Spor i Svangen, fordi han er platfodet,

JVJens.H.eS. der var saadan en ren Linje

i hans Furers Kamme; hans Plov grum-
sede ikke. Aakj.PA.28. || overf. Disse Folk
grumser vort offentlige Liv. Nordsjælland.

VaOOé.Lsp.l. 2) (jf. Grums 2) f brække i

smaa stykker; brokke (l).Moth.G2?3. Gram.
Nucleu8.1881.

t grmn-seeiide, part. adj. som ser

grum (1) ud. Moth.G226. VSO.

I^mmset, adJ. ['gromsai] {af Grums
ell. (perf. part. af) grumse) 1) (jf. Grums
1, grumse 1^ om vædske: fyldt med grums
ell. anden urenlighed; (for)plumret; uren.
Moth.G274. Blækket har . . nu og da (væ-
ret) tykt og grumset. Bahb.Tilsk. 1806.3.
•Hel grumset er den Drik, som du mig
byder. Grundtv.PS.lI.230. i Bækken var
meer Mudder, end Vand; den var grum-
set. Blich.(1920).XIIL149. i Sundet gik en
tung Dynning, og Vandet slog grumset
mod Stranden. Goldschm.Ejl.II.404. billedl.

:

*Mørk, grumset er de unge Dages vilde
Flod. Oehl.L.1.262. Schand.F.403. 2) overf.:

som har et uklart ell. urent udseende |j om
(hud)farve: graa; graalig; snavset, lille

var hun (o : en finnekone) og ganske grum-
set. HC4nd.F.555. Hans brede, skægløse
Ansigt med den grumsede Hudfarve. Font.
EK.1. de grumsede og i Farve lidt snav-
sede ere saa vel som gule Perler anden
Rangs. VortHj.I13.146. Bønnelycke.Sp.26.
jf.: Dynger af grumset Tøsne. JPJac.I.TS.

Il
om lys olgn.: graa; mørk. *Det var en

grumset Nat (paa Udkigssprog),
| hvor

Maanen gaar for Bygens Rusk i Ly.
Drachm.DJ.1.58. Det grumsede Dagslys,
der sneg sig ind . . gennem de bedug-
gede Ruder. Pont.FL.230. jf.: en tusind-
aarig grumset Fims af Vrøvl og Løgn og
Skaberi. Bergstedt.A.242 . || om person, sag
08V. m. h. t. karakter ell. bevæggrund olgn.:

uren; anløben; „tvivlsom**. D&H. Sand-
synligvis er Embedsmanden og Hr. N. N.
to lige grumsede Personer, der sidder
hver i sit Glashus og ryster for hinanden.
Tandr.(DagNyh.^U1922.1.8p.2).
Orumsling:, en. M. -er. {jf. no. tater-

spr. gromsing; oprindelse uvis; jf. Festskr.
Krist.85; kæltringspr.) (mindreaarigt) barn.
siden fik hun Grumslingen at slæbe paa— den samme lille Klør, de endnu nar
med dem. Blich.(1833).1.257. jeg har da
kjendt ham, fra han var en lille Griims-
ling. HCAnd.II.122.

i. Ornnd, en ell. \ et (Handels- og
Indu8trie-Tid.1803.440). [gron'] Høysg.AG.
5. flt. -e ell. (nu kun dtal. (og vulg. : OKung.
SS.130))-er (LTid.1723.362.1724.472. vAph.
(1759). UnivBl.I.381 (nordsjæll). Feilb.).

\\

gi. bøjningsform (egl. dat. ent. og gen. flt.)

emnde i forb. af, i, paa, til grunde, se u.
bet. 1.1, 2, 3.1, 4.6 slutn., 6.1 og 6.2, 7.1 oa 2,

7.4. {ænyd. grund, fk. og (sj.) intk., glda.

grundh (Rimkr. Brandt.ED.1.257.11.188.
Mand.18.86. Lucid.48), oldn. grund, f. (i

bet. l.i)j grunn, n. (i bet. 3^, grunnr, m. (i

bet. 2-4^, jf. run. iarmungrundar. Karlevi-
stenen.(Wim.Run.I.cxxiv) ; eng. ground, ty.

grund, jf. got. grunduwaddjus, grundmur;
opstaaet ved sammenfald af forsk, ord, grund-
bet. og oprindelse usikker; jf. IL Grund, IH.
grund, I. og H. grunde, grundelig, IL grun-

10 det, grundig || i bet. 5 (der allr. findes i

glda.: Rimkr.) foreligger vistnok delvis ty.

paavirkn.) fc>^it )f*

\) jordens overflade; jordhund; ogs.:

en (større ell. mindre) del af jordoverfladen.
1.1) den øverste del af jordoverfla-
den, terrænet, især m. h. t. beskaffenhe-
den. Luften . . agtes noget sundere end
anden Steds i disse Egne, efterdi Grunden
er nogle Fod høyere. EPont.Men.III.6. de

20 Græsarter, der udfordre magre og feede
Grunde. Schytte.IR.II.129. Grunden var
saa ujevn, at de (o: nogle kørende) ikke
kunde komme videre. Oehl.E.222. vi (hav-
de) havt svær Søgang, saa det i Begyn-
delsen syntes mig, som om Grunden gyn-
gede under mig, selv paa Landjorden.
Hauch.MfU.73. *jeg fik sat Foden

| Paa
tørre Grund (o: landjorden; jf. bet. S) igjen.

Winth.HF.140. *med frugtbar Grund,
|

30 men uden Lund, | den (o : en ø) vented
paa sin Kiærne. Kaalund.140. Feilb. gyn-
gende grund, se gynge.

|| (jf. slaa i

bunde u. I. Bund 7 slutn.; sj.) i udtr. som
kaste til grunde, kaste til iorden, om-
kuld. *Folk kom og Kærren kasted brat
til Grunde (o: væltede kærren). UBirkedal.
(StSprO.Nr.90.27).

\\ (if. bet. 1.2 og 4.i; m.
særligt henblik paa jordbundens anvendelig-

hed som fundament for et bygningsværk.
40 At ramme Pæle i Grunden. MO. den Un-

dersøgelse af Grunden, der . . bør gaa
forud for Planlægningen og Funderingen
for et Bygningsværk. SaUX.188.

\\ (jf. bet.

4.2j billedl., om hvad man stoler paa, støtter

sig til. Vind først en sikker Grund under
Fødderne, inden De gjør et afgjørende
Udfald (o: mod redaktøren). Schand.TF.II.
280. sa.VV.72 (se u. grave sp.32^). i forb.

m. vakle, især i udtr. som føle grunden
50 vakle under sine fødder (o : føle sin eksi-

stens truet, føle, at ens beviser, argumenter
svigter m. m.). Kraft.(KSelskSkr.III.296).
Steen Sture holdt sig endnu ved Magten;
men Grunden havde allerede længe vak-
let under ham. Allen.Ll32. D&H. 1.2) om
større ell. mindre, afgrænset jordomraade,
især m. h. t. ejendomsforholdet. Ingen maa
1'age . .paa de Stæder, hvor hånd sig ikke
jod eller Deel til Grunden kiender. jDL.

60 5—10—25. Nørreg.Privatr.II.151. Af Are-
alet var i 1919 362 ha besaaede . . 127 be-
bygget Grund, Veje. Trap.*'V.306. gaard
og grund olgn. (glda. d. s. (Rimkr.); jf.
Gaard 4; nu vist kun dial.) ens hele ejen-
dom (baade bygninger og jord). Leth.(1800).

de gik heller fra Gaard og Grund end
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over til Fienden. Grundiv. Saxo. III. 176,
Feilb. vinde grund, (1. hr.) overf., især
om anskuelser, argumenter olgn.: faa ud-
bredelse, fremgang; vinde terræn. D&H.

||

m. adj., poss. pron. ell. gen., der angiver
ejendomsforholdet(oftestefterpræp.-pasi).
om end skiønt hånd saarer (dyret) paa
sin egen Grund, saa haver hånd dog in-

gen Rettighed dertil, dersom det falder
paa een andens Grund. DL. 5—10—27.
Vandet har løset et stort stycke Jord fra

min Principals Grund, og ført det hen
til min Contraparts Agre. Holb.Kandst.V.
2. ikke blot paa min egen Grund, men
hos Naboer og Venner. Bogan.II.106. Jor-
den du ligger paa, er min Grund. SMich.
Æb.SO. Selve Købstaden ligger mest paa
(landsbyen) Vettels' Grund. Trap.* V. 318.

talem. (nu næppe br.): holde sig paa
sin egen grund (o: passe sig selv, leve

for sig selv). VSO. i videre anv., om det
en stat ell. nation tilhørende omraade:
Samle-Stedet var paa Dansk Grund. JBiolb.

DE:.IL360. (han) har sat Foden paa det
hellige romerske Riges Grund. IIeib.Poet.

YI.247. For Tiden er han . . i ærbødig
Afstand fra tyrkisk Grund og tyrkisk Gdl-
ge. BerlTid.Val924.Aft.l.sp.l. jf.: jeg maa
drikke det første Bæger her paa Fyensk
Grund . . paa vort lovmæssige Konge-
huses Velgaaendel Ing.EM.1.42. (jf. bet.

1.1 og 4c.2) billedl, om omraade, hvor man
hører til, naturligt føler sig hjemme, om be-

tingelserne for ens eksistens, forudsætningerne

for ens anskuelser m. m.: *At aldrig jeg
fra Troens Grund |

Et Haarbred viger
nogen Stund I Kingo.200. nu vidste han
og turde sige sig selv, at han ikke stod

paa Kirkens Grund. Schand.AE.38. Hun
(var) mere fri overfor ham her paa Hjem-
mets Grund end forgangen paa Kærs-
holm. Powi.XP. 7IZ". 7^. paa fremmed
^rund, især: paa et fagomraade, hvor man
ikke føler sig hjemme. Den Uddannelse,
han havde faaet, førte det med sig, at

han udenfor Spørgsmaal af rent praktisk
Natur befandt sig paa fremmed Grund.
JPJac.II.161. D&H.

il (jf. u. bet. l.i; om
mindre jordstykke, der er bebygget ell. (især)

er bestemt til, kan anvendes til bebyggelse,

(man finder) Huuse af 5 til 6 Etager, og
det endogsaa paa Steder, hvor ingen Man-
gel er paa Grund. Holb.Ep. V.^127. der er

nok af Grunde her i Byen, især afbrændte.
E.rz.KP.20. der var stor Fordel ved at

spekulere i „Grunde" paa Broerne./Sc/ian^.

VV.128. (klostret) er stiftet af Børglum-
bispen Svend, som dertil skænkede en
Grund paa Dueholm. Trap.*V.310. 1.3) (nu
1. br., jf. dog Grundvand 1) m. overgang til

bet. 2, om jordlag, der ligger under over-

fladen, især om jordskorpens dybest liggende

lag. i de ældre Tider (fik man drikkevan-

det) ved Brønde, som i den nedrige og
jevne Grund letteligen kunde nasies.EPont.
OE.345. Da de havde gravet 6 Alen ned

i Jorden, fandt de i Grunden et Lag
Kalksteen. VSO. *Den over Jorden byder,

|

som maaler Jordens Bund, | som ei Be-
kymring bryder,

| dybt i den lune Grund.
Oehl.Digte.(1803).201. sa.NG.233(se u. gra-
ve l.ij. 'Jeg henter ei fra Havets Bund

|

De skinnende Coraller;
| Jeg bringer ei

fra Bjergets Grund
|
De funklende Cry-

stsiller. Heib.PoetlLlOl. jf.: Overhovedet
10 røber hele Egnen (o: Hammerum herred)

Malmgrund; ved Kulegravning . . har
man fundet mange hundrede . . ertshol-
dige Klumper. JCHald. Bingkjøbing Amt.
(1833).21. talem. (nu næppe br.): det lig-
ger i grunden (o: om en sag, et forhold,
som ikke er let at udrede). Moth.G275. VSO.

2) (nu kun i enkelte tilfælde; jf. ogs. I.

grunde 1, Grund-høvl, -jærn^ den under-
ste del ell. flade af noget; bund (1.1-2).

^ min lille Muul-Esel . . kastede mig af i

saa dybt et Hul, at jeg næsten maatte
tomle et Qvarteer runt omkring, inden
jeg kom til Grunden. KomGrønneg.lII.150.

jf.: Jeg sank ned til Bjergenes Grunde.
Jon. 2. 7.

II
i videre anv., om terræn, der

ligger lavere end noget andet. Hesten sadte
sig paa sin Bagdeel og loed sig saa glide
langsom Brincken need til Grunden. Ære-
boe.145.

II
om den underste flade af en be-

2a holder: bund; nu kun i udtr. gaa paa
grund {glda. d. s., oldn. ganga å grunn;
nu ofte opfattet som hørende til bet. 3.2;

dagl. (vulg.) ell. dial.) om forraad, varer
olgn.: (være ved at) slippe op. *Vinen
vilde dog ei forslaae,

|
For tidlig den gik

paa Grunde. Grundtv.SS.II.234. (han) solg-

de, da Levnets-Midlerne gik paa Grund
. . af Kronens Gods, til Hærens Under-
holdning, sa.^'axo. III. i 74. D&H. OrdbS.

40 upers. : det gaaer allerede paa Grund med
Levemaaden, saa, dersom vi skal længer
bort endnu, kan vi gjerne sulte ihjel.

Grundtv.Saxo.III.289. jf.: det gåer på
grunde med ham (o: det staar daarligt til

med hans sager). Moth.G276. m. person-
subj.: vi ere gaaede paa Grund med Ma-
den. D&H.

3) del af jordens overflade, der danner
bund under vand. 3.1) (nu 1. br., jf. dog

50 Ankergrundj bund (L3) under havet, i søer,

floder 08V.; ogs. (poet.) om havdyb osv.

*Havets dybe Grunde. Brors.74. *Tid kan
blotte Floders Grunde,

I
Havets Svælg

kan øses ud. Ew.(1914).1.182. *langt dy-
bere laae den, end Havets |

Grund.Hauch.
DY.11.87. Han vilde tage denne dyrebare
Byrde i sine Arme, og han vilde vade ud
i Søen, indtil Grunden slap under hans
Fødder. jDrac/im.jT. ^57. ||

m. h. t. bundens
60 beskaffenhed, spec. m. henblik paa dens anven-

deliglied som ankergrund. Hvor han gaaer
til Ankers, skal han erkyndige sig om
Grunden, og hvor meget Toug der kan
udstikkes. SøkrigsA. (1752). §184. Her er

Grunden leret, stenet, sandet. VSO. An-
keret er Sit Grunden. SøLex.(1808). Inde i

10*
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Møllebugten er Grunden meget mindre
afgaaende. Den dan8keLods.(1850).229. hil-

ledl., om hvad der kan give sikkerhed, tryg-

hed: Brors.180. *Skal (sjælen) sig trøstes-

løs i fæle Tanker vrie, | Som Dom og Evig-
hed vil flokviis jage ind? | . . Nei her
maa anden Grund, om Ankeret skal fæ-

ste;
I
Her maa en Trøster til som er for

alle død. Tullin.L253. ordspr. (jf. bet. 8.2;:

det stille vand har den dybe grund,
se Vand.

||
(nu næppe br.) i faste forb.,

der betegner, at et skib gaar til bunds og

ødelægges: sejle, skyde i grund olgn., (nu
alm.:) i sænk (jf. Grundskud 1). Ligger
et Skib udj Havn, eller paa Reed, og et

andet kommer seglendis, og løber det udj
Grund, som ligger for Anker. DL.4—3—4.
(vi) undgik, at blive seilet i Grund af

(galeasen). Bagges. L. 1.27. Fæstningerne
(er) berettigede til . . at skyde slige Far- 20 romme til at losse det. Laugs Artikler ^^1

1

Fiskebankej. Feilb.
||
(især ^) i faste forb.

:

røre (Sal.^X.173), tage grunden, om
skib: komme ind paa en grund. „Fionia"
har taget Grunden inat. BerlTid.^Vi 1922.
Aft.5.sp.3. bringe, komme af grunden
olgn., (jf. oldn. draga af grunninuj bringe
ell. komme flot. føre, hielpe et skib af grun-
åen. Moth.G275. at være af Grunden. iSø

Lex.(1808). SaUX.173. jf.: der vil være
io meget at bestille (for Dem)y førend den
Uklarhed og det Chaos bliver ordnet,
hvori De . . har forefundet (højskolen) .

.

Det er hele Landets Haab, at De (0: CFlor)
ikke slipper vore Affærer, førend vi no-
genledes ere af Grunde med Alt. Cit.1846.

(PLaurids.S.VIIL123). løbe, staa, støde,

være paa grund olgn. (jf. oldn. roa å
grunnj. naar noget Skib støder paa Grund
her for Staden, og der behøves Skibe-

tøier i Grund.Mii.i809.i78. MO. boreet
skib i grund, se H. bore 2.2. gaa i grund,
(jf. gaa 6.3;, gaa til bunds. Bolb.DH.1.533.
Vice Admiralens Skib strandede og gik
i Grund. Borrebye. TF. 320. i overf. anv.,

se u.bet. 6.1. gaa til grunde olgn. (glda.

sywnkæ nythær till grwnnen (Lucid.48),
oldn. fara till grunns, s^kkva till grunna)
gaa til bunds, efterdi den Svenske var

1707. §13. Dersom nogen jager et fiend-
ligt Krigs Skib paa Grund, eller destruerer
det. SøkrigsA. (1752). §945. Vi kom paa
Grund, i det vi stødte fra Land. Bagges.L.
1.117. da vi ikke kunde see os for i den
. . krogede Indseiling, løb vi paa Grund.
Blich.(1833).VII.4. *det dybe Ocean . .

|

hvor en Djungleskov af Master |
staar for

Evighed paa Grund. SMicLBF. 7. SaUX.
et Orlogs-Skib, var det ikke forbunden 30 i 75. gaa paa grund (jf. gaa 6.3 samt
efter Tractaterne at stryge for andre 1

aaben Søe, men lod sig heller skyde i

Sinke og til Grunde. Slange. ChrlV. 1136.
da de (to baade) vare komne ud paa Dybet,

fik den ene af dem . . til Grunde. JSneed.
V.70. med største Ligegyldighed vilde

(han) have hørt, at Skibet gik til Grunde
og vi Alle ned paa Havets Bund; saa ind-
vortes dødet var hans Sjæl (o: af søsyge).

Sibb.Aa.1.2 '" - - ~

dybe Grund. Bødt.112. i overf. anv., se u.

bet. 6.2. 3.2) sted, hvor vandets bund hæver
sig; forhøjning i sø-, flod- ell. (især) hav-
bund, hvor vandet er forholdsvis lavt (og
som derfor er farlig for sejladsen); jf. I.

Banke 2, I. Flak 1, Sand. der ligger en
grund uden for hafnen. Moth.G275. Om-
sider toge de Svenske Flugten, hvilke de
Danske ikke sikkerligen torde følge, for

bet. 2 slutn.). Scheller.MarO.240. i overf.

anv., se u. bet. 2. sætte et skib (f sætte
sig. SøLex.(1808)) paa grund, forsætlig

bringe et skib til at grundstøde. Moth.G275.
Dersom han sætter Skib paa Grund . . da
skal han . . erstatte Skaden. SøkrigsA.(1752).

§366. SaUX.175. billedl: Kierk.II.45.

4) hvad der danner ell. kan danne
underlag for noget; fundament; basis,

jf.: 'Skibet sank til Søens 40 4.1) underlag, hvorpaa noget kan hvile;

.Bødt.112. i overf. anv., se u. grundvold (1). Kunsten kan lægge Dæm-
ning for den strideste Strøm . . men den
vil vedblive skjult at gnave paa Dæm-
ningens Grvind.PAHeibJJS.542. jf.: *Da
er Hævnens Time kommen, |

Jorden ry-

ster i sin Grund. PalM.VIII.9. især (byan.)
den underste (i jorden nedgravede) del af
et bygningsværk, der forhindrer det i at

synke (jf. bet. I.1-2 slutn.). Moth. G274. *Alt
medelst de mange u-bekiendte Skiære og 5o ligger dybt den faste Grundsteen, Grun-
GrundQ.Slange.ChrIV.290. Skibene maatte
ankre langt ude fra Landet; thi her vare
Grund og lavt Vand. Mall.SgH.305. sam-
menhængende Grunde, der alle ligge paa
samme Flak. Den danske Lods. (1850). 153.
en af Kattegats farligste Grunde, den lille

Stengrund Læsø Trindel.Trap.* 7.^ 77. land-
last, landløs grund, se landfast osv. (især
poet.) billedl., om skjulte farer ell. vanskelig-

den med.
I
Jeg murer hurtigt op, naar

kun I skaffe Steen. Oehl.A.201. Grunden
er tre Alen dyb. MO. Laden brændte ned.
Ilden i Grunden blev slukket. JPJaci.^55.
de Arbejdsmænd, der skal grave Grund
til Huset og bistaa ved selve Opførelsen.
BerlTid.yil924.M.5.sp.3. \\ i forb. m. lægge.
1. lægge fundament (til en bygning); fun-
damentere (i). Handværcks - Folckene

heder: Winth.Lyr.210. Kierk.n.45.
\\

(især 60 som legger Grunden til Hans Bygning,
fisk. ell. dial.) banke, der tjener til opholds-
sted for fisk. omtrent 2Va Miil vester fra
Rønne, ligger den bedste Fiskergrund .

.

Paa Grundet haves 17 til 18 Favne Dybde
med skarp Steengrund. Handels- og Indu-
^rie-Tid. 1803. 440. Frem. DN. 483 (se u.

havde uformodentlig fundet en Skat. Kom
Grønneg.1.264. Først blev der lagt Grund
. . . d. V. s. en stor Sten, hvor hver Stolpe
skulde staa. SjællBond.20. Feilb. 2. (jf.

bet.4:.a) overf.: tilvejebringe et vist grundlag;
gøre den første begyndelse til noget; grund-
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lægge. I den tredie Maaned begyndte de
at lægge Grund til Hobene (af offergaver).

2Krøn.31.7. Han lagde Grunden til deres
Lykke. YSO. *før Verdens Grund blev
Isigt Ing.BSE.YIl.95. Det til Hospitalet
knyttede Kapel lagde . . Dueholm Kloster
Grunden til. Trap.^Y.313. (jf. u. I. Bund
6.1, Grundvold 1; dagl, spøg.:) lad os tage
risengrøden først; det lægger saadan en

SaUX.573. 4.3) (fagl.) spec. anv. af bet. 4.1-2,

som gengivelse a/" Basis; især (jf. dog ndf.) i

ssgr. som Grund-ben, -flade, -knogle, -linie.

L(hot.) den (nederste) del af en stængel,

op osv., hvorfra en plantedel udgaar ; ba-
sis (4). Træearter.(1799).319. Bladet har
en øverste og en underste Flade . . en
Rand . . en Spidse og en Grund (apex,
'b2iSis).Drejer.BotTerm.24. Grundblade (kal-

god grund
j ||

(snedk. ell. tøm.) det vandrette lo des) de ved Stængelens Grund lige oven
stykke træ, der bærer trinbredden i en trappe
Y;/. w. Fremspring 1^. Gnudtzm.Husb.98.

II ^ Grunden. Kaldes flere Rundslaff,
som gjøres om et Toug paa det Sted,
hvor der skal dannes en tyrkisk Knob.
Funch.MarO.II.54. 4.2) (ofte m. overgang
til bet. 6; især tD) overf., dels om det faste

grundlag for noget, dels om den første be-

gyndelse, oprindelse til noget. Moth.G

over Jorden siddende . . Løvblade. SaUX.
174.

II
(bot.) det sted i et frø, hvor kimpletten

ligger. Drejer.BotTerm.123. 4.4) (farve)lag,
der anbringes paa noget, før den egl. behand-
ling kan begynde; grun ding (2); grund-
farve (2) (jf. 1. Bund 6.2^.

|| farve ell. an-
det stof, som paastryges før den egl. maling
(grunding), ell. farve, hvormed et stof be-

handles inden den egl. farvning. Moth.G
274. Kundskab i Religionen er Grunden 20 274. En Maler maae ogsaa have Viden
til den sande Viisdom. Mall.SgB.2. Nu
veed man, at Rygter gierne have noget
Sandt til Grund. Molb.DH.L3. at betragte
Skriftens Ord som deres Erkendelses
Gmnd. PMøll.IL250. Han elskerikke, thi

han mangler Umiddelbarheden, hvor det
Erotiskes første Grund er. Kierk.YI.406.
Som Kjærligheden er Skabelsens Grund,
saaledes er Kjærlighedens Rige densEnde

skab om mange Grunde; thi Papir udfor-
drer en anden Grund end Lerred. OeconH.
(1 784). II. 35. BOlsen.Farvebog. (1858)121

.

nu især bogb., dels (jf. Grundvand 2) om
farvesammensætning, der anvendes ved
fremstilling af marmorerede snit (SaUlII.
541), dels om overtræk (af gelatine og æg-
gehvide), hvormed bogbind behandles (grun-
deres) inden forgyldningen (vAph.(1759).

maal (causa finalis creationis).Mar<.Z>o^m. 30 SaU 111.541).
|| (fagl.) fernisagtig masse

140.
II

i udtr.ligge, lægge til grund,
danne ell. anvende som grundlag, udgangs-
punkt for noget (jf. tilgrundliggende^. Vo-
cålernes nærmeste Slægtskab . . kan be-
qvæmelig sluttes af denne figur, i hvilken
a, å, o og u ere lagde til gTunå.Høysg.
AG.5. Til at udfinde dette, legger man
Jordens halve Diameter til Grund. Suhm.
11.90. (en) uhistorisk Forudsætning lig-

ener paasmøres en plade, der skal ætses, og
hvori stregerne tegnes med nadle, saaledes at

de trænger ned til metallet; radergrund;
ætsgrund (jf.Bsdkgrunå). Efterat Grun-
den er afvadsket med Terpentinolie, viser
Billedet sig paa Pladen i svage Linier,

og nu begynder Kobberstikkerens egent-
lige Arbejde. OpfB.^L512. jf. Drachm.GG.
97. 4.5) farvelag (i malerier) ell. stof

ger til Grund for en saadan Fremstilling. 40 ('væv j, hvorpaa figurer ell. mønstre frem
Molb.NTidsskr.I.193. Bedraget er Feig-
hedens og Tilfredsheden er Stolthedens,
saa Feiffheden atter her er det til Grund
Liggende. Kierk. Y.139. Analyser og Vægt-
fyldetallene fra (jærnlejet i) Løvskal læg-
ges til Grund for Vægtberegningen ogsaa
for de andre hejer. Aarb.1922. 65.

\\
(nu

*./•) jf' dog Feilb.) om begyndelsesgrunde,

forudsætninger, der er nødvendige for et

træder; bund (I.6.3). Moth.G274. den stor-

blommede, i Grunden himmelblaa . . Da-
maskes 'K\Q\e. Blich.(1920).X.72. Hanens
. . Halskrave glimtede som tæt Guldbro-
deri paa rødt Silkestof som Grund. Schand.
IF.304. et stort Billede af den Opstandne,
malet paa en Grund af Guld. Jørg.JF.1.45

(jf. Guldgrund^. billedl.: Religioner, paa
hvilke sættes saa mange Broderier, at man

vist studium
,

for behandlingen af et vist 50 ofte ikke kand see Grunden deraf. Holb.
emne osv. (jeg lærte) ham Grunden til det
Engelske Sprog. Overs, afHolbLevned. 23.
Præsten . . skal prøve hendes Grund i

ne\igionen.Reskr.(MR.)y4l 755. Bahb.Fort.
1.78. jf.: Han bilder sig ind, at han ken-
der til det, men det har han saamænd
ikke den rette Grund paa (o: grundigt
kendskab til) alligevel. OrdbS.(fynsk), især

i flt.: elementer (3); ofte i forb. m. først.

Ep.Y.^61. (nu næppe hr.) om baggrunden
i tegninger olgn.: At lægge Grunden an i

en Tegning. VaSO. Identitets-Principet er
blot Grændsen, den er som de blaae Bjer-
ge, som den Linie Tegneren kalder Grun-
den, Tegningen er Hovedsagen. Xterfc.FIJ.

365. (især poet.) overf., om den længst til-

bage liggende, inderste del af noget (jf. Bag-,
For-, MellemgrundJ: *giennem sorte Skov

Han var ikke ukyndig i de Grunde af 60 en Vandrer iler
|
Imod et Lys, der dybt

Naturlæren, som den Tid vare bekiendte
JSneed.IX.14. foredrage det danske Sprogs
Grunde. JBaden. Gram.a3^. (han lod) sin

unge Søn undervise hiemme i de første

Grunde af det latinske Sprog. Mall.SqH.
666. Mynst.Taler.(1840).IL46. FMøll.L352.

i Grunden smiler. Bagges.IY.4. Hvilke
Navne skrives nu paa Tidens Grund med
saa store Bogstaver, at de kunne sees af

tilkommende Slægter. Hauch.IL240. *nu
stiger som Sol af Nattens Grund

|
hvad

slumred paa Hjærtebunden. Jørg.BB.9.
\\
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om bundfarven ell. det oprindelige ud-

seende af et stof (især: hvidt tøj), der

fremkommery naar snavs, pletter er fjernet.

De faaer aldrig nogen god Grund i det

Lintøi, naar det ikke kommer paa Blegen.

VSO. Det kan ikke nytte at være for øko-

nomisk med Sæbe. Sæbevand uden Kraft

giver daarlig Grund i Tøjet. Const.Kogeb.

316. Mama siger, at der ikke er Spor af

som er i Grunden Sagtmodigheden selv,

blusse (af) Harme. (h-undtv.Saxo.IIl.87.
Skjøndt snart han gjøs, og snart han loe,

|

Var han dog glad i Grunden. Wiw</i.I7.58.
„Du vil da ikke for Alvor have, at jeg .

.

skal tage min lyserøde Silkekjole paa?**

. . „Nej, det vil jeg virkelig ikke I — Skønt
du I Hvorfor i Grunden i&e? Jeg kunde
godt have Lyst til engang igen at se dig

Grund i hendes Vask. Klods-Hans.ViolQOd. lo i din Stads.** Font.KG.45. De andre kan
21. jf.: De skulde bare set mig . . skure
„Grund** i nogle nye Gulve. KMich.(KvBl.
^/iol907J.sp.3).

II
(haandarb.) i hvidt kunst-

broderi (fx. hedebosyning): den haandbrode-
rede udfyldni?ig over figurhullerne i stoffet.

klare og tætte Grunde. YortBj.IIIl.52.
(en bamehue, der) er yderst kunstfærdigt
broderet med mange forskellige „Grunde**.
KunstindustrimuseetsVirksomhed.l 91 9.55.4.6)

igrunden helt godt lide mig, men de ved
ikke af det selv. Buchh.UH.54. (sj.) om fak-
tisk (reel) besiddelse af en egenskab (til for-
skel fra den blot nominelle, formelle): af
gavn; i virkeligheden. (Sven Grathe bur-

de) beile til sine Frænders Gunst ved at

lade dem være Konger i Grunden (overs,

af: re veraj, og nøies selv med Navnet.
(jrrundtv.Saxo.III.17S.

|| f til grunde, i

den oprindelige, vigtigste bestanddel af no- 20 grunden (jf. bet. 7.4 slutn.). Jeg kand gand
get; hovedbestanddel; „kerne". Man kan
i Almindelighed kalde i Chymien en Sam-
satses Grund eller Grunddeel hvert Le-
geme der betragtes som opløst ved et

andet Legeme, som det modtager, fæster,

og hvormed det udgiør denne Samsats.
vAph.Chym.1.582. \\ overf, om den egl. be-

skaffenhed, det indre væsen af noget, det in-

derste, dybeste af noget. Philosopher . . det

ske icke begribe, hvorledes det til Grunde
hænger sammen med det Puds her er spil-

led.KomGrønneg.11.25. || i forb. m. H j e rte

,

i udtr., der angiver, at en følelse er oprig-

tig, en udtalelse (især: et ønske), handling
ærlig ment. *dybt fra Hjertets Grund

|
Et

dæmpet Suk frembrøå. FalM.4Rom.l3. jf.:
*tal til mit Hiertes det inderste Grund.
Brors.58. især (jf. bet. 7.1j i udtr. som af

er saadanne, der gaae paa Grunden af 30 hjertens grund ('nt* s/, af hjertensgrund.
Tingene, ville vide deres Sammenhæng
eftertænke alle Ting. Suhm.II.94. hans
Væsens egentlige Grund var Velvillie.

Mynst.BlS.III.283. MO. nu især (1. br.

vden for dial.) om persons karakter, i udtr.

som der er en god grund i ham. Moth.
G275. *Regisse har Feil; men Grunden
er god. Hrz.VI.142. Hun var et fattigt

Barn, stolt og hovmodig, en daarlig Grund

VSO.II.586. Grundtv.FS.Vl.597. Vil. 73.

Gylb.1.90. Winth.VllI.16. FalM.lV.357).
Vi ønsker af inderste Hiertens Grund Vel-
baarne Her Bormester Lycke til denne
høje Værdighed udi vor Stad. Eolb.Kandst.
V.2. *Det Harleqvin han ønsker,

|
Af Hier-

tens Grund VLåipønskeT.sa.Usynl.11.6. Jeg
kan ei bare mig for at lee heraf af Hier-
tens Grimd. Skuesp.II3.123. *Bedstemoer

var der i hende. HCAnd.VII.23. Menne- 40 af Hjertensgrund | Trykker os et Kys paa
sker, som har god Grund i sig I CKoch.JL.
19. Feilb. jf.(sj.): der er ingen grund i

ham (o: han er falsk, lumsk). Moth.G275.
II (jf. bet. 1.8 og 2) i forb. m. i. I Grunden
sd Gabrieles Charaeteer var der noget
Raskt og Modigt. Gylb.V.218. Sujettet i

den, som Opera-Sujet betragtet, er forfei-

let i sin dybeste Grund. Kierk.1.61. Bran-
de8.lll.371. jf. (sj.): Denne Forklaring

Mnnå. Krossing.D. 7. (poet, arkais.:) *Thi
sjunger; alle Munde,

|
Af dybe Hjertens-

mnnde: | Tak ske dig. Herre Krist. Salm
Hj.239.3. *(hun) sukked dybt

|
af Hjær-

tens Grunde. Jør^.^^.84. ordspr.: drukken
(fuld) mund taler af hjertens grund, se u.

drukken 2.i, fuld 1.8 slutn.

5) (videre anv. af bet. 4.2 og ofte m. over-

gang til denne bet.) om den nødvendige for-
vilde igjen kun være en Gjentagelse af so udsætning for en vis hændelse, handling,
Mytteriets Tanke . . thi saa er det jo dog
i sidste Grund Menneskene, der be-
stemme, hvad Lovens Fordrinff er, isteden-
for at det er Gud. Kierk.lX.114. talem.
(nu næppe br.): sukkermund ('sød i mund.
VSO.) har gift i grund (o: man bør ikke
stole paa alt for venlige, indsmigrende ord).
MauJ.194. Moth.G276. VSO. CBernh.lV.

Mau.
164. jf.: sød i munden, falsk i grunden,

\^.194. Moth.G275. }\\gmniLen som adv., filedes det egl. forholder sig med dem).Holb

slutning olgn. (om forb. efter præp. paa se

bet. 5.5). 5.1) hvad der forklarer en vis ud-
vikling, et vtst forhold; spec. (filos.) om hvad
der tjener til støtte for en vis antagelse (jf.
Aarsag 2); (uden for filos. spr.) ofte: hvad
der har (kan have) en vis virkning som nød-
vendig følge; aarsag (mods. I. Følge 4:).

Jeg har tit læset om de Torys og Wigs
men veed ikke grunden dertil (0: hvor-

om et forholds egentlige natur, naar man
ser bort fra biomstændighederne, de ydre om-
stcendigheder : ret beset; i virkeligheden;
egentlig (3.8). »En Trøst, som er dfog falsk
i Grunden,

I En Riigdom, Sielens Fange-
Blok. -Bror8.^66. Bagges.11.127. at see Dig,

GW.(1724).25sc. Folkets Lyksalighed er
Grund til Kongens Magt. JSneed.Vll.455.
i alle Svagheder bør (man) see at hel-

brede Grunden. Tullin.lI.17. da Mennesket
altid har Følelsen af, at al Ulykke har sin

Grund i en dunkel Brøde. (xrundtv.BrSJ29.
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min Ven bemærkede min Adspredthed
og spurgte om grunden. Gylb.KV.52. det
(kom) dog ud i Byen, formedelst den
Grund, at i en liden Kjøbstad er der
sjelden noget Kar, der holder tæt. Gold-
schm.II.7. ffrunden til jærnbaneulykken
var en funktionærs forsømmelighed

i ||

(filos.) som modsætn. til Aarsag (I.2). der
er stor Forskiel paa at undersøge Aarsa-
gen, hvorfor en Ting virkelig er, og paa
at spørge efter Grunden, hvorfor en anden
ikke er. JSneed.IL211. Heib.Pros.I.306 (se

u. Aarsag I.2J. Al Tilblivelse skeer ved
Frihed, ikke af Nødvendighed; intet Til-
blivende bliver til af en Grund; men Alt
af en Aarsag. Ærierfc.I7.^59. jf. Følge sp.
409'^: Eøff'd.Logik.^31. \\ efter præp. af (jf.
u. bet. 5.2 samt af A.7j. af disse Grunder
og Fundamenter (bør „Isis-tavlen") for-

klaris (saaledes). LTid.l723.362. af disse
Grunde (= som Følge heraf) maa det an-
tages, at. D&R. af hvad Grund kom han
for sent? smsL (jf. u. bet. 5.3 og 5.4:^ Af den
gode Grund, at min Fader og hans For-
fædre har været Geistlige, skal jeg med
al Magt være Præst. Ew(1914).IV.238. af
gode (visse) grunde olgn., (især iron.)

af aarsager, der ikke nærmere angives, men
forudsættes velbekendte. S&B. D&É. faderen
blev ved at forlange svar af drengen; men
han tav af gode grunde (0: fordi han ikke
vidste, hvad han skulde sige, ell.: fordi han
ikke turde svare)

\ || finde (se) grund
til (jf. bet. 5.3 samt u. Anledning sp.639^^).

(hun) fandt Grunde til Trøst og til Frygt
i sin Kundskab om (hans karakter). Gylb.
TT.148. han havde været saa glad ved
sit Besøg i Præstegaarden . . — noget,
hun aabenbart ikke fandt Grund til at
forundre sig over. Pont.LP.YII.llO. „skal
vi ikke forære Peter en tromme?" „nej,
det ser jeg ingen grund til, det er jo
snart hans fødselsdag."

j 6.2) hvad der be-

væger en til visse handlinger, følelser, ønsker
osv.; motiv; bevæggrund; aarsag (I.3).

(nu) veed du Grunden, hvorfor jeg bliver
her. Oehl.DB.287. Jeg havde mine Grunde
til at fornægte Landsmandskabet. Heib.
Poet. VII.215. jeg har virkelig ganske for-

nuftige Grunde lor min Anmodning. Pont.
KG.25. bevægende grund, se bevæge
4.

II
efter præp. af (jf. u. bet. 5.1j. Jeg kan

ikke vide, af hvad Grund du giør det.

VSO. *(fortæl mig) Af hvad Grund du
slog et Øie

| Ud paa Gedehyrdens Søn.
Hrz.D.11.64.

\\ om foregiven (ikke virkelig)

bevæggrund: paaskud. Et Pilegrimstog .

.

blev den angivne Grund til hans Afreise.
Molb.DH.II.332. *hun (afslog) hvert et
Tilbud,

I
Og gav til Grund sin Ungdom.

Eeib.Poet.IV.199. S&B. D&H. 5.3) hvad
der berettiger en tanke, følelse, handling osv.

;

hvad der er tilstrækkeligt til at gøre en an-
tagelse, en paastand berettiget ell. forsvarlig;
anledning; beføjelse; føje (1.1); fyl-
destgørende forklaring. Jeg vilde kun

see engang hvorledes der (o: paa maske-
rader) gik til, at jeg siden med des bedre
Grund kunde straffe SLuåre. IIolb.Masc.L6.
jeg har al Grund til at bede ham fortrække
. . han har endnu ikke betalt sin Leie.
Heib.Poet.VII.314. er det, hvorfor de an-
klage mig, uden Grund (Chr.VI og 1907
afvig.) y da kan Ingen af Gunst opoffre
mig til åem..ApG.25.11. vi skal behandle

10 ham med al mulig Venlighed. Vi skal
frem for alt ikke give Præstens nogen
Grund til at klage over, at deres Gæst
ikke blev ordentlig modtaget. Pont.KG.44,
jf. Feilb. talem. (nu næppe br.): det er ei
altid uden grund, som gåer omkring i

folke mund. Moth.G2 76. VSO. jf. Mau.8366.
II

i forb. god(e) grund (e) (jf. u. bet. 5.1

og b.i). da jeg dog, efter gode Grunde tør
tro, at jeg aldrig har skrevet noget, der

20 kan fortjene dette Prædikat. P^jHei6.Z75.
383. Han befrygtede med god Grund, at
hans Herre var i2låQn.Ing!vS.III.171. R.
tør saamænd heller ikke nogen Aften
gaae derind, og det kan da have sine
gode Grunde. Hauch.III.56. 5.4) om ræ-
sonnementer, slutninger, som danner grund-
laget for visse antagelser, handlinger osv.:

fornuftgrund. Kierlighed er kuns en
Dyd i de svage og indskrænkede Siele,

3Xi som regieres af Følelser, og ikke af (Grun-
de. JSneed.II.114. hun (handlede) aldrig
efter Grunde, men allene efter Indfald.
Biehl.MF.11.11. f ient.: fornuft. Vi fin-

der, at Apollos Tale herudi er icke ander-
ledes, end den pleyer at være, nemlig
fuld af Viisdom og Grund. Holb.UHH.
ProUsc. JRPaulli. (Kom Grønneg.IV. 429).
I
nu især: logisk slutning (fremsat i skrift-

ig ell. mundtlig form), hvorved rigtigheden
40 ell. hensigtsmæssigheden af noget søges be-

vist; fornuftgrund; argument; bevis.
Enhver understøttede sin Mening med .

.

antagelige Granåe. Bagges.L.I.113. en blind
Iver, som ingen Grunde vil høre, ingen
Grunde kan give.Mynst.Tale v.Præste- Vielse.
^^I5l835.14. *Forgjæves Vennen ham be-
stred med (jimiåQ.PalM.V.223. Lad hen-
de være lykkelig som hun er, saa længe
hun kan. Der er Grunde nok mod, at

so Anette kommer til Teatret. Esm.III. 72.

(jf. u. bet. 5.1 og 5.8:^ Forsvare noget med
gode G!rxinåQ.vAph.(1764). der kan an-
føres gode og vægtige Grunde fra begge
Sider. HNClaus.FV.205.sp.2.

\\
(jur.) om be-

grundelserne, præmisserne foren dom,
en kendelse (jf. Domsgrundj. Hvis den An-
holdte ikke strax kan sættes paa fri Fod^
skal Dommeren ved en af (jrunde led-
saget Kj endelse . . afgjøre, at han skal

60 fængsles. Grundl.(1849).§85. LovNr.90^^U
1916.§218. 5.5) (nu kun i forb. paa grund
af; ellers bruges som regel af, se u. bet. 5.1

og 5.2) efter præp. paa, om aarsagerne til,

forklaringen paa et vist forhold, bevæggrun-
den til ell. begrundelsen af visse handlinger.
saa nægter jeg det og skal nægte det paa
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følgende Grunde, Tode.ST.IIM. paa hvad
Grund han havde raadet til at afskaffe

den gamle Lov, kom jeg ikke efter, ^a^-

fes.NK.57. „En Dosmer elsker ikke en
*ige som Clementia." — Clementia: „Ihl

paa samme Grund kan jeg jo . . være
stolt af min Forstand.« PAHeih.Sk.I.128.

Paa denne Grund haabede han sin Hu-
strues Tilgivelse for dette Skridt. Gylb.IV.

294. Procurator Vind . . begjærede An-
stand i 8 Dage paa forrige Grund. Hylling.

HJ.30. m.flg.inf.: at befries for Udskriv-
ning, paa Grund at have fyldt 24 Aar
Lægds-Rulle-Alder. Mi2.i 799. 950. || nu kun
i iidtr. paa grund af brugt som en slags

præp. (jf. IV. for 12,): som følge af; for-
medelst (1.2). *En Konge Venskab kun
paa Grund af Nøtten skatter. NordBrun.
Zar.ll. Olsen havde selv skrevet nogle
meget tarvelige Digte; om det var paa
Grund heraf, han blev Censor, veed jeg
ikke. Oehl.Er.III.105. Riget (befandt) sig i

en Opløsningstilstand paa Grund af Oprør.
Hjort.NBl.7. Han laa . . bestandig i Kiv
med Lærer Sørensen paa Grund af nogle
Skolemulkter, han engang . . havde maat-
tetbQt2\e.Pont.KG.100. (forstanderen) skrev
i Protokollen: „Dags Dato afskediget Port-
ner Eskildsen paa Grund af Uorden og
Opsætsighed mod sin Foresatte." ORung.
StjaalneMasker.(1923).27. (1. br.) i forb. m.
flg. at brugt som en slags konj.: fordi. Det
Særegne, den Bayerske Lov . . har an-
ordnet om Tilregneligheden af en Hand-
lings Følger, paa Grund af at det er gi-

vet, at den havde . . det tilsigtede Onde
til Hensigt, stemmer . . med den øster-
rigske Straffelovbog. ASØrsted.Eunomia.II.
(1817).275. Da Ministeriet i 1870 gik af

. . var det mere paa Grund af, at det var
træt af Dage, ena fordi det manglede den
tilstrækkelige Støtte i Rigsdagen. HWulff.
Den da.Rigsdag.(1882).893. D&JS.

6) i faste forb. m. præp. (svarende til bet.

1 og 3.1^, i udtr., der betegner (fuldstændig)
ødelæggelse. 6.1) f i forb. i grund(e).
•Men for saa ringe Ting, kun for en
Skiøde-Hund

| To ædle Huuse at see
gandske udi Grund (o: ødelagt)^

\ Exem-
pel derpaa ey citeres kand af Bøger. Eolb.
Mel.V.2.

II
lægge, kaste i grund, øde-

^99^ (bygningsværker olgn.)
; jævne med jor-

den. Da de Bæotier havde giort Forbund
med de Spartaner, at de skulde overlevere
dem den Stæd Panactum, lagde de.først
Staden udi Grund og siden overgave den.
Holb.NF.1.229. (de) hafde ald Møye med
at fraraade Kongen, at Hans Majest. ey

i Grunde. Cit.l709.(NkS4'>820.118). *Gid
Verdens Bygning selv maa løses, gaae i

grund,
I
Før jeg skal meere see. Holb.Paars.

247. 6.2) i forb. til grunde, de Prote-

stantiske Fyrster i Tydskland vare saa
got som til grunde (o: ødelagte, magtesløse)^
og formaaede snart intet mere. Slange.
ChrIV.1111. jf.: *Nu pløies (højen) med
megen Flid

|
Til Grunde af sin Eier-

mand,
(
At den kan blive Agerland. Oehl.

SH.54. nu kun i udtr. gaa til grunde
(jf. u. bet. 3.1 slutn. samt gaa 11.2^, blive

(fuldstændig) ødelagt, tilintetgjort; forgaa (2).

10 Hånd er gåen til grunde siges om den,
der har mest sin tro eller \yVke.Moth.Q
276. *Dine Fiender gaae tilgrunde,

|
Ja,

som Avner skal de Onde
| Hvirvles, vei-

res hen. Grundtv.SS. 1.143. det (blev din
sjæls) Tryk, dens Qvide, dens Usalighed,
og Gud være lovet, at Du ikke gik til

Grunde derover, men opmandede Dig.
Sibb.Aa.1.2. denne Rigdom gaaer til Grun-
de (Chr.VI: forkommes^ ved en uheldig

20 Stræben. Præd.5.13. Allerede i Merovinger-
tiden var de fleste af Oldtidens Byer gaaet
til Grunde, nogle voldeligt ødelagt, andre
sygnede hen. JPJacobs.Afh.52.

7) i faste forb. m. præp., svarende til bet.

1-4, m. bet: helt igennem, helt og hol-
dent, grundigt, i bund og grund (jf.
Grund- sp.l63^). 7.1) i udtr. af grunden
ell (nu kun) fra grunden (af) ell. f af,
fra grunden op (Moth.A30. G275) mfi.

30 1. (jf. af A.1.3, fra 1.6^ egl. til bet. 1 (og Li)
om opførelse af bygninger. *Dronning Tyre
lod af grunde,

| Rejse, som mand kiør,
|

Giennem volden sig en bure,
| Paa det

verk at hsive'kure.LKok.(PSyv.Viser.(1695).
585). bygge . . fra Grunden af. F/SO. MO.
nu kun overf., om hvad der udføres med
grundighed, ell. om hvad der helt igennem er

af den beskaffenhed, at det tilfredsstiller alle

fordringer; i^ær om (erhvervelse af) kund-
40 skaber, indsigt olgn. deres Øyemerke er

ikke at studere Medicinen af Grunden.
Spectator.84. Landet (blev) tilgavns hærjet,
og fra Grunden af udplyndret. Molb.DH.
11.434. Hr. Walter har fordum boet her;
derfor kjender jeg ham fra Grunden. Heib.
Poet.I.194. *Ingen saa godt som jeg under-
vise Dig kan; thi jeg fatted

|
Kunsten fra

Grund. Hauch.SD.L39. jeg kender (ban-
ken) fra Grunden Sif.Rode.SF.28. af hjer-

sotens grund, se u. bet. 4.6 slutn. 2. (jf. af

A.2.i(B.2.2), fra 2.i; til bet. 4.2: fra den før-
ste begyndelse; fra begyndelsen til enden; fra
først til sidst. Mofh.G275. Han fortalte mig
den hele Sag fra Grunden af.F/SO. (De)
har været med i denne Bank fra Grun-
den af.Rode.SF.27. 7.2) i grund (grunde,
grunden), (nu vist kun i forb. i bund og
grund, se w. L Bund 7) helt igennem;
fuldstændigt; især om ødelæggelse: den

60 slemme skalk bad til Herren . . At hånd
vilde lade den hellige stad være fri, som
hånd tilforn hastede hen til at ødelegge i

grund (1871: i Bund og Grund). 2Makk.9.
14(Chr.yi). Den tilbagestaaende Muur lod
(han) i Grund nedrive. Holb.Berg.59. Aar
1606 blev samme Bye af ulykkelig Ilde-
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brand næsten i grunde Ødelagt. Borrebye.
TFA02. (et) Lynglimt, som haver afbrændt
i Grunden mine . . Forhaabningers stolte

Huus. Blich.(1833).II.144. \\ om tilegnelse af
kundskaber, indsigt osv. de Norske Kiøb-
mænd holdes for at have gamle Been udi
Panden, og at forstaae Kiøbmandskab udi
GTnnd.Holb.Samt.(KbhSaml.I.199). en gam-
mel anseelig Fransk Acteur, der i Grund
havde udstuderet Theatret, og som var i

Stand til at danne gode Acteurs. sa.Ep.V.
11. vAph.(17o9).198. 7.3) f i forb. med
ffrund, grundigt. Ønskeligt var det, (om)
de ret med Grund kunde legge sig efter
denne . . Videnskab. Suhm.II.56. 7.4) i

forb. til grunden ell.f til grunde, helt

igennem; fuldstændig; om ødelæggelse (jf.
bet. 6.2^, nu især (m. nær tilknytning til bet.

1.2 og 4.1^ af bygninger: Byer og Huse lod
Kongen . . brænde ned til Grunden. Molb.
DH.II.149. Søndergaard var brændt ned
til Grunden. Gravl.Voksebro.(1923).97. f
uegl: Ødelegge en til grunde. Ifo^/i.G^ 75.

\\(jf' bet. 4.2 og 4.6; nu 1. br.) om fuldstæn-
dig forstaaelse ell. indsigt: til bunds, de
Unge (maa) ret til Grunde . . forstaa sam-
me Lærdoms Meening. DL.2—4—14. de
lærdeste Theologi, der nøye have udstu-
deret Mandens Qvaliteter, og kiende ham
til Grunde og Prikke, vide, at han endnu
er udi sin fulde Vigueur. H.olb.Ep.1.323.
Hømg.S.209. de (har) ikkun . . en over-
fladelig Kundskab om mange Ting, men
vide intet til Grunde. Eahb.Tilsk.1795.143.
Ørst.Nat.1.35.

||
(mi næppe br.) m. overgang

til bet. 4.6. at forbedre det indvortes i

Mennesket til Grunde. Spedator. 7.

IL Crrnnd, en. {glda. d. s., no. grun,
tænkning, grune, formodning, jf. fsv. grun,
mistanke, oldn. grunr, m., formodning, tvivl,

mistanke; oprindelse uvis; jf. IL grunde
J|

nu kun dial. og opfattet som hørende til I.

Grund 4.6) i udtr.som have en ond grund
til olgn., egl.: have formodning om, at en
anden ikke mener en det godt, ikke vente
noget godt af ham; derefter: være fjendtligt,

uvenligt sindet mod; have et fjendtligt sinde-
lag over for. Moth.G275. Der var en an-
den ung Person, som jeg tillige elskede,
og som heed Philocles, ham satte hånd
en ond Grund i mig til. Dumetius. III. 7.

Han fattede en ond Grund til dem. VSO.
der har aldrig været nogen rigtig god
^rund imellem dem (o: de er uvenner).Feilb.

jf. MDL.(nordsjæll.).
IIL grand, adj. [gron'] (ænyd. d. s. (i

bet. 1 og 2.1j, glda. grwnd (i bet. 1 : PLaale.
nr.445.1152), oldn. grunnr (i bet. 1); til I.

Grund 3.i; jf. HL grunde, H. grundet)
1) om vand, især sejlløb: som har en (for-
holdsvis) ringe dybde; lavt; spec: som er saa
lavt, at man kan vade (køre, ride) over det;

fladvandet, (især som præd. ell. i forb.

grundt vand^. Kommer et Skib paa det
Farvand, som grundt er.DL.4—3—20. man
(søger) et Sted, hvor der er grundt Vande.

Werfel.Fiskerb.30. der var saa grundt i

Mundingen, at ingen uden Smaaskibe
kunde flyde over. Grundtv.Saxo.III.232.
Karudsen . . trives vel . . i stillestaaende,
grunde Vande. Krøyer.III.317. Endog Ve-
sterhavet, særlig langs Jyllands Kyst, er

f
rundt. Frem.DM.82. jo mindre og jo grun-
ere Farvandene er, desto lettere danner Is-

dækket sig.smst.86. jeg så Skyerne spejle sig
10 i den blanke, grunde Sø.Kidde.H.226. ord-

spr.: man tager ej store fisk i grundt
vand (o: man kan ikke vente stor vinding
uden møje og besvær).Mau.2147. VS0.11.84.
MO. 1.496. ogs.: „hos smaa Herrer kan
Tienerne kun vente liden Forfremmelse."
VS0.II.84.

II (jf IIL dyb 1.4; som ikke lig-

ger ret langt under vandfladen. Havbunden
mellem . . Newfoundland og Island (dan-
ner) en hverken for dyb eller grund Flade.

20 FædreV'hl855.1.sp.3. Mejlflakkets Grun-
deste. Tidsskr.f. Fiskeri. 1875. 106. (sj.) som,

adv.: fladbundede Skibe kan seile grundt
(o: paa grundt vand). VSO. 2) overf. anv.

af bet. 1. 2.1) som ikke har stor udstrækning
fra jordoverfladen og nedefter.

||
(især

dial.) om jord-, muldlag olgn.: tynd. be-
meldte Jord, som ryddis, er meget grund,
saa den er ikke Ploug-dyb oven over den
haarde . . Klippe den hviler paa. PJuel.

30 GB.2. OecMag.1.108. Feilb.
||
(især landbr.)

om behandling af jorden: som ikke trænger
ret dybt ned, holder sig til overfladens lag;

overfladisk. Pløiningen maa være gand-
ske grund, ingenlunde dyb. Olufs.NyOec.
1.66. grund HsLrvning. LandmB.1.377. jf.
(sj.): Denne Dybde er ogsaa tilstrækkelig,
men grundere bør Rørene, naar de ere
saa lange, heller ikke staae, da de ellers

ikke staae faste nok. Andres.Klitf.284. især
40 som adv., i forb. som pløje grundt (jf.

grunde ploven u. IIL grunde 2): Moth.G
279. Olufs.NyOec.1.54. Brakningen udføres
paa den Maade, at man pløjer Jorden
grundt om ^iteraaret. MøllH.I.261. Sjæll
Bond.103. Feilb. jf.: (folkene) ville gjerne
plante grundt istedetfor dybt. Andres.Klitf.
385. 2.2) (sj.) om person (mods. IIL dyb 6).

(Franzén) er en let, flagrende, noget grund
Natur. HansTænkning er temlig flad. VVed.

50 Sv.Bomantik.(1894).122.
Ornnd-, i ssgr. ['gron-] (i Grunde-,

se u. grundmuret; (snedk.) Grun(d)t-, se u.

Grundhøvl, jf. Grundjærn^. {glda. grun-
(se u. Grundvold;, oldn. grund-, grunn-,

jf' iy- grund-) til I. Grund, III. grund (se

Grund-sø 2, -vand 3). \\ især til I. Grund
4.2, i ssgr. m. subst. som 2. led (svarende til

ssgr. m. Elementår-, Fundamental-, ofte

vekslende m. ssgr. m. Hoved-j m. bet.: som,

60 danner grundlaget for ell. i noget; oprinde-
lig; vigtig; væsentlig; hoved-; ur-; hvor intet

andet bemærkes ndf., foreligger denne bet.;

af de mange tilfælde er kun de vigtigste be-

handlet ndf.; i øvrigt kan anføres: Grund-
beskaffenhed, -betingelse, -betragtning,
-drift, -egenskab, -fejl, -forhold, -forskel, -fø-

VII. Rentrykt ^Vio 1924 11
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lelse, -kapital, -mangel, -modsætning, -mo-
tiv, -opfattelse, -præg, -skavank, -spørgs-

maal, -synsmaade. || til I. Grund 7 (og 4.6^

findes en del ssgr. m. bet.: til bunds, i bund
og grund, helt igennem; 2. led er oftest et

adj. ell. part adj. (se fx. grund-falsk, -god,

-komisk, -lærd^, sjældnere et vbs. (se -for-

bedring, -vanding/, et verbum (se -forbedre,

jf. : Næsten Alle, naar de skulle være rig-

tig ærlige, ville tilstaae, at de have ^rund-
kiedet sig. MO.), ell., kun i enkelte tilfælde,

en personbetegnelse (se -skælm, -venj; af de

mange ssgr. m. (part.) adj. som 2. led m. bet.

:

„i bund og grund, bund-, gennem-'^ (især om
aandelige egenskaber ell. forhold) kan ftg.

anføres som eksempler: Audur Diupaudge,
det er den Grundrige, Suhm.Hist.II.291.

Man kan ikke vente andet af saadan en
grundgierrig Mand. VSO. Grundraadden.
smst. Tænker vi os . . en maadelig Re-
giering, hverken eiegod eller grundslet.
Grundtv.Dansk.II.102. et grundærligt og
respectabelt Menneske.Heib.Poet.V.ll. Han
er grundfordærvet, indvendig raadden.
IIrz.IIl.202. hvad Under da . . at han paa
Spillehusene mistede sine Guineer, at han
paa Theatrene blev bestjaalet af Lomme-
tyvene, at han tilsidst . . blev til en grund-
fattig Msinå?Bagger.I.223. Provstefamilien
. . bestod af grundskikkelige men bund-
kedelige Mennesker. Bøgh. JT. 129. det
Grundmenneskelige, der hverken er godt
eller slet. Brandes.yiII.388. de fleste er
grund-kede af det Hele. Drachm.HI.26.
(Michelangelos) David . . er et forbavsende
Stykke Skulptur, men i Virkeligheden
grundhæslig. PoUU1921.7.sp.6. CP -aar-
sag;, en. den egentlige ell. oprindelige aar-
sag (til noget); hovedaarsag. vAph.(1764).
Midler . . der virke paa Sygdommens
Grundaarsag. Tode.HM.345. de offenlige
Tilstandes Elendighed er Grundaarsagen
til det tyske Folks Mangel paa Sans for
KrsiU. Brandes.yi.358. -adel, en. [I.I.2]

(foræld.) adel, hvis anseelse og privilegier især
er knyttet til besiddelse af jordegods; gods-
ejeradel Molb.(HistTid8skr.III.184). D&H.

kord, en. J^ akkord (3) i dens opr. be
liggenhed, hvori den dybeste tone er grund-
tonen; akkord, hvorfra andre akkorder ned-
stammer, udledes; stamakkord fj/. -harmoni/
Mu8ikL.(1801).106. de to Grundakkorder,
Dur- og Molakkorden. Pawtem.I.580. bil-

ledl: Hrz.D.III.95. Dette Maleri (o: Mi-
chelangelos „Gud skiller lyset fra mørket") . .

anslaar den Grundaccord, som er den hele
Loftdekorations.^rawde8.MjB.55^. -aktie,
en. Y almindelig aktie (mods. Præferenceak-
Ue);8tamaktie.Hage.^781. C9 -aniskuelse,
en. anskuelse, som ligger til grund for en
betragtning, opfattelse; hovedanskuelse (jf.
-syn), i mange Combinationer (træder)
foruden Grundanskuelsen af Rum og Tid,

endnu en ganske anden Grundforestilling
inå. Sibb.P.1.235. deres Grundanskuelser
er saa forskellige som Nat og Dag. JFJac.
11.293. -arbejde, et. [I.4.i] (fagl.) fun-
damenteringsarbejde. Kraft.M.11.763. Landb
O.II.408. -artikel, en. (nu sj.) funda-
mentalartikel; grundregel. ySO. -bas(, en.

J^ d. 8. s. Fundamentalbas (jf. -node, -stem-
me, -tone). MusikL.(1801). 96. MusikL.I.

10 299. -beg^reb, et. (især filos.) begreb (4.2),

som man gaar ud fra (fx. ved definition),

som er forudsætning for andre begreber; ele-

mentarbegreb (jf. -forestilling). ySO. For-
nuftreligionen . . bestaar af de reneste
Dogmer og de simpleste Grundbegreber.
Brandes.iy.75.

|| (jf. I. Grund 4.2 slutn.;

nu 1. br.) især i flt, om elementer (3). For-
beredet ved de første Grundbegreber be-
gav Geuss sig til de høiere Skoler. Mali.

20 G.11. Kemiens Grundbegreber. SMJørg.
(bogtitel.1902). -bemærkelse, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -betydning. Grundbe-
mærkelsen af geigr er den samme som af

det tilsvarende danske Giækkerie. Grundtv.
LSk.46. S&B. -ben, et[lA.3](anat., foræld.)
knogledel hos voksne, opstaaet ved sammen-
voksning af kile- og nakkebenet (os basilare).

Anat.(1840).1.94. Panum.382. -besiddel-
se, en. [I.I.2] \) (især jur.) det at have

30 raadighed over ell. indehave jord(ejendom);
grundeje. Grundbesiddelse er gjort til en
Hovedbetingelse for Valgret og Valgbar-
hed ved vore Provindsialstænder. Heib.
Pros.X.265. Brandes.IX.458. 2) (jf. Besid-
delse 2; 1. br.) konkr. Ejerinden af den
største sammenhængende Grundbesiddelse
i det nordvestlige Tyskland. smsi.XI.^70.
D&H. -besidder, en. [I.I.2] (især jur.).

ySO. den de større Grundbesiddere ifølge
40 rev. Grl. § 37 tillagte fortrinlige Valgret

til L&nåstmget. Saiyil.1074. -bestand-
del, en. den oprindelige, vigtigste bestand-
del (af noget); ogs.: hovedbestanddel (jf.
Grunddel). SaVXIII.170. -betydning,
en. (især sprogv.) oprindelig, egentlig betyd-

ning (2.1) (jf. -bemærkelse). Bagges.Danf.
11.212. Hvor oplysningerom et ords grund-
betydning kan gives med nogen sikkerhed,
vil de blive meddelt. DO.I.xxxv. -bil-

so lede, et. {især som gengivelse af Prototype

;

nu sj.) forbillede (1.8); original; spec. (efter

Platon) om de af den menneskelige tanke

uafhængige almenbegreber (urbilleder), af
hvilke den sanselige verden kun er en afbild-

ning, den Tro . . som knytter det jordi-

ske Liv til Ideerne af det Hellige og Gode,
og i Guddommen seer dettes Grundbil-
lede og dettes Haandhæver. Mynst.Bispepr.
(1850).22. (billederne genaiver) frit og sjæl-

60 fuldt nogle af de Grundbilleder af Natur-
og Menneskelivet, som Grækerne, ved en
Slags Luftspejling fra Jorden til Himlen,
havde set og troet paa som GMåer.MHamm.
Thorvaldsen.(1870).44. S&B. || om tilgrund-

liggende forestilling ell. bevidsthedsbillede. det
Grundbillede af den store Elskov, som



166 Crrnndbjerg^ grunde 166

laa dybest paa Bunden af hans SiæLSchand.
VV.199. -bjerg:, et. (foræld.) bjerg, be-

staaende af jordens ældste stenarter, grund-
fjældet (jf, Urbjerg;. Schytte.IR.lL147.
-blad, et. [1.4.3] (bot^ især i flt., om de
ved stængelens grund siddende løvblade (jf.
Rodblad). Drejer.BotTerm.22. Warm.Éot.
696. -blancung:, en. svec. [I.l.s]: (nu
næppe br.) blandingsforhold ml. jordarterne
i agerland; jordbundsbeska/fenhed. Foran-
dringer . . som giver Jordsmonnet en an-
den Grundblanding, en . . anderledes be-
skaffen Mængde af Næringsstoffer. Olufs.
Landoecon.107. -bog:, en. 1) [I.I.2] {efter

ty. grundbuch; jur., især om udenl., spec.

ty., forhold) offentlig protokol, hvori oplys-

ninger om faste ejendommes (rets)forhold

indføres (jf. Matrikel-, Pante-, Skødebogj.
Sal.^X.175. 2) [1.4.2] (1. br.) bog (skrift), der
indeholder grundreglerne for noget, giver be-

sked om det væsentligste, vigtigste; grund-
læggende skrift (i en litteratur); ogs.i bog,

som kan tjene som forbillede ell. udgangs-
punkt ved en undersøgelse osv. Jeg vilde
bruge de gamle (forfattere) til Grundbø-
ger (o : ved forelæsningerne), nemlig for at

bringe dem igjen i Højagtelse hos min
Nation. PdRosenstG. (Museum.1893. II. 1 06).
Tallet paa . . Digterværker af blivende
Værdi er . . saare ringe. Men enkelte af

disse Værker er blevne staaende i Ver-
densliteraturen som Grundbøger, Bibler,
Folkebøger, i hvilke en hel Nation . . har
fundet sit Væsen skildret. Brandes.X.364.
De Bøger, hvori de oprindelige Optegnel-
ser . . findes, er Kassebog og Memorial;
disse ere de egentlige Grundbøger eller

VThøger. IIage.^1312. spec: (i „studiekred-

sene") anskaffer hver Elev sig en Grund-
bog, d. V. s. en Bog, som i Korthed (ca.

160 Sider) angiver Hovedlinjerne i Emnet.
BogensVerden.1918/19.136. f -brev, et.

[I.I.2] dokument, hvorved en grund overdrages
til en; skøde. VSO. -brod, et. [1.3.2] ^
80, der bryder (helt ned til grunden) paa lavt

vand; brod (II.l.i); brænding (jf. -sø 1). Har-
boe.MarO. IdrætsB.1.364. -bue, en. [I.4.i]

(1. br.) hvælving, hvilende (omvendt) paa
grunden, der anvendes ved fundering; jord-

bue. D&H. -buisk, en. [I.l.i] (sj.) 2( slægt af
nedliggende buske af lyngfamilien ; Epigæa
L. (jf. Jordved;. Kjærbøll.FB.180. -byg:-
ning:, en. [I.4.i] (nu sj.) fundering, fun-
damentering af et bygningsværk. Den van-
skeligste Grundbygning er den, som skal

legges i Vand. Kraft.M.II.951. MO. D&H.
-byrde, en. [I.I.2] (jur.) behæftelse paa
fast ejendom, hvorved en ydelsespligt (arbej-

de, afgift) er paalagt de skiftende ejere (til

grundbyrderettens ejer); realbyrde. Lov^U
1891.§28. De vigtigste Grundbyrder er:

1) Hoveri og Pligtarbejde, paahvilende
Gaarde og Huse paa Landet. 2) Forplig-
telsen til at svare „Jordskyld" . . 3) Tien-
den . . 4) Bankhæftelsen. Hage.^232. -del,
en. (nu 1. br.) især i flt, om de (mindste) en-

keltdele, hvoraf noget er (tænkes) sammensat;
hoved-, grundbestanddel; element (1). Eilsch.
Term.22. vAph.Chym.1.582 (se u. I. Grund
4.6j. Xantogensyren kan forestilles som
en Forening af 2 Grunddele Svovelkul-
stof og 1 Grunddeel Æther. Ørst. VII1.161.
Hertugdømmets danske Grunddel. PXaw-
rids.S.I.10.

II (foræld.) om de mindste grund-
bestanddele af materien: atom. mechanisk

10 udelelige Grunddeele eller Atomer. Ørst.

Læresætninger.(1820).4 7. GForchh.SC.180.
I. g:runde, v. ["grona] Høysg.AG.103.

vbs. -(n)ing (se Grundin^;. {ænyd. d. s. (i

bet. S-Q), fsv. grunda; ttl I. Grund; i bet.

paavirket af mnt. grunden, ty. griinden
(samt af lat. fundare, jf. I. fundere^; sml.
begrunde (2-3) samt H. og HI. grunde)

1) (snedk.) til I. Grund 2: fjerne ujævn-
heder olgn. i en grat (m. grundhøvlen); gøre

20 (en grat) dybere. OrdbS.
||
grunde 'ud,

(nu næppe br.) d. s. Moth.G279. D&H.
2) til I. Grund 3. 2.1) (nu næppe br.) til

I. Grund 3.i: naa, finde bund; m. tings-

subj.: Her er saa dybt, at Ankeret kan ikke
grunde. MO. D&H.

|| f m. obj. : finde, naa
bund med lod olgn. den spanske sø kand
ikke grundes. Moth.G279. jf.: grunde Sig
frem, skyde Sig frem, (til Søes) med Stage
som kan naae Bund. Leth.(1800). 2.2) f

30 til I. Grund 3.2: støde, gaa paa grund.
grunde med et sklh.Moth.G279.

3) til I. Grund 4.i: lægge grund til; an-
lægge paa et vist grundlag, en vis grund-
vold. 3.1) (nu sj.) i egl. bet, m. h. t. bygnings-
værk. Moth.G279. *Du har ladet Grunden
fure,

I

Du har grundet disse Mure. GVwndfv.
PS.III.203. Bich.II.181. || m. tings- subj.:

danne, være hovedgrundlag, fundament for.

*Der (d : i dyben muld) vilde han St. Lau-
40 rentius

|
Den Sten skulde Kirken grunde,

PMøll.1.17.
II 67. bunde 3.1 ; sj.) gøre fast

til grunden; befæste. *Øen Delos svømmed
i Havet, |

Ei til Jorden grundet. Oehl.S.225.

3.2) (især O; begynde bygningen af (en by
olgn.); tage bestemmelse om, skaffe midler til

oprettelsen af (en stiftelse olgn.); anlægge;
grundlægge; indstifte. *Han har ingen
Stæder grundet, | Som kan nævnes efter
ham. Grundtv.PS.Y.327. (han) havde be-

50 stemt sit Gods til at grunde en Skole.
Mynst.Frb.l4. Goethe havde lært Schiller
Kunsten af at grunde Tidsskrifter som
Ingen vilde holde, hvorfor de hurtigt gik
ind. Brandes.Goe.II.152. selv blev han nu
hjemme og grundede et Rige. JVJens.Br.
281. jf.: (han opnaaede) selv at grunde
sig en Forretning, blev Kornforvalter.
VVed.BB.86.

\\ (poet, højtid.) skabe. Mer
er Ingen mægtig, uden Gud.

|
Han grun-

60 ded Jorden.Oehl.L.I.125. 3.3) (nu sj.) overf.

anv. af bet. 3.1 (og 3.2J; tilvejebringe et vist

grundlag for; sikre ved visse foranstaltnin-
ger; underbygge; fundere, for at grunde
sit verdslige Herredømme i Landet be-
høvede han en langt større Vaabenmagt.
Ing.VS.II.64. jeg tør troe, (bogen) vil

ir
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grunde mit BigternsLyn.HCAnd.Breve.I.lBl.

II
m. person- obj. *Du kan os grunde, styrke

og fuldende, | Og al vor Strid til evig

Glæde vende. SalmHj. 517. 4. især (jf. I.

Grund 4.2 slutn.) om undervisning: lære en
begyndelsesgrundene (af et fag osv.); ogs.:

uddanne grundig. Leth.(1800). En Lærer
bør især søge at grunde sine Discipler i

Videnskaberne. VSO. jf.: Han søger ikke
at grunde sig i sine Studeringer, smst. 3.4)

(jf. bet. 6.3 samt I. Grund 5; nu sj.) angive

ell. udgøre begrundelsen for noget; begrunde
(3); motivere, blot Formodning grunder
endnu ingen almindelig Fligt. Eilsch.Phil

Brev.279. ||
part. grundet som præp., se

u. bet. 5.2 slutn.

4) til I. Grund 4.4 (og 4.5); især (mal):
give (en flade) et første, foreløbigt (farve)lag

før den egl. behandling ; grundere. Moth.G
279. hans hele Arbeide blev i lang Tid
intet andet end at grunde og rive Far-
ver. Molb.BlS.2Saml.I.19. Haandgern.556.
i| (bogb., nu næppe br.) grundere. Marmor-
Dindene sprænges. Franskbindene grun-
des, og begge forgyldes og glættes. Eal-
lager.125.

\\ (1. br.) til I. Grund 4.5: male
(bag)grund ell. bund. medens jeg grun-
dede (orig.231: anlagde^ Kopien (o: af et

maleri). Éergs.PP.^224. jf. (sj.): *Muren en
Vrimmel

I
Billedmosaiker,

|
grunded i Guld

(o: paa guldgrund). Rich.II.78.

5) i forb. m. præp., især i og paa, der
styrer betegnelsen for det, hvorfra noget har
sin oprindelse, hvorpaa det er baseret. 5.1)

{vist egl. til bet. 2.1, jf. ty. griinden samt
bunde 3.3) i forb. m. i: have sin oprindelse,

sin naturlige grund i; ogs. (jf. bet. 5.2): være
fremkaldt af, skyldes visse aarsager; bero
paa; have sin rod i; især inir.: Som den
stille Søe grunder dybt i de skjulte Kilde-
væld. ZteÆ/XiS. Religionen grunder i

det Godes låee. RasmNids.G.I.xxv. Disse
Skikkelser grundede dybt i Bjørnsons
Sind. 5rande8.ZII.57i. OMøll.GK.26. H (jf.
bet. 6.2; „gldgs." D&H.) refl. ell. i pass. Hen-
des Unoder grunde sig . . i en Lyst til

at anbringe sin Skoleviisdom.ifr2;.('Fm/er-
grønt.(1866). 154). i mine lyse Øieblikke
(er jeg) overbeviist om, at jeg har taget
feil, at det Hele grundes i Selvbedrag fra
min Side. BaggerJ.9.

|| (jf. bet. 6.8; i perf.
art.y i forb. som være grundet i, være
egrundet i. (han) blev overbeviist om, at

Luthers Lærdomme vare grundede i Bib-
len, og altsaa de rette. Mall.SgH.16. denne
indre vanskelighed . . var grundet i Unio-
nens Natur. Allen. 1. 9. (ægteskabet) saaes
væsentlig kun som en Nødfhjælp, grundet
i den menneskelige Skrøbelighed. VVed.
BB.99. 5.2) (egl. til bet. S) i forb. m. paa
(sj. efter, sendf.): bygge, anlægge noget paa
et vist fundament; (nu næppe br.) i egl. bet:
grrunde sit Huus paa en Klippe. FSO. MO.
især overf, navnlig m. h. t. antagelse, for-
modning olgn.: bygge, støtte paa (visse
grunde, kendsgerninger), jeg maa forføye

f,

mig hen til Raadhuset, for at efterforske
. . hvorpaa man grunder dette Haab.ifo^&.
Plut.1.1. Hvorpaa grunder du denne Be-
skyldning, Fordring? VSO. *Hvo Hjer-
terne har vundet,

|
Har Magten paa den

bedste Klippe grundet. Ileib.Poet.lV.247.
En (skole af forfattere) har søgt at grunde
Sædelæren paa en rent jordisk Grundvold.
Brandes.IV.75. jf. (sj.): en sproglig værdi-

10 lære, som skal og bør grundes efter streng
videnskabelig metode. Jesp.(Tilsk.l921.II.
362).

II refl. ell. (nu næppe br.) i pass. (se

ndf.); dels f m.person-subj.: støtte sig, be-

raabe sig paa (visse kendsgerninger osv.).

Dette synes vel at have noget Skin, men
er dog ingen ufeylbar Regel, hvorpaa
man kand grunde sig. Holb.Plut.lV.2. For
at bekræfte dette, grunder hånd sig i syn-
derlighed paa de tvende Skrifter. LTid.

2Q 1748.696. smst.l754.94. dels (især Cp; m.
tings-subj.: have sin grund i; have til aar-
sag; motiveres ved; skyldes; ogs. (jf. bet.

h.i): have sin rod i; bero paa. Hvad
som min CoUega fremfører til denne Mis-
dæders Befrielse, grunder sig alleene paa
Gisninger. Holb.Jep.IV. 6. hiin ædle Stolt-

hed, der grunder sig paa Pergament,
Stammetræer, Baand og Stjerner. Blich.

(1833).III.259. en uudtømmelig Livslyst,
30 som grundes paa en fast religiøs Tro. P

Møll.II.196. Ejendomsretten grunder sig
paa, at den Enkelte maa have Midler tfl

fri }Jdwi\!L\ing.Høffd.DF.76. (jf. bet. 5.i; sj.)

intr. : den Lykke . . som grunder paa hel-
lig Fligt. Sick.HÆ.20.smstl24.

\\ (jf. bet.

6.3j i perf. part, i udtr. som være grundet
paa, være funderet, baseret paa; have til

grund; bero paa. *Mit Haab allene er paa
Kongens Naade grundet

|
For Sprogets

40 Opkomst, som beskytter vi har fundet.
Holb.NP.Bl V, hvor Magten ikke er grun-
det paa Blindhed og Frygt, men paa Ind-
sigt og Kierlighed. JSneed.I.143. den of-

ficielle Hævden af Pligt og Moral i Nor-
den er grundet (Brandes.E.204: baseret)
paa den største Raahed med Hensyn til

alle de Tilfælde, i hvilke Samfundsloven
engang er hrudt.Brandes.IV.143. grundet
paa, (især i avis-spr.) som en slags præp.:

50 paa grund af. Larsen. Butik med Inven-
tar . . kan faas tilleje straks, grundet paa
Dødsfald. BerlTid.^y3l924.M.19.sp.3. i an-
noncer, telegrammer ogs. (jf. bet. S.i) grun-
det alene: Min Forretning . . til Afstaa-
else straks, grundet anden Forretnings
Overtagelse, smst.sp.4.

6) part. grundet som adj. (om andre anv.

af part. se u. bet. 5.1-2 slutn.). 6.1) f til

bet. 3.1, om bygningsværk: grundfæstet;
(>o grundmuret, en kostelig hiørnesteen,
som er vel grundet (1871 : grundlagt;.
E8.28.16(Chr.Vl). 'runden om den Gaard
der gik en grundet Muur. Reynike Fosz.

(1747).44. VSO. 6.2) f til bet 3.3: under-
bygget; sikret; fast. Mathias Worm .

.

hos hvilken der fandtes en retsindig Guds-
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irygty og grundet Lærdom. Cit.l707.(CP
Bothe.MQJ.449). Et fast og vel grundet
Venskab. VSO. || især i forh. m. i, om per-

son: velfunderet (især m. h. t. kundskaber);
berettiget m. h. t. en vis paastand, det er
kun en liden Spørsmaal, som en Person,
der er saa vel grundet i Regnekonsten,
som hånd, strax fornøyer mig i. Holb.Stu.
11.3. *Af Skriftens Bog han gjør sig til

|

At han veed meer at sige,
|
End mangen

Præst af Huuspostil,
|
Af Luther og des-

lige.
I

At han saa vel er grundet, som
|

De bedste Kirkefædre. FaZsf.i5i. (de) vare
saa vel grundede udi deres Ret, at de
ikke ville lade sig dend . . betage. Slange.

ChrIV.192. Han er godt . . grundet i sine

Studeringer. VSO. MO. 6.3) (især (D) til

bet. 3.4: bygget, støttet paa kendsgerninger;

berettiget; ogs., især om antagelse olgn.:

som der er gode grunde for; rimelig; sand-
synlig; begrundet. *Det fryder mig og
høyt, at I har self befundet, | At mine
Løfter har ey ilde været grundet. Holb.
NP.Blr. Mange grundede Betænkelig-
heder fore den alvorlige Drost gjennem
Sindet. Ing.EM.1.141. man slider sig . .

gjennem fire Akter, naar der er grundede
Udsigter til at en riig Onkel kan døe i

femte. Kierk.lI.17. Denne Beskyldning var
vistnok grundet. HWul/f. Den da. Rigsdag.

(1882).227. nu især i udtr. som have grun-
det haab om, være berettiget, have grund
til at haabe. OeconT.1.76. jeg har grundet
Haab om at betale Enhver Sit inden kort
Tid. Heib.Poet.Y1.205. D&H.

II. g^rnnde, v. ['grona] -ede. vbs. (nu
næppe br.) -else (Moth.G280. jf. Sibb.Aa.I.

7). (ænyd. glda. d. s. (Rimkr.), oldn. grunda;
vist besl. m. (afl. af) H. Grund, jf. oldn.

gruna, tænke sig, formode, have mistanke;

i bet. paavirket af mnt. grunden, ty. griin-

den, egl. : komme til bunds i en sag (jf. I.

grunde 2 samt begrunde 1); sml. forholdet

ml. I. og n. fundere) tænke (dybt og an-
strengt) over noget, især for at finde grunden
dertil, hvorledes det egentlig forholder sig

dermed, ell. for at finde en løsning derpaa;
fundere (II); spekulere; gruble, hånd
sidder kun og grunder, og tar Snusto-
back, medens de andre taler, og, naar de
har udtalet, deciderer hånd. Holb.Kandst.
1.6. Spillet varede længe, de grundede
længe ved hvert Træk. Suhm.(Sk Vid.XIl.
113). *Han falder vel iblandt

|
Lidt i Tan-

ker, sidder taus og grunder. Bagges.Skudd.
39. Hvorledes skulde hun naa Henriettes
Hjerte? Hun grundede, saa hendes Hoved
smertede derved. Schand.TF.11.200. Bang.
T.205.

II
(nu næppe br.) m. obj. *„Hvad

grunder du?" — „Jeg tænker paa |
Hvad

ogsaa du engang vist faaer at vide.^Oehl
DM.36. jf.: *Hvad grunder han? mon
paa en stor Bedrift. Winth.V.219.

\\ (1. br.)

m. refi. pron. som obj. og fig. adv. ell. præp.-
led. grunde Sig frem (d: søge at ræsonnere
sig til noget). Leth.(1800). *Til Husbehov

. . vi har Vid og Forstand,
|
Vi vil os til

Guder ej grvLnde.Grundtv.FS.V.64. \\ især-
lige forb.m.præp. og adv. grunde efter,

(jf.
eftergrunde ; sj.) søge at finde ved gransk-

ning, studium; søge at udgrunde. *(det)

Hvorefter Nattens Grubler flittig grunder.
Oehl.A.81. grunde over, tænke (stadigt)

over; spekulere paa. at han ikke havde
sat, som der staaer hos Goethe: „Du be-

lo wahrst mir Dein Herz;" men modsat: „Du
bewahrst Dir mein Herz," det slog hende,
det grundede hun over, det forstod hun.
SibbJI.70. Hun sov imidlertid ikke; hun
grundede over et eller andet og missede
med øjnene. NMøll.H.28. Feilb. jf.Esp.115.
grunde paa, dels: søge at trænge til bunds
i noget for at forstaa det; dels (især m.
afhængig spørgesætn. olgn.): søge en løsning

paa et spørgsmaal, et problem; overveje.
20 Denne Lovs Bog skal ikke vige fra din
Mund, men du skal grunde paa den Dag
og Nat. Jos.1.8. Jeg maa grunde lidt paa,
hvordan jeg skal belegge mine Ord. Holb.
Masc.III.4. *Jeg stod og grunded' oppaa

|

Den Blomstervrimmel saa broged,
|
Hvor

den kan komme frsi3i. Blich.D.^1.232. han
grundede paa Noget, som han ikke kun-
de forklare sig. Drachm.l001N.41. ogs. (nu
sj.): have noget i sinde; pønse paa. (de)

30 grunde den ganske Dag paa allehaande
Svig. Ps.38.13. Moth.G280. grunde 'ud,
(nu sj.) finde ud af ved grublen, gransken;
udforske; udgrunde. Moth.G280. *Blandt
Andet har jeg sikkert grundet ud,

| At
netop her, paa dette Sted, vi staae,

|
En

Hule hvælver sig dybt under Jorden.
Oehl.A.lOO. *Stjernedybets Gaader, dem
grunder han ud. Hauch.SD.Ll 91.

III. grunde, v. ['grona] -ede. {afi. af
40 III. grund, jf. sv. grunda, no. grynna, blive

grundere, oldn. grynna, upers. og refi., blive

lavere, formindskes) 1) ^ til III. grund 1,

om vand: aftage i dybde; blive flad-
vandet, grundt (jf. lI. grundetj. (næsten

kun i forb. m. op), (havnen) er grundet op
med Sand og Mudder. KSelskSkr.IX.102.
Det grunder hurtigt op paa begge Sider
i dette snevre Farvand. Den danske Lods.

(1850).123. (en) Plade med SV? Favn Vand,
50 imod hvilken Banken paa alle Sider grun-

der op. smsUi^. Both.D.L211. SaVX.176.

jf. (sj.) : Fra Midten mod 0. grunder (klit-

søen) successiv og Bunden er leret og
stenet. Andres.Klitf.133. \\ (1. br.) refi. Hav-
nen grunder sig op. Larsen, j/.: Landet
grunder sig ud (o: strækker sig ud i

vandet som en grund), smst.
\\

(sj.) om sky-

masser olgn.: samle sig sammen (i horisonten);

trække op (jf. III. banke^. Der gik et

60 Vejr hen over Markerne 1 . . Snart grun-
dede det op med hvidgraa, svulne Sky-
masser . . snart revned Skyerne og skiltes.

Fleuron.K.184. 2) (dial. ell. landbr.) til III.

grund 2.1, i forb. som grunde ploven,
indstille den sadledes, at den pløjer grundt.

OecMagJIL312. Feilb. jf.VSO.
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Omnde-, i ssgr. se Grund-.
Gmnd-eje, et. [I.I.2] (1. br.) det at eje

jord; grundbesiddelse (1). Folk ejede helst

deres eget Hus . . Grundeje var . . den
eneste egentlige Grundvold for Magt og
Rigdom. 7Fed.S-B.57. -ejende, part.adj.

ri.1.2] (I br.). Naar Jørgen nu kunde gaa
Lade og Stald igennem uden at støde paa
Anders, følte han sig ret som fri, grund-

ejende Borger i Riget. Skjoldh.Kll.112. 10 er det i dem mest fremherskende Grund

nødvendige for tilblivelsen, opbyggelsen af
noget; element (1); grundbestanddel (jf. -del,

-evne 1, -stykke 2.3); ofte overf. Brunnich.
M.69(seEmne sp.331^^). Ymer, grundæm-
net til himmel og jord. NMPet.Myth.57.
Her savnedes ingenlunde Grundæmner til

derpaa at opføre et Kongedømme. Sech.D.
1.138.

II
spec. (nu næppe br.): grundstof (i).

Kulsyren yder Planterne Kulstoffet, der

•ejendom, en. [LI.2] 1) ^jf. Ejendom 1;

8j.) d. s. s. -eje. Molb.F.147. 2) (jf. Ejen-

dom 2) konkr.: grundbesiddelse (2); jord-

ejendom; jordegods. Hvi kjøbte du da ikke

store Grundeiendomme, store Godser.
Hauch.111.185. Lov^V4l909.§3. \\

(sj.) kolL,

om de personer, der har jordegods, en For-
fatning, hvori den store Grundejendom
og navnlig Adelen fik en passende Ind

emne.EdErslev.FlanterigetsNaturhist.(1873).
118. Man kender nu 63 grundæmner. H/æZ-
peO.163. 2) CO (jf. I. Emne 3; genstand,

stof, der er af størst betydning, vigtighed

ved behandling i skrift, tale, kunst osv.; ho-

vedemne, -tema (jf. -stof 2). det er et og
samme Grundæmne, der varieres gennem
betydelige Partier af „Enten-EUer", gen-
nem «Gentagelsen", „Stadierne", „Frygt

grundejendom; grun
ofte om siørre ejendomsbesiddere (jf. -herrej

;

nu især: person, som ejer en byggegrund (i

en by) og oftest ogs. er husejer. Fiskeriet

tilkommer den Grundeier, hvis Jord støder

til Søen eller Yajidet.Nø7'reg.Privatr.11.168.

Patrick O'Brien var Forpagter, hvilket

vil sige, at han imod en aarlig Afgift til

(mat. ell. regn.) : enhed (2.4), der lægges til

grund ved bestemmelse af andre enheder,

I Metersystemet benyttes Grundenhederne
Meter (Længdeenhed), Liter (Rumenhed)
og Gram (Vægtenhed). RegnebMell.1.52.

GJ Ornnder, en. (1. br.) til I. grunde,
især til I. grunde 3.2; stifter; grundlæg-

Gruridejeren besad et lille Hus og et lille 30 ger. *Det Storværks Grunder (0: Fr. VI,

Stykke Jord. Goldschm.Yll.95. Jeg vil eie

en Gaard her paa Torvet, og . . lade ud-

faae en Indbydelse til alle Grundeierne
ele Torvet omkring, hvori de opfordres

til . . at tage fat paa Pladsens Forskjøn-
nelse.Schack.298. Krak.1919.1.132. 2) [1.4.2]

\ den oprindelige, egentlige (virkelige) ejer.

*Vor Gud og vor Fader I |
Grund-Ejer af

altl
I
Lad komme dit Rige,

|
Med Aanden

paakaldt. Grundtv.SS.V.230.

t s:i*nndelis, adj. adv. d. s. ell. -en ell.

grundWgen (LTid.1723.92). {ænyd.d.s., fsv.

grundeliker; fra ty. griindlich, mnt. grunt-
liken, adv.; til I. Grund 4.2) som er solidt

underbygget; velbegrundet; god. det er ikke
Børne-Leeg, at lade arrestere en Mand og
beskylde ham, her vil grundelige og tyde-
lige Beviisligheder t\l.Holb.LSk.Y.3. || som
adv., angivende, at noget udføres grundigt,

som stifter af stænderforsamlingen). Grundtv.
PS.V1.351. *Europas Lærer, |

Videnska-
bens første Grunåer. PalM.VL275. PoUVt
1921.9.sp.6.

g^mndere, v. [gron'de'ra] -ede. vbs. -in?

(s. d.). {efter <y. grundieren; til I. Gruna
4.4; fagl.) d. s. s. 1. grunde 4. Meyer. SaU
X.176.

II
(bogb.) overstryge (bogbind) med en

blanding, fx. af gelatine og æggehvide, før
^forgyldningen. Sal.111.241. Aarbog f.Bog-

venner.1918.79.
Jl

m. h. t. kobberplade
skal ætses: forsyne m. radergrund.

olgn.,

der skal ætses: forsyne m. radergrund. S&B.
II (jf. I. Grund 4.5) part. grunderet som
adj.: som har en vis (nærmere angivet) grund*
de sort grunderede (og) de lyst grunde-
redeVaser.A^a<Tt<i."/ui9^5.M.4.si?.5. II

hertil

Grundere-maskine. SaWlll.395. Ornn-
dering, en. vbs. til grundere. 1) (fagl.)

som vbs. jf.: Farve, der anbringes oven
fyldestgørende (saaledes at det faar den rette 50 paa, Grunderingsfarven. Sal?X.176.

\\

virkning): til fulde; til gavns; med fynd og
klem. min gane skal tale grundeligen om
8anåhed.Ords.8.7(Chr. VI). Holb.lntr.1.702.

Foreskrefne Sager fandtes af saadan Vig-
tighed, at efter at de af Rigens Raad grun-
deligen vare overveyede og pro og con-
tra vare blefne betænkte, overgafve de
derom til Kongen . . deres Betænkning.
Slange.ChrlV.500. *Ach skulde det i sær

spec, i videre anv.: Ved Hjælp af Kniv,
Sav eller Fil . . giver man nu Stykkerne

(af merskum) tilnærmelsesvis den Form,
de skulle have. Dette Arbejde, hvorunder
der endnu fjærnes adskillige mindre Fejl,

kaldes Grundering. 0pfB?lll.U2. 2) (I

br.) konkr.: grunding (2); billedl.: Beun-
dringsværdig sikker er den billedets grun-
déring (i „Når vi døde vågner —")y som

ey Siæl og Hierte røre . . |
At tænke 60 er bestemt til at lyse igennem alle de

grundelig
Meeniehe

paa denne Kirke-Gang, |
Da

[eenigheden (o: ved Lissabons jordskælv)
sig hver selv i Graven s&nS' Brors.320.
Ornnd-emne, et. 1) (jf. 1. Emne 1;

kun hos sprogrensere) om stofer, materialer,
der udgør grundbestanddelen af noget, er

enkeltfarver, der anbringes på åen. V Ved.

FF.79.
1. ij^rnndet, part. adj. se I. grunde (6).

IL |t:rnndet, adj. ['gron8<] (afl. af I.

Grund 3.2, jf. III. grunde) ^ d. s. s.

ogs.: opfyldt m. grunde. Moth.G279. kun
grund
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smaa Fartøjer kunne løbe cm i den smalle
og grundede Fjord. Trap^.1.807. ScJieller.

MarO.
-g^mndet, i ssgr. [-|gron(')8<] (jf. ty.

-grundig) 1) til I. Grund 1 og 2, især om
jordsmon: som har en saadan beskaffenhed
(dybde), som angives ved 1. led; se dyb-,
fladgrundet. jf.: Siig, stolte Himmel-Bue
. . var du bestemt til et anstændigt Væ-
relse for Guddommen?— Nei, ingenlunde;
den Tanke alene forringer din Pragt, ned-
siunker dit Høie, giør dit Dybe lavgrun-
de t, og din Vildhed snever.Lodde.NT.348.
^) jf- 1- Grund 5; se ugrundet.
Omnd-eTne, en. 1) (jf. I. Evne 1;

foreslaaet AORammer. Naturlære. I. (1772).
45 (if.NMPet.V3.177), men ikke trængt igen-

nem) d. s. s. -emne 1. (saltene er) reene og
saa enkelte, at deres Grund-Evner hid-

FGuldb.0vers.afPlautus.I.(1812).132. (byg-
ningernes) grund-, mur- og sømfaste Til-

behør. JurFormularbog.^211. 2) [I.4.i] (især
poet., højtid.) som er bygget paa en fast,

sikker grundvold; som staar fast; ogs.: grund-
muret (1). et grundfast Huus. VSO. (kar-
napper) forekom i alle Størrelser ligefra
store, grundfaste Hjørnestuer . . og lige
ned til de mindste Udhængsskabe. Troels

10 L.II.96. billedl. : *Hvo al sin Lid til Him-
len slaar,

|
Hans Hus grundfast paa Klip-

pen staar. Grundtv.SS.III.100. Rørd.GK.
171. 3) (især poet. ell. liøjtid.) overf. anv.

af bet. 1.2 og 2, især om tro, anskuelse olgn.:

urokkelig; grundfæstet, hun iagttog en saa
grundfast Taushed om sine nærmeste For-
hold . . at det virkelig var umuligt at

blive klog paa hende. Gylb.I.188. alle hans
Befalinger ere trofaste. De ere grundfaste

til ikke have været at bestemme. -6rwn- 20 ^C^r.Fi; befæstede^ altid og evindelig,
nich.M.122. 2) (sj.) væsentlig evne (3). MO
D&H. t -fald, et. [1.2 og 3] bundfald.
Kraft.M.IL 930. -falsk, adj. [1.7] (jf.
ty. grundfalsch) især (jf. II. falsk l.i^ om
anskuelse, udtalelse olgn.: helt igennem, fuld-
stændig urigtig; i bund og grund forkert,

(hans) grundfalske og farlige Lærdom.
EPont.Men.III.477. „Altsaa er Rygtet
falskt?" — „Grundfalsktl'' Skuesp.VIIL86.
Hostr.E.Ly.8. Denne Maade at se Sagen 30 begravet
paa er .. grundfalsk. For<jH/.iII5.^^. ||

- -
-

(jf. II. falsk 2.1; sj.) om person. Hun er
en grundfalsk Qvinde. 7^0. -farve, en.

1) [I.4.2] (især fys.) oftest i flt., om farver
(farvestoffer), hvoraf alle andre kan frem-
bringes ved blanding. LTid. 1722. Nr. 2.2.
Rødt, Gult og Blaat kaldes Grundfarver
eller Primitivfarver. Pawwm.64 7. 2) [1.4.4]

(især mal.) første farvelag, hvormed en ting

de ere satte i Sandhed og Oprigtighed.
Ps.111.8. -fisk, en. [I.3.i] (nu sj.) bund-
fisk. Moth.G276. VSO. MO. -^jæld, et.

(optaget fra no.; geol.) især i best. f., om
de ældste dannelser (stenmasser) ijordskorpen

(jf. -bjerg^. Johnstrup.JordbundensDannelse.
(1869).5. I nogle Lande træder denne
arkæiske Jordskorpe (Grundfjældet) højt
frem i Dagen, i andre ligger den dybt

under yngre Bjærgarter. Uss.

AlmGeol.82. JVJens.Br.282. -flade, en.

[I.4.3] (især mat.) flade, vandret plan, hvor-
paa en genstand, spec. en geometrisk figur,

hviler (mods. Sideflade^. Grund-Fladene af

begge disse Prismer. LTid.1739.443. En
cirkulær Kegle har en Cirkel til Grund-
flade. fifaZ.^ZJIJ. 745. ForstO. -foder, et.

[I.3.1] (efter eng. groundbait; fisk) foder

(af ringere kvalitet), der udstrøs paa bunden
behandles, overstryges (grundes); grunding 40 for at lokke fiskene til fiskepladsen (jf.

(2); grundmalinq. vAph.(1759). Hannover.
Tekn.376. 3) [1.4.5] farve(lag), der dækker
grunden af noget, og hvorpaa figurer ell.

andre farver fremtræder ; bund-, hovedfarve.
vAph.(1759). en Hue, der, saavidt de
smudsige Tilsætninger tillode at bestemme
Grundfarven deri, syntes at være grøn.
Hauch.VII.25. (vandfrøen er) et smukt
Dyr, hvis lys- eller olivengrønne Grund

-agn;. Krøyer.IIl.385. Fedders.FF.153. her-

til: -fodre, V. Sal.VII.1076. -fond, en,

et. kapital, fond (3.i), der danner grundlaget
for en virksomhed, et foretagende. LandbO.
11.410.

li (jf. I. Fond 3.2; billedl. Drachm.
FÆ.60. fælles historiske Minder . . dan-
ner Grundfondet for en Nationalfølelse.
VVed.H.47. -forbedre, v. (vist dannet
efter -forbedring; især i perf. part.) ^) (sj.)

farve er tegnet med sorte Pletter. Frem. 50 til -forbedring 1. MO. i Vinterens Løb
havde han .. faaet grundforbedret et stortDN.550. -fast, adj. (ænyd. d. s. (Arøboe.Da-

vidsPsalter.(1650).CXVIII.10), fsv. grund-
faster, oldn. grunnfastr; jf. -fæste) 1) som
ikke kan bevæges ell. flyttes. I.1) [1.3.2] f
om skib: som sidder fast paa en grund.
Moth.G276. 1.2) [1.4.1 og 7] (poet, højtid.)

om fundament olgn. : som ligger fuldstændig
fast, ikke giver efter; urokkelig. *een ævig
Grund-fast Food. BDiderichsøn.Friderichs-

Stykke af Gaardens tørre ÅgerinaLTk.Thyreg.
BB. III. 352. 2) til -forbedring 2. MO.
nogle Amtsraad grundforbedre, og andre
. . vedligeholde enkelte meget vigtige Bi-
vej e.Lan(?m.B.7.400. AndNx.PE.1.7. -for-
bedring, en. (jf. -forbedre;. 1) [I.l.i]

(landbr.) foranstaltning, der tilsigter at gøre

jordbunden bedre ell. i det hele taget at gøre
Berg. (1705). B4^. jf.: *Den Kirke -Sten 60 en landejendom mere rentabel. Ved blot
grundfaste,

|
Den Herre Jesus Krist,

De Bygningsmænd forkaste. SalmHj.267.3.
1.3) [I.4.1] (j^ir.) om ting: som er gjort fast
til grunden, saaledes at de ikke kan fjernes

(jf. mur-, nagelfast osv.). *ieg (vil) sælge
Dig

I
mig selv, som andet Grundfast.

Gjødske kan . . ingen varig Grundforbed-
ring trembrmges.Olufs.NyOec.1.62. Landb
0.11.410. undertiden vil (jord i bede og
rabatter) trænge til en . . Grundforbedring.
VortHj.IIl4.99. 2) [1.7] gennemgribende,
radikal forbedring, istandsættelse (især af



175 Ornndforestillini: g^rundig; 176

en vej). Lehm.IS.3a. Landeveies Grund-
forbedring og skadeligt Vands Afledning.

Schack.383. D&H. jf. (sj.): Grundforhed-
ringen af Guds Huus (Chr. VI afvig.).

2Krøn.2é.27. -forestilling:, en. (især fi-

los.) forestilling (6.2), fra hvilken en række

andre udgaar; oprindelig forestilling (jf. -be-

greb). Sibb.P.I.316. blot menneskeligt for-

staaet maa Grund-Forestillingen om hvad
Kjerlighed er væsentligen være fælles.

Kierk.IX.llO. Brandes.VlI.603. -form,
en. oprindelig form; hovedform. 1) i alm.

Tingenes Grundformer. 6^i6&.('ilfO.j. Men-
neskets organiske GTunåioTm.PMøll.1.358.
som glødende Skandinav betragtede (han)
Filosofien som en Grundform for Tyske-
riet. Brandes.XIII.516. Disse tre Legems-
dele (o: rod, stængel og blad) kaldes Plan-
tens morfologiske Grundformer. Warm.Bot.
125.

II (jf. Form sp. 66P^; nu næppe br.)

om ansigtsfo^'m. de store kjække Grund-
former i hans fiintdannede, af Alder og
Grandskning giennemfurede Ansigt. Iw^.

VS.I.é. sa.EM.1.21. 2)(jf Form 2.q; gram.)
adjektivers og adverbiers ikke gradbøjede

form (i mods. til de gradbøjede former: kom-
parativ, superlativ); positiv (jf. -trin^. Min
Bek.^*lsl895. Mikkels.SproglS.48. -fag:tig:-

hed, en. [1.1.8] (fagl.) fugtighed i jordbun-
den (jf -vand 1;. vAph.(1764). LandbO.II.
411. 1. 1 -fæste, et. flt. d. s. (jf II. -fæstej
{'undament; grundvold. vAph.(1759). MO.

I (jf. I. Fæste 1.2j overf.: fast, sikker stilling

ell. grundlag. Slange.ChrIV.16.
\\

(sj.) om
argumenter, beviser, som er (anses for at

være) uafviselige. Eendeel af Rigens Raad
• • begyndte at tale høyt om deres Magt
og Myndighed, som de ingenlunde ville

have forkrenket; De søgte med vidtløf-

tige, ja ivrige Grundfæste at udføre den
Ret de havde, samt viise hvad Leylighed
der gaves nu, til at befæste den meere
end den var. CPRothe.Mq.II.45. IL -fæ-
ste, V. vbs. -else (Holb.Ep.II.6. Horreb.II.
230. D&H.) ell. (nu næppe br.) -ning (Moth.
G276. MO.). [I.4.1] {ænyd. d. s.; jf. -fast)

1) (nu kun bibl.) bygge, anlægge paa en fast
grundvold; grunde (I.3.i). (huset) var grund-
fæstet paa en Klippe. Matth.7.25. perf.
part. som adj. (jf. I. grunde 6.1^; Moth.G276.
*eet høyt grundfæstet . . h2id.BDiderichsøn.
Friderich8-Berg.(1705).A4v.

|| (jf. I. grunde
8.1 slutn.) befæste (1). Hvor var du, der
jeg grundfæstede Jorden? Job.38.4. *Han
lærte Sol og Maane deres Veje,

|
Grund-

fæsted Jorden i det øde Rum. Grundtv.
PS.II.334. 2) (nu kun bibl.) d. s. s. I. grunde
8.2. Af de spædes og diendes Mund grund-
fæstede du en Magt . . for at standse
Fjenden.P8.8..9. Roms Grundfæstelse.v^lj/i.
(1764). Ing.RSE.VII.215. Z) (især poet. ell.

højtid.) overf. anv. af bet. 1 (og 2): fundere
(1.8); grunde (I.8.3); befæste (3). Slange.Chr
IV.521. Ærlighed i Omgang og Trofasthed
i Ord, det grundfæster Mandens Hæder.
Mall.SgH.454. Der ere Helte . . som grund-

fæste (rigets) Magt. Mynst.Mall.4. Deres
ærværdige Onkel, som ønsker at grund-
fæste Deres Lykke førend sin salige Hen-
fart, har bevæget mig til at bifalde en
Forening. Oversk.1.426. S&B. (bibl.) m. h. t.

person: al Naadens Gud . . han selv be-
rede, styrke, bekræfte, grundfæste Ederl
lPet.5.10.

II refl.: vinde en sikker, stærk stil-

ling; sætte sig fast. *med Heltemod (han)
10

I

Grundfæsted sig udi sit eget Rige.Oehl.
AV.39. under hans . . Efterfølgere grund-
fæstede sig den nuværende . . Frihed.
Goldschm.NSM.I.18. || især (ogs. i mere for-
melt spr.) i part. grundfæstet brugt som
adj.: fast; urokkelig; befæstet. *Guds Mis-
kundhed alene

|
Grundfæstet staar i Evig-

hed.Brandt.(SalmHj.l2.4). Nu spillede for-

sorne Tankers Krydsild over hans Sind;
den tog alle grundfæstede Principer med

20 i sin vilde Leg. Schand.AE.190. en Kunst-
ner af grundfæstet Verdensry. JLange.I.
128. (bibl.) om person: rodfæstede og grund-
fæstede i Kierlighed. Ephes.3.18. -g:od,
adj. [1.7] {ænyd. d. s. (DGram7nat.II.307);
nu 1. br. uden for dial., jf: „Nu kun i Tale-
spr.^ Levin.) især om person: helt igennem
god; hjertensgod; ejegod, hånd er forvissed
om, at Gud er til, samt at hånd er almeg-
tig, alvidende og grundgoed. LTid.1730.

30 630. (han) var min grundgode Yen. Prahl.

AH.IV.190. Hans Helt er for grundgod
til at kunne lade sig henrive til det Yder-
ste af L\densk2ib.Brandes.IlI.565. Feilb.

||

(sj.) i anden anv. jeg har (lagt) Danmarks
grundgode Sag (i) Guds Haand. Grundtv.
Dansk.III.207. -graver, en. [I.4.i] person
(arbejdsmand), der graver grunde ud, er

beskæftiget med grundgravning. VSO. MO.
D&H. -g^raTiiing;, en. [I.4.i] udgravning

40 af en byggegrund før den egl. fundamente-
ring. MO. D&H. -haar, et. [1.4.5] (især

zool.) i flt., om de blødere, finere haar hos

pattedyr, der sidder under dækhaarene; bund-
haar; uldhaar. Aller.11.551. Hannover. Teks-
til.I.30. -harmoni, en. J^ d. s. s. -akkord.
MusikL.(1801).106. MusikL.L300. -herre,
en. [I.I.2] (nu næppe br.) grundejer; især:

godsejer, jorddrot (i forhold til sine fæstere^

husmænd osv.). Moth.G277. Naar . . Grund-
50 herren ikke selv vil dyrke (o : drive) et

Biergverk.Schytte.IR.IL167. som Grund-
herre var det hans . . Kald at udbrede Op-
lysning og Velstand iblandt sine frie Bøn-
der. Sams.(Rahb.Min.l790.IV.298). VSO.
MO. -hng^, et. det første (og paa tinfile

eneste) „hug" (system af parallelle indsnit)

paa en fil. Wagn.Tekn.219. Hannover. Tekn.
266. -høvl, en. [1.2] ['gron- ell. (snedk.)

'grond-] (ogs. skrevet Qrun(d)t-. OrdbS. Feilb.).

60 {efter ty. grundhobel; jf. I. grunde 1 ; snedk.)

høvl m. krumme vanger, hvormed ujævnheder
olgn. i (bunden af) grater fjernes; grundjæm.
Wagn.Tekn.498. PolitiE.Ko8terbUVil924.3.
sp.l.

fi^rundifi:, adj. ['grondi] Høysg.AG.17.
adv. -i ell d. s. ell. (f) -en (LTid.1736.576,
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Graah.PTJI.226. VSO.). (ænyd. grunåis,
grunnig (i bet 1 og S); afl. af I. Grund;
jf. grundelig)

!) t til I. Grund 4.2: til grund liggende;
vigtig; betydningsfuld; fundamental.
R. har i adskillige Forsamlinger . . forklaret
det vigtigste og grundigste af hvad af

nye Opdagelser indtil vore Tider er bleven
bekiendt.iTidJ750.655. vAph.(1759).I.4?l.
der gives . . en dyb og grundig Forkeert-
hed i Menneskelivet. Hauch.MaastrichtaBe-
leiring.(1832).v.

2) (til I. Grund 5.8-4, men m. tilknytning
til II. grunde; nu næppe br.) om antagelse,

paastand, udtalelse olgn.: som har det for-
nødne grundlag, som gode grunde taler for;
velbegrundet; forstandig; fornuftig;
gennemtænkt; rigtig; ogs.: rimelig;
sandsynlig. Hvorfore skulde Fanden
gaae de Store og Ugudelige Stæder forbi
og sætte sig ned udi Lapland, hvor der
er kun en Haand fuld af Folk at forføre,

ikke uden at man vilde sige, at saasom
hånd er gloend heed, saa vil han helst
være i Finmarken, for at kiøle sig, hvilken
Objection dog er meere artig end grxm-
åig. Holb.Hex.IV.7. (hans) grundige Tale.
sa.Er.V.5. jeg (vil) raade Dem, at De
hente først nogle grundige Beviis af en
anden Moral, end den, som De hidindtil
have lært, for at besvare alle de Indven-
dinger, som Hun vil giøre Bem.JSneed.
11.142. „Jeg maa tilstaa, at dersom din
Mistanke er grundet —" — „Dersom den er
grundet . . Jo nølere jeg tænker efter, desto
grundigere bliver altid min Mistanke."
Ew.(1914).L299. *jeg tidt har . . grundet

|
Og

speculeret paa, hvi næsten Alt
|
Paa Lan-

det imod Staden synes galt . .
|
En grun-

dig Aarsag har jeg ikke fundet. Erz 1.4.

Et grundigt (vel giennemtænkt) Skrift.

KO.
||
som adv. Printzen svarede færdig,

grundig og tydelig.Luxd.Dagb.1.393. bevise
gr\inåigen.vAph.(1759).I.946. prædike vel
og grundigt. sa.(1772).II.463.

\\
(sj.) m.

overgang tu bet. 3.1, om ansigtsudtryk, op-
førsel olgn.: som vidner om, beror paa for-
standige overvejelser; fornuftig; lærd;
tænksom. Det er saa en gammel stræg
af visse dosmere, der intet forstaar, og
derfor giør sig en grundig mine, og
tier, naar jeg eller andre lærde Folk er
tilstæde; Da de dog med ald deres grun-
den ikke tenker meer end en Hæst eller

et Faar. Holb.GW.(1724).15sc. sa.Arab.lsc.

3) til I. Grund (4.6 og) 7. 3.1) som søger
at blive helt færdig med noget, ell. (især)
som ønsker, arbejder paa at naa fuldstændig
indsigt i noget; dybtgaaende; nøjagtig;
omhyggelig, de Tydske . . have for-

hvervet dem Navn af den grundigste
Nation i Europa. JSneed.I1.411. Han er
grundig i sin Videnskab. VSO. En grundig
Lærd. MO. Rasks grundige Natur lod ham
ikke nøjes med halve Oplysninger. VDahle-
rup.(PE:ans.III.1020).

i|
som vidner om.

beror paa denne egenskab, grundig Lærdom.
vAph.(1759).L882. En meget lærd Bog,
skrevet tillige med stor vidd og Skiøn-
somhed og opfyldt med grundige, men
undertiden dristige Tanker. LMa'd.i)a^&.I.
478. der er ingen grundig Kundskab, der
kan vindes ved Leeg. Mynst.Tale.(1843).14.
(han skriver) grundige Kunstcritiker i

vore meest yndede Blade. Heib.Poet.VI.
10 177. grundig D3innelse.HBegtr.DF.III.39.
en grundig undersøgelse

i || som adv. Hånd
var Erke-Bisp udi Trapezundt, og har me-
fet grundigen tracteret den Materie. Holb.
'ern.III.4. man (kan snarere) lære sit eget

Sprog grundig end et fremmed. Høysg.
AG.Fort.3. *han saa grundig alting veed,

|

At selv til Bunds i Kjærlighed
|
Ser

klart hans Forsyns-Øje. Grundtv.SS.III.
431. Man maa netop forstaae et Sprog

20 grundigt, for at kunne udtrykke sig deri
med den fornødne Korthed. Heib.Poet.VI.
52. (han) talte og lærte . . grundigt (1819:
med Indsigt; om Jesus. ApG.18.25(1907).
han gjorde arbejdet meget grundigt

i

D&H. m. forstærkende bet., dels: paa en
virkningsfuld maade; eftertrykkeligt.
Han overtydede mig meget snart og meget
grundigt om min Ubesindighed i denne
Fald. Ew.(1914).IV.235. jeg sagde ham

30 grundigt besked (o: gav ham en alvorlig
irettesættelse, overhaling)

\
dels: i høj grad.

der var næsten kun bedt gamle damer
til fødselsdagen; jeg kedede mig grun-
digt

i
3.2) om handling, forhold: af gen-

nemgribende, afgjort virkning ell. na-
tur; absolut; ubetinget; radikal. *Kien-
der eders store Vaade

| I en grundig
Ydmyghed. Brors.165. har han ikke lovet
og tilsvoret sin Elskede denne grundige

^ Taushed, denne mageløse Fatning. Heib.
Poet.X.48. Selvmords-Farsoten . . er en
af Formerne, den fornegtende og den
grundigste (Brandes.E.87 : den mest radi-
calej, for Personlighedens Frigørelse.
Brandes.IV.63. en grundig Udbedring,
Helbredelse. DÆlf. || som adv.: til gavns;
fuldstændigt; fuldkomment; fuldtud.
*Din Siel du grundig ned i mig (o : Jesus)
skal senke.Brors.178. *dem, jeg dog altid

50 grundig har foragtet. JakKnu.Va.15. foran
adj. og adv.: den Patience, der udkræves,
til at blive grundig og tilgavns lærd.
Gram.Breve.46. den Tid er forhaabenlig
grundigt forbi, da man . . ringeagtede
ham som enYioiT^oet.Brandes.IIi.176. 3.3)

(nu næppe br.) som ikke blot tilsyneladende,

men helt igennem (i bmid og grund) har en
vis beskaffenhed ell. betydning; som duer,

er fyldestgørende
,
fuldt ud tilfredsstillende;

fi^ virkelig; reel; ordentlig; solid, skal
mand . . kalde dend meest fornem, der
nyder grundigst Ære, er en riig Handverks-
mand altid fornemmere end en fattig

Signør. Holb.HP.II.9. vAph.(1759).
fl

(sj.)

om noget konkr.: dygtig; ordentlig. Ikke
en æriig Oxesteeg; Ingen grundig Skinke

VII. Rentrykt "/lo 1924
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Fasting.PJIIJ.64. Gud være lovet, vi har
naaet Herberget, at man kan faae sig . .

lidt Grundigt for Tsmden. FJIIan8.PS.I.
299.
Grandig^-hed, en. især: 1) (nu næppe

hr.) til grundig 2. disse Discourser ere

holdte for lærde og forstandige Tilhørere,

der vidste, hvad Grundighed betydde.
LTid.1737.656. (han) blev overrasket af

denne sidste Bemærkning. Om dens Grun-
dighed blev han imidlertid temmelig over-

beviist. Gylh.IX.93. jf. grundig 2 slutn.:

de (viste) megen Grundighed, Aabenhier-
tighed og Levemaade. FrSneed.1.481. 2)

til grundig 3, især 3.1. VSO. MO. han gik
til værks med den største grundighed

\

S -vis, adv. [2] med gode, rimelige grunde

;

fornuftigvis. Nogle Aaringers heldig Fangst
. . havde bragt Tanken hen først paa
Bekvemmelighed og Hygge, hvortil der
grundigvis intet er at sige, men dernæst
paa et vist Vellevnet, som de meget
gamle Fiskere rystede paa Hovedet af.

Drachm.STL.14.
Orånding:, sn. (sj. Grundning. BOlsen.

Farvebog.(1858).84). fit. -er. (især mal.) til

I. grunde 4. 1) som vbs.: grundering (1).

VSO. For at fylde Træets Porer, pudses
med Pimpstenstøv i en Pose. Naar Po-
rerne ere dækkede, er den første Pole-
ring, Grundingen, endt. Wagn.Tekn.548.
Oliemaling paastryges sædvanlig i flere

Lag, og det første Lags, Grundfarvens,
Paastrygning kaldes Grundingen. B^a7iwo-

ver.Tekn.376.
||
(nu næppe hr.; jf. I. Grund

4.4 slutn., grundere slutn ) hehandling af
kobherplade olgn. før ætsningen; sml. Grund-
ningsjærn (o: instrument til kobherstik-

ning). Funke.(1801).III.397. 2) konkr.: det

(ell. de) første lag (af farve), hvormed en
flade overstryges, behandles (jf. I. Grund
4.4, Grundfarve 2, Grundmaling^. Før man
begynder at male, maa Fladen, naar Grun-
dingen er tør, kittes i alle Revner og
Ujævnheder. Haandgern.556.
Orand-is, en. [I.3.i] (fagl.) is, som

sætter sig fast paa hunden af vandløb (uden
at overfladen er tilfrosset); bundis. MO.
SaVXlI.513.

II
(nu næppe hr., jf. dog Feilh.)

om fast ismasse, der naar (næsten) helt ned
til hunden af et (bundfrossent) vandløb. *Tø-
vinden over Havet foer

|
. . den sønder-

brød Skove med Kæmpekast,
|
og Søens

og Strømmenes Grundiis brast. Oehl.Bidr.
1.324. FrSchmidt.D.50. -jord, en. iefter
ty. grunderde; gengivelse af nylat. terra
prima ell. primitiva; foræld.) jordart i

„usammensat" form, der betragtedes som et

element ell. grundstof. Flinten har muelig
sin Oprindelse og Grund-Jord af Krit-
Steen og Kride. SAbildgaard.StevensKlint.
(1759).25. Ørst.V.lO.'Særn, et. [1.2] ['gron-
eU. (snedk.) 'grond-] (snedk.) d. s. s. -høvl.
Sal.*X.177. GJ -klanic, en. (jf -lyd, -tone;,
den jydske Grundklang i (hans stemme).
Schand.TF.11.71. hUledl.: Sammenstemning

af det Endelige
|
Med Evighedens Grund-

klang i hans Bryst. Bagges. V. 99. MO.
-kiog:, adj. [1.7] (sj.) meget klog. Moth.Q
277. HCAnd.X.356. jf -lære: (jeg) drømte
om en Visdom (Grundkløgt), uafhængig
af Kristus. Grundtv.PS.I.140. -knogle,
en. [I.4.S] (anat.) d. s. s. -ledstykke. Arb.
forsikr. 1907. Bilagl. 22. -komisk, adi.

[1.7] helt igennem, komplet komisk; urkomisk.
10 Kierk.VlI.383. den lystige Næse og Galop-
Øjnene kappedes om at give Ansigtet et
grundkomisk Fræg.JakSchmidt.SP.72. hin
Blanding af Poliskhed og Dumhed, hin
keitede Raskhed, hvormed Pjerrot bliver
til en grundkomisk Person. Davids.KK.69.
-kralx, en. dels (naturv., foræld.) kraft,
hvorpaa al anden kraft (alle andre kræfter)
beror, dels (^, 1. hr.) om en tings (en per-
sons) væsentligste, vigtigste kraft. Da var

20 Staten svækket indtil ind i dens Grund-
kræfter. MaZZ.JKr.^. *hver en Grundkraft
(lystrer) vort (o: gudernes) Bud. Oehl.BG.
166. sandsynligviis findes der idethøieste
to Grundstoffer, ja det er vel endog ikke
umuligt, at der i hele Naturen kun findes
een Grundkraft og eet Grundstof . A7idres.

Klitf.iv. (Leonardo da Vinci) indbefatter
i sig ligesom i en glødende Kærne hele
Grundkraften i den moderne Kultur.Jian-

30 ge.n.262. -lag, et. [L4.i] [-|la-'q, -(i)laq]

flt. (1. hr.) d. s. (Ørst.(MO.)). (vist efter ty.

grundlage; egl. gengivelse «/" Basis, Funda-
ment) hvad der ligger underst, ligger til

grund. 1) (nu 1. hr.; jf. dog Feilh.) i egl. bet:
det underste lag af noget; især: underlag,
hvorpaa noget hviler; grund (I.4.i); funda-
ment (1). vAph.(1759). Rundt omkring ved
Bredden var den hele Sø besat med Siv
og Moserør, som voksede paa et upaalide-

40 lifft Grundlag. En letfodet Karl kunde
til Nød løbe hen over den tynde Skorpe.
PMøll.I.370. et Hjul var lagt paa Gavlen,
som Grundlag for Reden, men der kom
ingen Stork. HCAnd.Xn.329. den Guld-
plade, som blev nedlagt i (Frihedsstøttens)

Grundlag 1791. CKoch.FF.42. jf (spøg.):

*Hans tynde Skoe, hvis svage Grundlag
rokker,

|
Saa han til Slutning halv paa

Hosesokker |
. . gjennem Dandsen skred.

50 PalM.(1909).II.75.
\\ (jf I. Grund 4.5; om

det underste haarlag i pattedyrenes skind (jf.

Grundhaar;. Sal.XIl.84. 2) overf.: basis;

forudsætning (3) ;
fundament (2) ;

grund (1.4.2).

Leth.(1800). Grundvolden, hvorpaa Zoro-
aster byggede den Lære (har) længe før

ham . . været Grundlaget næsten for alle

. . asiatiske Nationers Religioner. Molb.F.
177. Nødvendigheden er det Grundlag,
hvorpaa Friheden ene kan støtte sig.Hauch.

60 Tale.ll. Som bekendt kan intet Dyreliv
trives uden Planter som Grundlag, i^rew.

DN.114. paa grundlag af, om udgangs-
punktet for en hehandling af et vist emne,
begrundelsen for ell. motivet til en vis hand-
ling : paa basis af. et naturtro Billede fra

Østen (o: i et digt)^ udført paa Grundlag
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af engelsk lagttagelsesaand.jBraw^Zes. F.556.
Kollegiet . . affatter (ikke) sine Indstillin-

ger alene paa Grundlag af et omdis-
putabelt Anciennitetsprincip. Det kgl.Sund-
hedskollegium 1901—1907. (1907). 35.

|| (nu
næppe hr.) om forudsætninger (naturlige an-
læg) ell. begyndelsesgrunde, der er nødvendige
for et vist studium (jf. Element 3, I. Grund
4.2 slutn.). Leth.(1800). Han lod dem (o:

de boglige kunster) altsaa ligge for Andre,
der havde mere Lyst, og selv i de første
Grundlag dreev han det ikke synderligt
viåt.WinthJX.5. -led, et. 1) [1.4.3] (anat.)

fingerled (taaled), der forbinder mellemhaands-
benet (mellemfodsbenet) m. fingerens (taaens)
grundknogle; ogs. d. s. s. Grundledstykke.
Venstre Tommel er stiv i Yder- og Grund-
led.Arb.forsikr.l907.BilagI.13. 2) [1.4.2] spec.

(gram.): sætningsled, der angiver den per-
son, ting ell. det begreb, hvorom sætningens
indhold (prædikatet) udsiges; subjekt (jf.
Grundord 1). MinBek.^*hl895. Omsagnsled
til Grundleddet (Prædikatsnomen til Sub-
jektet). Mikkels. SproglS.80. -ledstykke,
et. [1.4.3] (anat.) knogle (Udstykke) i fingre
(og tæer), der sidder nærmest ved mellem-
haandsbenet og bevæges i grundleddet; grund-
knogle Cj/". Grundstykke 2.-^). SaUyiII.62.
-leje, en. [I.I.2] (1. br.) afgift, som svares
til den, hvis grund man har i leje (jf. -rente
2). Holb.DNB.167. 4 Rdlr. aarlig Grund-
leje for en . . ExeTceerplads. ResoUMB.)
^^U1782. D&H.
^randlig, adj. se grundelig.
Grund-ligning;, en. (mat., nu næppe

br.) ligning i den til løsning forelagte form
(fx. inden den er bragt paa hel ell. rational

form) ; oprindelig ligning. Sibb.(MO.). Meyer.
358.
Ornndling, en. ['gronlei|] (f Grynd-

ling. Rahb.E.L127. jf Gryntlin g.LLind-
holm. Fiskeren. (1859). 35. (dial. :) Grølling.
Naturhist.Tidsskr.3B.XIL(1879).84. SaUX.
283). fit. -er. {ænyd. grund-, grynd-, grøn-
ling; efter ty. griindling; til I. Grund 3.i, jf.
oldn. grunnungr, bundfisk, torsk) Jf mindre
karpefisk af grundlingslægten (Gobio), der
lever i søer og bække og holder sig ved bunden;
især om almindelig grundling, Gobio fiu-
viatilis. Moth.G2 79. smaa Fisk, saasom
Foreller, Grundlinger, Skaller, Krebs o. dl.

Werfel.Fiskerb.2. Grundlingen er i vore
Vande næppe større end 4—6 Tommer.
Frem. DN. 518.

\\
(dial.) om alm. smerling,

Cobitis barbatula. Krøyer. III. 541 („Egnen
om Fredericia").

Grrnnd-linie, en. [1.4.2-8] \)(isærgeom.)
den vigtigste (underste linie) i en figur; ho-

vedlinie (jf Basis 3;. Leth.(1800). VSO.
S&B. i forsk. spec. anv. (jf. D&H.), dels

om den side i en ligebenet trekant, der ligger

over for topvinklen, og som forbinder „benene"
(Saxtorph.F.60. Sal.^XV.801), dels om den
side i et parallelogram ell. en trekant, hvor-
paa højden nedfældes (SaUX.177). jf.: (ten-

nisbanen) har Form som et Rektangel.

De 2 længste Grænselinier, de ydre Side-
linier, ere 24 m., de 2 korteste. Grund-
linierne, ere 11 m. lange. Gymn.II.105.

j[
(skræd.:) Opstillingen af Grundlinierne (t

et mønster) til Ridebenklæder er nøjagtig
den samme som til almindelige Benklæder.
Skrædderbogen. (1922). 16. 2) CP hovedlinie;

grundtræk. (Taine) elskede de store Grund-
linjer i Alt. Hans dybeste Hang var Hanget

10 til at simpliiicere.Brandes.VIi.58. -liste,
en. spec. (emb.): fortegnelse, der dannergrund-
laget for udtagelsen af nævninger ved at

indeholde et vist antal folketingsvælgere, der
anses egnede til nævningehvervet. LovNr.90
^^/d916.§74.
Ornnd-lov, en. {til I. Grund 4.2; egl

gengivelse af Fundamentallov) 1) vigtig,

grundlæggende lov; især: lov, der ordner et

samfunds (en stats) forfatning, og som regel

20 ikke kan ændres, ell. som er særlig beskyttet

mod ændringer ; ofte: forfatning; konsti-
tution (jf. Grundvoldslov u. Grundvold 2);

i best. f. nu især om Danmarks forfatnings-
lov af Ve 1849 (junigrundloven), ændret ^Vt

1866 (den reviderede grundlov, juligrund-
loven) og Ve 1915. en Overtræder af Sta-

dens Grund-Love. Holb. Ep. III. 114. Dan-
marks Riges Grund Lov det er den saa
kaldede Souveraine Konge -Lov . . paa

30 nye oplagt ved C. Peter Rothe, (bogtitel.

1756). han havde, ifølge Norges Grundlov,
fuldgyldig Arveret til Thronen. Jn^. Dlf.
12. Danmarks Riges Grundlov.Lov^/6l849.
*Blandt Bytorvets Linde staar Grundlovens
Giver (o: Fr. VII).Bergstedt.II.31. \\ i videre

anv., om de fundamentale bestemmelser for
en institution, en forening osv. Grund- og
Fundamental-Loven i dette Selskab.Eilsch.
Philhist.23. Octroy for Nationalbanken.1818.

40 5. (kirkeordinansen 1537) blev for Frem-
tiden den danske og norske Kirkes Grund-
lov. Ai)Jør^.iV^ir.7.5^6. 2) (D overf.anv.af
bet. 1. (han) holder sig de tvende For-
standens og Villiens Grund -Love efter-

retlig.Eilsch.Philhist.62. Modsætningsloven
er een af Naturens store Grundlove. jØrsf.

III.132. Niebelungenlieds-Verset er uden
at der gøres nogensomhelst Vold paa dets
Væsen og Grundlov et af de mangfoldigste

50 som gives. Brandes.II.53. Al Tale om en
ond Natur er en Fornægtelse af Moralens
og Psykologiens Grundlove. Krarup.L.301.
GrrundloT(s)-, i ssgr. (uden for ssg.

grundlovgivende er Grundlovs- nu den
alm. form) til Grundlov 1 ; fx. (foruden de

ndf.medtagne) Grundlovs-hrudy-iorsindrin^,
-stridig, -tro, -ændring, grundlov-gi-
vende, part. adj. i forb. som: den grund-
lovgivende Rigsforsamling (o: den forsam-

60 Ung, der gavjunigrundlovenhEHenrichs.MF.
1.59. jf.HjælpeO. grundlovlig, adj. (nu
sj.) adj. til Grundlov 1 (jf. grundlovsmæs-
sig). Forslaget om at giennemføre den
grundlovlige Troesfrihed i hele Borger-
livet. Grundtv.Dansk.lv.100. det ulovlige
Ord „Daneting" i Stedet for det grund-

12"
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lovlige „Rigsåa.g''. Hø7'up.L210. g^rnnd-
lov-mæssig;, adj. se grundlovsmæssig.
Omndlovs-dag;, en. især i best. f. : dagen

for junigrundlove^is givelse p/e). FruHeib.
B.IL90. MinSkr.NrMV31897. -fest, en.

fest (2) i anledning af grundlovsdagen. Min
Skr.Nr.65'/sl897. -forher, et. (jur.) for-

hør, der if. grundlovens § 78 inden 24 timer

skal afholdes over enhver anholdt. Bergs.FM.
88. SaUX.177. -mæssig:, adj. (nu sj.

grundlov-. Hjort.Valg.lS. Hørup. II. 162).

især om rettighed: hjemlet ved grundloven

O/, grundloviig;. Hjort.NBl.9. Tal frit ud I

eJeg respekterer Ytringsfriheden . .1 Det
er en grundlovsmæssig Rettighed. Schand.
IF.261. efter at grundlovsmæssig Opløs-
ning af Rigsdagen har fundet Steå.Grundl.
(191o).Midlertid.Best.§l.

Orand-lnft, en. [1.1.3 ell. 4.i] (fagl.)

. . antage altid en liden Deel Materie, som
den første Stof og Grundlægning til Jor-
aen.Kraft.VF.3Sl. smst.166. \ -læk, en.

[I.S.i] læk (hul, utæthed), gennem hvilken

vandet kan trænge ind i et fartøj, saa dette

synker, vi har boret Grundlæk — vi kan
løsne Jer en Planke med et eneste Ryk.
Ing.KE.II.108. -lærd, adj. [1.7] (nu 1. br.)

som har grundige kundskaber; meget lærd
10 (jf. sprænglærd;. Moth.G277. Din Broer

har gaaet i Tanker, som grundlærde Folk
gierne plejer. Holb. Er. IL 5. Magnussens
grundlærde Undersøgelser over Eddalæ-
rens Oprindelse. Ørst. VIII. 69. D., den
grundlærde Udgiver af saa mange Shake-
speare-Quarto'er. Brandes.IX. 170. -lær-
dom, en. 1) t det at være grundlærd.Holb.
Ep.V.^9. 2) (nu næppe br.) d. s. s. -lære.

Holb.Ep.I1.129. Det første (kapitel) inde-

luft (luftarter), som findes i jordlagene oven 20 holder de astronomiske Grundlærdommer.
over grundvandet, og som ofte er giftig. Pa-
num.84. Gnudtzm.Husb.102. f -Ing^e, en.

[1.2] d. s. s. -tap 1. vAph.(1759). -lyd, en.

(nu næppe br.). 1) (jf. -klang, -tone) om
tone. MO. 2) om sproglyd, endeel Lærde
. . tænke sig hine Følelsesord . . som de
ældste og mest enkelte Grundlyd i ethvert
Smog. Molb.NTidsskr.IV.602. -lægse, v.

f1.4.1] vbs. -else (StBille.Gal.III.69. KvBl.

grundlagd (Suso.192)) t) (nu sj.) d. s. s.

I. grunde 3.i. MO. D&H.
||

part. grund-
lagt som adj.: anbragt, hvilende paa et (fast,

sikkert) grundlag. Moth.G277. Hauch.V.46.
en kostelig Hjørnesteen, fast grundlagt
(Chr.VI: ginnået). Es.28.16. 2) d.s.s.l.
grunde 3.2. han (var) betænkt paa at grund-
lægge og fremelske S]!Lo\eT.Mall.SA.4. som
Kritiker var han en Aand, der har sat

Tidsskel, en af dem, der
en KMnsi2irt.Brandes.VI.269. jeg
sige det, som har været skjult fra Verdens
Grundlæggelse (1819: Grnnåvo\å). Matth.
13.35(1907). forretningen er grundlagt i

1872
i jl

part. grundlæggende som adj.:

Hl grund liggende; fundamental; vigtig, det
grundlæggende i den kristne Tro. D&H.
asks prisskrift er grundlæggende i den

nordiske filologi
j -lægger, en. (især CP j

L Tid. 1743.151. den Grundlærdom, paa
hvilken vor Christendom hviler. Mynst.
Betr.I.154. || metafysik. Grundlærdommen
eller Metaphysica; hvori afhandles Onto-
logien eller Hoved-Videnskaben, og Cos-
mologien eller den almindelige Lærdom
om Yeråen. L Tid. 1742. 386. -lære, en.

(nu næppe br.) læresætning, der er grund-
laget for en videnskab osv.; ogs.: indbegrebet

^Iil913.1.sp.2) ell. -ning (s. d.). {glda. (part.) 30 af en videnskabs vigtigste læresætninger. Det
3die Hoved-Stykke .. begriber i sig Hy-
draulikens Grund -Lære. LTid. 1738. 239.
VSO. MO.

II
(dannet af Eilsch.) om meta-

fysikken ell. spec. den del af metafysikken,
der omhandler tingenes grundegenskaber, deres

egentlige væsen; ontologi. Eilsch. Term. 35.

sa.Philhist.38. -Ian, en. (især emb.). For
Tjenestemænd, hvis Grundløn og Alders-
tillæg tilsammen er indtil 1449 Kr., ud-

. . grundlægger 40 gør Konjunkturtillægget 60 pCt. af Løn-
69. jeg vil ud- nen.LovNr.489'^hl919:§99. -las, adj. (glda.

d. s. i bet. 1 (MO.)) t) [1.2 ell. 3.i] (nu næppe
br.) saa dyb, at man ikke kan naa bunden;
bundløs (2). Grundløst Dyb. vAph.(1764).
billedl.: *I et grundløst Mulm forsvinde

|

Hvert et Glimt, som trøster mig.Ew.(1914).
III.116. smst.261. *de Lærde sig forvilde

|

I et Ocean af Tanker,
|
Som paa grund-

løs Dybde vanker.In^./S'É.^S. || overf.: græn-
til -lægge 2: opretter; skaber; stifter. Slottets 50 sehs; uendelig; bundløs (2.2). *(Jesu) Grund

Grundlægger. ilft/n8lFr6.5. Den holland-
ske Literaturs Grundlægger, Just van Von-
del. ^rawdes.ZZ.^^/. den Stad, som har fast

Grundvold, hvis Bygmester og Grundlæg-
ger (1819: Forarbeider; er Gud.He6r.ii.
10(1907). -lægning, en. (nu 1. br.) vbs. til

-lægge. 1) fi7 -lægge 1: fundering; funda-
mentering. VSO. MO. Landbo.II.408. 2)
til -lægge 2. I Underviisning bør der især

løse Kierlighed, ^rors.5. *Din grundløse
Miskundhed! TAaar.E)S.549.

||
(sj.) om per-

son: som ikke lader sig gennemskue; uud-
grundelig; ogs.: underfundig; lumsk (jf. bund-
løs sp.l24''V' Leth.(1800). 2) [1.6.3] især

om beskyldning, formodning: som savner det

rette grundlag; ugrundet; uberettiget; falsk.

VSO. den grundløseste Usandhed.C^emA.
V1I.99. denne Mistanke er fuldstændig

sees paa den rette Grundlægning. VSO. 60 grundløs. Der er ikke Skygge af Sand
han kunde begive sig til eget Land, hvor
hans Nærværelse var . . nødvendig til

Grundlægning af de ærgjerrige Planer,
der satte alle hans Sjæleevner i Virksom-
heå.Blich.(1833).IV.113. MO.

\\
fm.konkr.

bet.: grundlag (2); begyndelse. AUe Vilde

hed deri. Ho8tr.US.III.l. (naar patienterne

bliver) mistænksomme, kunne de frem-
komme med grundløse Beskyldninger, f.

Ex. om at deres Medpatienter gjøre Nar
af dem. KPont. Psychiatr. 1. 162. (sj.) som
adv.: uden grund, inhumane Arbejdskø-
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bere, der mere eller mindre grundløst af-

skediger Arbejdere. DagNyh.^lzl909.1.sp.2.

II
(sj.) uvirkelig; indbildt. *I Drømme ham

smigrer et Gøglespil | af Syner, som føre
med sig grundløse Glæder;

|
thi grundløs

er den Fryd Indbildning tryller frem. PO
Brøndst. Overs, afÆschylos: Orestias.(1844).

18. -maling:, en. [1.4.4] (fagh). 1) grun-
ding (1); grimdering. BerlTid.''U1924.M.3.
sp.l. 2) d. s. s. -farve 2. Sdieller. MarO.
-mur, en. {dannet til -muret; især bygn.)
mur, som helt igennem er af (mur)sten; ogs.

(jf. I. Grund 4.i; sjældnere) om stærk, solid

mur, der danner fundament for et bygnings-
værk. Moth.G277. Omkostningerne ved at

opføre et Huus af stampet Jord og et af

Grundmur. Olufs.NyOec.1.41. *ned maa I

styrte eders stolte Ridderhuus,
|
Og lade

Plougen vandre over Grundmurens Gruus.
Whith.YI.201. Empirehuse af Grundmur.
Trap.*V.315. (sj.) gen. ent. brugt som adj.:

grundmuret. *Grundmuurs Huse. PalM.V.
137.

II
billedl., om hvad der er solidt, sikkert.

Fallit? . . Huset Jackson & Watt fallit?

Grundmuur . . reen Grundmuur, god for

ethvert Beløb! Nei, det er det ikke.-Ber^s.

PP.432. -mure, v. [-jmu-ra] (dannet af
-mur, -muret m. tilknytning til I. Grund 4.i)

bygge op fra grunden af; bygge solidt; ogs.

:

underbygge; vist kun i billedl. udtr. (han)
skulde tH Møde imorgen for at støtte en
Rigsdagsmand, skulde iovermorgen under-
grave en Jernbane, næste Dag grundmure
en Vælgerforening. i)rac/im.1 7.509. dette
at købe sig eller bygge sig et Hus . . er
den vigtigste, centrale Begivenhed . . Det
er en religiøs Pligt, man opfylder overfor
sine Efterkommere, idet man saaledes so-

cialt og økonomisk grundmurer Slægten.
YVed.BB.58.

\\ (jf ndf. 1. 55; sj.; spøg.) Men-
nesker, (som) grundmure sig selv (o: stiller,

sætter sig urørligt fast) for et Spejl. P4
Heib.US.5. -muret, adj. [1.7] [-|mu?raq

(f grande-. Sort. (SamlDanske Vers.^ VI.154)).
{ænyd. d. s.; jf. -mur, -mure) 1) om byg-
ningsværk: af grundmur; ogs.: solidt under-
bygget; forsvarligt bygget. Holb.Berg.37.
(Fr. IV lod) bygge og oprætte 240 Grund-
muurede Skoler. Borrebye.TF.640. Schand.
BS.194. (han havde) tænkt, at hans Slægt
ud gennem alle Tider vilde blomstre rig
og mægtig, som i Kong Chr. den Femtes
Dage, at dens grundmurede Huse state-

lige og store vilde bestaa. ORungStjaalne
Masker.(1923).21.

\\ (jf. ovf. 1. 40; sj.) i sam-
menligning, han (blev) staaende soin grund-
muret („rodfæstet") til GuUet.Oehl.XXVII.
262. II (nu næppe br.) billedl, i spøg. udtr.

som grundmuret paryk, paryk med flere

rader stive bukler om baghovedet.Blich.(1920).

VII.97. en kulsort Paryk — ikke af de

f
rundmurede, men af dem med een Buk-
el eller Valk trindt neden om — skjulte

ganske hans HsLB.T.smst.X.69. HistTidsskr.
4B.III.65. jf.: en uendelig Paryk med en
næsten lige saa uhyre grundmuret Haar

Frisur. Bagges.L.1.69. 2) overf.: som man
trygt kan bygge paa; som ikke lader sig rokke;
solid; funderet; urokkelig; ofte m. rent for-
stærkende bet. til betegnelse af en høj grad.
Hovedstaden og al dens grundmurede Ked-
sommelighed. CBernh.XI.115. Faa Mænd
gør det Indtryk af grundmuret Overlegen-
hed som han. Brandes.XI.301. Der var alt-

saa ingen, der kunde staa for den Kvinde,
10 selv ikke den mest grundmurede Hæder-

lighed. Tandr.R.106.
\\
(nu 1. br. i rigsspr.,

jf. : „i daglig Tale." VSO.) om person; især

:

hvis økonomiske forhold er i orden; solid.

Han er grundmuret (d: velhavende, rig).

VSO. de mest grundmurede, velhavende
Bønder. JakKnu.LF.114. -nerve, en. (1.

br.) hovednerve; vist kun overf: hoved-tanke,
'tendens. Larsen. Grundnerven i alle hans
Handlinger. jDffeff. -nervet, adj. [1.4.3]

20 (bot.) om blad: hvis nerver udspringer fra
bladgrunden og udsender sidegrene (jf. bue-
nervetj. Drejer.BotTerm.28. Lange.Flora.
XXXIII.

Grrundning:, en. se Grunding.
Orund-node, en. J^ (foræld.) d.s.s.

-bas. MusikL.(1801).106. O -ord, et. 1)

det vigtigste, væsentligste ord. Ejendoms-
retten, Nationaliteten og Religionen er de
Grundord, som Hr. N. hugger i Sten til

30 en Rettesnor for sine sammensmæltede
Modersite. Hørup. II. 351. Figaro beviser,
at „goddam" er grundordet i det engelske
sprog. Sandfeld Jens. (StSprO. Nr. 81. 15).

"

(gram., foræld.) d. s. s. -led 2. Rask.F^
Fort.33. Sal.XVI.884. 2) (sprogv., 1. br.)

usammensat ord, der danner hovedleddet

i afledninger og sammensætjiinger ; rodord;
stamord. (Kalk.V.378). at opregne i Ord-
bøgerne under hvert Grundord alle de

40 Sammensætninger, hvori de forekomme.
Ørst.IX.ll. VilhThoms.Afh.I.13. -papir,
et. [1.4.4] (fagl) tarveligt papir (avispapir,

makulatur), der paaklistres inden tapetsering

med svært papir. Gnudtzm.Husb.247. -pille,
en. (^ -pillere. Eilsch. PhilBrev. 100). flt. -r

ell. t -pillere (Balle.Bib.1.77). 1) (nu 1. br.)

pille, som bærer, danner fundament for noget;
hovedpille; støttepille. Grund-Pillerne under
Broen (blev) med Sement opmuurede.

' o Slange. ChrlV. 403. mellem Bygningens
Grundpiller er Kjæmpen henstillet. Gold-
schm.NSU.VII.244. 2) tD billedl. ell. overf.

:

hvad der støtter, danner underlaget for noget;
grundlag; grundvold (jf. -sten 2, -støtte^.

(Chr.IV's) heroiske Dyder (var) befæstet
paa de beste Grund-Pillere; hvoraf hans
Gudsfrygt var den iornemiaeste.Slange.Chr
IV.1481. ikke Familien . . men det enkelte
Menneske er Samfundets Grundpille.jBran-

60 des.V.117. Østrup.!.11. -plan, en. Grund-
Planen af vort Se\s\2ih.Ew.(1914).V.177.
en Grundplan for Undervisningen. JMol-
denhawer. Det kgl. Blindeinstitut. (1905).222.

II
især (bygn.): vandret snit, der viser planen

til, inddelingen i en bygning olgn.; ogs.:

grundrids (1). Først afstikkes i Overenstem-
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melse med Grundplanen Bygningen paa
Marken. OpfBM.266. Den ældste Grund-
plan sLfByen.RaadhusudsUll.(1901).126. Der
blev overrakt Nævningerne et Rids over
Lejligheden, det cirkulerede og kom til-

sidst til Formanden . . Denne Grundplan
forrykkede . . ganske det Billede, han
forud havde dannet sig af Lejligheden.

OBung. StjaalneMasker. (1 923). 35. -plov,
en. [1.1.8] (landbr. ell. dial.) plov (stor grubbe-

tand), hvormed dybereliggende jordlag be-

handles; undergrundsplov. Feilb. -pl«j-
ning:, en. [LI.s] (landbr.) pløjning, der

trænger ned til de dybere jordlag. MO.
-pæl, en. [Ll.i ell. 4.iJ (bygn.) pæl, der (i

hele sin længde) føres ned i undergrunden
ved fundamentering; fundamentpæl. VSO.
ForklTømrere.107. Sal.XIV.798. -pælin^,
en. [Ll.i ell. 4.i] (nu næppe br.) det at ramme
pæle ned i grunden; pæleramning; ogs. (kon-

kr.): pæleværk, der danner grundlaget for

en bygning osv.; pilotering. VSO. MO. CP

-regel, en. tilgrundliggende, ufravigelig

regd; hovedregel; hovedprincip. Moth.G278.
det er hos de lærde en Grund-Regel, at

jo nærmere Historier skrifves efter den
Tiid, som skal beskrifves, jo fastere Tro
og Tilliid til dennem kand sættes. >SZan^e.

ChrIV.Fort.8. vi lære at uddrage af Tin-
gene visse almindelige Begreber og Grund-
Regler. JSneed.III.90. Brandes.1.333. (sj.)

i ftt, om begyndelsesgrunde, elementer : -physi-

qvens Grund Regler. Langebek. Breve. 258.
Deres tykke Uvidenhed . . i LægeKunsten
eller i dens første GTunå-RegleT.Ew.(1914).
V.175. II

(nu næppe br.)iflt., om deprincipper,

der bestemmer ens handlemaade olgn.; grund-
sætning (2). de nordiske Nationer . . har
beholdt alle de ærekiere Grundregler, som
besielede deres Forfædre. JSneed. VIII.85.
Ew.(1914).1.63. i videre anv., om de love,

hvorpaa et samfund er bygget (konstitutio-

nelle regler): LTid. 1730. 327. man (kan)
omtrent slutte sig til, efter hvad Grund-
Regler disse smaa Stater . . have regiered
sig. Kraft.VF.lOO. -rente, en. [LI.2] 1)

(især polit.) udbytte, indtægt, som ejeren af
jord har ud over arbejdsindtægt og rente af
kapital osv. (fx. ved alm. prisstigning, grund-
værdistigning); jordrente. MøllH. li. 421.
Til8k.1903.372. SaVX.177. 2) (1. br.) afgift

for brug af andres jord; grundleje. D&É.
-rids, et ell. f en (LTid.l754.188.1759.434.
MO.-"). fit. d. 8. ell. t -er (LTid.1754.188).

(fra ty. gmnåriss; jf. -ridsning) 1) tegning,

der viser en genstands hovedtræk; især (bygn.)

:

tegning af, udkast til et bygningsværk i vand-
ret snit; grundplan, nogle Grundrifi af Rom.
LTid.1726.348. et Slags Grundrids af det
Slot og den Have, hun vilde lade opføre.
HCAnd.IV.145. (et) Grundrids af hele
Præstegaardens Engtilliggende. Pont. LP.
VIII. 137. jf Eil8ch.F.167.

II (jfbet.2)
overf.: (løst henkastet) billede; udkast, de
Fordømtes Boliges Indretning, som jeg
har givet hende et nogenledes Grund-Kitz

SLt.Buge.FT.161. Menneskeskikkelserne (i

„Notre Dame de Paris'') er geniale Grund-
rids til KsLrakteTeT.Brandes.VI.48. I| (mat.)
billede paa vandret plan ell. snit (jf. Stand-
rids;; plan(tegning). SaVX.178. 2) (1. br.)

kort, summarisk fremstilling af, lærebog i

det væsentlige, systemet af en videnskab. Leth.

(1800). Grundrids til Moralphilosophiens
System. Mart. (bogtitel. 1841). MO. D&R.

10 -ridsning, en. (nu næppe br.). 1) d.s.s.

-rids 1. Moth.G278. Grundrisninger til en
RsLve. LTid.1731.560. VSO. MO. 2) d.s.s.
-rids 2. JSneed.I.lOO. VSO. MO. -sand,
adj. {vist dannet til -sandhed; sj.) helt igen-

nem rigtig ell. sand. Beviser for den grund-
sande Meening, at et forstandigt Væsen
haver . . indrettet alle Ting. Suhm.ll.65.
-sandhed, en. (nu 1. br.) alm. anerkendt
sætning ell. paastand, som ikke kræver bevis;

20 aksiom ; grundsætning (1). Eilsch.Philhist.37.

Videnskabernes Bestræbelse er at see alle

Sandheder forenede i een Grundsandhed.
0rst.VI.86. MO. D&H. f -sats, en. 1)

d. s. 8. -sætning 1. de samtlige Grund-
Satzer af den tydske StsLts-Ræt.LTid.1744.
358. Vi kand . . fastsætte den første Grund-
satz at Lysets Følelse bestaaer i en Zit-

trende Bevægelse af See-Nerverne.jKSeZsfe
Skr. VI. 154. 2) d. s. s. -sætning 2. vAph.

30 (1759). at giøre en Kone af Deres Charak-
ter noget begribeligt, at overtyde hende
om hendes fiantede Grundsatzer. Skuesp.
VII.91. -sav, en. [L4.i] (fagl.) sav til af-
skæring af pæle under vandet. Sal.XV.688.
O -skade, en. væsentlig mangel ell. fejl.

har Skibet en Grundskade, hvad hjælper
og hvad skader saa alt Andet; skille Plan-
kerne sig fra hinanden, hvad er der saa
mere 2itYente.Kierk.VIII.353. smst.XI.181.

40 „Smaaligheden" synes ham Grundskaden.
Han berører tit, at den findes hos de
Bedste. Brandes. II. 415. Drachm. F. 1. 473.
-skat, en. 1) [LI.2] (især emb.) skat, der
svares af fast ejendom, især om kommunal
ejendomsskat i byerne, der fastsættes (delvis)

efter grundenes værdi (jf. Arealskat, Ejen-
domsskyld;. Moth.G278. Nørreg.Privatr.I.
342. Grundskatten fordeles i Forhold til

den paa de faste Ejendomme satte Grund-
so takst. Lov^Vil893.§2. 2) [I.3.i] f ankrings-

afgift. SøLex.(1808). -skole, en. spec.

(skol.) om den skole(form), der giver den
elementære undervisning, mods. skoleformer
med udvidet undervisning som mellem-, real-

skole osv. Vor Ungdom. 1910. 198. 1915. 43. L
-skrift, en. (bogtr.) skriftsnit, som er frem-
herskende i den løoende tekst; brødskrift.

SaUX.179. IL -skrift, et ell. (nu sj.) en
(MO. Brande8.VI.448.VIlI.358. jf. Hjælpe

60 O.). 1) (nu næppe br.) d. s. s. -bog 2. dette
. . skulde være som et Grund -Skrift til

at læse over Vexel-Rætten paa Acade-
miet. LTid. 1744. 356. dette vidtudbredte
Studium af Religionens Grundskrifter.Ørsf.
11.199. 2) (nu 1. br.) et skrift i dets opr.

form ell. sprog; oiiginal(tek8t) ; ogs.: grund-
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tekst (jf. -tryk). Baslc.lII.261. Jeg har lig-

gende for mig denne Overenskomst i

Grundskrift, helt skrevet med Kejser
Alexanders Haand. Brandes.V.170. G. hav-
de (oversat) slaviske Poesier paa Tysk,
og det endda i Grundskriftens Versemaal.
smst.VI.240. Grundskriften til nærværende
Aftryk er en stor Pergamentscodex. Oluf
Niel8.(RiheOldem.ii). -skme, en. (hot.)

skruesnoet linie, der kan tænkes ført neden-

fra op gennem alle en stængels skruestillede

blade. Warm.Bot.36. I. -skud, et. (til sky-
de i grund, se u. I. Grund 3.i^. 1) ^ ka-

nonskud, der rammer et skib i ell. under
vandgangen (og faar det til at synke); især

i udtr. f aa, give (sj. skyde. SøLex.(1808))
grundskud. VSO. Skroget var meget
forskudt, dog havde det heldigviis ingen
Grundskud. ArchivSøvæsen.1.429. De danske
Baade gik ind i Havnen for at slukke
Ilden, stoppe Grundskuddene og hale Ski-

bene ud. Etlar.SB.496. Endelig havde de
faaet et Grundskud, saa at Baaden be-
gyndte at fylde. Drachm.STL.311. 2) (især

spøg.) overf.: knusende slag; knæk (jf. -stød

2). Borgerskabets Velstand fik . . et Grund-
skud. Fridericia.l 7&18Aarh.28. den thisted-

ske Besættelsessag . . gav Hekseforfølgel-
serne det Grundskud, de aldrig forvandt i

de nordiske Lanåe. Aakj.SP.86. II. -skud,
et. [1.4.5] (væv.) d. s. s. Bundskud 2. OpfB."-
VII. 538. -skndt, part. adj. (sj.) til I.

-skud, jf. skudt, forelsket, for maaske at

faa Datteren . . at se igen, gik jeg hen
til den Gamle og forlangte et Krus Ale
. . jeg kunde mærke paa mig selv, at jeg
var bleven rigtig, hvad man kalder „grund-
skudt". Dmc/iw.^STZ.^ 77. -skyld, en. 1)

(1. br.) hovedfejl; hovedskyld. D&H. 2) (emb.
ell.polit.) cZ. s. s. Grundvaérdiskat 1 Cj/'. Ejen-
domsskyld^, sinst. alle kommunale Ejen-
domsskatter (bør) omdannes til en Grund-
skyld i Forbindelse med enVærdistignings-
skat. PoZ.^VsiP^^.i^.sp.i. t -skælm, en.

[1.7] ærkegavtyv; ærkeskælm. Moth. G278.
Man skulde troe det var Uskyldigheden
selv, men for alle Ting forlad sig ikke
derpaa, thi det er en Grund-Skielm, det
varer jeg Dem 2iå. Biehl. (Skuesp.VI.361).

VSO. -slnse, en. [1.3.1 ell. 4.i] (fagl.) fri-

sluse i en dæmnings fod. Reskr.'^'^/6l815.§l.

BistMKbh.VIII.175. -sprog, et. 1) (især

sprogv.) sprog, hvorfra anc^e sprog ned-

stammer; modersprog; stamsprog; ursprog.

LTid.1730.407. det „indogermanske grund-
sprog«. VilhThoms.Afh.1.85. 2) (oftest i best.

r f.) det sprog, hvori noget først er skrevet
' (digtet); originalsprog. JSneed.L13. man

skal aldrig læse Originaler i Oversættelser.
Man skal læse dem i Grundsproget. OversÅ;.

1.75. Adskillige af hans Vers har været
oversatte paa Dansk, om end ikke fra

Grundsproget. Brandes.XI.283.
\\

(især i

best. flt.; m. tilknytning til bet. 1) f om græsk
og hebraisk (som de sprog, hvorpaa bibelen

opr. er affattet). Moth.G278. Holb.MTkr,

332. han havde lagt sig efter Grundspro-
gene for at studere Biblen i sin rette
Kilde. Mall.SgH.21. VSO. -stamme, en.

1) i egl. bet; spec: (gart.) mindre ædel
stamme (oftest: frugttræ), paa hvilken grene
ell. knopper af kulturstammer (ædelris) brin-
ges til at vokse i forædlingsøjemed. Til Grund-
stammer for Kirsebær anvender man Frø-
planter af det vildtvoksende Fuglekirse-

10 bær. HavebrL.^318. 2) CP især i forb. m. i og
til: grundbestanddel; kerne, disse Provincer,
som nu bleve Grundstammen til det nye
Rige, der igien skulde samles fra Adspre-
delse. MaiZ.S<7H.694. Grundstammen i Mau-
passants oprindelige Væsen finder man i

hans første Bog, hans „Yers'^.Brandes.VII.
186. Nystrøm.K0.173. -sted, et. [I.I.2] (nu
kun dial.) byggeplads (de>' ligger øde); grund;
tomt. Det Kongelige Slots Grundsted (ved

20 Lejre) vises endnu i en Bondegaard kaldet
Kongsgsiaiden.EPont.Atlas.IL369.jf.MDL.
Feilb. -stemme, en. 1) J^ (nu 1. br.)

d. s. s. -bas. MusikL.(1801).106. Hag.V.29.
2) (nu næppe br.) den dybe mandsstemme;
basstemme. MO. D&H. CP -stemning,
en. Taushed er som den Stemning, Grund-
Stemningen, der ikke drages frem, derfor
hedder den just Grund-Stemningen, fordi
den ligger til Grund. Kierk.XII.335. MO.

30 Tops.II.262. den Grundstemning, der be-
hersker hans hiv. Høfd.Psyk.309. jf: en
smuk Melodi med en blød, erotisk JFølelse

som Grundstemning. Schand. TF. II. 171.

-sten, en. [1.4.1] 1) (især bygn.) sten, der
danner fundament; især (oftest i flt.) om
store (kampe)sten, der danner den nederste

del af et bygningsværks fundament. Moth.
G278. de forfærdelige store Tynger og
Byrder, som (over Langebro) siden ere

40 blefne førte og kiørte, (har ikke kunnet)
rykke dend mindste Grund-Steen af sit

Sted og sin Lager. Slange. Chr IV. 403.
Gnudtzm.Husb.67. jf.: Stadens Mur havde
tolv Grundstene (1819: Grundvolde). Aab.
21.14(1907). II

spec: (den første) sten, der
højtidelig nedlægges i fundamentet til en
(større, offentlig) bygning, ofte forsynet med
inskription ell. indeholdende mønter, en kapsel
med meddelelse om bygningens forhistorie m. m.

50 Grundstenen blev lagt af Frederik Kon-
gens Søn Folkets ven. Thaar. (indskrift

paa Frihedsstøtten i Kbh. 1792). En Gang
imellem slog Hendes Højhed ogsaa Søm
i en Skyttefane og nedlagde en Grundsten.
Bang.SE.94. Trap.^V.307. hertil Grundsten-
læggelse ("Grundstenlæggelsen til en ny
Skolebygning. Goldschm.III.361) ell. (nu
alm.) Grundstens-nedlæggelse (SaUX.179).

2) (især højtid, ell. poet!) i billedl. ell. overf.

60 anv. (jf. -pille 2). *Jesus er, som Grund-
steen lagt,

I

Han, paa hvem min Troe sig

hviler. JJLund.F.145. Tarvelighed . . ud-
gjorde Grundstenen til min Glæde. J^GwidS.
SS.III.46. Svend Grundtvigs „Danmarks
gamle Folkeviser" og Wimmers „De dan-
ske Runesmindesmærker" er . . Grundstene
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for den danske FUologi. VilhAnd.FM.231.

t -stikkel, en. [I.3.i] {om 2. led jf.

Hundestejle) /^ hundestejle, Gasterosteus.

Uoth.G278. „Kaldes gemeenligen Hunde-
stegl." VSO. -stillet, part. adj. [1.4.3]

(bot) om plantedel, der udspringer fra ell.

sidder ved grunden af en anden plantedel.

Grundstillede Smaafrugter . . ere befæstede
til Grunden af Skiven. Drejer.BotTerm.113.

vAph.(1759). VSO. Væggene fra Grund-
stykket til Gesimsen. MCAnd. VIII. 143.

2.2) (anat.) d. s. s. -ledstykke. Arb.forsikr.
190?.BilagI.13. 2.3) f d. s. s. -emne 1, -stof

1. Eilsch.Term.22. Elementerne, eller de
første Grund-Stykker, hvoraf alt det, som
kand opløses er første gang sammensat.
sa.F.103. -sted, et. 1) [1.3.2] (nu sj.) som
vbs. til -støde. vAph.(1759). D&H. 2) (dagl.)

en fleraarig Urt med grundstillede Blade, lo d. s. s. -skud 2. (hans) Begejstring (fth) et

SaUVl.199. -stilling:, en. (især gym.) Grundstød ved de kolde Skuldertræk, han
stilling, hvori noget (især: legemet) sædvan
lig ell. naturligst befinder sig, og som bruges

som udgangspunkt ved indtagelsen af andre

stillinger. Retstilling eller Grundstilling.

Gymn.1.69 Af Grundstillinger (ved Migning),

ud fra hvilke Haandens Bevægelser saa

vel til Angreb som til Forsvar kunne ud-
føres, er der . . fire. smst.II.16o.

\\ J" (nu

mødte. Schand.AE.247. -støde, v. [1.3.2]

vbs. -ning (Scheller.MarO.), jf. -stød. (især

iperf.part.) ^ støde paa grund. MO. Sku-
den var grundstødt og laa og rullede paa
Revet.AndNx.PE.I.216. (damperen) grund-
stødte imorges ved Hallands Vædderø.
BerlTid.'V3l904.Aft.3.sp.l. -støtte, en.

(nu sj.) d. s. s. -pille; næsten kun overf. han
1. br.). Den Stilling af Akkorden, ved hvil- 20 (anser) sig . . som en Grund-Støtte for

ken Grundtonen ligger underst, kaldes
Akkordens Grundstilling. Sal.1.388. -stof,
et. 1) d. s. s. -emne 1 (jf. -evne 1, -stykke

2.3). den første Materie . . bestod af Jord
off' Vand, alle skabte Tings Grundstof.
JBaden.IIoratius.1.67. Nogle af de ældste
græske Tænkere antog, at alt inderst inde
bestod af ett Grundstof. VilhRasm.VU.47.

jf.: fattige Piger . . give deres Kjoler et

den lærde Verden. Spectator.338. Religi-

onen, denne Grundstøtte, saavel for den
almindelige som huuslige Lyksalighed.
Mall.SgH.704. Brandes.V.54. jf. (sj.): den
Piinsel . . ved hvilken Legemet skjælver
i sine Grundstøtter. Hauch.III.407. -snm,
en. (1. br.; især hos sprogrensere) d. s. s. I.

Fond 3.1 (Meyer.349) ell. 3.2. Brandes.IV.
87 (se Fond sp. 143^^). smst.II.124. Vær-

nyt Snit, uagtet Grundstoffet forbliver det 30 kernes Grundsum af Skønhed. sa.MB.350.
s^mme. PMøll.II.6. || nu kun (især kern.):

stof, der ikke (v. hj. af de hidtil anv. adskil-

lelsesmetoder) lader sig spalte i uensartede
bestanddele; kemisk element, en Syre hvis
Grundstof er mættet med Ilt. Ørst.TN.
XVIII. Ilten er et Grundstof eller Element.
GForchh. SC. 1. Man inddeler i Reglen
Grundstofferne i to store Grupper: de
ikke metalliske Legemer (Metalloiderne)

t -suppe, en. [1.2] {ænyd. d. s.; jf. ty.

grundsuppe) 1) tykt, grumset bundfald.
Moth.G278. „i daglig Tale." VSO. 2) vand,
der samles i bunden af et skib; bundvand.
vAph.(1759). VSO. -svælg, et. [1.2 ell.

3.1] (poet, sj.) bundløst dyb. *l Aaen rider
alt dristig Fjende;

|
Men i de Grundsvælg,

dybe og blinde,
|

I Hængedyndet de
styrte maae. Ing.VSt.121. MO. CP -syn,

og Metallerne. Pawteen.J.^5 7. der er henved 40 et. (j/". -anskuelse^. Det nye politiske

80 Grundstoffer. VilhRasm.VU.48. 2) (nu
8j.) d. s. s. -emne 2. VSO. Grundstoffet til

(„De sorte Riddere") har (Ingemann) hen-
tet af en Ridderroman „Vigolejs med
Guldhjulet«. RichPet.Ingemann. (1889). 54.

CP -stok, en. (1. br.) d. s. s. -stamme 2.

Denne Samling, der har optaget i sig,

hvad tidligere Paver havde tilvejebragt,
er Grundstokken i det egenlige Vatican-

Grundsyn, der gennemtrængte Folket.
Brandes.VL597. Pont.FL.248. VortHj.Il.
26. -sæbe, en. (fagl.) produkt af renere

fedtstoffer, der danner grundlaget i de -finere

toiletsæber. Sal.XVII.26. -sæde, et. (rid.)

det egentlige sæde (ml. for- og bagsviselen)

paa en „ungarsk" saddel. MR. 1832.168.
MilTeknO.242. -sætning:, en. (jf. -satsj.

1) (især filos. ell. mat.) antagelse, paastand,
skeFonå. JLHeib.(Aa7'bogf.Bogvenner.l917. 50 som man gaar ud fra, anvender som grund
32). Urkatholikerne var Grundstokken
i aen danske Katholieisme. Jør^. Liv.JF.
103. -streg;, en. (bogtr.) især i flt., om de
kraftige lodrette og spidsvinklede streger i

antikvaskrifterne. Selmar.^ 35. -stykke,
et. 1) [I.I.2] afgrænset (nu især: mindre)
stykke land; grund. Han eier mange herlige
Grundstykker (o: godser, ejendomme) her i

Landet. VSO. Sandflugten nærmede sig

lag i et system, og som ikke trænger til bevis

(grundsandhed, aksiom), ell. som indtil videre

ikke søges bevist (maksime). Eilsch.Term.37.

jeg . . gaaer ud fra den Grundsætning,
at alle Mennesker ere kjedsommelige.
Kierk.1257. i Mathematiken er (der) Grund-
sætninger og Læresætninger. Grundsæt-
ninger ere saadanne, som ikke behøve at

bevises. Goldschm.III.370. Hage.^342. 2)
deels de nu beboede Strækninger, deels 60 (især (D) antagelse, om hvis rigtighed, man
de i de sidste Aarhundreder ødelagte
Grundstykker. Andres. Klitf. 219. Einhart
havde paa et Grundstykke, Kongen havde
givet ham . . bygget en Kirke. JPJacobs.
Afh.48. 2) [1.4] 2.1) (nu næppe br.) den
nederste del af en søjle

, pille olgn.; basis.

føler sig overbevist, og som man tager til

rettesnor paa et givet omraade; regel; prin-

cip. Det er udentvivl en rigtig Grundsæt-
ning: naar galt skal være, da hellere at

lade sit Korn bedærves paa Marken end
i Husene. ChMourier. Brød. (1821).40. Sal.
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XIV.645. jl
især (oftest i flt.) om anskuelser,

grundede paa fast overbevisning, hvorefter

man indretter sine handlinger, sin livsførelse;

ogs.: livsanskuelse ; overbevisning ; moral, hun
har . . saa strænge Grundsætninger af

Ære (o: æresbegreber), at hun umuelig vil

tillade, at en Mand af Stand fornedrer
sig til at tage hende, der kuns er en
Bondepige. FAHeib.Sk.II.5. Ungdommen
pleier at hylde de liberale Grundsætnin-
ger. Ifei6.Po6<. 7.^4. med Mildhed og Kjær-
Bghed vil (han) følge mine Grundsæt-
ninger C C/ir.yj; forsæt^ og skikke sig efter

Eder. 2Makk.9.2 7. (nu sj.) i ent.: Engelst.

Nat.39. ved en fast Grundsætning maa
han søge at bringe Eenhed i sit Liv.

Mynst.Betr.II.131. i (mer ell. mindre) faste

forb. efter præp.; efter af (ell. medj; Mand
af Grundsætning (o: principfast mand).
Leth.(1800). især i flt, oftest m. adj.: Han
var en Mand af sunde og gode Grund-
sætninger. Blich.(1833).IV.126. en Mand
med faste Grundsætninger. DÆJ?^. (1. br.)

knyttet til et verbum: hade Krig af Grund-
sætning (o : af overbevisning), smst. handle,
leve efter (sine) grundsætninger.
Leth.(1800). VSO. D&H. et menneske
uden grundsætninger, (nu 1. br.) en
upaalidelig ., samvittighedsløs person. D&H.
-sætte, V. [1.3.2] ^ sætte, jage (et skib)

paa grund, det grundsatte Skib. Wand.
Minde8m.II.71. *Grundsatte Skibe (de)

varpe ud, | Fra sandig ^tT2LRå. Zetlitz.BS.

6^. vandet strømmede ind med stor Kraft,

og . . Skibet (maatte) grundsættes paa
den nærmeste StrsLnå.DagNyh.V2l922.10.
sp.3. -sa, en. 1) [1.3.2] ^ sø, der opstaar

ved grundbrod (ell. ved vulkanske bevægelser

i havbunden). vAph.(1759). Harboe.MarO.
hele Havet var et eneste Braad. Jeg kunde
derfor ikke skelne Brændingen og Grund-
søerne, da Skuden endelig kom ind.

Drachm.SS.107. Sal.'^X.lSO. 2) [III.l] (fagl.)

den del af havet, hvis dybde er under 200
m.; fladsø. Steensby.Geogr.115.

Ornndt-, i ssgr. se Grund-.
Omnd-takst, en. spec. (emb.): takst,

hvorefter grundskatter udregnes; skattevur-

dering af grunde, huse osv. Reskr.'^*U1725.

De 1400 Rdr., som Qvarteerernes Renselse
i Kiøbenhavn koster, reparterespaa Grund-
Ta.xten. Luxd.Dagb.I.190. Over hele Byen
beregnes 1 Portion Grundtakst for hver
10000 Kr. Bygningsassurance. LandbO.II.
414. -tal, et. [1.4.8] 1) (mat). I.l) helt,

positivt tal; kardinaltal. SaUX.180. 1.2)

tal, der ligger til grund i et talsystem (lo-

garitmesystem), og hvoraf de andre enheder

er potenser (alm.: tallet 10). HjælpeO. Sal.

XVII.149. SaVXy.971. 2) (gram.) talord,

der angiver antal (fx. een, to, tre osv.); (nu
alm.:) mængdetal; kardinaltal (jf. Ordenstalj.

Rask.III.269. Sal.XIII.708. -talje, en. i,
om de to svære taljer, der (ved havari) an-

bringes ml.rorpinden og skibssiden for at støtte

(og styre) roret SøLex.(1808). SaVX.180,

VII. Rentrykt ^/ji 1924

-tanke, en. (især GJj bærende, til grund
liggende tanke ell. idé. hvor sand og smuk
end Grund-Tanken kan være, bliver man
dog hjertelig kied ad Digtet. Grundtv.BrS.
303. En saadan Fremstillingsmaade vilde
stride . . mod selve Pavedømmets Grund-
tanke. JLaw^e. 11.^7^.

II (filos., foræld.)
grundbegreb; kategori. Sibb.Log.8. Høffd.
DF.130. -tap, en. [1.2] 1) {efter ty. grund-

10 zapfe, tap, spuns i bunden af et kar) f ind-
retning, hvorved en dam (v. hj. af skodder
olgn.) kan tømmes (tappes), „man siger
ofteste Grundluge i Dsmsk.'* vAph.(1764).

2) redskab (snittap), hvormed den endelige
skæring af gængerne i en møtrik udføres.
Wagn. Tekn. 271. Hannover. Tekn. 261. 3)
(tøm.) tap, som ved indtapning af tømmer
er ført helt igennem. Gnudtzm.Husb.120.
-teig^nin^, en. I) (nu 1. br.) grundplan,

20 grundrids (til en bygning), nøjagtige Af-
ritzninger og Grundteigninger paa Stæ-
derne, Forstæderne og alle omKringlig-
gende Egne.LTid.1734.332. Grundtegning,
pstalt og Giennemsnit til en hos de

gamle brugelig Bygning, Palester kaldet,
og indrettet tillige efter den nærværende
Tids Brug. Charlottenb.1794.11. HCAnd.II.
332. Landbo.1.444. 2) (sj.) grundtræk i en
persons karakter, at arbeide for Andre og

30 ganske glemme sig selv ; at være stor og
ikke vide det, lader til at være smukke
Grundtegninger. Nord Brun. (Rahb. LB. I.

397). -tekst, en. (især m) et skrifts (en
digtnings) oprindelige form (ordlyd); origi-

naltekst); ogs.: grundskrift (jf. -trykj.

Grund-Texten og den Svenske Oversæt-
telse staaer paa Columner lige over for
hmsmden. LTid. 1739. 761. MO. D&H.

||

(jf. -sprog 2 slutn.) om bibelen i dens op-

40 rindelige, hebraiske og græske form. Bibe-
len, det er: den ganske Hellige Skrifts

Bøger med Flid eftersete og rettede efter

Grundtexten (Chr.VI: Grund-Texten^. 5i-
belen.(1871).titelblad. (jeg) læste Adskilligt
af (det ny testamente) i Grundtexten. Sc^awd.
0.1.103.

Ornndt-hevl, en. se Grundhøvl.
Cn-rnnd-tone, en. 1) om tone, lyd;

spec. J^ (jf. MusikL.I.300) den vigtigste tone,

50 hovedtonen i en akkord (interval); funda-
mentalbas (jf. Grund-bas, -node, -stemme^.
Mu8ikL.(1801).106. Octaven til en Grund-
tone har dobbelt saa mange Svingninger
i Secundet som denne. ØrstIII.92. Heib.

Foet.IX.56. Paulsen.1.378. ||
(naturv.) om

lyd, der udgør hovedbestanddelen (m. de lang-

somste svingninger) af en klang (jf. Bitone
1). Høffd.Psyk.116. AKrogh.Fysiol.107. 2)

CP overjf., om følelse, stemning olgn. Grund-
60 tonen i en Christens Hierte skal være

Følelse af Møie og Besværing. MynstAfsk.
14. den inderste Lyd i Globs Sjæl, Grund-
tonen i den Musik, som var hans Liv.

Jørg.HV.26. 3) om farver, (tapetet) blev
til en Mellemting mellem lyst og mørkt
. . noget med en blaa Grundtone. FErichs.

18
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TM.17. VoHHj.IV2.28. -tov, et. ^ svært

(8tøtte)tov. Moth.G278. især: tov (lagt under
skibets bund), der bruges ved kølhaling.

Funch.MarO.L8. IdrætsBJMé. forkert
grundtov, grundtov, der gaar den mod-
satte vej af de rette. Harboe.MarO. Funch.
MarO.1.8. -trin, et. spec. (gram., 1. br.)

d. 8. 8. -form 2. Hag. y.30. -tryk, et. (1. br.)

originaltryk; originaludgave (jf. -skrift,

-tekst^. Vi maa . . misbillige, at Holbergs
Skrifter . . ere undtagne fra Reglen om
den tro Gjengivelse efter Grundtrykket.
FDyrlund. (Fædrel Ve 1866. 1. sp. 4). D&B.
03 -træk, et. 1) (nu 1. br.) hovedlinie i ma-
leri, tegning; ogs.: udkast; skitse. MO. D&H.
2) et ansigts vigtigste, mest fremtrædende
linier ell. træk; vist kun overf. (m. overgang
til bet. S): det fantastisk Lunefulde er
Grundtrækket i alle (skuespillets) Ansigts-
udtryk. Brandes.VIII.267. de uforanderlige
Grundtræk i vort Lands, vor Søs og vort
Folks Fysiognomi. EHannover.E.276. 3)

overf., om (ydre ell. indre) egenskaber, for-

hold, der ligger til grund ell. er særlig frem-
herskende; hovedpræg, -træk. Efter nu i al-

mindelige Grundtræk at have viist den
Sammenhæng, hvori Menneskets aandelige
Liv staaer med Naturen, ville vi søge at

fremstille os samtlige Love for dette
aandelige Liv. 0rst.III.38. Grundtrækkene
af en Mands Levnet. MO. D&H. || om
natur-, karakteranlæg (jf. -tegning 2). Det
ungdommelige Overmod . . er et Grund-
træk i hans Character. Ing.EF. 111.166.
Mod . . var det første oprindelige og be-
kræftende Grundtræk (Brandes. DD. 7:

Charaktertræk^ hos ha.m. Brandes.I.371.
Omndtvigalaner, en. [grondvigi-

'a'nar, -vi' gja-nar] flt. -e. tilhænger afN. F. S.

Grundtvig og de af ham forfægtede syns-

maader, især i religiøs henseende. Grundt-
vigianere med deres Vennemøder. Font.
FL.7. Ved mødets slutning (o: i 1865) .

.

manede (Grundtvig) dem til ikke at lade
øgenavnet „Grundtvigianere" blive sid-

dende på sig. Rønning.G.lV2.144. Drengen
(kom) naturligvis til at hedde Niels —
Niels Ebbesen. Dermed var han fra Vug-
gen indviet til GrunåtvigisLuer. Rørd.LB.
120. Orundtviglaner-hat, en. (dagl,
især spøg. ell. foragt.) blød, bredskygget hat,

der (tidligere) ofte bares af grundtvigianere
(grundtvigske præster). CMøll.LM.79. Pont.
LP.VI.140. OriindtTl8:iani8ine, en.
[grondvigia'nisma] Grundtvigs lære og op-
fattelse (især m. h. t. sakramenterne) ell. den
grundtvigianske aandsretning ell. bevægelse.

Til Forsvar mod den saakaldte Grundt-
vigianisme. Mart.(bogtitel.l863). Den ene-
ste oprindelig danske Form af Religiøsi-
tet er Grundtvigianismen. Brande8.XV.67.
Grundtvigianismen dagedes for mig —
som en lykkelig Sammensmeltning af
Gudelighed og Menneskelighed, af Kirke-
lighed og Folkelighed, Kristendom og
Danskhed. MPont.MO.44. ffrnndtTiffi-

ansk, adj. [grondvigi'an-'s^] (jf. grundt-
vigskj adj. til Grundtvigianer og Grundt-
vigianisme, dem af vore grundtvigianske
Bekendte, der efter hans (o: Julius Langes)
Udtryk bar deres Hjerter dinglende i

Knaphullet som Dekoration. Brandes.XIV.
428. AWinding.Vag.165. || bredskyggede,
grundtvigianske Uldhatte (orig.: Grundt-
vigianerhattej. Pont.LP.'^11.314. srundt-

10 Tig:sk, adj. ['grondvis^] adj. tU Grundt-
vig; ogs. (især anv. af grundtvigianere)
d. s. s. grundtvigiansk. Minder fra gamle
grundtvigske Hjem. (bogtitel.1921-24).

Orund-nld, en. [1.4.5] (fagl.) korte,

uudviklede haar, der danner en tæt filt paa
frøene af visse bomuldsplanter. Hannover.
Tekstil.I.72.74. -vand, et. 1) [Ll.s] vand,
der findes overalt i jordoverfladen (i en vis

dybde : grundvandstanden) oven over et vand-
20 standsende lag (ler olgn.), og hvis overflade

(grundvandspejlet) derfor er variabel. VSO.
MO. der er ikke Noget i Veien for ved
Udgrøftning at kunne sænke Grundvan-
dets Overflade betydeligt. Baud. H. 354.
Naar Mørket vælder frem fra alle Kroge
i hans Celle og langsomt fylder den ne-
denfra, er det som Grundvandet stiger i

en Brønd. SMich.Dø.l63. Steensby. Geogr.
159.

Il
hertil bl. a. Grundvands-højde (Pont.

30 LP. VIL153), -pumpe samt Grundvand(s)-
spejl, -stand, -strøm ofl. (se LandbO.IL415.
VortBj.IV2.186). 2) [1.4.4] (bogb.) vædske,
der anvendes ved fremstillingen af grunde
til marmorerede snit. SaUIII.541. 3) [HI.l]

t grundt vand; fladvand. SøLex.(1808).
-Tanding, en. [17] (især gart.) grundig
vanding (mods. overbrusning olgn.). Havebr
L.^320. -ven, en. [I. (Le og) 7] (nu kun
dial.) som viser sit venskab i gerningen; op-

40 rigtig, ærlig ven; oftest i flt, om personer,
hvis venskab er grundfast, oprigtigt (jf.
Mundven j. Moth.G278. (der herskede) sted-
se en Jalousie iblant dem, saa at de al-

drig vare grund Yennei. Holb.DH.II.177.
de Høvdinger, som . . havde været Kong
Inges Grund-Venner. Grundtv.Snorre.III.
332. Feilb. -videnskab, en. (jf. -lære;

nu 1. br.). Ungdommens Underviisning i de
fleeste Grund-Videnskaber og S]prog.LTid.

50 1737.396. Stjernetydning blev Datidens
Grundvidenskab, Forudsætningen for alle

de andre. TroelsL.XIII.146. En Dreng, der
har taget Artium, Filosofikum og første

Del: Grundvidenskaberne — ved det kgl.

danske Forstakademi, kan ikke lære mere
i dette hiv. BBudtzMitller.Den eneste retfær-
dige.(1923).95. spec. (nu næppe br.) om meta-
fysikken: Eilsch.PhilBrev.145. -vilje, en.

(1. br.) som gengivelse af Ideal, den Hand-
60 lendes Følelse . . af Overensstemmelse

mellem sit Ideal (sin Grundvillie) og sin

virkelige Villen. Høffd.E.77. den Oplys-
ning, der var Lessings Grundvilje. -Brandes.
Goe.1.82. -vinkel, en. [1.4.8] 1) (mat,
1. br.) vinkel ved grundlinien i en ligebenet

trekant D&H. 2) (nu næppe br.) ^ i be-
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fæstningsanlæg : vinkel ml. kapitallinien (ka-
pitælen) og den m. den sammenstødende po-
lygonside; polygonvinkel. MilTeknO. 3) ^
(foræld.) fodvinkel ved retstilling. MilTeknO.
-vold, en ell. f et (Moth.G278. Slange.
ChrIV.279). ilt. -e ell. f -er (Blich.(1920).
XI. 129). (glda. grunwol, grundel, oldn.

grundvgllr; 2. led er vistnok Vold, lat. val-
lum) 1) (især bibl. ell. højtid., jf. dog Feilb.)

fast grundlag for en bygning; grund (I.4.i);

fundament; ogs.: grundsten, der skede plud-
seligen et stort Jordskiælv, saa at Fængs-
lets Grundvold (Chr.VIog 1907 : grund-
voldej rystede. ApG.16.26. Stadens Muur
havde tolv Grundvolde (1907: Grundste-
ne;. Aab.21.14. (i Jylland) findes adskillige
heeder og udyrket jord, hvorpaa endnu
se es agre, grundvolde og teil. Holb.DNB.
35. Det Huus staaer paa en svag Grund-
vold. VSO.

II
(især bibl.) i billedl. udtr. Da

saaes Vandenes Leie, og Jordens Grund-
volde blottedes ved din Trusel, Herre I

Fs.18.16. Bjergenes Grundvold (Chr.VI:
grundvolde). 5Mos.32.22. *Stadens Grund-
vold fast og reen,

|
Kirkens Hoved-Hjør-

nesteen,
I

Prise vi saa gierne. Grundtv.
SS.I.625. *Herren taler med Tordeners
Røst,

I
og Verdens Grundvolde bæve.

Lemb.D.91. jf. I. Grund l.s: *En skiønnere
Verden sig viser

|
Her i vort (o: jætter-

nes) Fields Grundvold, end paa Fladerne.
Oehl.NG.234. \\ i faste forb. (ofte m. over-

gang til bet. 2). lægge grundvold til

olgn., lægge grund til. han lagde Grund-
volden til Guds Huus, som er i Jerusalem.
Esr.5.16. Mynst.Tale.(1838).8. overf.: saa-

dan Opførsel lægger grundvold til en ret
brændende Kierlighed. Holb. Usynl. I. o.

Slange.ChrIV.217. (spøg.:) naar mand har
lagt saadan god Grundvold (o: med smørre-
brød) om Morgenen, kand mand hastigere
blive mæt om Middagen. Holb. Vgs.1.3. Det
er en solid Frokost, hvormed man i Eng-
land lægger Grundvold for Dagen. Thor
La.M.F.190. ryste(s) i sin grundvold,
oftest overf. forgjæves ere alle Bestræbelser
for at opretholde en Bygning, der er ry-

stet i sine Grundvolder (o: et nedbrudt
menneske). £lich.(1920).XL129. Fandt ikke
den respektable, borgerlige Middelmaa-
dighed, Ove Høegh-Guldberg, at Staten
vilde rystes i sin Grundvold, hvis Bonden
blev fri i Danmark. Schand.AE.185. Bogan.
1.69. lægge til grundvold, (nu næppe
br.) lægge til grund. Overvej . . det, som
vi have lagt til Grundvold for denne Un-
dersøgelse. lforre&.77.^56. jf.: *Til Grund-
vold Gud har lagt en Steen

|
Som rokkes

ingenlunde. Grundtv.SS.J.33. 2) overf.; som
et mere højtid, udtr. end Grundlag, en Ret-
færdig har en evig Grundvold (o: skal

leve til evig tid). Ords.10.25. hans formeent-
lige Tiltale til (o: krav paa) de Stæder og
Strømme udi Norge uden for Sverriges
Grændser . . var bygt paa et meget svagt
Gr\indyold.Slange.ChrIV.J279. et retskaffen

Vandel er Grundvolden for al jordisk
hykke.Hrz.VIl.193. En Lov .. erklærede
Tilintetgørelsen af alle Korporationer . .

for en af den franske Forfatnings Grund-
volde. Høffd.E.313. jf. f: Konge-Loven
. . Konge-Dømmets rette u-foranderlig
Grundvolds Lov (o: grundlov). DL.
1—1—1. (sml. u. I. Grund l.i; sj.:) P. E.
Miiller stod endnu paa Kantianismens

10 Grundvold. Jo^S/S^eews^r.^D.i^S.
|| (nu

næppe br.) om begyndelsesgrundene til noget:
elementer. Leth.(1800). -værdi, en. 1)

(især emb. ell. polit.) værdi, som jorden har,

før forbedringer af nogen art er foretaget;
nøgen jordværdi. Pol.^'^UWOG.é. LovNr.93
^Va1909.§3. 2) GJ især i flt., om de (for en
person, et samfund osv.) vigtigste, største

værdier. *Hos andre Folk står Land og
Liv

I
højt helligt over Døgnets Kiv

| som
20 fælles Grnndværdier. Eørd.GK.189. -vær-

di-skat, en. (emb. ell. polit.) til -værdi 1.

1) skat, svarende til grundværdiens fulde be-

løb; jordværdiskat; grundskyld (2). D&H. 2)
grundværdistigningsskat. Hag. Y.36. -vær-
di-stigning;, en. (emb. ell. polit.) til -vær-
di 1: stigning af jordens egentlige værdi,
der ikke skyldes ejerens virksomhed (men
især samfundsmæssige forhold). LovNr.93
^V4l909.§3. Hage.H92. \\ hertil: Grundvær-

30 distignings-afgift, -skat (o : afgift, skat, der
svares til den (især: samfundet), hvem grund-
værdistigningen skyldes. Sal.XIX.1371 . Hage.^
192). -værk, et. 1) [L2] forhøjning i

bunden af en hollænder (maskine til papir-
fabrikation), besat m. knive, der i forb. m.
en valse sønderdeler kludene. VareL.^594.

2) [L3.i] (nu næppe br.) fundament, som
lægges paa bunden af vand. Kraft.M.II.922.
MO. D&H. jf.: Flodemaalet (skal) ikke

40 aleene anmærkes paa Stiborene og Møl-
lernes Grundværker, men ogsaa paa 5
til 6 andre store Steen- eller andre Pæle,
som . . nedsættes i Vandspeilet. PU^In
1791.§11. 3) [1.4.1] (poet., sj.) grundmuret
bygningsværk. *Her (o: i Sorø) Anden Fred-
riks Grundværk stod

|
Ved Helligdom-

mens Side. Ing.RSE.VI.138. -væsen, et.

1) (især kern.
; foræld.) grundemne (1) ;

grund-
stof (1); element (1). Det første og Subti-

50 leste Grund-Væsen vi kiender er den
oven omtalte Æther. KSelsk Skr. VI. 157.
Vandet, Jorden og Ilden indgaae . . som
Grundvesener i Legemernes Sammen-
sættelse. vAph.Chym.1.587. Hauch.III.235.
2) m egentligt, oprindeligt væsen; hovedele-

ment; princip, den moralske Naturs overalt
lige Grundvæsen. Ørst.AN.II. 40. Kontur-
gengivelsen (var) betragtet som al kunst-
nerisk Evnes Grundvæsen og Kilde. Bran-

60 des.MB.106. || selvstændigt virkende væsen,
der er aarsag til al væren og vorden; prin-
cip, du troer paa et Grundvæsen, der ikke
kan gribes med Hænderne. Hauch.III.224.
Jeg . . ser i alle disse Aander en eneste
Aand og i den Tilværelsens Princip. Dette
Grundvæsen, der faar sit højeste Udtryk

18*
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i Mennesket, er det samme, som gennem-
trænger Verden. Brandes. VI. 528. -væ-
sentlig:, adj. (iD, nu 1. br.) til -væsen 2:

egentlig (2); principiel, den mest inderlige

og grundvæsentlige Opfatning af denne
Tanke. 0rst.lII.133. (Nietzsche) søger en
grundvæsenlig Modsætning til (pligtlæren)

og finder den i det rent kunstneriske,

kristendomsfjerneste Frineip.Brandes. VII.

613. ScJiand.UM.97. -væv, et. (bot.) væv, lo

som i stængelen og roden er indlejret ml.

overhuden og ledningsstrengene (grundparen-
kym). LandbO.IL418.
Omnke-, i ssgr. (1. br.) til Grunker;

fx.: en gammel gnaven men grunkefast
(o: pengestærk) Mages Henfart. ^raw fe.A. r.

Grunkemand (o: pengemand). L-S.Bor-
ring.Dictio7inairedanois-frangais.(1856).176.

en grunkerig G2iSiTåma.nd. Bregend. I de

slutn. af 18. aarh. (gennem ty. gruppej fra
fr. groupe; af ital. groppo; især G) (ell.

fagl.)) 1) personer eU. ting, der staar nær
ved hinanden, hører (naturligt) sammen ell.

bringes i forbindelse med hinanden, saaledes
at de opfattes som en enhed, et sammen'
hørende hele; (naturlig ell. forsætlig til-

vejebragt ell. opstaaet) samling af personer
ell. ting. I.l) i alm. Overalt i Alleerne saae
jeg Grupper af Personer i sorte lange
Kdi^pev. FrSneed.1.474. Allerbagest hæver
Slottet sig over Grupper af Træer. iTeift.

Poet.VI.245. KLars.GHF.I.216. Blinkfyr
. . viser Blink eller Grupper af Blink med
mellemliggende Mørke, hvilket gentages
med regelmæssige Mellemrum ./Sa/.^JXi8 7.

1 .2) (især æstet.) personer ell. ting, opstillede

ell. sammenstillede i et vist forhold til hin-

anden for at frembringe et vist (kunstnerisk)

lyse Nætter. (1920). 90. GrmiUer , pi. 20 indtryk. Leth. (1800). JBaden.FrO. (et)

^QToiygQr] (sj.i ent.: Grunke. Moth.G281).
{vist egl.: „dynge, bunke." Moth.G281. jf.
Feilb.; sv. dial. grunker, penge, sml. skaansk
grunka, v., samle, samt sv. f grunk, bund-

fald; maaske besl. m. Grums; m. h. t. bet.

-udviklingen jf. Gryn; dagl., i rigsspr. lidt

gldgs.) opsparede (sammenpugede) rigdom-
me (som gerrigt gemmes paa kistebunden);

rigelige, store midler; ogs.i alm.: penge,
(oftest i ubest.f, i udtr. som have grun-
ke rj. *en bedaget Brud af Enke-Lauget
ikke

I
Er plat at kimse ad, naar Mutter

Grunker har. Wadsk.103. Folk, som selv

havde Grunker, og som gierne vilde lægge
Penge til Fenge. Tode.(Rahb.LB. 1.142).
•Herr Pugerup elskede Grunker og Guld.
Bagge8.V.120. Grunker, som laae nedgra-
vede under Jorden. Grundtv.Saxo.1.228.
Der sidder jo din Pleiefader, han har vist

Grunker hos sig. Gylb.VI.28. *ældre Godt-
folk heller samler Grunker. Drachm.DJ.
11.162. VVed.BB.293.

||
(nu 1. br. i rigsspr.)

m. karakteriserende adj. *Dig frygter . .

Faderen for sine gamle Grunker. MC
Bruun.FF.1.106. Feilb. *l (o : skuespillerne)

. . vil gode Grunker faae. KomGrønneg.
1.31. Gjel.VG.82. hun udsuger ikke Lan-
dets Velstand for at opdynge sig en For-
mue af tilsmudsede Grunker. Bøgh.DD.
1861.214.
Grant-, i ssgr. se Grund-.
Ii:rante, v. se grynte.
Ornnt-hevl, en. se Grundhøvl.
gru-opvækkende, part. adj. [LI]

['gru'(nb|Vægana, 'gru-] (især i damespr.)
grufuld. S&B. det (er) gruopvækkende at

tænke paa, at endnu omtrent en Fjerdedel
af alle spæde Børn dør, inden de . . blive
et Aar gamle. FInaerslev.Barnepleje.(1904).

gammelt Familie-Daguerreotypi, hvor hun
. . dannede Gruppe sammen med sin Bro-
der og sine For2dldre.JPJac.II.164. Gruppe
af Børn. Fortræter. Raadhusudstill.(1901),
26.

II
spec.om billedhuggerværk, der be-

staar af to ell. flere figurer, anbragt i et vist

forhold til hinanden. Persens og Andro-
meda, en Grouppe modelleret i Vox. Char-
lottenb.l794.24. KMads.B.19. jf. Laokoons-

crø gruppen. smsf.5i. 1.3) (mat.) samling af
matematiske operationer, hvor anven-
delsen af to af dem altid giver samme re-

sultat som anvendelsen af en tredie operation,

i samlingen. Sal.XVI.887. 2) del af et større

hele, der naturligt ell. vilkaarligt udskiller sig

ell. udskilles som en enhed; underafdeling;
spec.iflg.anv.: 2.1) om naturvidenskabelig
systematisk inddelings-enhed af forholdsvis
ubestemt omfang (jf. Sal.XVII.16 ff.). den

40 lavest udviklede Gruppe indenfor de fler-

cellede Dyr, Sysim]^ene.Brehm.DL.III.575.
Okserne kunne deles i 4 Grupper. — 1)

Tamkvæget . . 2) Pukkelkvæget . . 3) Bi-
sonokserne . . 4) Bøfler. Sal.XlII.833. de,
fede legemers gruppe, se IV. fed 1.2.

||

(geol.) indbegrebet af alle de jord- og sten-
arter, der er dannet i samme geologiske tids-

alder (æra). Meyer. SaUX.191. 2.2) (^ ell.

^) om taktisk inddelingsenhed.
|J

del

^ af skyttekæde, der (fx. under springvis

fremrykning) optræder med en vis selvstæn-

dighed. Meyer. Sal.XVI.188. || underaf-
deling (paa 4—6 skibe) af en eskadre elL

flaade, under ledelse af en gruppefører. Opf
B.UI.329. SaVX.191. \\ underafdeling
af et orlogsskibs lettere armering, un-
der ledelse af en aruppekommandør. smst.

2.3) (især polit.) del af et (politisk) partis

der indtager visse særstandpunkter; frak-
5. den gruopvækkende Nat da Spanierne 60 How (2); ogs.: kreds af medlemmer i en
oe Meksikanerne droges med hinanden.
JVJens.C.328. Døren aabnes, — ind træ-
der — Satan. Han er ikke saa høj og
gruopvækkende som iøv.RudLange.Drøm-
me.(1910).95.

6rrappe, en. ['gruba] flt. -r. (optaget i

politisk forsamling, der i visse tilfælde op-

træder samlet; ogs.: parti, i Landstinget
dannedes (i 1901) en særlig Højregruppe
. . Denne Gruppe har siden taget Navnet
„de frikonservative". Munch.S.24. De af
Kongen udnævnte Medlemmer (af lands-
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tinget) betragtes som valgte af de Grupper,
hvori de har fundet Optagelse. Grundl.

(1915). Midlertid. Best. §1. Ornppe -ak-
Kord, en. [l.i] (fagl.) akkord(betaling)

fastsat ikke efter den enkelte arbejders præ-
stationer, men efter det samlede resultat, som
en vis gruppe af arbejdere har frembragt.
Aller.11.553. -billede, et. [I.2] (især fot.).

Høm.S.240. vi blev stillet op i Gruppe og
fotograferet . . Hr. P. ledede Opstillingen 10

af Gruppebilledet. JrJews.ilf.J.i59. -fa-
rer, en. [2.2] ^ fører, leder af en gruppe
orlogsskibe; ogs. : førerskib i en gruppe. Wolfh.
MarO.492. Scheller.MarO. -hækling, en.

[l.i] (haandarb.) art af hækling (m. varie-

rende mønstre), hvorved flere pinde er hæklet

tæt op ad hinanden i grupper, der er ad-

skilt ved luftmasker. VortHj.1111.117. SaU
XII.80. -kommander, en. ^ (se ovf.

8p.200"). SaUX.191. gruppere, v. [gru- 20

'pe-'ra] -ede ell. (sj.) -te. vbs. -ing (s. d.).

{gennem ty. gruppieren af fr. grouper; til

Gruppe; især tø) t) ordne, sammenstille
i grupper; ogs.: klassificere; især (jf.

Gruppe 1.2); opstille (paa en kunstnerisk

maade) saaledes, at der opnaas en smuk hel-

hedsvirkning. (oftest i perf. part). JBaden.
FrO. Det var Altsammen ret fiffig ud-
tænkt og grupperet af B. og kunde under
almindelige Omstændigheder i det Mind- 30

ste have ledet til Forhør, Undersøgelse.
GoUschm.V11.569. Han forklarede E. H.,

hvilke Kunstnere, der var fremstillet paa
Billedet, hvorfor de just vare grupperede
saaledes og ikke anderledes. S^c^a?i(?.AÆJ.

88. hele Materialet (til sagen) skal sigtes,

grupperes, lægges til Rette. PLevin.Hjem.
(1919).29. jf.: Fortællingen er vistnok lidt

groupperet (0: udpyntet), men Farven er

der af min Personlighed. ifC^w^i. XI. 65. 40

i forb. m. i: Menneskeslægten er gruppe-
ret i Folkefærd. Kofoed-Hansen.F.32. de
Virksomheder, der . . i Ly af Klostrets Im-
munitet laa udenfor, grupperede i Kvar-
terer og Gader, for hver Virksomheds-
gren. JPJacobs. Afh. 53. \\ refl.: stille sig,

samle sig i gruppe^', klynger, i Døraabnin-
gen . . havde ældre kvindelige Skikkelser

. . grupperet sig. Markman. Fort. 88. m.
tings-subj.: Hytterne grupperede sig til 50

smaae Landsbyer. Tolderl.F. 11.97. Fest-

lighederne, der skulde gruppere sig om
den 17. Maj, Norges Friheasfest. Schand.

0.11.129. 2) (sj.) fylde med grupper.
Under Choret skyde Nogle fra Sidekou-
lisserne store Blokke ind paa Hjul eller

Ruller, eller bringe forskjellige Sager,

saaledes at Midten af Scenen efterhaanden
ogsaa grupperes. Ærz.XFJ7J.^51. Crrnp-
pering, en. (især tPj vbs. til gruppere 60

(1); især om maaden, hvorpaa noget (kunst-

nerisk) er opstillet, sammenstillet, (han) for-

talte om Grupperingerne (i tableauer) og
sagde, hvor smuk Eva havde været som
YLeio.RCAnd.il. 241. *Fotografien |

den
kan aldrig magte Livet. |

Vil Gruppering,

Minespil,
|
Farvepragt du have givet,

|

saa maa der en Kunstner til. Schand.SD.
152. MRubin.MB.12. grnppe-Tis, adv.
og adj. (især CJJj t) som adv.: i grupper;
gruppe for gruppe. Schand.SD.130. Grup-
Eevis fulgtes man hjemad gennem den
Ile maanebelyste By. Pont.LP.VIII.185.

(mindesmærkerne) er samlet gruppe- eller

man kunde fristes til at sige skarevis,
NaturensV 1913.252. 2) som adj.: som er

delt i, falder i enkelte grupper, efterhaan-
den (flk) Samtalen en mindre gruppevis,
mere almindelig Character.J'afe-KMw.GP.95.

(jf. Gruppe 2.2:^ gruppevis fremrykning
af skyttekæder

j -ægteiskab, et. [I.1]

{efter ty. gruppenehe; især i etnografisk
fagspr.) betegnelse for en blandt enkelte uci-

viliserede folk tidligere eksisterende form for
ægteskab, hvor flere mænd havde flere kvin-
der fælles. Høffd.E.246.

I. G^rnis, en. [grus, gros] (ogs. Grussen,
se ndf.). uden flt. {jf. ænyd. grys, gryssen

;

fra ty. gruss, griissen, vbs. til griissen,

hilse; m. h. t. formen Grussen jf. Beske-
den (u. Besked^; nu kun haandværker-spr.)
hilsen; tiltale; især: hilsen, hilsefor-
mular, m. hvilken haandværkere af samme
lav giver sig til kende; lavshilsen. (især i

forb. m.give). Gruss: Rahb.(0versk.L.442).
*Paa Huset heise vi Krandsen i Sky . .

|
Saa

bring Kong Fredrik en hjertelig Gruftl
|

Bygmesteren, der stolt
|
Sit Løfte ærlig

holdt
I
Og byggede vor Folkefrihed et

Huus. ARecke.EnOldgesell.(1860).59. Kom
man . . til en fremmed By, (gik man) ind
(paa kroen) og satte sig under Tavlen.
Saa kom den sidste Gesell og gav sin

Gruss, og man svarede med sin Gruss.
(saa spurgte) han: Kan Du din hele Gruss?
Og saa gav man ham den hele Gruss og
sagde: Mit Gunst (osv.). Drachm.IlI.29,

II
(nu næppe br.) i overf. anv., om en skrap

tugtelse, modtagelse olgn. *Saa gav han ham
den første Grufi,

|
Og det var En paa

Kassen. FolketsNisse.^yal862.8. Grussen:
smst.^y3l860.11. jf.: kom nu ikke her og
skjæld mig ud for Arbeidsmand, eller jeg
skal lære Dem Gruszen. Chievitz.FG.59.

II. Orns, et ell. (nu kun dial.) en (Holb.
DNB.570. Thuborg.K.83). [gru-'s] Høysg.
AG.37. (sj. skrevet Gruss, Gruds. Holb.
Hh.I.560. sa.JH.IL350. jf.Feilb.). uden flt.

{ænyd. d. s., fsv. grus; fra mnt. grus (nt.

gruus ogs. i bet. 4=), jf. ty. graus, griess;

besl. m. Grud, Gryn osv.; % bet. 2 foreligger

paavirkn. fra ty. graus, ruin(er), ødelæggelse)

1) smaa, runde ell. skarpe (jf. Flad-,

Forvitringsgrus^ sten af over 2 mm i dia-

meter, opstaaet ved sønderdeling af faste

stenarter; ogs. (især bygn.): naturlig blan-
ding af sand og smaasten, som fx. findes

i grusgrave, guldet med andre smaa stene,

og anden tung gruus, som der iblant har
været, ligger tilbage i fsiåene. Holb.DNB.
570. *de med Gruus bestrøede Gsmge.Ew.
(1914). VI. 185. *Hvor Bækken vandrer
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snaksom |
Mellem Smaasteen og Gruus.

Winth. VI. 38. Grus, som anvendes til

Gange og Veje, kan enten være Bakke-
grus eller StrandgrvLS. SavebrL.^318. har-

pet, vulkansk grus, se harpe, vulkansk.
(jæmb.:) Vogne, der kommer i Drift mod
Sporskiftet, (vil) løbe af Spor („i Gruset").

DSB.Tjen.1.29. \\
(især bihl.) i billedl. anv.,

dels om hvad der kan volde besvær, ubehag,

lidelse: Brød, tjent ved Bedrag, smager en
Mand vel; men siden bliver hans Mund
fuld af Gruus. Ords.20.17. Begr.3,16. dels

(jf. Ler, Støvj m. overgang til bet 2, om det

jordiskes forkrænkelighed, ringhed: *Nu maa
du dø, til Jordens Grus ( Jeg denne Nat
dig sender. SalmHj.538.3. Grundtv.SS.L69.

2) (nu næsten kun poet. ell. højtid.) sten,

kalkstumper olgn. af en nedbrændt ell. paa
en anden maade ødelagt bygning; bygnings-,
murrester; ruiner ^ji/'. Bygnings-, Mur-
ffrusj. Det nedfaldne Slots Gruus vrim-
ede af Svun.Holb.Ep.V.''34. *Faldet er nu
det ene Taarn,

|
Og Krattet voxer af

Gruus. Oehl.L.1.296. *(gud) flytted mig
(o: Ansgar) fra Hamborgs Grus (o: det

ødelagte Hamborg),
|
Til Bremens Gaard

og Bede-Hus! Grundtv.Udv.V.26. det ry-

gende Gruus, de forkullede Bjelker. IfC
And.VI.57. jf.: *Gruus og Skaar og Stum-
per

I
Af de andre Verdens Klump er. -Sa^-

ge8.II.119. billedl.: dens forige Navn (er)

under Tidernes Gruus .. hegrsiven.Tychon.
AB.220.

li efter præp. i, i udtr. som ligge,
lægge i grus, være ell. blive ødelagt, til-

intetgjort, (ofte billedl). een Steen . . faldt

ned . . paa et Huus, som blef slaget rent
i gruus. Borrebye.TF.413. *Hvor Mure (o:

af den nedbrændte Frue kirke) stande nu i

Grus
I

I Axelstad saa lave. Grundtv.PS.
III.235. *Taarne fuldmange sank i Gruus,

I
Klokker end kime og kalde. sa.SS.1.69.

paany opføre de øde Stæder, som laae i

Gruus (Chr.VI: have været ødelagte ). ÆJs.

61.4. *Du sang om Lykkens store Hus .

.

I
Som Lynet pludselig styrted i Grus.

JVJens.Di.41. jf.: *Hun rev det (o: brevet)

fra hinanden —
|
Hun svimled — faldt

som knuset —
| Man finder intet Marmor

I Deiligere strakt i Gruset. Aarestr.SS.II.
175.

3) (med.) gruslignende dannelser (korn),
der udfældes og aflejres i legemets væv ell.

organer; gruslignende konkrementer ; ofte som
forkoiielse af Nyregrus (jf. Sand, Sten^.
Gruus i Blæren. vAph.(1759). ArhMøll.
Sundhed8l.358.

4) t grums; bundfald. vAph.(1759).
Orns-, i ssgr. ['grus-; ogs. 'grus-] til

n. Grus, især t bet. 1. -agtijr, adj. (nu
næppe br.; jf. grusig^. Himmel-Luften skal
være . . opfyldt med gruusagtige Ele-
mentariske haarde Atomis. Heitm.Physik.
93. -beton, en. (fagl.) beton, der kun be-
staar af cement og grus; ^konkret. SaUIII.
132. -dynee, en. 1) [ILl] (1. br.) bunke
af grus. JPJac.II.286. 2) [II.2] (jf. Dynge

sp.ll92^^; især bibl.) dynge af rester af
ødelagte huse; ruinhob; ogs.: ødelagte byg-
ninger; ruiner (jf. -hob^. VSO. Foersom.D.
1.47. skulde de lade Stenene leve op af

Grusdyngerne (CAr. 7/; støvets hobe;, da
de ere forbrændte? Neh.4.2. I, gruse,
V. [gru'sa] -ede. vbs. (1. br.) -ning (S&B.
D&H.). {til I. Grus; jf. gruset; især fagl.)

belægge, bestrø med grus; gruslægge (1).

10 Kirsebærgangen . . er bleven gruset til

Bedste for Spadseregængere. Fædrel.^^/e

1871.1.sp.4. EWaaqe.U.22. Feilb.(u. grosej.

II
uden obj.; spec: komme grus paa spor-

vognsskinnerne for at forhindre, at vognen
glider frem under bremsningen. Vognsty-
reren . . bremsede med den elektriske
Bremse . . Han grusede samtidig stærkt.

PoUysl915.7.
IL gruse, v. {jf. sv. f grusa, no. grusa,

20 grysja, samt ty. grausen; besl. m. I. Gru;

jf. grysse, Grusel, gruselig; nu kun dial.)

grue (IV); gyse. Feilb.1.493 (u. grusse^.

jf. smst.491 (u. 2. grue).
\\ (jf. ty. grausen,

n.) som vbs. jeg kand ey uden Grusen
erindre denne Dag. CPRothe.MQ.I.170.

t Crrusel, subst. {fra ty. grusel, til gru-
seln, grue; jf. H. gruse, gruselig) gru
(LI); gysen; rædsel; skræk. Montezuma
. . kunde ikke uden med Grusel tænke

30 paa den Devotions-Act, som eengang mod
ham var øvet ved at slutte ham i Lænker.
Holb.Hh.I.530. gruselig, adj. (ogs. gnis-
selig. LTid.1733.588. Blich.(1833).VI1.112.
JVJens.HF.57). {ænyd. gruselig, grusselig
(DaViser.nr.43.2), jf. ænyd. glda. gryselig,

bornh. jy. grys(s)eiig, sv. f gruselig, no.

grus(s)eleg, ty. gruselig, jf. ty. grauselig,
grauslich samt græsselig; sml. II. gruse,
Grusel; nu kun dial. ell. arkais.) gruelig;

40 grufuld; skrækkelig, merk, hvilken gru-
selig, haard og streng Dom du giver over
dig selv, naar du svær falskelig. DL. Fid-
need. Naar de see da saadant, skal de
gruselig (1871 : gruelige forferdes. Visd.5.

2 (Chr.Vl). mange Aars vederstyggelig
Samling, der er et Mønster af Helvedes
Boelig, og gruselig SLtinågSi&e. Efterretning
omSnødePræstegaard.(1757).15.

jj f om le-

vende væsen: gruelig; grusom, gruselige
50(1871: gruelige; dyr. 'Visd. 12. 9 (Chr.VI).

en Gruselighed, der i selve Eng-
and vil oprøre hvert redeligt . . Hierte.
TBruun.Pr.587.

\\
(nu kun dial.) m. afsvæk-

ket, ofte rent forstærkende, bet.: græsselig;
grusom; rædsom, (især som adv.). Hvor
den (nat) var lang, hvor den var gruse-
lig 1 TBruun.Pr.636. vi havde taget Natte-
leje i en grusselig stor Skov. Blich.(1833).

1.255. (hun havde) et grusseligt Øjensyn.
60 Søde Gud, man kunde blive helt henne,

naar hun saa paa en. JVJens.NH.3. det
suste saa grusseligt skønt, som fra Sko-
vens største Træer. Bregend.IdelyseNætter.
(1920).76. Feilb. OrdbS.(sjæll., LolL-Falster).

gruset, adj. ['gru'safj (ænyd. d. s. i bet.

1 ; afl. af II. Grus 1 ell. (i bet. 2) part. adj.

lar
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til I. gruse
; jf. grusagtig, grusig samt gru-

det; især fagl. (landbr. ell. gart.)) 1) især
om jordhund: som bestaar af, indeholder,
er (stærkt) blandet med grus; grus-. Kar-
perne elske en feed leerig Grund. Den
sandige og grusede Jord er tienlig for
Giedder. Schytte.IR.II.361. Aaens Leie er
her fast og gruset. Bogan.1.38. middel-
?ode . . noget stenede og grusede Jorder.
'rap.*" II. 356. || som sidste led af ssgr.

[-igru'Osa^]: bestaaende af, indeholdende grus
af den beskaffenhed, første led angiver, (en)
grovgruset og stenet flette. Andres.Klitf.
245.2) om gang,vej olgn.: belagt, bestrøet
med grus. den grusede Havegang. Ma?'/(;-

man.S.5. den store grusede Plads. Jørg.
UV.34. Grras-g^rav, en. grav (l.i), hvor
gi-us opgraves. Bredahl. LO. 85. et Slags
Gruusgrav, hvorfra Omegnens Beboere
hentede Sand og Kalkstene. i^JlTaws.iVove/.
II. 7. Landbo. 11.418. \\ hertil Grusgrav-
sten (o: smaasten, der fraskilles ved rens-

ning af grus. smst.). -harpe, en. redskab
(plant sold) til rensning ell. sortering af grus.

VS0.IL523. Feilb. -hob, en. d. s. s. -dynge;
især [11.2] (bibl. ell. højtid.): d. s. s. -dynge
2. Blich.NN.6. Hytten var en Gruushob,
der maatte bygges en nj.RCAnd.Y.242.
du gjorde af . . den faste Stad en Gruus-
hob (Chr.YI: en forfalden hobj. Es.25.2.

t gmsig, adj. {sv. grusig, jf. ty. griesicht

mfl.; til 11. Grus 1) gruslignende; gru-
set. Heitm.Physik.98. Grus-klækning;,
en. (fisk.) udklækningsmetode, hvorved fiske-

æggene anbringes ml. grus ell. smaasten i

kasser m. rindende vand. LandbO.IV.669.
-lægge, V. 1) [H.l] (1. br.) belægge, bestrø

med grus; gruse (I). D&H. \\ næsten kun i

part. -lagt brugt som adj.: gruset (2). *en
gruslagt Plads til Kroket. Stuck. II. 115.

den gruslagte Gangsti. IIomoS.CMA.164.
2) [11.2] (sj7) ødelægge. D&H.
G-rnsme, en. (ogs. Grysme mfl.). flt.

-r. {no. grusm, groft grums; vist af,, af II.

Grus; jf. Gryssen; dial.) stump, smule
(af noget spiseligt); bid; klat. (især i flt).

han pillede Smaagrusmer af Kanten
paa Fadet. FRMøll.BL.12 9. Naar Smørret
var kærnet, blev det . . taget op af Kær-
nen og lagt i „Smørtruget". Hver en
„Grysme" (Grøsme) blev omhyggeligt
medtaget. FrGrundtv.LK.171. Bietz.216
(skaansk, hallandsk). OrdbS.(Ærø, Loll.-Fal-

ster). i forb. m. nægtelse: Du faar ikke
en Grysme (o: ikke det mindste) af det.

Kværnd.
grusom, adj. ['gru*|S(om', igru'(i)S(«)m]

{ænyd. grusam, grusom ; til I. Gru, jf. mnt.
gru(we)sam, ty. grausam; jf. grusommelig)
1) (især [D) som handler ell. har tilbøjelig-

hed til at handle paa en maade, der ind-

gyder skræk og rædsel; som finder en vis

tilfredsstillelse i at berede andre lidelser, sor-

ger; grum; haard; ubarmhjertig. Gru-
somme Herskere skulle frygte mig, naar
de høre om mig. Visd.8.15. Dersom hun

kalder Dem dumdristig, saa kan De kalde
hende gruesom. Fruentimmerne lide gier-
ne, at man kalder dem gruesomme. Skuesp.
III1.119. Hauch.DV.1.242. Krigen (bestod)
i gensidige Hærgninger . . Især var Erik
XIV over al Maade grusom i sin Færd.
Ottose7i.VH.II.210.

||
(nu næppe br.) om

vilde dyr. Suhm.(SkVid.XII.10?). *Han af
et grusomt Rovdyr myrdet er. Rahb.Poet

10 F.11.138.
II
m. overgang til bet. 2, om handle-

ell. tænkemaade. VSO. „Hærgede Landet—
hvorpaa var det han hærgede Landet?"
— „Paa det Grusomste.^ FritzJUrg.nr. 72.

du skal ikke paa en saa vild og grusom
(Chr.VI: barbariskj Maade ødelægge dem.
2Makk.l5.2. 2) om ting, forhold: som ind-
gyder gru; forfærdelig (1); grufuld;
skrækkelig. 2.1) (nu 1. br.) i egl. bet. Kingo.
483. *Den Straf er grusom ud at staae.

20 Brors.28. *For hans Forbrydelse vi alt

for grusomt bøde. Wess.137. *Det er et
Eventyr langt mere grusomt

| Og græs-
seligt, end Alt hvad Mennesker

|
Har

fundet op ii\iorr]..Hauch.SK.89. JVJens.C.
175. 2.2) (dagl.) for at betegne, at noget

findes ell. finder sted i en meget høj grad;
forfærdelig (2); gyselig; rædsom, (især
som adv.). *Han tog først grusomt paa at

flæbe,
I
Og klagede Guds jammerlig. Chr

30 Borup.PM.119. dend grusomme Mængde
store Kiøbmands- Skibe, som ligger . .

paa begge Sider af Floden. Seiddin.137.
undertiden, naar jeg er alene, bliver jeg
saa grusom angst Esm.IL128. en grusom
Masse Penge. Thuborg.Brødre. (1923). 140.
Det var et grusom morsomt Stykke. PoZ.

yi?1918.8.sp.3. grusomt billigt. BerlTid.^^h

1923.Aft.8.sp.l. CP Crrusom-hed, en.

det at være grusom (1). Moth.G273. VSO.
40 man vedblev at føre Krigen . . med en

umenneskelig Grusomhed. Molb.DH.I.380.

Il
ogs. om grusomme handlinger. MO. (ver-

denskrigens) Grusomheder blev først og
fremmest øvet af dem. Samfundene ansaa
for særdeles vel opdragne. Tilsk.l 924.1.

326. grusommelig, adj. [gru'smm'ali]
adv. -t ell. d. s. {ænyd. d. s.; til grusom; nu
kun arkais. ell. dial., jf. Rubow.SP.47) 1)

d. s. s. grusom 1. Hånd beskriver og, hvor
50 grusommelig endeel Engelske Konger
med dem (o: jøderne) har forfaret, i Tic?.

1738.314. jf: (bremsernes) gode Qvaliteter
fordærves meget ved Graadighed og Gru-
sommelighed; thi de kand . . kaldes
Biernes og Fluernes Tyranner, smst.512.

2) d. s. s. grusom 2; især m. forstærkende
bet. (de) overfaldt Maurerne gandske plud-
selig, saa at disse . . maatte lide et gru-
sommeligt Nederlag. LTid. 1736. 110. et

60 grusommelig stort Skib. Grundtv.Snorre.I.
314. Hostr.G.59.
Oruss, se I. og II. Grus.
grusse, V., grusselig, adj. se II.

gruse, gruselig.

Orussen, en. se I. Grus.
Grus-star, en. 2( den ved strandbredder
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voksende Carex glareosa Whbg. MentzO.
Bill.362.

€rrat, en ell. et. [gru(i] (dial. Grot.

Feilh. Gryt. Moth.G269. MDL.182. OrdbS
(Lyø, Ærø). Grøt. Moth.G269. Feilh. OrdbS.

(Taasing)). flt. (dial; i bet. 1) -ter (Feilh.).

{vistnok egl. vhs. til grutte, jf. mnt. grutte,

grød, groftmalet kom, holl. grut, nordfris.
groot, samt Grud, II. Grøft) 1) (dial) jf.

grutte 1: hvad der er knust i smaastykker;

smaastumper (af sten, kalk olgn.); ogs.i

grus(ll.l).Moth.G272. VSO. OrdbS. (sjæll;

„meget sjælden";.
|| (jf. Grus 2) efter

præp. i, i udtr. som gaa, slaa i grut, gaa,

slaa i stykker. *Dend Biørne Brumlende
Cartow

I

Dend grinende Granate . .
|

Var aldrig saa parate |
til Hofueder at

slaa i grutt
|
og Halse been at bryde.

Cit.l708.(NkS4^820b.329). VSO. Feilh. \\ i

ikke-koll anv., om enkelte smaasten, stumper.

Feilh. overf. (jf. III. Gran 3, Kornj om en

ringe, ubetydelig smule: Tøv et Gryt I MDL.
182 (Stevns). Det hindrer aldrig et Gryt.
smst. 2) (landhr. ell. møl) jf. grutte 2: korn
(ogs.: bønner, ærter olgn. foderstoffer), som
er groftmalet, gruttet; grutning (2);

skraa. Moth.G269. Levin. Sønderdelin-
gen (ved formaling af korn) kan foretages
saaledes, at der samtidig finder en Søn-
derrivning af Skallen og Kernen Sted,

saa at Produktet danner en blød Grut.
LandmB.II.124. Skjoldb.KH.113.jf. Bøn-
ne-, Korngrut. Levin. Orutning:, en.

(dial Grotning, Grotting. MDL.178. Feilh.

Grytning. Moth.G269. Grøtning. Moth.G269.
Feilh.). (især landhr.) vhs. til grutte (2).

I) som vhs. VSO. Grutning af Sæden.
LandmB.II.99. 2) konkr.: d. s. s. Grut 2.

Moth.G269. komme Grutningen i Mæske-
karretVSO. LandbO.II.418. det var paa
Hældingen med Grutning til Svinene.
KSkytte.JB.210. skutte, v. ["gruda] (dial
grotte. Leth.(1800). VSO. Feilh. grytte.

Moth.G264. Gram.Nucleus.479. vAph.(1759).
OrdbS. (Lyø). grøtte. Moth.G264. Argus.
1771.nr.l7.4. MDL.183. Feilh. OrdbS. (Taa-
sing)). -ede. vhs. -ning (s. d.), jf. Grut. (jf.
holl grutten samt mnt. grutte, ty. griitze;

besl m. (afl. af) Grud; jf. II. greve, III.

frøfte, grøve) 1) (jf. Grut 1; nu især dial)
nuse, brække i smaastykker; mase; ogs.:

slaa i stykker. Reenb.II.113. Du kan
grutte . . det i en Morter. VSO. grutted
du da nu ogsaa det eneste Glas en havde
i Huset, din sølle Fommelfut.^afe/.y]^.25.
store Træsko, der grutter Vejens Grus.
Buchh.SP.7. jf. MDL.178. Feilh. \\ i videre

anv., m. h. t. fjende-, oprørsskare olgn.: knu-
se; slaa ned for fode. *Kempe-Skaren
(o: giganterne) gruttes skal,

|
Seel Jupiter

dem kryster. Meenb.IL9. de to tusinde
Mennesker, som Johan Ranzau gruttede
ved Aalborg. JVJens.Vi.27. 2) (møl ell

landhr.) m. h. t. korn (bønner, ærter olgn.

foderstoffer) : knuse groft ; grovmale; skraa.
(det forbydes møllerne) Rug til Brændeviin

at grøtte. Forordn.(Kvartudg.)^y61709. Ær-
ter anseer man for det bedste til Svine-
fedning, men de burde grottes, eller ko-
ges skjeppeviis. Begtr. Sjæll 11.448. *Der
skal gruttes,

|
males Skraa,

|
og Møllen

tjene Penge. I)rachm.PHK.42. de gruttede
Kornet mellem to Sten. JVJens.Br.l67.
den gruttede Sæd (kan bedre) blandes
med andre Fodermidler end Sæd i hel

10 Tilstsinå. LandbO.II.419. jf.MDL.178.Feilb.
E:allehy.221. billedl: JVJens.Di.13. Han
malede Menneskene sønder og sammen
med Ordets gruttende Kværn. ThøgLars.
Kværnen.(1915).36. i|

(sj.) i udtr. som grut-
te tænderne sammen, bide tænderne
haardt sammen. JVJens.Br.260. Jægeren
gruttede sine Tænder sammen i Munden
og skød. sa.C.53.

Oruve, en. se 1. Grube.
20 I. Cjrry, en. {rimeligvis sa. ord som sv. gry

(n.), kornet sammensætning af metal olgn.j

SV. gryt(n.), stenet grund, oldn. gr\bt(n.),
sten (koll), eng. grit, (groft) sand, ty. griess
(m.), grus, groft malet korn, fine gryn; side-

form til Grud, Grød; jf. Gryn (2), Grys-
(s)en; nu næppe br.) en lille smule af noget;
gran (III), gry . . kaldes det små bitte

støf, som sées i solskin. Moth.G285. Der
blev ikke det mindste Gry tilbage. VSO.

30 II. Ory, en. se I. Gru.
III. €^ry, et ell (sj.) en (Holst.D.II.31.

JPJac.I.317. jf.: *i den aarle Morgen-
gry. Grwwd^v.PS. FI.558;. [gry?] flt. (poet;
sj.) d. s. (FrNygaard.K.237). {jf. glda. ssg.

daw griyn (Lucid.25); af IV. gry; sj. før
1800 (ikke i VS0.1802); CP, især poet^ som
vhs. til IV. gry; især om det tidspunkt,
da dagen gryr; ogs. om det begyn-
dende dagslys; (første) dagning, (alm.

40 i forb. m. gen., sj. m. efterfølgende præp.
af). *Her glad sig under gule Sky

|
Fra

brune Jord aarvaagne Lerke svinger,
|
At

lede der om Dagens første Gry. Steners.

(Rahh.LB.L189). *Morgenens Grye
| Paa

rødmende Fieldtoppe spiller. FrSchmidt.
D.124. 'Flyv, med Gryets første Blink . .

|

Til Naturens stille Barm. Bagges.Ep.330.
*for Gryet Nattens Mulm bortsvæved. Ing.

D.I.230. Vi havde passiaret de første

50 Nattetimer bort, endnu inden Gryet; paa
sin graa, hemmelighedsfulde Maade sivede
gennem de klare Gardiner. Drackm.F.I.
296. *Nat bliver Gry, og Gryet bliver Dag.
sa.SH.38. i Gaarden galede den sorte

Hane og forkyndte Gryet af den næste
Dag. Bang.SG.169. Pelle var oppe og i

Tøjet ved svageste Gry. AndNx.FE.L301.

jf.: *Jeg vil drage
|
bort fra denne By,

|

grunde Liv og Lykke
|
under nye Gry

60 (o: under andre himmelstrøg, i andre egne).

FrNygaard.K237. ofte i forb. m. Kvæld
olgn.: *Fuglen i Skov, paa Mark og Fjæld,

|

Synger i Gry og saa i Kvæld. Grundtv.
SS.in.441. *Tidt dufted, tidtnikked Smaa-
blomster ved Gry;

|
Før Aften laae de

knust under Haglveirets Sky. Ing.RSE.
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VII.249. Kaalund.335. j| overf., som udtr.

for, at noget nyt (en ny tid, aandsretning
osv.) begynder at komme frem; begyndelse;
frembrud. *At sige Verden ret Farvel,

|

I Livets Gry og Livets Kvæld
|
Er lige

tungt at nemme. Grundtv.SSJV.399. *Gry
a.t Yaar. sa.PS.V.47. (Kierkegaard) havde
. . ingen Sans for det, som var i Frem-
brud og Gry. Brandes.II.359. Der er intet

Lys i Tyge Rothe, men der er Gry i ham.
Lyset kommer fra Rousseau og Herder.
VilhAnd.Erasm.II.256. *Endnu mens Kri-
gens Tåger lå tungt om Land og By,

|

gik Danmark ud i Arbejdsdragt mod nye
Tiders Gry. Børd.GK.219.

IV. gry, V. [gry-'] præt. -ede ['gry(a)9a]

præs. part. -ende ['gryOana] (jf. Arkiv.

XXIX.15f.); vbs. -ning (s. d.), jf III. Gry.
{ænyd. d. s., sv. (fsv.) ^ry, oldn. gryja (i

gryjandi, dagning); muligvis besl. m. Il.graa,

jf. bornh. no. graana, lysne ad dag, ty. es

graut, det gryr \\ i de smsatte tider (1. br.)

bruges oftest hjælpeverbet være: Nu er Da-
gen ganske gryet. Jørg.YD.35; hjælpever-

bet have bruges især i udtr. for en varende
tilstand (af begyndende frembryden): Eiv.

(1914).V.165(se bet. 2.2). j| GJ ell. dial. (Esp.
115 (gryas). Feilb.))

t) som udtr. for dags- ell. sollysets første

(begyndende) frembryden ved overgangen fra
nat til dag (morgen): dage(s); begynde
at lysne; dæmre (4.i). 1.1) upers., især i

udtr. som detgryrad (sj. skrevet af. vAph.
(1764) ) dag ell. dagen (sjældnere : morgen.
Mynst.(MO.)). Moth.G266. Saasnart det
gryede af Dag, hørte Kongen af Polen
med sit Generalskab i Leopoldscapellet
en Messe. Engelst.(Rahb.LB.I.lll). da det
gryede ad (Chr. VI: lyste op tilj den første

Dag i Ugen, kom Maria Magdalena og
den anden Maria for at see Graven. Matth.
28.1. *Det blev Sommer inat før det gry-
ede. Ing. DD. VI. 155. ikke skrækker et

Gjenfærd angestfuldere sammen, naar det
gryer ad Dag, end Synderen gyser tilbage
for den Hellige. Kierk.XI.274. Feilb. 1.2)

i udtr. som dagen, morgenen, (sjældne-

re:) solen gryr ell. gryr frem (VSO.).
ret som Dagen gryede, faldt (fjenden) udi
fuld Anløb med et forfærdelig Anskrig.
Slange.ChrIV.288. *Knap gryer den næste
Morgenstund,

|
De froe til Arbejd ile.

Thaar.PB.51. *(den) gryende SoLIMHertz.
Isr.119. *Sommer-I)agen gryer | I hvide
Morgen-Skyer. Grundtv.SS.IV.385. *i Østen
gryede Dagens Skjær. FalM.TreD.249. sj.

(poet): natten gryr, natten svinder (i dag-
gryet); dagen gryr. *See, Natten gryer,

|

Hver Stjerne flyer. Winth.II.228. m. over-

gang til bet. 2.1: nu være Gud med eder
(o: farvel), Dagen gryder for mig. Biehl.

Dq.III.73. billedl. (jfbet.2): *Giennem
Skumring, Skur og Skyer

|
Glæde-Soelen

for dig gryer. Wadsk.l4. *Saligheds Mor-
gen begyndte at grye. Brors.108. Grundtv.
SS.IV.1.

2) G) i videre anv., m. h. t. tid, forhold
olgn., der nærmer sig, træder frem ell. ind i

en ny tilstand. 2.1) m. h. t. naturfænomener-
nes, tidens, (tids-)forholdenes fremadskriden
ell. udvikling til nye afsnit (faser). || i egl.

bet., dels (1. br.; jf. bet. l.ij upers.: det gryr
ad, det nærmer sig til ell. mod, dels (jf. bet.

1.2) m. tings-subj.: (være ved at) oprinde
ell. bryde frem; nærme sig. det gryer

10 ad sommer. Moth.G266. *Maanen, som sti-

gende,
I

Purpurrød gryer. i2ecÅ;e.SjD.9. Saa-
snart Foraaret gryer, tager de fat paa
Hovedbygningen. Bang. L. 324. || uegl., m.
særlig forestilling om, hvad et vist (nyt)
tidsafsnit bringer med sig (især af noget
godt). *han speided med Flid,

| Om ikke
gryed en lysere Tid. Grundtv. SS. 11.148.
*i syvti og to (o: aaret 1872) —

\
den

Gang, da den gryende, unge Tid
|

gene-
20 red de Gamles Ro. Schand.SD.192. *0g
min Fremtid, gryet

| Til en Vaardags
Lykke,

|
Til en Høstnat kvelded. JPJac.

DU. 108. bedre Tider gryr for Landet.
D&H. 2.2) om ydre ell. indre forhold: be-

gynde at vise sig ell. udvikle sig (faa magt
olgn.); spire frem; dæmre (4.2); især om
følelse, forestilling olgn.: fremtræde paa
endnu uklar, halvbevidst maade; kom-
me til begyndende bevidsthed; dæmre.

30 I adskillige Aar har det (jeg vil tale om)
allerede gryed i mit Inderste. Eiv.(1914).
V.165. Derimod er der andre Højremænd,
hos hvem der gryr en Forestilling om,
at det dog i Længden er noget bart, at

der ikke skal være anden Ret i Landet
end Retten til at løbe med Kassen. Hørup.
111.248. Mistanken gryede i hende som
en dump Angst. Bang.T.258.

j|
præs. part.

gryende brugt som adj.: som er i sin be-

40 gyndelse; som er ved at bryde frem (til klar

bevidsthed) olgn. Det var den unge Stats-

mand ganske behageligt at modtage . .

en saadan Appel til sin gryende Indfly-

delse fra denne Kant. Tops.III.262. Blo-
det, varmt af den gryende Rus, sang for

deres Øren. JPJac.II.190. det engelske
Folks . . gryende Frihedsattraa. Fridericia.

17&18Aarh.I.105.
I. €rryde, en. ['gryda] ftt. -r. (glda. æda.

50 grydæ, grytæ (Suso.35. Harp.Kr.l94), sv.

no. gryta, oldn. gryta; afl. af grjot, sten

(jf.l. Gry^; egl.: beholder af klæbersten (se

GrydestenJ)
1) en foroven aaben (potte- ell. kar-

formet) beholder af ler ell. metal, nu
især af jærn (i alm.m. fødder og to ører

ell. hank (jf. Grydekrog^^, der især bruges
som koge- (ell. stege-)redskab, især ved
madlavning; madgryde, sæt en stor

60 Gryde til og kog en 'Ret.2Kg.4.38. Skumme
af Gryden. vAph.(1764). Værelset (gøres)

sterk varmt enten i en Vindovn, eller

med Kul i en Gryde. Adr.''''lil762.sp.5.

*Farvel, min velsignede Fødeby 1
|
Min

Moders Gryde ryger i Sky. PMøll.1.92.
*En artig Pige ÉSke var,

|
Dog havde

VII. Rentrykt s/u 1924 14
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hun en Lyde I
—

|
Hun slikkede af hvert

et Kar, |
Af Potte og af Gryde. Bastian.

Nr.8.1. han (maa) røre i Gryden, medens
hun folder Dug for Husbond. KMich.HE.
52. Stegning i Gryde. Const.Kogeb.57. gry-
den koger (over)

j
MO.1.1259. billedl: der

er intet tilbage, uden Tituler, Signorier

og Høyheder, hvilke, om man end kom-
mer dem alle udi Gryden, dog ikkun vil

give en maver Suppe. Holb.DR.1.2. sorte
gryder, (dial.) om jydepotter (jf. Gryde-
mand^. MO. Feilb. som (rum)maalsbestem-
melse: en stor Gryde Suppe. PAHeib.US.
259. En Gryde Grød, Kaal, Erter. MO.
i sammenligninger (især m. h. t. kogende
gryde): Af dens Næseboer udgaaer Røg
som af en sydende Gryde. Job.41.11. Det
er ligesom I hører Erter kaage i en Gryde,
saa hastig løbe Ordene ham ud af Mun-
den. Holb.Kandst.V.2. Fugtigheden derude
syntes at liste sig klamt isnende ind. Den
lille Have var bleven en stor Gryde, hvor
Taagen kogte. Schand.SB. 98. *jeg sad i

en Stue sort som en Gryde. sa.SD.39. \\ i

forsk. udtr. for at tilberede mad (ved kog-

ning), at have noget at tilberede til livets

ophold olgn. *hand lader Giæster byde,
j

Den allerbeste Kalv maae dandse nu i

Gryde. Helt.Poet.39. *Det lakked ad Juul,
men Gryden var tom,

| Og ei var der
Arbeid at faae. Wilst.D.III.2. jeg (o: en
husmoder) stod jo . . mest med Hovedet i

Gryderne. Schand.AE.136. *naar de blot
er enige dernede i Gyden

| Saa har de
ogsaa Midlet til at faa Mad i Gryden.
Drachm.D.99. (jæg.:) naar man er ude for
at skyde til Gryden (o: skyde, gaa paa
jagt for udbyttets skyld, for at faa noget til

gryden). Fleuron.J.51. overf., som udtr. for
livlig (nærings-)virksomhed, arbejde, der gi-

ver noget til livets ophold olgn.: den gamle
Kram, der fordum dreves med Viiser og
gamle Eventyr . . tienede til intet uden
at forderve Nationens Smag . . og at kom-
me Boghandleres Gryder til at kaage.
Holb.Heltind.I.b3v. hans Kaar (var ikke)
bedre end de fleste andre Kunstneres,
især de, som have en stor Familie; thi
der skal ogsaa blæses forbandet stærkt
for at faae Gryden til at koge for saa
mange Munde. RudBay.EP.1. 145. (Mar-
strand) elskede at producere . . Han havde
altid „Gryden over Ilden«. VilhAnd.HB.
126. jf.: »Fynbo, Lolliken og Jyden,

|

Sampt hvo sade næst ved Gryden (oj de,

der sad i kakkelovnskrogen, de gamle ? ell. : de
nærmestboende, sønderjyderne?)^

\
Ingen sig

da glemte hiemme,
| Som det verk kunde

fremme. LKok.(PSyv.yiser. (1695). 585). ||

den sorte gryde, i børne-sangleg („sol

og maane", „bro, bro, brille" (se I. Bro 4.11^^;
•den, der kommer allersidst,

|
skal i den

sorte gryde o: den sidste i rækken holdes
ved slutningen af det stadig gentagne vers
tilbage og maa vælge ml. „sol" og „maane"
o: det ene ell. det andet parti i legen. Børne-

Hm.II.8. PalM.IL.I.291. Feilb. III. 460.
overf., m. h. t. hvad der gaar til grunde^
vrages som værdiløst olgn.: »Dansken må
lyde,

I
Holsterne byde,

| ellers gå vi alle

i den sorte gryde. IIostr.SD.I.300. Denne
Krog af Kunsthistorien er jo dog ikke saa
ganske ubekendt, at Forf. uden videre kan
betragte den som en „sort Gryde", hvori
han kan putte Ting, som ikke finde Naade

10 for hans Øjne. JLange.II.330. jf. FrPoul-
sen.F.23. || lave gryder eZZ. handle med
gryder, forsk, børnelege, hvorved deltagerne
forestiller gryder ell. krukker (idet armene
er hanke). S&B. Krist.BRL.535.

i/".; Hånd
støber gryde øren. siges om den der
setter begge hender i siderne. Moth.G282.

II
talem. og ordspr. saadan En bilder sig

nu immer ind, at det er hans Pligt at

stikke sin Næse i Næstens Gryder (o:

20 blande sig i, kritisere andres forhold). Val-
løe.D.103. hvor Gryden koger til tolv,

koger den til den trettende med (o: bliver

der nok mad til endnu en mund). AndNx.
PE. 1.107. jfMau.3245. smaa gryder
har ogsaa ører o: børn kan ogsaa høre
og forstaa, hvad der tales om; voksne maa
vogte paa deres tale, naar børn er til stede.

Mau. 9140. Moth. G282. HCAnd. IV. 86.

smaa Gryder have ogsaa Øren, og det er
30 mærkeligt, hvad man kan huske at have

hørt i sin Barndom. Goldschm.III.43. „tv

i

(ell. ve) dig, hvor (ell. saa) sort du er",
sagde gryden til kedelen eZZ.lerpot-
ten o: man ser lettere andres fejl end sine

egne. Mau.9345. PalM.IL.1.286. jf Biehl.

DQJV..S15. døden (ellen djævel. i?//c-

kensTumleklode.(udg.l789).22) er i gryden
{efter 2Kg. 4.40; egl.: maden er forgiftet;

nu 1. br. i alm. spr.) der er (skjult) fare paa
40 færde; det er rent galt fat. Mau.I.152. Er
Døden i Gryden, saa er det kun mig .

.

og Dem . . der har seet et Glimt deraf —
Alle andre, vil . . endnu holde ham for
det, han syntes at ygdre.Ew.(1914).IV.214.
VSO. Grundtv.SS.V.67. jf: der var ikke
godt i gryden (o: i vente). Krist.Anholt.(1891).

87. der er andet i gryden end gaase-
halse, se Gaasehals 1. tælle grynene i

gryden, se Gryn 1.

so 2) overf., om hvad der i form minder om
en gryde (1). 2.1) om rund (kedel- ell.

grydeformet) hulning, især omsluttet
af højt terræn, fjælde ell. (om danske
forhold) klitter. De dybe Gryder Bræen
mange Steder havde efterladt i Stengrun-
den stod fulde til Randen af klart vand.
JVJens.Br.277. toget kører ned i en dal,

ned til en stor gryde, omgiven af høje
bjærge, — — ned til Quito. EKornerup.

60 Ecuador.(1919).51. der var en lang, lav
Klitrække, med Gryder, hvor man i Læ
for Nordvesten kunde ligge og tage Sol-

bad om Sommeren. BerlTtd.'Vil922.Aft.l.
sp.l. 2.2) (fagl.) det egentlige leje i en græv-
hngegrav; kedel. BMøll.DyL.i.l26.

il. \ gryde, v. ['gryfla] (af 1. Gryde)
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koge (i gryde). Herren distilerer, kaa-
ger, syder, gryder saa længe, indtil hånd
sætter . . Ild paa Huset. Holh.Arah.5sc.
Oryde-, i ssgr. (dial. Gryd-, se u. Gryde-

ske^ af I. Gryde (1) (jf. dog -berg, -stenj.

-ben, et. d. s. s. -fod 1. S&B. D&H.
t -berg, et. (mineral.) grydesten. BrUn-
nich.M.llO. -fod, en. 1) (sj.; jf. -benj om
(en af) en grydes fødder ell. ben. Moth.G282.
MO. 2) (nu 1. br.) trefod, hvorpaa en ell.

flere gryder anbragtes over ilden paa arnen.
S&B. D&H. -hjælm, en. (sj.) grydefor-
met hjælm. Oehl.0S.277. -kakkel (MDL.
Feilh.BL.367) ell. -kakkelovn, en. en
i tidligere tid anvendt ovn, i hvis sideflader

og overside var indmuret (skaalformede) ler-

potter, der vendte hulningen udad, og som
tjente til at tørre ell. varme noget i (jf.
-ovn); potte(kakkel)ovn. Ing. LB.IV.156.
Davids.KK.61. -krog;, en. (især om ældre
tiders forhold) en i skorstenen over ildstedet

anbragt krog, hvori gryden hænges; kedel-

krog. MO. Feilb. SjællBond.32. -laag:, et.

løst (træ-, metal-)laag til gryde. (Kalk.V.
379). MO. AndNx.PE.1.232. KMich.LM.
14. -lap, en. (køkkenspr.) stykke tøj ell.

skind, hvormed man tager paa en gryde for
ikke at smudse ell. brænde sig. D&H. enhver
Elev (o: paa husholdningsskolen) skal . .

bære Grydelapper paa sig. KvBl.^U1910.1.
8p.2. -mand, en. (især dial.) mand, der
laver ell. (især) kører omkring og forhandler
jydepotter. Moth. G282. Begtr. Jyll. I. 503.
Frem.DN.26. Feilb. -ovn, en. d. s. s. -kak-
kelovn. MO. -ske, en. (dial. Gryd-. Blich.

IV.578. Aakj.VB.9). stor træske til at røre

i gryde med (jf. -slev^. Moth.G283. VSO.
Feilb. -slev, en. {ænyd. d. s.; nu især dial.)

(stor) grydeske. MO. Moderen (havde) stedse
(en) Grydesløv ved Haanden til Rev-
selse. Pmw.7.404. -slikker, en. (nu sj.

i alm. spr.; foragt.) person, som gaar om-
kring hos folk og lever af levninger; snylte-

gæst. Moth.G283. VSO. \\ ogs. om den', der
blander sig i kvindernes arbejde i køkkenet
(„køkkenskriver", „pottekiger"). VSO. -steg;,
en. (kog.; nu sj.; jf. -stegning^ steg, stegt i

gryde. Moth.G283. VSO. MO. jf. Feilb.

-stegning, en. (jf. -steg; kog.). Al Gry-
destegning maa . . foregaa ved stille Ild.

Const.Kogeb.344. -sten, en. {efter no. grjot-

stein; se u. Gryde; jf. -berg; mineral.) talk;

klæbersten.vAph.Nath.IIL172.Funke.(1801).
III.107. OpfB.^IV.32. -ven, en. {ænyd.
d. s.; nu sj.) d. s. s. Bordven. han bliver
aldrig sindet at bane sig Veyen til sin

Lykke ved Assistence af Gryde-Venner.
Spectator.228. af Grydevenner har man
nok, men faa fuldtroe. HFEiv.Dronningens
Jomfruer. (1885).13. jf. Mau.11306. 11316.
Oryd-ske, en. se Grydeske.
Gryft, en. se 1. Grøft.
'• S^'yl©? ^' (ogs. grylle. MDL.). -ede

(Moth.G284) ell. (nu næppe br.) -te (smst).

(jf. t gryl, vrimmel af utøj (smst.), jy. gry,
vrimle, isl. griia, vrimle, gru(i), vrimmel,

mængde; besl m. I. Gry osv.; dial.) vrimle,
Moth.G284. MDL. I Søerne grylede det
af den fede Helt, der er blank som skuret
Sølv. Aakj.VF.192.

II. gryle, v. se III. grylle.

I. Grylle, en. se I. Grille.

II. grylle, v. se I. gryle.

III. grylle, v. (ogs. gryle. MDL.). {ænyd,
d. s.; jf. no. gryla, brumme, grynte, no.

10 grylta, grynte, jy. gry1te, klynke, nt. grolen,
larme, skænde, synge, kvække, mht. griillen,

ty. grollen, skænde, brumme, ty. grellen,
skingre, skrige; maaske besl. m. II. grel;

jf. grylre; dial.) 1) om gris (svin): grynte.
Moth.G284. Svinet grynter, Grisen grylder.
JBaden. Gram. 198. 2) om barn: klynke;
smaagræde. Moth.G290. *Var stundom
Gummen tør, og Hun (o: et lille barn) da
motte grjlåe. LThura.Poet.225. MDL. jf.:

20 der var en fin Pylren og en Smaagryl'len
fra Vandet den hele Nat, Klokkefrøernes
fine Boblen og Musiceren mellem Sivene.
Leop.EB.400.

IV. grylle, v. (ogs. grille. Moth.G258.
MDL.177). -ede ell. (nu næppe br.) -te

(Moth.G258.266). {jf. ænyd. gry, spire; op-
rindelse usikker; dial) (begynde at) spire.
Moth.G266. Kornet vil grylle af denne
'Regn.vAph.(1759). Maltet . . gryller. VSO.

30 IV.M52. Thorsen.140. OrdbS.(sjæll.).

Orylle-tejste, en. ['gryla-] {første

led er sa. ord som sv. dial. grylla, ogs. grott-

la ofl., hvoraf muligvis sv. grissla; maaske
af oldn. grjot, sten (se Gryde osv.), idet

fuglen især opholder sig paa stenet strand-

bred olgn.) \ alkefuglen tejste, TJria ell. Cep-
phus grylle L. Kjærbøll.736. SaVI.516.
grylre, v. -ede. {besl. m. III. grylle;

dial.) klynke; smaagræde. *Gudfrygtig-
40 hed . . ey bestaaer i sær Gestalt,

|
Og ud-

studeret Mine, |
At klynke, grylre, med

Gevalt
I

Vil synes Sanct Cathrine. JReen&.

11.468. Feilb.

Gryn, et ell. (1. br., om særlig art ell.

slags) en (vAph.Nath.III.378). [gry-'w] Høysg.
AG.42. flt. d. s. {glda. æda. d. s. (GldaBib.
46. Harp.Kr.207), oldn. grjon, mht. grien,

sand, grus; besl. m. Grud, I. Gry osv.; grund-
bet. : noget søndermalet, knust || ofte brugt

50 koll. (jf. Grynkorn 2, Grynskornj)
1) om korn (især af byg, boghvede, havre

hvede og ris), der (paa særlige møller, jf.
Grynmølle) er afskallede, ofte sønder-
delte (jf. Grynbrækkemaskine; men min-
dre findelte end Melj og tilberedte (ren-

sede for klid, afrundede olgn.) til anven-
delse som næringsmiddel (i grød, væl-

ling olgn.; jf. Byg-, Boghvedegryn osv.);

ogs. om kunstigt dannede (sammenklæ-
60 bede) korn af forsk, stivelsestoffer
(marv af palmetræer): sago(gryn)
(VareL.^284). 2Sam.l7.19. alting stiger . .

vil du have Ost, Gryn, Lius, Brende, saa

kand mand ikke veje det op med Penge.
Holb.Bars.IL12. Havregrynens Godhed og
Nytte er bekiendt, af denne Gryn laves

14*
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og en Bryst-Drik, som lindrer. vAph.Nath.

111.378. Heib.Poet.L335. Grynene (o: til

byggrynsvælling) maa helst sættes i Blød
. . Grovere Gryn maa koge 3 Timer. Const.

Kogeh.26. drifte gryn, se I. drifte 1.
||

talem. (nu sj.; jf. Gryntæller, (Per) Nit-

tengrynj: tælle grynene i gryden,
være meget sparsommelig og smaalig (gnier-

agtig). Moth.G269. At tælle Grynene i

Gryden, siges med Foragt især om en
Mand, som gierne gaaer i Kiøkkenet, og
seer efter, at der ikke skal gaae for meget
til. Slig en Mand kaldes og en Peder nit-

ten Gvyn.VS0.jf.JSneed.lI.333.
2) overf. anv. af bet. 1. 2.1) {glda. d. s.

(Molb.RK.23); jf. 1. Gry; dagl, især dial)

om en lille smule af noget; gran (III.3). Esp.

115. Feilb. især i nægtende udtr.: ikke et
eryn, ikke en smule; ikke det mindste,

(der var) ikke Spor af formildende Om-
stændigheder, ikke et Gryn. KMich.Tom-
melise.(1906).184. 2.2) om smaadele, der
ligner gryn (1); smaa korn olgn. Den
Steenart bestaaer af lutter Gryn. VSO.
Der er Gryn i Melken. MO. om smaa knop-

per ell. ujævnheder i huden: Der er Huden
fuld af Gryn. VSO. jf grynet. 2.3) (dagl,

jarg.;jf. Hagl^ om penge, (jf: *den Rette
|

Er Knud Jensen her i By'n —
|
Han har

jo Penge, som Andre har Grynl Bøgh.I.

20). *See her er Gryn; fem hele slette

'D2i\QX.TBruun.MF.123. Bagges.V.163. hans
Fader havde „Gryn", og Sønnen var ene-
ste Arving. Blich.K.83. ARecke.109. Dania.
III.61. Feilb.

Oryn-, i ssgr. ['gry(-)n-] af Gryn 1 ; jf.
Gryns-korn || udeladt er bl. a. Gryn-grød,
-handel, -handler, -mad, -sold, -vælling.

-brække-maskine, en. (møl). Søn-
derdelingen (af kornet) foregaar paa sær-

lige Grynbrækkemaskiner eller Kværne.
Landbo.11.41 9. -bette, en. Forlader for

et Øieblik, eders Lænestole . . og eders
Pengekister, og eders Grynbøtter I Ew.
(1914).11.68. MO. Feilb.

OryndlinSf en. se Grundling.
grjne, v. [fgryna] -ede. (j'

(sig), no. grynast; afl. af Gryn (1); jf.

•na] -ede. (jf. sv. gryna

frynet; /. br.) gryne ell (dep.) grynes,
anne lipesom smaa gryn ell korn; blive

grynet; især om smørmasse olgn.: skille ad.

(naar man blayider) Smør med Mælk, (har
blandingen) ved Afkøling . . Tendens til

at „gryne**, „korne** og skille helt ad,

hvorved Vandet i Mælken udskilles. -Po/.

"/ui9i7.4. Thorsen.140. SVjiiet, adJ-VQ^y-
n8<] (nu næppe br. grynig. Briinnich.M.23).

{jf SV. grynig, no. grynen, jy. gryneret;

afl. af Gryn (1) ; jf. gryne) som bestaar af,

er fuld af (noget, der ligner) gryn; kornet.
Moth.G270. En grynet Steenart. VSO. MO.
Hendes brunsorte Ansigt var vortet og
grynet som Tudsehud.JFJ"ens.7M.^8. Den-
ne Bøf vil jeg absolut foretrække for den
underlige, grynede, smuldrende Hakke-
bøf. FrkJ.(PolVi7l907.2). Qryn-havre,

en. 2( (sj.) den Tartariske Grynhavre o:

nøgen havre, Avena nuda. Fimke.(1801).IL.
510. ffrynig, adj. se grynet.

C3 Oryning, en. (jf. sv. gryning; vbs.

til IV. gry; I br.) d. s. s. III. Gry (jf Dag-
gryning;. D&H. jf.: Kold strøg Gry-
ningsvinden om hans Pande. Kidde.B.
49. jf. IV. gry 2.1 slutn.: Sjæle, der midt
i deres Nutidslivs Pinagtigheder ser til-

10 bage over Livets Grynin g stiå. ZakNiels.
Maagen.156.
Oryn-korn, et. (jf. Gryns-korn; nu

sj.) 1) korn, hvoraf laves gryn. Moth.G269.
Grynkorn (er) Det bedste og største Byg,
som man tager fra, for at male Gryn deraf.
Modsættes især Hønsekorn. 750. 2) om et

enkelt gryn. Moth.G269. Lerken æder eet
Grynkorn efter et andet. VSO. -kværn,
en. (nu sj.; //". Gryn-brækkemaskine, -mølle

20 samt Skallékværn). Moth.G269. VSO. MO.
jfLov'Vil852.§9. -mel, et. (møl;jf. Grub-
bemelj mel, der frasigtes de malede gryn.
Moth.G270. VSO. MO. AarbFrborg.1918.
49. -malle, en. (jf -kværnj. Moth.G270.
Funke. (1801). LL. 602. Krak. 1919. L. 711.

-meller, en. (jf -mølle; sj.). VSO. MO.
-mølleri, et. (møl) tilvirkning af mel
gennem en fortsat række formalinger , der

først giver større og mindre gryn og der-

30 efter mel (mods. Fladmølleri;. OpfB.^VLll.
392. -pose, en. spec. ^ om en med gryn
fyldt kegleformet pose, der tidligere i træ-

skibe brugtes til at tætte et grundskud (idet

grynene udvidede sig ved fugtigheden). Har-
boe.MarO. SaVX.196. -palse, en. (nu I
br.) pølse af gryn og blod; blodpølse. Moth.
G270. VSO. MO. D&H. -s-korn, et. (jf.
Granskorn; nu næppe br.) d. s. s. Gryn 2.i.

Moth.G269. Han tog det bort, saa der var
' o ikke et Grynskorn tilbage. VSO. -snppe,

en. (kog.) suppe med gryn i (især byggryn),
i alm. tilberedt med saft og syltetøj; „sød
suppe". Apot.(1791).33. Schand.TF.L.98.
FrkJ.Kogeb.113.
Orynt, et. [grønV] flt. d. s. vbs. til gryn-

te, især om den enkelte handling ell. lyd;

ofte uegl (til grynte 2). Bagges.DV.V1.136.
Glæden over den forestaaende Nydelse
var saa stærk, at den raaatte skaffe sig

50 Luft i et lille Grynt fra dem Begge.
Schand.BS.245. han rømmer sig med
korte, tørre Grynt. Baud.H.214. grynte,
V. ['grønda] (f grunte. Tode.VL.345). -ede.

vbs. (I br.) -ning (BiehlDQ.lV.318), jf
Grynt, Grynten, {ænyd. glda. d. s., ty. grun-
zen, eng. grunt (oeng. grunnettan og gru-
nianj; vistnok lydefterlignende, jf. lat. grun-
nire, gr. gryzein) 1) om svin (grise): frem-
bringe en dump, ru, skurende lyd ved

60 (især gentagende) at støde luften ud
(gennem næseborene). *Ach 1 sagde Fogden,
hun en stemme haver jo,

|
Fast ungefehr som

naar man grynte hør vor Soe ? Holb.Paars.
238. Imellemstunder skreeg der . . en Esel,

gryntede et Sviin, og miavede enKat.^teW.
2)§.7J/.70.*straxkom Soen gryntende imod
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ham. FalM.Foes.L126. Feilb. Esp.115. ord-
sp7\ : Saa grynter Gris efter, som gammelt
Svin for (o: de unge efterligner de ældre).
Mau.3231. || uegl (jf. bet. 2). (hunden) lagde
sig med en kort Grynten ved Siden af
hende. Schand.BS.158. En Luxusbil maver
sig stønnende og gryntende gennem Ga-
åen.IIelgeKaarsb.HM.15. 2) (dagL)om men-
nesker: frembringe en lyd, der ligner
grynten (1), især ved ganesejlssvingninger
med (delvis) lukket mund (jf. Jesp.Fon.276).
Byfogden gryntede og bød Snus rundt,
hvilket altid var et godt Tegn. Drachm.
UB.10. h. gryntede af Grin under W.s
FrsLlerier. Nans.LL.186. jf: Overlærer T.
gryntelo. Schand.BS.227. (han) sad og
gryntgrinede en Gang imellem. Thu-
borg.Brødre.(1923).34. || især som udir. for
misfornøjelse, knarvornhed olgn.: knurre;
smaaskænde; brumme; give ondt af
sig. *Hun grynter og er gal. Schandrup.
Q3v. Hvad grynter han for? VSO. det er
en gammel vranten Mand, som altid gaaer
og grynter. Heib.DM.22. RobLHans.EF.
137. grynte ad ell. (nu sj.) paa (VSO.) ell.

mod (Kierk.VlL478) en I

|| (nu 1. br.)

om smaabørn: klynke. Moth.G284. VSO.
Orynte-okse ,* en. (zool, 1. br.) navn
paa asiatisk okseart, der frembringer en
gryntende lyd; yakokse (Bos grunniens).
BøvF.1.537. Orynter, en. (nu sj.; jf.
grynte 2>> person, som stadig gaar og giver
ondt^af sig (knurrer olgn.). VSO. G-ryn-
teri, et. (ænyd. d. s.; 1. br.) vbs. til grynte
(1). *Soen den præker med blidt Gryn-
teri

I
for Grise den praktiske Filosofi.

Schand.SD.186. \\ til grynte 2, om idelig

knurren og smaaskænden. Hold dog op
med dit Grynteri. VSO. grynte-vorn,
adj. [2] (nu sj.) som altid smaaskænder ell.

smaagræder; gnaven (1). Moth.G285. VSO.
Oryn-tromle, en. (fagl.; nu næppe

br.) renseredskab i grynmølle. MO. -tæl-
ler, en. {ænyd. d. s.; nu dial.) meget nøje-
seende og smaalig person, der holder øje med
kvinders arbejde i køkkenet olgn.; (Fer) Nit-
tengryn. Leth.(1800).219. MDL. Feilb.

Grysel, Grysen, en, et. se Gryssel,
Gryssen.
Orysme, en. se Grusme.
grysse, v. -ede. {ænyd. gryse, no. grysja;

jf. II. gruse, Grusel, gruselig; besl. m. I. Gru;
jf. I. græse; dial.) gyse (af angst olgn).
det gryssede i ham af Angst for, at Per
skulde tage til Kniven. AlbaSchwartz.Ska-
gen.II.(1913).89. hun var nu sær tilmode
iaften dal Gryssede det ikke i hende, som
hun gik dér, medens hun tog Kopperne
og Sukkeret frem af Skabet. BerlTid.^Va
1921.Sønd.l.sp.2. Feilb. (u. gine).
Ory8(8)eii, en ell. et (Helt.Foet.230.

Bredahl.V.20. MaglFet.F. L 9. Esp. 116.
Thorsen. 141. jf. Rietz.216). (ogs. (irys{s)fih

Moth.G285. Helt.Foet.230. MDL. Feilb. jf.
Esp.434). (jf. Grusme samt sv. dial. gros-
sel, smuler (i madvarer), nt griissel-beten,

-work, smaa (afbrudte) stumper; sml. gris-
let; besl. m. Grud, Grus, I. Gry osv.; dial.)

en lille smule (af noget); gran (HI). Moth.
G285. Naar en Solstraale falder igiennem
Vinduet, seer man adskilligt Grysel deri.
VSO. Han gav mig kun et lidet Grysen
deraf. smst. MDL. Feilb. Thorsen.141. jf.
Rietz.216. \\ bestemt ved efterflg. subst. *et
Grydsel Aske. Helt.Foet.230. en Grysen

1^0 gammelt grøn Smør saa stor som mand
skulle sette i Næbet af en Kylling for
Pip. Kom Grønneg.1.100. ikke har jeg smagt
en Smule Mad den hele Dag, andet end
den Gryssen Flesk til Frokost. Etlar.IX.
215. op ad Dagen faaer (kanariefuglen) en
rød Fjer klistret fast i Stortoppen med en
Gryssen Beg.sa.SB.258. Vi har aldrig et
Grysen Salt, jeg troer, jeg gaaer op paa
Kroen og kjøber noget. MaglFet.F. 1.9.

20 MDL. Feilb. Esp.116. m. h. t. noget abstrakt:
*Tærten kunde gaae i Skuddermudder

j

Ved mindste Gryssen Uforsigtighed. jB?'e-

dahl.VI.36. *Hvad, om (jeg havde faaet)
et Gryssen Hoste,

| En Smule Hikke, Ny-
sen ?sms^.F.^O.

II forstærkende en nægtelse i

udtr. som ikke en gryssen olgn. *Jeg
faar at tie qvær

| Og ingen Grøssen knye.
Schandrup. 04^. de gamle (havde) jo ikke
en Gryssen mere at skulle have sagt. Fol-

30 ketsAlmanak.l884.[3d*-]. naar Vorherre kal-
der, saa nytter det ikke en Gryssen at
kradse imod. Aakj.FJ.18. MDL. Feilb. Esp.
116. jf: Og saa ikke gøre Gryssens
Gavn, saadan stor og arbejdsfør Mand.
Skjoldb.KH.131.
Oryt, Orytniiig, grytte, se Grut,

Grutning, grutte.

græde, v. ['græ'^a; dagl. ogs. 'græ9a,
igr^da] præs. -er ['græ'åar; dagl. 'græd'ar,

40 igr^å'ar] græder. Høysg.AG.9b (jf. skrive-

maaden grædder. FLevin. Familien i Dan-
mark.(1911).209); præt. græd [græ'5; dagl.
græ9', gr^é'] gréd. Høysg.AG.90; præt. ilt.

t -ede (Holb.Ep.ILL430), f -de (LTid.1747.
290. Frahl.BJ.49), f -te (Lodde.NT.66);
part. -t [qrTsd] (Høysg.AG.90) ell. (nu dial.)

-et (Holb.Jean.1.5. sa.Fants.II.2. jf.Esp.
§185. Feilb.). vbs.jf Graad. {ænyd. glda. d.s.,

æda. (præt. ent.) græt (Cambr.), sv. grata,
50 no. graata, oldn. grata, oeng. grætan, osax.

gratan, got. gretan; vistnok besl. m. mht. gra-
zen, skrige, rase (jf. græsselig^; afl. af
Graad || ordet er i enkelte dialekter (ligesom
i ty. og eng.) erstattet af andre ord (skrige,
ty. weinen, eng. cry, weep))

1) fælde (udgyde) taarer paa grund
af stærk sindsbevægelse, især sorg,
smerte, i alm. i forb. m. lydelig klage (høj-

lydt graad). l.l) i alm., som udtr. for sorg
60 ell. smerte. Hagar . . opløftede sin Røst og

f
ræd. lMos.21.16. de græd (Chr.VL: græd-
e) og hylede meget. Marc.5.38. *Den Ba-

ger græd Guds jammerlig,
|
Da man ham

førte Yæk.Wess.138. *Hakon Jarl I | Du
bliver gammel, græder som en Qvinde.
Oehl.HJ.102. *den lille By, | Hvor det
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høres trindt, naar Barnet græder. Grundtv.

PS. VI.580. *jeg har grædt i dyb og bit-

ter Smerte. Mynst.BlS.III.39S. *jeg græd
høit af Sorg | Og bitter Medynk. ifawcA.

DV.^II.257. hun har grædt, troer jeg,

eller idetmindste havt Taarer i Øiet. Eierk.

1.294. JYJens.Di.25. græde som et
barn, græde bitterlig, græde som
man var pisket, stikke i at græde
olgn., se Barn (sp.ll59*^), bitterlig (sp.

712*^), piske, stildie. ||
(poet.) m. Øje som

subj. mit Øie græder til Gud (1871: med
Taarer vender mit Øie sig til Gud). Joh.

16.20 (Chr. VI). *Der (o: i himmerig) intet

Øie græder. Ing.RSE.VII.52.\\talem., ord-

spr. Det er ikke godt at synge tidligt

paa Morgenen, thi da kommer man til at

græde inden Aften. Thiele.III.43. græde
med tørre øjne, græde paa skrønU. Mau.
3216. Grundtv. Myth. 377. Feilb. græde
milekul (isa.bet), se Milekul. den, der
vil have alt, hvad han ser, maa
græde, naar andre ler. Mau.3234. jf.
smst.4739. det gaar glædeligt, sagde
Tordenskjold, han havde kun een
mand tilbage, og han græd, se glæ-
delig 1. jf. bet. 2: (selv) en sten maa
græde derved olgn., se Sten.

||
græde

ud (nu næpve br. (jf. ndf. 1. 50ff.): græde
sig ud: Eauch.MfB.153. Eierk.1.161), græ-
de saa længe man føler trang til at græde;
komme til ende med sin graad (og sorg).

Moth.G287. *Min kummerfulde Frænde 1

fræd kun ud ved mit Bryst. Erz.D.1.26.
m.indholds-obj.: græde taarer olgn. *0m

end vi græde Hjertens Grasid. SalmEus.
428.1. *(juldtaarer den yndige Freia græ-
der. Oehl.L.1.43. (han) bøiede sig over
Bordet og græd Angstens, Længselens,
Kjærlighedens Taarer. Goldschm.Ejl.I.123.
JPJac.ILl07. græde blod, se Blod sp.

832^^. i alm. spr. næsten kun i udtr. græde
krokodilletaarer, græde sine mo-
dige taarer, se Krokodilletaare, modig.

II
CP (1. br.) m. Sorg som obj. : lide (under

graad). Hånd hår ei behof at græde sin
nabofi sorg, hånd har nok i sin egen.
Moth.G286. Er nogen Sorg tungere end
den, en jævn Mand græder for sit Fædre-
land?Eehler.RE.l 9.

II
m. obj. og præd. (præp.-

led olgn., der betegner den ved graaden frem-
kaldte tilstand). O kunde Døde grædes end
til Live. Rahb.(MO.). *Saa græd kun. Ven-
inde!

I

Græd Sorgerne ud. Grundtv.PS. VI.
604. *vi skal (ej) de salige misunde;

|
Ej

græde dem tilbage, om vi kunde. smst.III.
29. Har hun Taarer, maa hun helst græde
dem ud. Bang.L. 326. især: dels i udtr. CP

græde sine øjne ud olgn., græde, saa at
man (næsten) bliver blind; græde meget hef-
tigt og længe. Jeg er færdig at græde mine
Øyne ud. Pamela. 1. 2. Hauch.SE.13. (tit)

havde han grædt sig Øjnene ud af Ho-
vedet, ved at tænke paa, at nu skulde
han snart i Skole. Buchh.UH.12. dels refl.,

i udtr, som græde sig i søvn olgn. græ-

de sig fordervet. Mo^/i.6r^85. (hun) brast
i Graad og græd længe, indtil hun til-

sidst græd sig isøvn. Gylb.EA.232. *til

sidst man græde kan sig blind. PalM.IV.
44. *jeg græder mig ned

|
i den sorte

velsignede ^ord. JVJens.Di.26. 1.2) m. an-
givelse af det, der fremkalder sorg og graad,
især (m. h. t. forhaandenværende aarsag) m.
præp. over ell. (nu næsten kun i enkelte

10 faste udtr.) for (IV.12.2). de sidder og
græder over denne Hendeise, som de var
pidsket. Eolb.ER.1.3. den ene Pige, som
stod og græd for sit Tab. Blich.(1833).VL
150. *Søster græd for sin hule Tand. PMøll.
1.22. Hvad siger De til alt dette? Er det
ikke baade til at lee og græde over?
Hrz.XVI.240. OMøll.GE.l. jf: Ak Gud,
man kan jo baade lee og græde

|
Ved

saadan T2le\Hrz.IV.64. den ældre For-
20 fatter (kommer) let til at gjøre en be-

drøvelig Skikkelse, som man ikke veed
om man skal lee eller græde over. Eierk.

V.6. Schand.TF.II.97. hvad græder du
for ell over? Moth.G286. MO. D&H. det
skal du (saamænd) ikke græde for
ell. over (ogs. m. svækket bet.: være ked af)

j

D&E. give (en) noget at græde for.
Moth.^G230. Barnet holdt stadig Haanden
ud, han tjattede det over Haanden, og da

30 det begyndte at græde, gav han det „No-
get at græde for", og da de andre Børn
græd, slog han ogsaa dem. Goldschm.ll.
316. m. h. t. person, som er ilde stedt, død
olgn.: Rachel græder over sine Børn (o: Is-

raels folk).Jer.31.15(jf.Matth.2.18. Grundtv.
SS.I.392). Jesus . . sagde: I Jerusalems Døt-
tre! græder ikke over mig, men græder
over Eder selv. Luc.23.28. jeg veed hver-
ken om jeg skal lee eller græde over dig.

4p Du gjør Vind som en Chinafarer. Hrz.VII.
178. *Signelil græd for en elsket Ven,

|

Som til Kampen var dragen hen.Weyse,
S.109.

II
(irigsspr. nu arkaisT) uden præp., m.

person- ell. tings-obj.: begræde. *den tredje
hun græder sin Yæstemand. DFU.nr.3.1.

ingen græder i sin barselseng, at hun kom
for sildig i brudeseng. Moth.G287. *Utalte
Fromme græde Hendes 'Død.Eiv.(1914).
11.42. jf.: *han skal ligge hen

|
ugrædt

50 og uden grav. NMøll.Antig.4. \\ (nu 1. br.)

m. h. t. noget, som man ønsker sig at faa,
m.præp. for (IV.lé.i) ell. (sj.) om. opdynge
. . de kostbareste Retter . . medens tu-

sinde Hungrige forgiæves græde om Brød.
Rahb.Tilsk.Xl.7. Hun græder for en Mand.
VSO. Ing.RSE.VII.238. ordspr.: den græd
aldrig for guld, som aldrig guld aatte

olgn. Mau.3295. Blich.(1833).V.177. Sjæll
Bond.187. *Den ej græde kan for Guld,

|

60 Som ej Guldet kjender. Grundtv.SS. V.181.

jf.sa.PS.VII.114. 1.3) (især iS^ ) præs. part.

frædende (nu spøg., arkais. ell. dial.: græ-
endes. Rubow.SP.174.228) brugt som adj.

Glæder Eder med de Glade, og græder
med de Grædende.Rom.12.15. Han gik græ-
dende fra dem. 7S0, vi usle . . Mennesker
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kysser (guds) Tugtens Ris med græden-
des Øjne og blødendes Læber. Rist.J.275.

ofte i mere uegl. bet.: som hører til, vidner
om sorg og graad; graadfyldt olgn. hverken

fiør Klædedragt (eller) en piibende og græ-
ende Stemme . . en retskaffen Christen.

LTid.1750.379. Med grædende Røst. MO.
(spøg.:) Nej, lille Mor, tak du heller Ane
paa dine grædende Knæ, fordi hun ikke
spolerede os Desserten. StJørgen.(1904). (o

122. isæriudtr. med grædende taarer
ell. (nu næppe br.) taare {glda. met græ-
dendhæ taar (Michael.150), fsv. medh gra-
tand e tarom; jf. FalkT.Synt.216. Milckels.

Ordf.414 ; nu især spøg.) under sorg og graad

;

grædende og dybt bedrøvet (angerfuld olgn.;

især i forb. m. bedej. (jf. : dette skamme-
lige Brev . . skal I altid finde . . vædet
med mine grædende Ta.sire. Pamela.I.410).
Jeg vil ind og falde paa Knæe for min 20

Koene, kysse paa hendes Hænder og med
grædende Taare bede hende om Forla-
delse. Holb.Bars.V.?. sa.HAmb.1.3. (han)
sagde mig med grædende Taare, at . .

saa maatte han gaae Fallit. PAHeib.Sk.III.
50. Thyra (begyndte) med sine grædende
(Grundtv.Snorre.^237: grædendes^ Taarer
at beklage sig. Grundtv.Snorre.1.297. Gold-
schm.III.89. FrPoulsen. MD. 110. 1.4) som
udtryk for meget stærk (inderlig, bevæget) 30

lystfølelse, i forb. m. præp. af, især i udtr.

græde af glæde. *Gud vilde aabenbare
i

Sin Søn, vor Jule-Glæde,
|
Af Glæde maae

vi gTædel Kingo.33. Holb.Jep.II.l. *tusinde
Taarer

|
Kunde jeg græde af Lyst! PalM.

Poes.I.152. *(de) græder af Fryd. JFJens.
Di.22.

2) (især [Q) billedl. ell. overf., især: 2.1)

som udtryk for lyd, der ligner graad: klynke
olgn. (hunden) jamrede for at komme ind, 40

og lige så ynkeligt græd hans ekko ved
det tomme hus. Hjortø.IU.27. *Aben græ-
der paa den øde Kirkegaard. AMatthison-
Hansen. Sange og Sonetter. (1894). 24. kro-
kodillen græder, se Krokodille. 2.2)

som udtryk for, at fugtighed fremkommer
ell. samler sig (draabevis) ligesom taarer.

den altfor grædende Himmel (o: paa Fær-
øerne). DanmHavebr. 742. Solen . . fik Ski-

bene nede i Havnen til at græde Tjære so

langs Spanterne.FBon.Hjemstavns-Billeder.
(1892).l. Træerne kan ikke faa grædt af,

(o: faa sneen paa grenene smeltet) før (bør-

nene) er under Grenenes perlebetrukne
Grifler, spiller Pind eller hopper i Para-
dis. NJeppesen. HT. 28. (de fugtige tuer)

gav efter og græd under (børnenes) Træ-
sko, smst. 17. i talespr.især om (schweizer)-

ost, hvis saltstof (draabevis) flader tid af
dens huller („øjne"): D&H.

||
(sj.) om (sun- 60

de) planter: faa draabedannelse paa over-

fladen. D&H. 2.3) grædendepil, ^ (nu
næppe br.) grædepil.JTusch.213. jf.: *den
blomstrende Lind . .

| Blev en grædende
Piil, bøied sin Løvgreen mod den dunkle
Flod. Oehl.XIX.275.

græde-, i ssgr. af græde (I.1-2); jf.
græd- i grædøjet; udeladt er bl. a. ssgr.,

der (nedsæt.) betegner litterært arbejde olgn.,

som er meget sørgeligt, begrædeligt, senti-

mentalt, til at græde over, som: Græde-
digt, -drama, -lyrik (Schand.SD.221),
-poesi, -sang (VSO. MO.), -stykke
(MO.), -vise ofl. CP -dag:, en. dag, paa
hvilken man græder; sorgens dag. VSO. JP
Jac.1.237.

II
(bibl.) om jødernes sørgedage

efter et dødsfald. lMos.56.4. -dal, en. (re-

lig.; nu sj.) om (livet i) denne verden, set i

modsætn. til den himmelske salighed; jam-
merdal. Kingo. 92. *Velkommen fra din
Himmel-Sal

|
Til denne Verdens Græde-

Dal,
I

Hvor man dig intet andet bød
|

End Stald og Krybbe, Kors og Død. Brors.
II. VSO. -færdig, adj. (jf. -færdig sp.
343^^ samt graadfærdig; især som præd).
Moth.G288. Jeg er grædefærdig, hver
Gang jeg tænker paa min stakkels Herre.
Ew. (1914). II. 348. Har jeg ikke anvendt
alle Forestillinger? har jeg ikke raadet
ham til det beste? . . Jeg har endog været
grædefærdig over ham. Skuesp.IIl.il. *en
Karl gjør Mirakler

| Og faaer dem til at

lee, de grædefærdige Stakler! .4ares/r.S5.

III. 154. Buchh.UH.52. jf.: skræm Glæ-
den bort ved et grædefærdigt Ydre. Kierk.
11.211.

II
(sj.) om varig egenskab, tilbøjelig-

hed (jf. -nem, -vorn^. (hun) havde ingen
Veninde . . Tanten var hende for græde-
færdig. Drachm. PV. 124. -hjarne, et.

(dagl.j 1. br.; jf. -punktj i udtr. være i

grædehjørnet, paa et vist tidspunkt være
meget tilbøjelig til at græde, have meget let

ved at komme til at græde, (naar man kom-
mer) i Leehjørnet . . faaer man meget
lysere Udsigter end man havde, da man
var i Grædehjørnet. Grundtv.Dansk 1.522.
Leop.SE.146. -kone, en. om, kvinder, der
i tidligere tider, især i Palæstina, for beta-

ling olgn. græd ell. sang klagesange over en

afdød (jf. -kvinde;. Moth.G288. De reve
sig i Haaret; sloge sig i Ansigtet efter
Grædekonernes Maade. Biehl. DQ. III. 59.

Drachm. G G. 107. SaUX.198.
\\ uegl. (jf.

Græder, Grædekærlingj, om person, der
(paa en klynkende maade) særlig lægger
mærke til ell. fremhæver det bedrøvelige (i

tilværelsen); klynkepotte. Om nu den athe-
niensiske Stat ved Socrates' Domfældelse
har begaaet en himmelraabende Uret, om
vi gjøre rigtigst i . . at slutte os til de
lærde Grædekoners og aandsfattige men
taarerige Menneskevenners Skare. Kierk.
XII1.251. -kvinde, en. d. s. Moth.G288.
de Gamles Grædeqvinder, som leiedes til

at græde ved Liig. Rahb. Tilsk. 1792. 445.
Grundtv. SS. II. 244. -kælling, en. (rj.)

person, der er meget tilbøjelig til at græde
(som en gammel kvinde); klynkepotte (jf.
Grædesøster og Grædekone slutn.). en
saadan Grædekjærling af en Konge (0:

Friedrich Wilhelm IV).Lehm..II.116.
grædelig, adj. ['græ'Qali] (glda. d. s.;
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iC:

/. fsv. grateliker, oldn. gråtligr; nu næppe
vr.) som er knyttet til (vidner om, fremkalder,

fwegaar under) sorg og graad; bedrøvelig;
sørgelig. *Hans (o: Ovids) grædelige Sang
fra Tomis gik tilbage, | Og kunde Med-
ynks Graad af Rommer-Øyne drage. Lu-
copp.(Falst Ovid.aS *•). FGFibiger.(Skolepro-

gr.Kolding.1826.7). ordspr.: Den Mad vor-

der (bliver) ilde sunken, som grædelig
ædes. Mau.2559.
g:ræcle-iiiild, adj. (jf. graad-, latter-,

taaremild; sj.) d. s. s. -nem. MO. D&H.
-nem, adj. (jf. -mild; nu især dial.) som
lel kommer til at græde, har let til graad
(taarer). VSO. Grundtv.PS. VII.68. »Kvin-
den er kun altfor grædenem. Dorph.Sofok-
les.317. MO. Feilb. Kværnd. -pil, en. (jf.

tv. trånenweide, trauerweide samt græ-
dende pil u. græde 2.3) Sf pileart med ned-

hængende grene, ofte anvendt paa kirke-

gaarde; taarepil; sørgepil; Salix babylonica.

VareL.(1807).II.312.Have-Tidende.I.(1835).
252. *Glæden er flygtet . .

|
Evig jeg ned

maa mig bøie, |
Som over Skovdammen

Grædepilen. PalM. V.370. en Kirkegaard
. . . med Cypresser og Grædepil. Livets

Lygtemænd.(1902).75. -pnnkt, et. (dagl;
1. br.; jf. -hjørne^ i udtr. være (lige) paa
grædepunktet, være lige ved at briste i

graad; være grædefærdig, hun var paa
Grædepunktet den ganske Vej fra Nørre-
bro til Kongens Nytorv. Wied.S.71.

Oræder, en. ((f) Grædere. Syngesp.
Y116.47). {ænyd. cl. s.; nu sj.) person, som
græder, græderne (1871: de Sørgende

j

skulle gaae omkring paa gaåen. Fræd.l2

.

5(Chr.VI).
II

især (nedsæt): grædevorn per-

son. Moth.G289. *Naar Heraclit med viise

Taarer,
| Begræder og omvender Daarer,

1 Jeg Græderen og dem beleer. Zetlitz.

Poes.223. *Bliv mig fra Livet, væmmelige
Græder I 0eRZ7/.i95. I| Græderen, (jf.
græde 2) navn paa en del af Møens klint,

hvor et lille vandløb falder ned i søen; ogs. om
selve vandløbet. EPont.Atlas.III.157. Both.
D.I.267. TrapJ'III.504.
Græde-scene, en. (dagl.) om samtale,

optrin olgn., der finder sted under (stærk)

graad. Schand.SF.12. Jeg har været saa
forpint hele Dagen, og jeg véd, at jeg
vilde have lavet en Grædescene, hvis jeg
havde været sammen med hsnn. Nan8.JD.
119. -sester, en. (dagl.; 1. br.; jf. -kæl-
ling) grædevorn kvinde. Moth.(MO.). D&E.
-tene, en. (dagl.) grædende (klynkende)
tone. Folk . . talte i Grædetone oin Livets
Daarligdom. BørgeJanssen. Morild. (1894).
93. GyrLemche. (DaaNyh.''^/itl910. 1. sp. 5).

-tur, en. (dagl.; 1. or.) om det forhold, at

man kommer til at græde (faar et anfald
af graad) og græder en vis tid (saa at man
faar grædt ud). Jeg havde en lille Time
i Mørkningen . . hvor jeg tog mig en god

' QTæåetuT.EBrand.Brud.28. -TOrn, adj.

(nu især dial.; nedsæt.) som er i høj grad
tilbøjelig til at græde; klynkevom. Moth.G

288. VSO. MO. Thorsen. 141. ogs. om ud-
tryk (i tale olgn.) for en saadan egenskab:
Fru C. svarede i et forkjælet Barns gnavne,
grædevorne Tone: — „Aa — hvorfor piner
I)e mig*". Schand.F.181. græd-ejet, adj.

(f græde-. Moth.G288). (jf. sv. gråtogd;
nu dial.) som har taarer i øjnene; som har
(ligesom) forgrædte ell. rindende øjne. VSO.
JBaden.Horatius.L15. (jf Heib.Pros.X.422),

10 Sognefogdens grædøjede Kone. ZakNiels.
K.ll. Ftilb. overf: Løvets falmede Du-
ske hang pjaskvaade paa Frugttræerne
og græd Draabe for Draabe i Taagen .

.

hvor var den hele Natur grædøjet, ækel I

ZakNiels.Minder.L72.
\\ \ som fremkalder

taarer i øjnene. *Dend ramme Røde-
Løg, græd-øyet Peberod. L7icopp.TB.B3f.
græiisk, adj. se græsk. Oræker, en.

['græ-Var] (f Grækker. LTid.1742.539. f
20Græke. Rom.l0.12(Chr.VI). Greke. Høysg.

S.7). fit. d. s. (Moth.Conv.G139. Holb.Plut.
IV.2. HCAnd.XL.203. Kierk.XII.126) ell.

(nu alm.) -e (Gylb.LL209. D&H.). (ænyd.
glda. græk(e) (Rimkr), oldn. grikkr og
girkr, eng. greek (oeng. (flt.) crecas, gre-
cas^, ty. grieche (mnt. greke^, got. kreks;
af lat. graecus, gr. graikos) t) indbygger
i Grækenland (Hellas); hellener. 1.l)

indbygger i det gamle Grækenland.
30 lMakk.1.11. lCor.1.23. (de drømme) som

de Græker kalder Enypnion og Latinerne
in somnium, rejser sig af Humeurerne.
Holb.Bars.III.6. Ing.EF.IV.164. de gamle
Grækere fra Pericles' (tid). RudBay.EP.
1.185. SaUX.206. om en græsk forfatter(s

værk): *(han) hented ned en Græker fra

'Reolen. Schand.UD. 22. 1.2) indbygger af
det ny Grækenland (efter c. 1500); nygræ-
ker. RudBay.EP.I.185. Græker og Tyr-

40 ker sad med deres lange Piber og åsim-

Tpede. HCAnd.XI.203. SaVX.248. 2) per-^

son (sprogmand), der er (meget) kyndig i

græsk, især klassisk græsk; græskkyndig.
Hr. Angiol Maria Ricci, Lector udi det
Grædske Sproff . . og en af de beste Græ-
ker i Italien, har udgivet en meget vel
truffen Italiensk Oversættelse af Æsopi
Grædske Fabler. LTid. 1737. 352. en stiv

græker
i
3) overf. 3.1) (nu næppe br.; ned-

50 sæt.) pengeudlaaner; aagerkarl; „jø-
de", ødsle, falske Kone, som uden din
Mands Vidende sætter dine Juveler ud
til Jøder og Grækere. Gylb.II.209. et

vist Slags Forretningsmænd, som man i

gamle Dage uden Hensyn til deres Tros-
bekendelse kaldte „Jøder", (men som nu)
heri Staden gaar under Navnet „Grækere".
Bøgh.JT.141. smst.145. 3.2) (efter fr. grec;

sj.) professionel falskspiller. Tilsk.1888.

585. SaVX.257. Græker-inde, en. (nu
næppe br. Grækindey. kvindelig græker (1).

(deltagerinderne i optoget) forestillede egent-
lig Grækinder, prydede som naar de i gam-
le Dage celebrerede Hymens Yest.Prahl.
ST.III.85. »højbarmede Grækindel Blich.

(1920).VI.4. *Vi havde læst om Byrons
|
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Forelskte Grækerinder. Aarestr.SSJlI.210.
g^rækisk, adj. se græsk, f Grækling;,
en. {efter lat. graeculus dannet som dim. til

Græker;,//", ty. griechling, efteraber af græ-
kerne, samt Digterling, Romerling; sj.) ned-
sæt, ell. foragt, betegnelse for en (overkultive-

ret, umandig) efteraber af grækerne. De
mandige og stolte Qviriter vare udar-
tede til feige og qvindagtige Græklinge
og Vindmagere. Oluf Worm. Overs. afJuve-
nal.(1838).19. smst.21. græksk, arfj. se

græsk.
græmme, v. ['grema] -ede ell. (nu dial.)

-te (JBPaulli.Kandesi.C7v. Feilb.). vbs.-e\se

(s. d.), jf. Græmsel. {ænyd. græmme (græm-
mes, græmme sig), glda. græm(m)e (Rim-
kr.), SV. grama, no. oldn. gremja, oeng.

gremian, gremman, ty. gram en, got. gram-
jan ; afl. af III. gram)

1) CP m. tings- subj. (især upers.): for-
volde (især: dyb, varig, ofte: i stilhed baa-
ret) sorg, iahn. forbunden med ærgrelse
ell. vrede. Dronningen græmmede dette
(o: kongens vrede) saa meget, at hun strax

gik i et Kloster, og døde der Aaret efter.

Mall.SgH.468. ApG.16.18(OGuldb.). Græm-
mer det eder ikke, at forlade eders Hiem.
Oehl.HrS.210. Den Tilsidesættelse græm-
mede ham meget. MO. (hun) sankede ved
sin Beretning om, hvad Moder havde lidt,

gloende Kul paa mit Hoved. Det græm-
mede mig, at jeg havde ladt Moder i ^ti^L-

ken.AndNx.DB.76. Sønnens Tab græm-
mede ham og gjorde ham gammel. SMich.
BJ.130. det græmmede ham, at han blev
forbigaaet. Dcfc-ff. uden obj.: *min Elskov
søger et Ly

|
Hos Dig mod Alt, der kan

græmme. Recke.GND.74. sa.ND.131.

2) ('tU ell. dial.) refl. græmme sig,
(især: i stilhed) føle (dyb, varig) sorg, i

olm. forbunden med ærgrelse ell. vrede
(over noget). Naar min stakkels Kone paa
Landet faar dette at vide, mon hun ikke
vil gremme sig til døde. Holb.Masc.III. 3.

jeg gaaer nock den samme Vey som min
Daatter, der gremte sig ihiel. JRPaulli.
Kandest.C7v. *Naar Guder frydes,

|
Græm-

mer sig Loke misundelig. Oehl.ND.179.
sa.L.I.164. *Har du stolet paa Lykken,
saa græm dig. | Har du Lus i Parykken,
saa kæm dig.Hostr.EfterladteDigte.(1893).
33. gaa og græmme sig. D&H. || m. angi-
velse af aarsagen, især i forb. m. præp.
over ell. (nu dial.) for (Brors.80. Feilb.).

Jeg er vis paa, at hun vil gremme sig

til Døde derover (o: over at blive tvunget

til at gifte sig). Holb.Stu.III.l. de græmmer
sig over at have mistet deres Frihed.
LTid.1728.655. Saalænge han græmmer
sig over Tøsen, kunde det godt ligne
ham at smide F.s Penge i Aslbu. Schand.
TF.II.387.

3) tU dep. græmmes, (nu 1. br.) d. s. s.

græmme sig. der Paulus forventede dem
(o: Silas og Timotheus) i Athenen, græm-
medes fi8i9: harmedes; hans aand heftig

i ham, der hånd saae staden at være saa
Sitgudisk. ApG.17.16(Chr.Vl). kunde jeg .

.

have udholdt at see hende græmmes?
Rahb.Fort.1.34. *Dit stolte Hierte græm-
mes, og græmmer sig med Ret. Oehl.HK.
88. Hun gaar bestandig og græmmes.
MO.

II
m. angivelse af aarsagen, i forb. m.

præp. over ell. ved *Jeg troer . . han græm-
mes ved min Nød. Rahb.PoetF.II.19. (han)

10 græmmedes inderlig ved . . at see en skiøn
Drøm forsvunden. Sams.1.51. *Hvad er der
da vel meer at græmmes over? Oehl.XV.
110. MO.
t græmmelig, adj. (jf. ty. gramlich,

vranten; afl. af græmme; sj.) 1) som for-
aarsager græmmelse. Det er et græm-
meligt Liv, Syn, for en Mand. VSO. 2)d. s. s.

græmsom. vAph.(1764). VSO. CP Qræm-
melse, en. ['gr^malsa] flt. (sj.) -r. {ænyd.

20 d. s.; vbs. til græmme; jf. Græmsel samt
I. Gram) den si7idstilstand (følelse),
der bestaar i, at man græmmer sig;
ogs. om hvad der fremkalder en saa-
dan sindstilstand (følelse) ell. om dens
udtryk i miner olgn. Præd.1.18. nagende
Græmmelser (skjuler) sig under Fyrstens
Fnrpur. Basth.Tale.(1782).74. Harme kan
ofte virke til at anspore Sindet, Græm-
melse virker til at nedtrykke det . . (dette

30 ord) betegner den bittre Følelse af Li-
vets Onder, som, uden at tabe sig eller

mildnes . . ideligen vender tilbage og
betynger Sindet. PEMull.^95. Jeg sørgede
ogsaa; men der var ikke Græmmelse,
mindre Tvivl eller Frygt i min Sorg.
Blich.K.48. I den gamle Herres Aasyn
var en dyb Græmmelse og Harme synlig.

Ing.EM.lI.70. du har gravet Græmmel-
sens Furer i din Moders Ansigt. EBrand.

40 UdenfL.203. En af mine bestandigt til-

bagevendende og altid lige friske Græm-
melser . . er at jeg skød Bum paa en
Paafugl ved den eneste Lejlighed hvor
jeg har haft en paa ^knd.JVJens.M.I.140.

II ofte efter præp., især i udtr. som dø af

græmmelse olgn. Skipperen skal hafve
taget sig det saa nær, at hånd kort der-
efter døde af Græmmelse. Slange.ChrlV.
837. mange, som havde Overflødighed,

50 aade deres Brød med Græmmelse. JSneed.
1.359. tilintetgjort af Græmmelser af Frygt,
af de skumleste, skrækkeligste Udsigter,
i min ventelig korte Fremtid. Ew.(1914).
IV.378. hun tog sig den Sag saa nær, at

hendes Skjønhed falmede af Græmmelse.
Kierk.II.248. Oræmsel, en. [•grBm's(a)l]

{vbs. til græmme (jf. Glemsel olgn.); sj.)

d. s. s. Græmmelse. Hele hans Fortjeneste
gik til Kaffepunch, og Konen havde i

60 sin Græmsel fundet Hvile og Trøst hos
Indre Mission.NSvends.H.80. græmsom,
adj. {jf. ænyd. græms(e); afl. af græmme;
sj.; nu næppe br.) som er tilbøjelig til

at græmme sig (jf. græmmelig 2). Moth.
G241. Græmsomme Folk bliver sielden

gamle. VSO,

VU. Reatrykt s/ii 1924 16
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Græn, subst. se II. Gren.
g^rænne, v. se grine.

L Orænse, en. ["gr^nsg]. flt. -r. {ænyd,

d. s., SV. grans (yngre fsv. d. s), no. grensa

;

fra mnt. grensze, ty. grenze; ordet er opr.

slavisk, jf. polsk granica, grænse, afl. af
polsk gran, kant, hjørne; de gi. germanske
udtr. for „grænse" er Mark, (Lande-)Mærke

Ij
uden for enkelte særlige forh. (se bet. I.2

og 2.2) tilhører ordet især det litterære spr.

(jf. Thorsen.190))

1) m. steds-bet. l.l) i alm.: (yderste) linie,

hvortil et vist stedsomraade naar (og hvor

et andet begynder); skel(linie), ofte mar-
keret ved pæle, sten, hegn olgn. (jf. SaUX.
257 samt Grænse-mærke, -pæl, -skey.
Moth.G242. paa Grændserne eller Udsi-
derne af Regimenternes Rytter-Districter.

Forordn.^Izl721. Gammel Grændse er far-

lig at oprykke, og gammel Vey og Vane
sikkerst at følge. LTid.1757.251. (Trygge-
vælde aa) løber mod Nord ud i Kjøge
Bugt . . og danner Grændsen mellem
Tryggevælde og Stevns Herreder. Etlar.

DV.l. I de nordiske Lande oven for den
Grænse (0: grænsen for det omraade), hvor
der kan dyrkes Vin. VilhAnd.BT.83. I pri-

vatretlig Henseende dannes Grænsen,
naar et Grundstykke ligger ved Havet,
af Havstokken, d. v. s. den Linie, hvor
Land og Vand ved daglig Vandstand
mødes, og naar det støder til ferske Vande,
af Midtstrømslinien. SaVX.257. afmærke
(1), afstikke (4), afsætte (8.2) en grænse

\

(jf. afstikke sp. 298^). I.2) m. h. t. land ell.

stat: landegrænse; rigsgrænse. (hvor
der tænkes paa skellinien paa et enkelt sted

ell. til en enkelt side, bruges nu ent., tidligere

ofte flt.). dette skal være Eder Lande-
mærket mod Norden: I skulle sætte
Grændsen (Chr.VI: grendse^ for Eder
fra det store Hav til det Bjerg Hor.4Mos.
34.7. Han (o: Olaf d. hellige) samlede da
nogle Tropper giennem Sverrig, og drog
mod Grændserne af Norge . . Da Oluf
nu var kommen over Grændserne, holdt
han stille. Mall.SgH.394. Vitus Berring .

.

døde i den russiske Regierings Erende
paa en Øe ved Grændserne af Kamt-
schiatka. smst. 642. Han blev forviist Lan-
det, og bragt over Grændserne. VSO. Der
ere Helte, som udvide et Riges Grændser.
Mynst.Mall.4. (han) staaer med en Hær
paa mine Grændser. Ing.VS.II.139. tæt
ved Floden Doub, hvor den gjør (nu alm.:
danner^ Grændse mellem Schweits og
YT^nViige. HCAnd.II.118. meget ofte føl-

ger (landegrænsen) de af Naturen selv
frembragte Skellinier, saasom Skove, Bjer-

fe.
Floder og Have, de saakaldte natur-

ige Gr^^nsQv. Sal.^X.258. jf. (om Øre-
sund): *Grændse, som skiller ej I Ploug.l.
16. i talespr. især (i best. f.) om den danske
sydgrænse mod Tyskland: Derovre fra Græn-
sen. Drachm.(bogtitel.l877). nede ved græn-
sen

i
Feilb. jf. : Overdragelsen (af de søn-

derjydske landsdele) skal regnes fra den
15de Juni 1920, paa hvilken Dag den nye
Grænse mellem Danmark og Tyskland
officielt notificeredes. Bek.Nr.459^*/sl920.
1.3) (især bibl. ell. m. h. t. rum; jf. bet. 2.2

samt grænseløs 2) afsluttende linie,
flade olgn.; ende (I.I.2). *Guds Ord skal
Verdens Grændser naae

| Med tusind
Tungers Stemme. Ing.R8E.VlI.98. Han

10 gjør, at Dampe opstige fra Jordens Grænd-
se (Chr.VI: ende). Fs.l3o.7. jf.: *Storken
(ser sig) om

|
Fra Kirketagets Grændse

(0: øverste kant). Bødt.SD.64. m. h. t. rum:
*Aa, at fatte Rummet I

|
Altings Plads-

overflødighed, at der ingen Grænser er.

JVJens.Di.94. 1.4) (nu næppe br.) afgræn-
set stedligt omraade; enemærke (2).

da vil jeg plage al din ('s : i'^'araos^ grend-
se (1871: hele dit Landemærke^ med frø-

20 er. 2Mos.8.2 (Chr.VI). Elendigt Veyr, best
for Skrantende at blifve i egne Grendser
(o: indendørs). Klevenf.BJ.147. i Fald vi

ere saa lykkelige at møde det naadige
Herskab paa deres Grænser (o: paa deres

private grund). PAHeib.US.468. *Bølgen
klar i sine Grændser trilled (o: oversvøm-
melsen var forbi). Blich.(1920).V.13.

2) overf., m. h. t. tid, virksomhed olgn.

2.1) om hvad der danner skel ml. forsk.
30 tidsafsnit, virksomheder, forhold olgn.;

skel. Ere der Grændser i Tiden, bag hvil-

ke Evigheden skulde tage sin Begyndel-
se ? M!/nsf.Præd.('iS4^;.5. *Et Kys engang
er blevet Grændsen,

|
som skilte For- og

Fremtid ad. Ploug.I.309. Jesus gjorde . .

ingen Forsøg paa . . at drage Grænsen
mellem (de onde) og de andre. CKoch.JL.
49. NaturensV.1912.180. grænsen er fly-

dende, se flyde 5.2. 2.2) (jf. bet. 1.3^ om
40 hvad der if. naturens orden, vedtægt,

regel osv. er gældende ell. passende ell.

det ved et (paa)bud olgn. fastsatte
maal (rette omfang, udstrækning) for
en virksomhed, et forhold olgn.; det

maal ell. punkt, hvortil noget naar ell.

kan naa, og som det ikke kan ell. bør
overskride; m. h. t. tidsforhold olgn. ogs.:

afslutning; ophør; ende. Et Brevs korte
Grændser tillade mig ikke dette videre

50 at udføre. Holb.Ep.1.376. er det . . mueligt
at øve Dyden, uden at kiende den i alle

sine Greene, i sin gandske Omkreds, dens
sande Grendser, hvor den ophører og
hvor den begynder. Basth.AaT.150. *Tid! —
Tankens Grændse I uden Grændse selv I

Blich.(1920).V.19. *(den) der staaer paa Li-

vets Grændse.Hauch.D V.1.206. 0/- ' Ekkel-
bjerg, hvor Sigurd fandt sin Grændse
(o: død) og snart sin Grav. Grundtv.Snorre.

60 1.94). De øvrige Lærere . . paavirkede
mig ikke udover den brugte Lærebogs
Grændser. Madv.E.60. *Nu styrter Ordets
allersidste Skranke . .

|
Hvo kan da læn-

ger Kundskabs Grændser maale? PZowj^'.

VV.I1.63. Vi staa ved Grænsen for vor
\]ndersiige\se.JohsSteenstr.(TJnivProgr.l900.
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11.107). (jf. Grænsenytte :j der (vil) stedse
gives en Grænse, ud over hvilken (den
sultne) intet mere kan fortære, en Græn-
se, hvor selv det mest vidtgaaende Be-
hov ophører, og inden for denne Græn-
se aftager Behovet stedse i Styrke, alt

efter som det tilfredsstilles. SaLXVIII.
442. (mat.:) Naar man ved om et Tal,
som ikke er sikkert eller fuldt nøjagtig

ud over alle grænserj Skrækkeligt hav-
de jeg ikke tænkt mig. HCAnd.XII.145.
*Alt sin Grændse har,

|
Saa har og denne

Sa.iig.FalM.1.137. (komedier) sees ikke al-

leene med Biefald, men endog med en
Henrykkelse, der gaaer over alle Grænd-
ser. Lieb.nQ.II.195. hendes Tillid til ham
kendte ingen Grænser. JFJac.II.253. (m,in
søster) overøser min Mand og mig med

bestemt, at det ligger mellem to andre lo Forhaanelser . . Der er dog Grænser for.

Tal, kaldes disse en øvre og nedre
Grænse for Tallet. Hag. V.53. ogs. d. s. s.

Grænseværdi 1. SaUX.258.
\\ til græn-

sen, til den yderste grænse olgn., til

den sidste (yderste) mulighed; til det yderste.

*grønne Flaskers syrlige Essenser
|
har

fyldt det lumre Rum til sidste Grænser.
AaBerntsen.KlintenogHveden.(1914) .31. (ny-
byggerens) Liv . . er simplificeret til Græii

hvad man lader sig byde, ogsaa af sin
Familie. ÆJsm./J.5^4. være lige paa (ell.

vedj grænsen for ell. af det passende,
tilbørlige olgn., ogs. (især dagl.) i sa. bet.

uden nærmere bestemmelse: være lige paa
grænsen, denne farce er lige paa græn-
sen (af hvad der kan gaa an)

\ ji
om per-

son: overskride (nu næppe hr.: overtræ-
de, overgaaj en vis grænse olgn., i sin

sen. DagNyh.''lil924.2.sp.l. || holde (en, 20 handlen ell. optræden gaa for vidt, ud over
sig, noget) inden for visse grænser,
drage ell. (fast)sætte en grænse for
(noget), foreskrive (en) visse græn-
ser olgn. (jf.: Du har sat alle Jordens
Grændser; Sommer og Vinter, dem har
du beskikket. Ps.74.17). de Tartariske
Troupper lavede sig til at gaae tilbage,

og saaledes sette Grændser for (Tamer-
lans) Seyervindinger. Holb.Hh.1.48. De

det normale ell. tilbørlige olgn. saasom der
findes saadanne slags Poemata publice
authoriserede iblant de fleeste Nationer,
hvorfor kand man ogsaa icke have et

paa Dansk, besynderlig, naar man icke
overgaar sine Grændser. Holb.Paars.)()(4.v

Klerlighed er saadan sterk Passion, at

man overtræder alle Grendser for at nyde
det, som man inderlig attraaer. sa.Stu.IlI.5.

meene, at Satan af sin egen Magt udret- 30 de overskrider de Grendser, som Fornuf-
ter slige Ting, uden at ham af Guå visse
Grendser foreskrives. LTid.1739.234. Den
første Politiemesters Embeds Grændser
og Forretninger, bleve fastsatte i en . .

Instrux af 1691. Adr.^^lil762.sp.3. Liden-
skaber (bør) holdes i deres rette Grænd-
ser. Ba8th.AaT.371. Præstens Døttre for-

stode imidlertid med stille Værdighed at

holde Ubeskedenheden i Grændser. Gylb.

ten har ioreskreveå.KomGrønneg.II.212.
Digteren Tieck . . angreb den da her-
skende prosaiske Tænkemaade (men) be-
herskedes saaledes af denne Stræben, at

den førte ham ud over det Sandes Grænd-
ser. Ørst.1.97. Noget i Mademoiselles Hold-
ning . . bragte Marie Therese udenfor
alle Etikettens Grænser. Schand.IF.145. i

talespr. især i udtr. som: naar børnene først

F.iSO. alt det Ængstelige, Afkald Givende, 40 bliver vilde, saa kender eZZ. ved de in-
Grænser Dragende (Eråndes.DD.47: Limi-
terende^ hos Hauch 1 Brandes.1.395. Saa
vil han efter hende (men) vender tilbage
til Bestiet (o : en vild orne), som nær hav-
de sat en brat Grænse for hans Jagt og
Elskov. Drachm.KW.68. || om et vist forhold
olgn.: det har sine grænser, (især tale-

spr.:) der er en grænse ell. grænser
for det olgn., der gælder et bestemt maal

gen grænse(r)
j
han forstaar altid at

holde ell.passe den rette grænse ell.

grænsen ("for det sømmelige, passende
olgn.)

i

II. grænse, v. ['gr^nsa] -ede. {ænyd.
d. s., yngre fsv. granza, fra ty. grenzen; til

I. Grænse; især CP (jf. dog Feilb. u. subsi.

grænse^)
1) som udtr. for en tilstand ell. et for-

for dette forholds (tilbørlige) udstrækning, 50 hold. 1.1) m. præp. (o^) til ell. (nu sj.; m
omfang osv.; det har kun en vis (relativ,

indskrænket) ret, gyldighed osv.; omvendt:
det har ell. kender ingen grænse(r),
(især talespr.:) gaar over alle græn-
ser, der er ingen grænse(r) for det
olgn. *Din Miskundhed

|
Ei Grændse veed.

Lund.ED.126. Cosmopolitismus er en skiøn
Sag; men den har sine Grændser. Bagges.
L.I.147. hvad der fortælles om hendes .

.

subj. i flt.) adv. sammen, tidligere ogs. m.
præp. paa (Moth.G243. Cit.l736.(JySaml.
4R. III. 249). VSO.), med (Moth. G 243.
Slange. ChrIV. 588), (i)mod (Moth.G243.
VSO.) ell. ved (Holb.Hh.1.98. sa.Kh.775):
have sin grænse (I.1-2) paa et vist sted;
ligge lige ved siden af; støde op til

ell. sammen med. Talmudisterne foregive,

at man har fundet det Sted, hvor Himmel
Aandsgaver overskrider næsten Grændsen 60 og Jord grændse S2immen.Holb.Ep.V.137.
af det, vi kalde naturligt. Jw^.ÆJF. 71.54.
*Guds Kraft igjennem Verden foer, | Og
Naaden har eiGrddnåser.sa.BSE.VII.108.
*Min Kjærlighed, — den er foruden Grænd-
ser 1 Bødt.65. Neapel i . . al sin Larmen,
noget saaledes over al Grændse (alm.:

Tjeneren, hvis Kammer grændsede umid-
delbart til den unge Greves. Ing.EF.V.
129. en af de Gader, der grændse nær
til Seinen. Hauch.MfU.31. Hvor Torv og
Kirke grænsede sammen. HMatthiess.TH.
72. nu næsten kun om større jordstykke

16"
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landomraade, især (jf. I. Grænse I.2J stat

olgn.: Herrens Ords Propheti er over Ca-
drachs Land, og . . Hamath, som grænd-
ser dertil. Sach.9.2. Liim Fiorden, som Di-

strictet grænser paa ved den øster Side.

at. 1 736. (Jy Saml. 4B. 111.249). Tydskland

frændser paa een Side til Frankerige.

'SO. Alle Bornholms Sogne de grænser
jo til Havet. AndNx.FE.11.129. deres Mar-
ker grænser op til hinanden. D&H. || f
m. person-subj. (om en persons ejendomme
olgn.). Tempel-Herrerne, som grændsede
ved dette Land (o: Fønikien) (begyndte)

at føre I^ig med disse Banditer. Holb.

Hh.l.l6S. Hans Jagt har han forpagtet

bort til en Proprietær, som grændser
nær til ham. Skuesp. VIII.447. I.2) (jf. I.

Grænse 2.i) overf., m. adv. sammen ell.

(nu vist kun) præp. til. Almuen og den
dertil grændsende Deel af Middelstanden.
Tode.VI.272. Ungdommen grændser til

Manddommen saavel som til Barndommen.
HNClaus.Leil.77. nu næsten kun om forhold,

egenskaber olgn.: have en meget stærk
berøring ell. lighed med noget andet (nu
især (nedsæt.): noget daarligt); være lige

ved at kunne kaldes det ell. det; næsten
være det samme som noget andet, mange
Dyder grændse saa tæt sammen, at det
undertiden bliver tvetydigt at bestemme
en dydig Handling sit Sted. Mall.SgH.*7.
alt hvad der er Maadeligt, grændser me-
get nær til Slet. Engelst. Tale. (1808). 83.

Undseelighed og Frygt grændse sammen.
Oehl.ErS.249. en dyb Tungsindighed, der
undertiden grændsede til Wsmwiå.Ing.EM.
11.187. det er . . en Vanskelighed, som
grændser til det Umulige. Kierk. Bl. 61.

(det) grænser temmelig nær op til For-
brydelse. D&H. en til vished græn-
sende sandsynlighed, se Sandsynlig-
hed.

2) (nu 1. br.) afsætte ell. bestemme en
grænse (l.i) for et vist omraade. en Gjed-
da o: upløjet Strimmel saa bred at et

Par Vognhjul grændse den. FNSkovgaard,
B.27. især m. præp. ell. adv., nu i alm. spr.

vist kun adv. af (jf. afgrænse^: grense af,

Moth.G243. At grændse en Mark ind. VSO.
Landmaaleren skal grændse imellem os.

smst. MO.
Grænse-, i ssgr. (\ Grænses-, se u.

grænseløs), (især CO) af I. Grænse; ude-
ladt er bl. a. ssgr. (til I. Grænse 1, især 1.2^

som Grænse-flytning, -kommission, *-krig,

-regulering, -strid (ighed) olgn. samt talrige

ssgr., der betegner noget, som befinder sig ved,

hører til (ved) en grænse (især i bet. l.i), som

:

Grænse-befolkning, -betjent, -bro, -by, -di-

strikt, -egn, -flod, -fæstning, -gendarm(eri),
-grøft, -negn, -hær, -mur, -slot, -soldat,

-stad, -station, -tilsyn, -told, -vogter, -værn.
Græniie-beg^reb, et. [I.2.1] (især filos.)

begreb (4.i), der omfatter noget, som ligger

paa grænsen (overgangen) til et andet be-

greb, ligger ved grænsen (paa overgangen)

ml. andre begreber. Det Ubevidste er et
Grænsebegreb i Yiåenskaben. Hø/fd.Psyk,
98. -flade, en. [Ll.i] flade, der danner
grænse (for et rum), (idet) forskellige Luft-
strømme glider henover hinanden, bevir-
ker den derved foraarsagede Gnidning
mellem Luftstrømmens Grænseflader, at
disse kommer i en bølgende Bevægelse.
Frem.DN.164. -jærn, et. [I.l.i, jf. I.I.3]

10 ^ jærnring, der tidligere ved kanonstøbning
brugtes til at fæste kernestangen i bunden af
formen, hvor kanonens bund skulde være.
MilTeknO. HistTidsskr.5R.IV.436. -land,
et. [I.I.2] 1) (nu sj.) tilgrænsende land; nabo-
land. (Kalk.V.382). *Det hele Grændseland
paa Hevn kun tænker. Pa7M.7enMS.30. 2)
landstrækning, der ligger yderst ved landets

grænse; ogs. : land(strækning), der ligger (lige-

som danner grænse) ml. to lande. Sønder-
20 Jylland er et Grændseland som danner

Overgangen mellem to, ved Nationalitet
og Forfatning aldeles adskildte Lande.
MdsskrLitt.IX.160. Det er Vort og alle

Danskes inderligste Ønske, at der med
Genforeningen skal oprinde en Tid for
vort gamle Grænseland, hvor en Styrelse^

der agter alles Ret, vil mildne aarhundred-
gamle Modsætninger. Kgl. Budskab Nr. 368
^71920. -linie, en. [LI] 1) i egl. bet. den

30 imellem Norge og Sverrig fastsatte Grænd-
se\m\Q.Nørreg.Privatr.IV.304. Bissen var
et Barn fra Grænselinien mellem Dansk
og Tysk i Sønderjylland. JLange. 1. 151.

Aaen var slugt af Taagen; ingen Grænse-
linie skimtedes mellem Land og Vand.
Schand.AE.149. (bot.) om linie, der danner
skel ml.smaafrugterne i flerfoldsfrugt : Drejer.
BotTerm.115. 2) overf. (jf. 1. Grænse 2).

Grændselinien imellem tilladte og for-

40 budne Handlinger (maa være) skarpt . .

drSLgen. Birckner.1.14. hun tvang sig frem
(o: i hans tanker) ^ hvor meget han end
stræbte at holde hende neden for Be-
vidsthedens Grænselinie. Schand.AE.169.
den Karakter af Ophøjethed, som Kants
Tanker kunne frembyde, især naar de
bevæger sig paa Erfaringens Grænse-
linier. Høffd.DF.29. -lære, en. [I.2.2]

et redskab (en lære), hvorved man i maskin-
50 fabrikationen kontrolerer, at en metaldels di-

mensioner ikke afviger fra normen ud over

en vis grænse (toleransen). OpfB.^III3.140.
-las, adj. (\ grænses-. Sibb.1.18 (bet.2.2)).

1) [I.l.i] (sj.) som er uden tydelig(e), skil-

lende grænse(r). *i min Tanke selv jeg
reent forsvinder, | Som Bølgen i den
grændseløse Strøm. PalM.AdamH.I.102. 2)

som er uden afsluttende grænse; endeløs
;^

uendelig. 2.1) (1. br.) til 1. Grænse 1.8. *gid
60 jeg kunde

|
. . svinge mig

|
Didhen hvor

Ørken
|
Grændseløs udvider sig (Blich.

(1920).III.134:YidendstTækkersig).Blich.
D.^1.73. Mit Rige strakte sig over grænse-
løse Lande, ja vide hen over Havene.
Goldschm.II.268. billedl.: *grændseløs er
Sjælens frie Y\\igt.Ing.TB.85. JVJens.Di.
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85. m. h. t. rum : *fæst en Stund Dit Øie
paa

I

Det grændseløse Himmelblaa. Kaa-
lund.FD.13. jf.: Bruno's Overbevisning
om Rummets Grænseløshed. Brandes.
NG.115. 2.2) til I. Grænse 2.2. i en lang
Række af Aar — lige ind i den Grændse-
løse Evighed. Æm,'. ('i.9i4;. 17. 5i 7. Basth.
(Rahh.LB.1.432). Hrz.D.1.227. isærom egen-

skab, følelse olgn. (i alm. af daarlig, ube-
hagelig, ulykkelig art): umaadelig olgn. Ube-
skedne, daarlige Giek . . hvis Naragtighed
er saa grændseløs, at udlægge ethvert
Høfligheds -Beviis for Kierlighed, i det
mindste for Coquetterie. Skuesp.XII.236.
*Din grændseløse Kjærlighed

|
Alverdens

Jammer enåte.Ing.RSE.VII.lOO. den ulyk-
kelige Pige . . stod hensjunken i sin grænd-
seløse Sorg. sa.P0JI.211. den hele grænd-
seløse Ulykke. IIeib.Poet.VI.93. en grænse-
løs ærgerrighed j som adv. (ogs.italespr.):

grænseløs(t). *Hvor kan du spøge nu, da
dine Venner

|
Er grændseløs ulykkelige?

Oehl.KII.35. Kierk.I.162. det gjorde ham
grænseløs mismodig. JPJac.jfi'. ^57. jeg
older grændseløst meget af ham. Eo<ie.

Dg.126. jf.: jeg (deler) den almindeligt
gængse Antipati mod tysk Grænseløs-
hed og Anmasselse. JVJens. A. II. 241.

t -mode, et. [I.I.2] d. s. s. -møde. Moth.
G242. Udi det Aar 1569 (drog Niels Kaas)
til det Grændse-Mode ved Ulfsbeck med
de Svenske. Holb.DH.II.553. VSO. -mær-
ke, et. (1. br.) ydre mærke for en grænse

(1) ^j/". -pæl, -sten^" ogs.: grænse (1, især

1.1-2); grænseskel. Wetlingastreet (var) i

Vikingetiden ofte . . bleven benj^ttet som
en Del af Grænsemærket mellem Saxer-
nes og de Danskes Land. JohsSteenstr.EE.
52. D&H. overf. (jf.l. Grænse 2.2j; Bo-
din (o: fr. forf. fra 16. aarh.) gjorde Kri-
sti Fødsel til Grænsemærke for Oldtids-
perioden. t7oAs/S/eens<r.F.jf50. -mede, et.

[I.I.2] (jf. -mode; hist.) sammenkomst ved
grænsen, hvor man traf overenskomster (ang.
tvistigheder). Wand. (MO.). SaU X. 258.
-nytte, en. [I.2.2] {efter ty. grenznutzen,

jf. eng. final ell. marginal Utility) i social-

økonomien (efter 1870'erne) udtr. for den
grad af nytte, som individet tillægger den
sidste til raadighed værende enhed af et

gode, et forraad, og som bestemmes af indi-

videts stærkere ell. svagere behov og af det

forraads størrelse, individet allerede besidder

(mods. Totalnytte; jf. Grænseværdi 2). Sal.

X VIII.442. jf.L VBirck. Værditeori.Ld902 ).

23. -omraade, et. overf. (jf. I. Grænse
2.1;; dette Grænseomraade mellem Følel-

sesliv og Forstandsliv (o : mystikken). Bran-
des.XII.239. -post, en. [I.I.2] vagtpost ved
et lands grænse. Slange. ChrlV. 300. tolv

Ryttere (fulgte Kjeld Stub) som en Liv-
vagt, og med dem foer han om, saalænge
Krigen varede, fra een Grændsepost til en
Siaåen.Mall.SgH.107. -pæl, en. [Ll(i-2)]

(især i flt.) om pæle, hvormed en grænse af-
mærkes (jf. -mærke^. *Danmarks Grændse-

pæle
I
Af mig er rykket milevidt mod

Syå. Recke.KM.143. ThorLa.D.220. billedl.

(if. L Grænse 2): Brandes. 11.459. især i

forb. m. flytte olgn. som udtr. for udvidelse

af et forskningsomraade: Atter her (o: ved
udgravningerne i Babylonien) blev Græn-
sepælen for den historiske Tids Begyn-
delse rykket tilbage. JohsSteenstr. HN. 76.

De store Mestre, som ved Aar 300 . . flyt-

10 tede Lægevidenskabens Grænsepæle et

langt Stykke hem.JLHeib.AfLægemidler-
nesHist.(1917).38. i sine naturvidenskabe-
lige og medicinske Skrifter hørte Ole
Worm ikke til dem, der selv flytter Græn-
sepæle. CSPet.Litt. 1.642. -pæling;, en.

[Ll(i-2)] (sj.) grænsesætning (ved pæle); om
grænse (I.2) (afmærket med pæle): Først efter

at være trængt ud over Grænsen, har
Skolen i Rødding maattet forlægges til

20 Askov, nær den, vi haabe det, midlerti-

dige Grænsepæling for dansk Land. S^
Claus.Levned.(1877).274. -rider, en. [LI.2]

(sj.; hist.) d. s. s. -rytter, (skovene var) Kro-
nens Gods, der . . havde en Grænserider
her og en Skovfoged dér. Rist.LM.109. jf.
Søtoft.T.lU. -rytter, en. [LI.2] (1. br.;

hist.) person, der til hest gør vagttjeneste ved
en grænse. Grændserytteren havde bragt
(det budskab, at) en stor Deel af den danske

30 Hær var dragen over den schwerinske
Grænåse. Ing.VS.I.168. MO. O -skel, et.

[Ll(i-2)] 1) mærke, der angiver en grænse

(jf. -mærke, -pæl, -stenj; ogs. (nu især):

den (ved særlige mærker betegnede) linie, der

danner grænse; grænse (LI.1-2). en Floed,
som . . giør (nu : danner^ Grændseskiellet
imellem det Russiske Riga og Lifland.

ExtrReWlil722.3. mand skulle forordne
. . Fuldmægtige Commissarier, til at be-

40 sigtige, adskille og ret-lægge Grændse-
Skiællene imellem Skaane og Halland.
Slange.ChrIV.1397. Til naturlige Grændse-
skiei tog man . . Biergtoppe eller Aaer
og Ysmåløh. Molb.DH.I.119. en Graasten,
som stod til Grændseskjel paa Veien. Ing.

EF.II.5. *Til Roskildmarkens Grændse-
skjel

I
Jeg følger høie GjesteT.sa.VSt.28.

Schand.0.1.162. de, der flytte Grændse-
skjel (Chr.VI: lunåemeTke). Hos.5.10. 2)

spover/".; grænse (L2.i). Grændse-Skiellet ..

imellem Dyrene og Menneskene? Ruge.
FT.7. Hvor er det bestemte Grændseskiel,
hvor det Dierve bliver plumpt? jBircfener.

11.76. *Saa nær ved Grændseskjellet
|

Af (alm.: mellemj Evighed ogTiå.Winth.
HF.311. *Jeg søgte først med Herren (0:

gud) Fred at vinde
|
Paa Livets Grænd-

seskiel. CKMolb.Dante.II.95. -s-les, adj.

se grænseløs, -sted, et, f en. [I.I.2] (nu
60 /. br.) beboet plads (by osv.), som ligger ved

grænsen ml. to lande (ell. landsdele). (Rends-

borg) havde længe været Tvistens Æble
mellem Slesvig og Holsten, saasom det

var en Grændse-Sted, som baade Græve-
skabet og Hertugdømmet tilegnede sig.

Holb.DH.L320. Bromse Broe .. var et
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Grændsested mellem Rigerne. smst.II.357.

Bagges. L. 1.238. de sendte Bud til hvert
Grændsested i Samarla (Chr. VI: til al

Samariæ gTendse).Jud.4.3. -isteii, en.

[1.1.1-2] (jf. -mærke;. Moth.G243. Grænd-
sen mellem Basel og Canton Solothurn,
hvor Naturen har sat en frygtelig Klippe
til Grændsesteen. jBa^^es.D 7.7X555. bil-

ledl.: Den Gamles Gravsten var jo Grænd-
sestenen, som adskilte (de to elskendes) lo

Vandring paa Jorden. Ing. EF. IL 213.
*Kling da, Nordens Toner, over Vangen
. .1

I
Kald os vore Fædres Kraft tilbage,

I
mens vi rejse Danmarks GrændsestenI

Ploug. 1. 23. -sttreng:, en. [I.l.i] (anat.)

dobbelt nervestreng, der ligger paa siderne

afhvirvelsøjlen (synipathicus). Sal.XVI.1132.
-sætning;, en. (f -sættelse. VSO.). [I.I.1-2]

(1. br.; jf. -pælingj fastsættelse af grænse
(ved anbringelse af grænsemærker). vAph. 2p

(1759). Paverne (har) aldrig . . været for-

nødne eller brugte til at stadfæste en
Grændsesætning i Norden. Suhm.Hist.III.
158. MO. -tilfælde, et. [I.2.i] tilfælde

(fænomen), der ligger paa grænsen af det

omraade, som det (nærmest) maa henføres
til; overgangstilfælde. Grænsetilfælde, hvor
Bevidstheden er ved at glide over i ube-
vidste Tilstsinde. Høffd.Psyk.53. -træ, et.

[I.l.i] (forst.) træ, der plantes som skel (ved 30

marker olgn.). ForstO. -vagt, en. [I.I.2]

person ell. (især) korps, der vogter en grænse;
nu spec. om korps ved toldgrænse(SaVX.2o8).
*havde vi kun Magt

|
. . som vi har Agt,

I

saa skulde Tydsken truffet paa en væl-
dig GT2endisew2igt.Lemb.DS.122. den 69-

aarige Mand (tog) Bøssen i Haand og
meldte sig som frivillig Grænsevagt. STjem-
met.l913.266.sp.2. billedl.: Den unge tæn-
kers stilling er en grænsevagt ved viden- 40

skabens landemærker, at ingen krænker
åens tevTiioYi\xxn.EdvLehm.(GadsMag.1921.
216). II

m. abstr. bet.; overf.: *Nordens Aand
. .

I
Stod dér fra Arilds-Tid paa Grænse-

vagt. Grundtv.PS.Vn.l23. -vinkel, en.

[2.2] (fys.) den indfaldsvinkel, der danner
grænsen ml. fuldstændig og ufuldstændig til-

bagekastning ved lysstraalers tilbagekastning

fra en spejlende overflade. Paulsen. 1. 564.
-vold, en. [I.l.(i-)2] især om Dannevirke. 50

*da Vintergryet kom, stod vor Grænsevold
forlsidt. Rørd. GK. 74. smst.178. -værdi,
en. [I.2.2] 1) (mat.) værdi, hvortil en for-
anderlig størrelse nærmer sig uden ophør.
SaUX.258. 2) i socialøkonomien (efter'1870'-
erne) det til Grænsenytte svarende udtr.

for et godes brugsværdi (mods. Totalværdij.
Sal.XVIIT.442. Lærenom Grænseværdien.
LVBirck.(bogtitel.l918).
Oræs, et. [gr^s] Høysg.AG.136. flt. (i 60

het. 1.2; -ser (Funke.(1801).II.486. Andres.
Klitf 348. Rostr.Flora.1.9. KLars.MK.U.
Saaby. ^ ell. (1. br.) d. s. (Rist. J. 162. Ipsen.
Fortællinger. (1889).47) ell. (nu næppe br.)

-se (jf. MO. og Levin.), {æda. græs, sv. grås,
vistnok koll. sideform til isL, no., oldn. grås,

eng. grass, ty. grås, got. grås; besl. m. II.

gro)

1) betegnelse for urteagtige planter,
som har smalle blade og mangler
bioster (I.2), og som i alm. vokser i

tuer ell. danner sammenhængende grøn-
svær (i marker, enge, skove osv.) og tjener
som føde for de planteædende dyr
(mods. Blomst(er), Korn(sorter) olgn.); spec.

(bot.) betegnelse for en familie, der har
trævlerod, smal (især linie- ell. lancet-

dannet) bladplade, en hul, ved knæ led-
delt stængel (straa), sammensat blom-
sterstand (smaa-aks i top, dusk ell. aks)
og nøgen blomst (Gramineæ). 1.1) koll.;

ogs. om græsbevokset strækning, grønsvær,
græsmark olgn. Urterne ere hentørrede,
Græsset er borte. Es.15.6. *En Krybbe er
hans første Eye,

|
Det tørre Græs og

Straa hans angenemme Leye. Brors. 13.
*Qvien staaer i Græsset over Knæ. PMøll.
(1848).1.64. *han træt sig ned | I Græsset
lagde ved Kildens BTed.Viinth.NDigtn.34.
naar Hunden æder Græs . . da er det en
Forbetydning paa ondt Veirligt. Bagger.
BrL.75 (jf. Mau.3255a. Feilb.L678). »Hav-
de han ikke baaret mig | den Dag til

Frederis,
|
saa laa jeg under Græsset (o:

i jorden, begravet)^
|
den Ting er nu vis.

Rich. 1.195. *Hvor Bølgerne dør i det
hvide Sand,

|
begynder det frodige, grøn-

ne Græs. SophClauss.P.3. Første Aars Græs
blev mest slaaet og høstet som Uø.Sjæll
Bond.103 (jf. slaaj.

|| (fisk.) om bændeltang
olgn. (jf. Asilegræs, Græsbund 2). Werfcl.
Fiskerb.5. Tidsskr.f.Fiskeri.1875.196. Drech-
sel.Saltvfisk.110. || ogs. (nu sj.;jf. Ugræs) om
mere blomsterlignende planter, man (tager)

5 Kander Vand, legger Engeskier derudi,
(og) paa Græsset legger man en Bue . .

at det ikke skal flyde op. CVarg.Farve-
Bog.(1773).42.jf. fransk græs u. IIL fransk
2.

II
(m. overgang til bet. I.2; sj.) m. ubest.

art. et skarpt Græs, pidsket af Vinden,
voxer over den hele Kiikegsi?(rd. HCAnd.
V11.92. (en) Grusbakke . . dækket af et

idiiiigt Græs. Pont.LP.V11.108. \\ i særlige

forb., især m. h. t. kreaturer, der anbringes
(i tøjr ell. løsgaaende) paa mark, eng olgn.,

saa at de kan æde det der voksende græs:
drive (3.1), sætte paa græs, staa. (især:

i tøjr) ell. gaa (ogs.: løsgaaende) paa græs
(tidligere ogs.: gaa i græs, se gaa sp.485^)

olgn. drive kvég på greC>. Moth.G244. (re-

gimenterne skal) sætte 10 af Exerceerskolens
Heste paa Græs. MR.1829.105. Bønderne
havde . . Ret til at sende deres Dyr paa
Olden og Græs i Fællesskoven. CVaupell.
S.9. *jeg er som den vilde Hyrde,

|
der

gjenner sit Kvæg paa Græs. Aakj.RS.93.
naar Gæslingerne var en 14 Dages Tid
gamle, blev de sat paa Græs. Halleby. 74.

overf. (dagl., spøg.) om at ligge paa landet,

holde ferie olgn.: Du skal labbe Sødmælk
og spise Havregrød og saa forresten gaa
paa Græs hele D&gen.StJørgen.(1904).215.
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Il
i sammenligninger, dels (relig.) som udtr.

for noget forkrænkeligt, forgængeligt: Et
Menneskes Dage ere som Græs; som et
Blomster paa Marken, saa blomstrer han.
Ps.103.15. alt Kiød er som Græs, og al

Menneskets Herlighed som Græssets Blom-
ster: Græsset visner og Blomsteret derpaa
falder at lPetl.24. Ruge.FT.32. Grxmdtv.
PS.V.427. *Græsset liig er hver en Syn-
der,

I

Ender, før han ret begynder,
|
Vis- i'o

ner i sin Vaar. sa.SS.I.143. jf. : Som Blom-
sten falmer hver Rosenkind,

|
Som Græs

fældes Kæmper gjæve. 8mst.IV.375. dels

(jf. bet. 2) som udtr. for mangfoldighed ell.

overflod: din Sæd skal blive mangfoldig,
og din Afkom som Græs paa Jorden. Job.
5.25. Med Folk som Græs . . |

Kom Ser-
xes over Bølge. Grundtv.Krøn.18. Hille-
mæn! her er jo Sangerinder som Græs.
Heib.TR.nr.3.2. især i udtr. ("have, tjene 20

olgn.) penge som græs: Nysted.Rhetor.
26. Det maae dog være en skiøn Bestilling
at være Poet, thi man kand samle Penge,
som Græs, derved. Holb.Tyb.1.3. Betienin-
ger, som . . bringer daglig Penge ind
som Græs. Biehl.DQ.IV.180. CBernh.XII.
44. Hostr.Q.142. Den Gamle tjente Penge
som Græs ved sine Gaardhandeler og
Udskiftninger. JakKnu.S.39. de kom til-

med Rosiner i Flæskestegen . . de maatte 30

have Penge som Giæs. AndNx.PE. 1.21.
(sj.) m. h. t. ødselhed: han spiller og øder
Penge, som Græs. Jacobi.(Skuesp.IV.218).

II
ordspr., talem. der er groet græs over

det olgii., siges om et forhold (en sorg, en
misgerning), som er „begravet'' (3.2), glemt,

(jf.: Min Fader er død, alt i tre Maane-
derl Der voxer allerede Græs paa hans
Grav. Hrz.II.284). Drachm.EO.368. Mau.I.
363. Der gives Misgjerninger, som der 40

ikke gror Græs over. Mau.9921. naar Du
ad Aare kommer tilbage, ere Forholdene
rimeligvis helt forandrede, og der er
groet Græs over meget, som nu forarger.
GyrLemche.DT.91. der gror ikke græs
paa alfare veje, se a\fa.r sp.442^^. mens
græsset gror, dør horsemor, se II.

gro 1.1. kunne høre græsset gro,
brugt fx. m. h. t. dyb stilhed ('*Det var
Hvile, det var Stilhed, som vi hørte Græs- 50

set groe. Ing.RSE.VI.281) ell. m. h. t. græs,

der gror meget stærkt (Feilb.); billedl., m. h. t.

aandelig vækst olgn. : det lønner sig virke-
lig at høre Græsset groe og see Sjælene
voxe, og Livet indvendigfra skyde op og
bryde paa. PalM.IL.1.392. (A. C. Larsen)
vil ogsaa dér (o: i Ny teologisk forening)
kunne høre noget af det Græs gro, som
han selv har sa.a.et. Ipsen.LP. 9. som beteg-

nelse for en personlig egenskab ell. evne; 60

have en skarp hørelse (NMPet.Myth.246.
Arlaud.127) ell. især (nu dog 1. br.): være
meget klog. Mau.3251 (jf. Mdu.1.363). VSO.
Vi har . . en Mand iblandt os, der er saa
klog, at han kan høre Græsset groe ved
Pindse-Tider. Hrz.VIII.329. smst.VII.171.

Gylb.I.167. D&H.I.294. jf.: det er jo som
Ordsproget siger, at man ikke kan see
Græsset groe. Kierk.VIII.252. bide i

græsset, se bide sp.623*^. (nu næppe br.:)

du skal vel føre mig i got greft. o: du
skal nok føre mig i fortred om ieg vil

Mge dig. Moth.G244. VSO. U2) {1. br. uden
for fagl., især bot.; jf.: Nogle Botanikere
have i nyere Tid, imod almindelig Sprog-
brug og imod Ordets Natur som colT.,

indført pi. Græsse eller Græsser. i¥0. for

en botaniker er der noget, som hedder
græsserne, for os andre eksisterer kun
græs. OHans.Pædagogik.II.(1920).258) om
den enkelte græsplante (ell. et enkelt
straa) ell. (især bot.) om den enkelte art
af (en særlig slags) græs. *Det mindste
Græs, jeg undrer jpaa,

| I Skove og i

BsLle. Brors.74. 0rst.III.96. Græsserne ud-
mærke sig fra de øvrige Vexter ved
deres hule . . med Knuder og Ledemod
forsynede Straae. Funke.(1801).11.486. Klit-
tag (er) et 2 å 3' høit Græs uden Pragt.
Andres.Klitf.147. stive, lange Græs. Bis^.

J.162. (en) Skov af fedtet grønne Græsser
og småt kransløvede Slyngplanter, i^ør^i.

LB.264. G. havde faaet fat i et langt Græs,
som han halede gennem Pibespidsen. JF
Jens.HF.50. var det Rugen, hvis Græsser
nu hviskede om hans Fødder PiV^Je^^pesen.

HT.58. jf. u. bet. l.i: knuses saa hurtigt
som et Græs. Kierk.IV.200.

2) (fisk. (sj.)
; jf. Græs-aal, -gedde, -torsk,

-østers^ nedsæt, betegnelse for smaa fisk
(der fanges nær ved kysten). Kvaliteten af

Kuller er varierende. Nogle (fiskere) har
. . første Klasses, andre har . . faaet smaa
Fisk — „Græs", som det kaldes i Fiske-
sproget. A^aiTid.iV6i.9iP.^/'f.i.s^.5.

Oræs-, i ssgr. af Græs l.i; foruden de

ndf. anførte ssgr. kan nævnes Græs -areal,

-avl, -bakke, -banke, -farve, -fattig (jf.

-rig), -le, -løs, -plante, -slaaning, -slette,

-spire, -steppe, -aal, en. ^ navn paa gule

aal (aal i væksttiden) fra bændeltangens

(„aalegræssets") omraade (jf. Grødeaal samt
Græs 2). DrecJisel.Saltvfisk.49. -and, en.

\ navn paa forsk, ænder (der lever i moser,

og som æder græs), især knarand (Anas
strepera L.) og stokand (Anas boscas L.).

Moth.G244. Kjærbøll.656.660. Sal.XVIII.
841f. Feilb. -art, en. (især fagl; jf. Græs
1.2;. Schytte.IR.II.122. Sandets Magt be-
kæmpe de ved Hjælp af en Græsart, som
aldrig lader sig \vdd[e.Blich.(1833).V.234.
Gramineæ Juss. (Græsarter). Xan^e.^Zora.
35. -bajer, en. (vulg., jarg.; jf. -ligger,

-mejerj i forb. som ta(ge) en græsbajer,
om vagabonder olgn.: ligge under aaben
himmel. Dania.IlI.55. -bed, ei.{glda.d.s.;

jf. I. Bed) t) (nu næppe br.) abstr.: græs-

ning, (skovenes) Fredning for Hugst og
Græsbed. OecMag.1.24. 2) (nu kun dial.)

jordstykke med (godt) græs; ogs. spec. : græs-

stykke med græs til eet kreatur. Moth.G244.
VSO. Hver har sine Græsbed (paa engene) ;
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et Græsbed er Græsningen til eet Krea-
tur. Halleby.lll. CP -begroet, part adj.

(jf. -bevokset, - groetj bevokset med græs.

SkVid.VII.178. Tolderl.H.3. O -bevok-
set, part. adj. d. s. Schand.TF.11.16. -bin-
de, V. {jf. no. grasbinda seg; 1. br. uden
for perf. part., se -bunden) re/l. græsbinde
sig, om jorden: faa græsvækst ell. grønsvær;
blive begroet med græs. lad (jorden) ikke
oppløyes igien, naar den først begynder
at græsbinde si^. Bibliothek f nyttige Skrif-

ter.1772.713. -bjorn, en. {efter no. gras-

bjørn; nu sj.) brun landbjørn, som ude-

lukkende ell. væsentlig lever af plantestoffer

(tidligere undertiden opfattet som en særlig

(under)art). vAph.Nath.1.327. Funke.(1801).
1.85. VSO. HMelchior.Pattedyr.(1834).56.
MO. jfBT.V8l921.3.sp.2. -blad, et. (1. br.)

Kraft.VF.75. det spæde Græsblads bøje-
lige Klinge. JFJac.1.249. LandbO.IL420.
-bladet, adj. (bot.) græsbladet flad-
stjerne, fladstjerne med græslignende blade,

Stellaria graminea L. Andres. Klitf. 191.
Ro8tr.Flora.I.125. -bleg, en. (1. br.) græs-
blegning. MO. S&B. n&H. -blege, v.

vbs. -ning (jf. -bleg^. blege lærred olgn. ved
at udbrede det paa jorden (græsmark, bleg-

dam) og derved udsætte det for lysets og
luftens paavirkning. græsbleget. S&B. En
Fordel, man har paa Landet, er, at man
kan græsblege Vadsken. VortHj.IV3.275.
Sal.UII.399. -blomst, en. !) (sj.) blomst
paa græsart (jf. Kalk. V. 382). Drejer. Bot
Term.83. MO. 2) ^ om forsk, græslignende
planter: Armeria Willd. (faareleger, engelsk-

græs). FEkkard.Naturkundskab.(l 795).133.
JTusch.285. om plante af halvgræsfamilien

:

Græsblomst, Isolepis gracilis, som man
kaldte „Fru Heibergs Haar", var ogsaa en
meget fornem Plante, den anbragtes i

Reglen i en Glasskaal paa et Bord foran
Vinduet. EistBot.1.47. -ong, en. (jf. Hø-
bug ; nu næppe br.) om den tykke vom, som
kvæg faar ved at gaa paa græs (jf. Moth.
G244). Nu har Studen tabt sin Græsbug.
VSO. MO. -bund, en. 1) (især landbr.)
jordbund, som er bevokset med græs, ell. (især)
som er (godt, daarligt) egnet til at give græs;
ogs. om det jordbunden dækkende græslag.
Moth.G244. En god, feed, slet, mager
Græsbund. VSO. bringe Græsbunden til

at spire (Chr. VI: giør, at græsset opvoxer,
og udkommeT). Job.38.27. Græsbunden bli-
ver tættere ved Afgræsning. LandbO.II.
424. 2) (.^, fisk. >r;

jf. sp.236^^) havbund,
som er bevokset med grønne planter (tang).
SaUX.259. -bunden, part. adj. (jf. -bin-
de; især landbr.) som er (tæt) bevokset med
græs (saa at der dannes fast, sammenhæn-
gende grønsvær). Havre gjør Jorden bedst
græsbunden til Hvile og Udlæg. Begtr.
Sjæll.II.123. MO. JPJac.DU.184. Landm
B.III.228. (i løbet af 12 aar) blev Mar-
ken saa græsbunden, at den ikke ret vel
kunde harves i Stykker. SvendbAmt.l 91 9.77.
-busk, en. (sj. i rigsspr.) busk, tue afgræs

(som fremspirer af en og samme rod). VSO.
-bænk, en. græstørv- ell. grønsværdækket
jordvold (ell. -afsats), der bruges som sidde-
(ell. ligge-Jplads (jf. Grønsværbænk;. Holb.
Usynl.III.l. *Paa lille Græsbænk udenfor
sin Gaard

|
sad gamle Bsms.FGuldb.II.

10. *ved Linden
| Paa en Græsbænk de

saae,
|
Halv støttet paa sin Albue | Den

Tiggerpige l&åe.Wi7ith.HF.65. Schand.TF.
io 1.204. Fleuron.SK.25. Feilb. -dag, en.

(landbr.) om den græsmængde, der i løbet af
et døgn fortæres af et kreatur (en ko), der
udelukkende lever af græs. LandbO.II.160.
-drift, en. 1) (jf. Drift 1.3 og 5.2; sj.) mark,
hvor kvæget drives og holdes paa græs. paa
de store Græsdrivter vare der Stalde for
Qvæget. Kampm. Overs, af Virgil: OmLand-
bruget.(1797).98. 2) (jf Drift sp.948''; land-
br.) om (systematisk) græsdyrkning til kvæg-

20 fodring, det er muligt, at Priserne paa
Fedekvæg nogenlunde kan holde sig, saa
at Græsdrift igen kan lønne sig.BerlTid.
'Viil921.Aft.3.sp.3.

L t græse, v. {ænyd. d. s. (vbs. græsen);
fra ty. gråsen (fris., nt. gråsen, gresen,
mnt. gresen); jf. græsselig; maaske besl. m.
grysse) gyse (af angst), fewj Formørkelse
i Solen kand . . være fæl nok, saa det gy-
ser og græser i Blodet. IIersl.A.24,

30 II. græse, v. se græsse.
græselig, adj. se græsselig.
G-ræs-eng, en. (landbr.) tør eng til

græsfning. MO. LandbO.II.427. -enke, en.
{ænyd. d. s. (om kvinde, hvis mand er hængt),
SV. gråsånka (sv. dial. ogs. om forført pige
olgn.); efter ty. graswitwe, mnt. graswede-
we, forført og forladt pige, jf. eng. grass-
widow, ty. strohwitwe; vistnok egh: pige,

som er blevet forført ude i det fri og der-

40 efter forladt (se ZfdW.IV.298ff.); nu 1. br.;

spøg.) kvinde, hvis mand er (midlertidig)

bortrejst. Moth.G245. VSO. MO. MDL.
(han) omfavnede den ikke længer helt
unge Græsenke. EmilRasm.A.280. -enke-
mand, en. {dannet efter -enke; jf. bomh.,
SV. dial. gråsånk, sv. gråsånkling, ty. stroh-
witwer; 1. br.; spøg^ mand, hvis kone er

(midlertidig) bortrejst. FrkJ.(PoU''hl905.2).
Det er i Paris som i Kjøbenhavn — Mæn-

50 dene bliver (i byen; man) ser hver Aften
de lykkelige Græsenkemænd i de smaa
Restauranter ved Champs-Elysées. smst.^^/s

1913.4. jf.: jeg (tog) under min Græs-
Enkemand s-stand gerne mod Mr. Lord's
Tilbud at bo hos ham i Coventry. BMun-
ter.E.1.65. -fede, v. vbs. -ning. (landbr.)

fede (kreaturer) v. hj. af græs. Stude, der
bleve først vinterfodrede og derefter græs-
fedede. Blich.IV.663. LandbO.II.423. -fin-

60 ke , en. \ betegnelse for slægt af væver-

finkernes gruppe (efter visse arters græs-

grønne farve), Poephila. SaVX.262. -flede,
en. (1. br.) fløde af græsmælk. MO.(u. Græs-
mælk;. D&H. -foder, et. (landbr.; 1. br.)

afskaaret (frisk) græs, brugt som kreatur-

foder. Moth.G245. VSO. MO. C3 -frisk,
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udj. som ser frisk (grøn) ud paa grund af
frodig græsvækst. *Græsfriske Danmark 1

Oehl.L.II.185. frugtbare Marker og græs-
friske Enge støde op til en stor Mose.
Søyen.(Fædrel.^yd852.1.sp.3). Hostr.SDJ.
83. -frngt, en. (hot.) den for græsserne
ejendommelige nødagtige frugt med tyndt,

hindeagtigt frøgemme, der er sammenvokset
med frøets skal (jf. II. -frø^; seminium.
Drejer.BotTerm.106. Lange.Flora.xxxix. I, lo

-fra, en. (1. br. i zool. spr.) den (i græsset
levende) butsnudede frø (Rana platyrrhinus
Steenstr.). BMøll.DyL.III.81. Frem.DN.
548. jf. Funke.(186l).IIL609. \\ ogs. (nu
næppe br.) om (den græsgrønne) løvfrø (Hyla
arborea). Moth.G245. VSO. MO. II. -fre,
et. (landbr., gart., T) frugt af græs (m. den
dertil fastvoksede skal), saaledes som den
bruges til udsæd. Moth.G345. VSO. MO.
Landbo.II.421. -g^aard, en. (fagl.) gaard, 20

hvis areal i særlig grad benyttes til græsavl;
græsningsgaard. Moth. G245. Holb. Qvægs.
395. Landbo.11.429. -gang;, en. 1) (sj.)

om det forhold, at kreaturer gaar paa græs
(et sted); græsning (jf. -bed 1). den, som
Skoven ejer, kand ikke tilholde sig nogen
Rettighed der til Græsgang.Di.5—iO—^i.
(man skal) forbyde al Græsgang paa Di-
gerne i Gliickstad Fæstning (og) paasee
at disse herefter . . blot bruges til at slaae 30

Græs i>sia. MR.1803.426. jf.: frit Huus, en
lille Have og Græsgang til en Ko. HCAnd.
XI.16. 2) (landbr. dl. ^) sted, hvor kreaturer
han græsse; spec. (landbr.)

:
græsbevokset areal,

der ikke er ufiderkastet regelmæssig dyrkning,
og som bruges til afgræsning. Frygter ikke,
I Dyr paa Marken I thi Græsgangene i

Ørken grønnes.Joel.2.22. (eksercerskolernes)

Forstandere besørge . . Græsgange leiede
(til hestene). MR.1818.33. JVJens.NG.316. f
Sal.^X.262. talem. (nu sj.): Hånd har væ-
redt på en god greftgang (d: han er godt
istand, fed). Moth.G245. VSO. -gangs-
peiig;e, pi. (til -gang 1 ell. 2; nu sj.) af-
gift for (ret til) græsning (jf. Græs-gæld,
-leje, -penge;. (kalk.V.383'). Forordn.^Vio
1778.XIL§2. VSO. MO. -j^edde, en.

iJf- iy- grashecht samt Græs 2; 1. br.) ^
(folkelig) betegnelse for forsk, (græsgrønne)
gedder, der fiskes, hvor der er meget „græs'' 50

(tang, vandplanter), især den i maj legende

unggedde. Moth. G245. AFJust. Naturhist.

(1802). 385. Protokol over Fiskeri-Udvalgets
Forhandl. (1874). Bilag. VI.48. Sal. VIII. 14.

-eroet, part. adj. (i rigsspr. især højtid.;

jf. -begroet samt II. gro I.b). Moth.G245.
E.CAnd.VI.200. EjælpeO. -g:røii, adj. som
har græssets grønne farve. Moth.G246. *Liv-
stykket svulm er græsgrønt for mit Øie

|
Om-

kring Gudindens trinde Liliehøie. Oehl.XIX. 60

166. en lille græsgrøn Plet kom frem (o : ved
tøbrud). HCAnd.VI.144. det græsgrønne
Ysind. Schand.AE. 77. Feilb. -g^æld, en.

(nu næppe br.) græsgangspenge ; græsleje (I).

Moth.G245. Fleischer.B.26. MO. Den' Kalv
koster mig 2 Rbr i Sommer i Græsgæld.

Levin, -halm, en ell. (i bet. 2) et. 1)

(landbr.) koll., om straaene (halmen) af tær-

sket frøgræs. LandbO.II.497. 2) (sj.) om de
enkelte græsstraa. Hist og her skyder . .

et enkelt Græshalm sig op af (møddingen).
Kierk.XIII.475. denne Mødding (er) til

for Hønsene, Spurvene og Græshalmene.
smst. -havre, en. (nu næppe br.) 2f flyve-

havre (jf.JTusch.32). Moth.G246. VSO.
-holm, en. græsbevokset holm (brugt til

græsning). EPonf.Atlas.III.377. Drachm.T.
121. IIBegtr.JK.42. især som propr., som
navn paa forsk, ubeboede smaaøer, se Trap.^
reg.45. -hoppe, en. [-ihcoba] (nu kun dial.

-hop. Staffeldt.6. jf. Feilb. -hopper. Tode.
ST.II.32. Feilb. OrdbS.(bornh.)). fit. -t.

(ænyd. glda. græshop(pe) (2Mos.l0.4(Glda
Bib.)), fsv. gråshoppa(re) , oeng. gærshop-
pa (eng. grasshopper^, nt. grashiipper; jf.
Høskrække) betegnelse for forsk, ret store,

planteædende insekter, der har kraftige spring-
ben og et særligt lydgivende organ (paa vin-
gerne), og som til tider (i sydligere lande)
kan optræde i store, vandrende sværme, der
kan ødelægge al plantevæJcst (især arter af
markgræshopper) ; ogs. (zool.) i videre bet.,

om underafdeling af de retvingedes orden,

omfattende tre familier: markgræshopper
(Acrididæ), skovgræshopper (Locustidæ) og
faarekyllinger (Gryllidæ). saa siger Herren,
de Hebræers Gud': . . dersom du (o: farao)
vægrer dig ved at lade mit Folk fare,

see, da vil jeg i Morgen lade Græshopper
komme i dit Landemærke. 2Mos.l0.4. hans
(o: Johannes den døbers) Mad var Græs-
hopper og vild Honning. Matth.3.4. Græs-
hopperne og Faarekyllingerne udgiøre kun
een Y2im\\ie.Raff.(1784).146. *Paa Engen
. .

I

Græshoppen piber frem sin Aftensang.
Lund.ED.189. LiXtken.Dyr.427. i sammen-
ligninger: de kom ligesom Græshopper i

Mangfoldighed, saa at der var ikke Tal
paa dem og deres Kameler.i)om.6'.5. *Svær-
me (o: af midianitter) fra Ørken som Græs-
hopper graa

I
Levned paa Marken ei Græs

eller Straa. Grundtv.SS.II.148. en Røst,
skærende som Græshoppens Sang i Gtxdds-

set.IIauch.III.113. initiativrige Kanonfo-
tografer . . kastede sig som sultne Græs-
hopper over de Forbipasserende. -BeWTi^Z.

^^U1921.Aft.5.sp.l. jf Faarekylling 2: *Go-
liath praled med Hjelm og med Skjold,

|

Imod ham saae jeg (o: David) ud som
Græshoppen. Gnindtv.SS.II.166. || hertil

Græshoppe-aar, -sanger (\ Locustella nævia
Bodd., hvis sang ligner græshoppens. Frem.
DN.437 ), -sværm, -træ (Hymenæa courbaril

L. TypéAtlas.(1881).xv) o% -hø, et. (sj.)

hø af alm. vildtvoksende græsarter (mods. hø

af foderplanter). Olufs.Landoecon.431. -hoj,
en. (jf. Grønhøj ; 1. br.) græsklædt høj. Bag-
ges.DV.X.37. Fugle kom ud og gik ind
som Eliefolk af en Græshøj. JPJac.12.^75.
-jord, en. (landbr.) jordstykke, som (Hang
tid) ikke har været under ploven, men er

udlagt til græsning; (jordy tjenlig til) græs-

VII. Rentrykt s/^ 1924 16
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land. halvanden Tønde Land god Græsjord
regnes tU en Koe. Olufs. NyOec.1.49. MO.
JVJens.EE.22. Feilb.

I. Oræsk, et ell. (altid i hest. f.) en.

FBS^] GYQs)s.en. Høysg.AG. 6. (nu arkais.

rækisk ["græ-'kis^] Gram.(KSelsJcSkr.IV.

272). LTid.l728.622.f Grælsk, Æreboe.163).

1 ) (glda. grekesk (Sydrak.23), (paa) gretzskæ
(Mand.9); af II. græsk) det græske sprog
(især det gamle (klassiske) græske sprog,

mods. Nygræsk;. ^Forstaar I ogsaa Græsk
Per?** — „Ach jeg har kundet for tyve
Aar siden staa paa en Fod, og læse det
heele Litanie paa Grædsk. Jeg kand end-
nu komme ihu, at det sidste Ord heder
Amen.*" Holb.Er.1.4. *(jeg)kienåte Mismod,
Uro, Grublen, Harme

|
Saa lidt som Pen-

ge, Græsk, og Galathee. Bagges.IV.27. den
gamle Græsk. Rask.NS0.8. de Læger, der
ikke beherskede Græsken. FrPoulsen.(Tilsk.
1922.11.278).

li
(dagi, spøg.) som beteg-

nelse for et mærkeligt, uforstaaeligt sprog.

Denne heele Tale var Græsk og Hebraisk
for Bønderne. BieJd.DQ.III.166. Rahb.E.
1.122. 2) (1. br.) om græsk skik og brug; i

forb. paa græsk ell. (gldgs., spøg.) paa
sin græsk. *Line med et Haar paa Græsk
friseret. FalM.IV.213. den Opfattelse, som
vil forvandle Hæren til en Stat i Staten
med Ret til at regere paa sin Græsk.
PoUVeWlO.S. IL sræsk, adj. [qrytsg] (nu
arkais.: grækisk ['Qræ'kisg] KomGrønneg.
IIL261. Bagges. DV. IX. 200. HCAnd.X.
47. ThBarfod.JB.54. f græksk. Klevenf.
(KSelskSkr.VI.14). jf.: (jeg) skriver (Jiver-

ken) grækisk eller græksk eller grædsk
eller græsk, men hellere simpliciter gresk.
Høysg.AG.109. f græisk. Æreboe.209).
{ænyd. græ(ki)sk, glda. gretzsk (Mand.157),
SV. grekisk, oldn. grikkskr (og girzkr^, mnt.
grekesch, Afz/. griechisch; af Græker) som
stammer fra, hører til ell. vedkommer Græ-
Jcenland ell. grækerne. Vi Græske og Me-
sopotamiske u-overvindelige Heldte. Holb.
Ut.III.2. Critica over de grækiske Skri-
bentere. Æreboe.73. Hvad ere alle Eu-
ropas levende Sprog i Vægt og Klang
.. mod det afdøde Grækiske. ^a^^es.DK.
IX.200. Græske Vine faas hovedsagelig
fra de græske Øer. Sal.Vni.24. \\ som
ligner (klassisk) græske forhold, sæd, skik,

aand, tankegang olgn. ved sin Indbild-
ningskrafts og sin Tænknings hele Dan-
nelse var (Shelley) gennemgræsk. Bran-
des. V. 482. VilhAnd.FM.180. jf: her er
saadan underlig Lugt inde, her lugter
saa Pedantisk, saa Latinsk, saa Græsk (o:

af akademisk lærdom). Holb.Tyb.III.5.' || i

forsk, særlige forb. f græsk hø, ^ Tn-
gonella Foenum græcum L. (jf. Bukkehorn ).

vAph.(1759). sa.Nath.ni.l25. græsk ild,
en (nu ukendt) brandsats, der skal have
været grækerne bekendt allr. i 7. aarh. Oehl.
VM.32. Bøgh.III.326. OpfB.UI.120. den
græske (Holb. Kh.478.821) ell. græsk-
katolske kirke, den i Østeuropa og For-

asien herskende form af den katolske kirke
("mofZs. romersk-katolsk;. SaVX.273. græsk
kors, kors med fire lige lange arme. Sal.
VIII.24. Fremstilles det almindelige he-
raldiske Kors fritstaaende, svævende, o:
saaledes at dets Arme ikke naar Skjol-
dets Rande, foreligger det græske Kors,
PBGrandjean.Heraldik.(1919).163. græsk
kærlighed, ^7. br.) sanselig tilbøjelighed

10 mod yngre personer af samme køn; pæde-
rasti. Sal.XIV. 797. græsk næse, lige

næse (i lige fortsættelse af pandens linie).

hun her havde lige, græsk Næse, saadan
som han havde set paa Statuerne af Aphro-
dite. Thuborg.KV.27. AHenningsen.PJj.50.
Oræs-kar, et ell. (bot.; i bet. 1) en.

[-(i)kBr] flt. d. s. {ænyd. d. s. og (flt.) græs-
karve, glda. græskar (4Mos.ll.5( GldaBib.))

;

sidste led er sa. ord som mnt. korvese, hty.

20 kiirbis, græskar, a/^af. cucurbita) 1) Sf urte-

agtig plante (med grenede slyngtraade og lap-

pede blade), der dyrkes dels som prydplante^
dels (og især) for sine (store) frugters skyld
(se bet. 2); Cucurbita L. (især om alminde-
lig græskar, C. Pepo L.). Hersl.Præd.84.
Græskarrene plantes hos os mere til For-
nøielse end til ^ytte.Baff.(1784).30. Ha-
vebrL.^318. i sammenligning: saa gror alle

Evner som Græskar paa en Mødding.
30 Bergstedt.A.125. 2) om (den spiselige) frugt

af græskarplanten, især af alm. græskar.
4M0S.11.5. Kraft.VF.199. *Du skal faae at
see

I

Et Hold af Sorte (o: slaver), de er*

som opfødte
|
Ved Græskar. HCAnd.X.88.

HavebrL.^319.
g:ræisk-katols(k, adj. især i forb. den

græsk-katolske kirke, se u. II. græsk. Hag.
V.54.
Oræs-klipper, en. (landbr.) [maskine

40 tilgræsslaaning.LandbO.II.435.iXi 'iklædt,
part. adj. bevokset (dækket) med græs. en
deilig græsklædt Eng. Biehl. DQ. 1. 123.
Blich.(1920).IV.220. JakKnu.LS.73. -ko,
en. (landbr.; jf. -kvægj. Staldqvæg giver
ikke saa meget Melk og Smør, som Græs-
køer. Begtr.Sjæll. 11.274. Feilb. -korn,
et. (nu næppe br.) om frø af mannagræs;
mannagryn. Hornemann. OP.^I. 102. MO.
-kvæg, et.(jf. -ko\ landbr.)græsfodret kvæg.

50 Moth.G246. CFWegener.LK25. LandmB.
11.243. -land, et. (landbr.) jord, udlagt

til græsning; (større stykke) qræsjord. vAph.
(1764). MO. Børd.KKl.' Feilb. L -lefe,
en. (jf. Græsgangspenge; nu 1. br.). Moth.
G24'6. (de) til Græsleie for en Koe bevil-

gede 9 Rbd. MR.1833.93. MO. IL -leje,
et. 1 ) (landbr.) det forhold, at et jordstykke

(især under vekseldrift) ligger hen som græs-
mark (er udlagt til græsning). Sædfølgen

60 er . . Boghvede, Gjøderug, anden Kjerv
Rug og Græsleie i fem Aar. Olufs.NyOec.
1.63. saare sjelden ligger en Mark . .længe
i Græsleie. smst.212. Brakbehandlingen
følger efter et to- eller fleraarigt Græs-
leje. Xandm5.1.45^. Bygget var saaet . .

paa Dyndjord efter mange Aars Græsleje.
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Dyrevennen.l905.56.sp.l. 2) (poet.; 1. hr.)

leje, hvilested i græsset. *Blødt, som min
Piges Ottoman,

|
Græsleiet ei kan være.

Rahh.(Poesier.11.(1 786).52).
ffræslig, adj. se græsselig.
Crræs-ligger, en. (jarg.; jf. -bajer,

-mejer^ hjemløs person, der overnatter („lig-

ger paa græs") paa fællederne ved Khh.
Pol.Va904.3.sp.l. -lilje, en. ^ 1) \ græs-
bladet fladstjerne, Stellaria graminea L.
Moth.Conv.Gl48. 2) den til sværdliljernes

familie hørende Sisyrinchium. Kjærhøll.FB.
418. 3) edderkopurt, AntJiericum L. Køsters
Staudehog.(1917).80. 4) f i flt, om ordenen
Juncinæ. Drejer.BotTerm.234. -lærred, et.

{efter eng. grass cioth) T lærred af visse

udenlandske nælders bast. Hjemmet. 1905.
439.sp.3. Hannover. Tekstill.124. -lag, en
(Moth.G246) ell. et. (æda. græs løcli (AM.),
SV. gråslok, no. græslauk, isl. graslaukur,
oZtin. graslaukr; nu især dial.) $ navn paa
forsk, løgplanter med græslignende blade,

især purløg, Alliuni Schoenoprasum L. Moth.
G246. JTusch.13.281. FrkJ.Kogeb.157. Feilb.

ogs. om skovløg, Allium scorodoprasum L.
(VSO.), fuglemælk, Ornithogalum (MG.),
guldstjerne, Gagea (lutea) (JTusch. 94.304).
-maatte, en. (landbr.; 1. br ) (fast sam-
menhængende stykke) grønsvær. LandbO.II.
419. -mark, en. græsbevokset mark; (land-
br.) areal

, der (under vekseldrift) besaas
med græsser (og bælgplanter) og i et ell.

flere aar benyttes til høslæt ell. afgræsning.
Moth.G246. 'Olufs.NyOec.1.49. LandbO.II.
429. Feilb. -mejer, (fingeret)propr.{-\m2S!-
9r] i.jf' iy- bei mutter Griin logieren

;
jarg.)

i udtr. som logere hos madam Græs-
mejer, ojpÆoZ(?e sig (som hjemløs) under
aaben himmel, i græsset, om natten; være
græsligger. A7idNx.M.58. den øverste Ende
af Samfundet (tager) paa Landet, og for
den nederste aabner Madam Græsmejer
de store Liggehaller paa Øster- og Nørre-
fælled. sa.(Pol.^V^1906.5). Rørd.BB.7. Dag-
drivere og Bøller, der ikke kendte andet
Nattelogi end „Madam Græsmajers" store
Fællesseng. HRosenberg.Smuthans.(1905).2.
-mælk, en. (fagl.) mælk af græskvæg.
*yar Smøret ei kiærnet af Græsmelk?
Riber.II.52. HHøegh.Anviisning tilJordbrug.

(1795).173. MO. D&H. -m»l, et, en. (zool.)

navn paa art af halvmøl (Pyralidae), hvis

larver lever i græsbunden og afgnaver græs-
set; Crambus. LandbO.11.434. -melle, en.

(foræld.) lille vandmølle, der kun maler om
vinteren. Hvo som haver Vinter- eller

Græs-Mølle, hånd skal optage Stiebordet
den første Maji, og ej sette det neder
igien, før end alt Høe og Korn er inde.
DL.5—11—2. Holb.Ep.I.159. GjersbølMølle
er en saare ubetydelig Græsmølle. Jf^^a-

gaard. Thye.(1802).190. JPaludan. Møen.II.
(1824).163. -nellike, en. {ænyd. d. s. ; jf
JTusch.73; nu 1. br.) S( navn paa forsk,

arier af vild nellike, som bakkenellike (Feilb.)

ell. fje(de)rnellike (Haveselsk.1909.5); ogs.

om trævlekrone (Lychnis flos cuculi L.):
JTusch.136. vAph.Nath. V.584.

Græsning, en. {ænyd. d. s.; vbs. til

græsse 2) I) 03 det forhold, at kvæg
græsser (at man lader kvæg græsse) et ell.

andet sted. (han) har skienket Borgerne
. . et Overdrev til deres Creaturers Græs-
ning. Wand.Mindesm.I.370. Qvæget fodres
om Sommeren paa løs Græsning. Olufs.

10 Landoecon.431. D&H. \\ m. overgang til bet
3: ret til at lade dyr græsse et ell. andet
sted. jeg haaber, at du tilstæder mig dog
en Koes Græsning paa din Eng. Holb.
Plut.V.4. * i Tjørnedalen,

| . . hvor nylig
Generalen

|
har givet Jens Vejmand

|
fri

Græsning til hans Ko. Rørd.GD.16. 2) (riu

1. br.) græsland; stykke græsjord. VSO.
(de) som have Øer, eller fraliggende Græs-
ning, som ei kan benyttes af HoUænder-

20 qvæget. Begtr.Sjæll.II.426. (de) sad hos
Faarene paa Græsningen. HCAnd.IV.144.
3) det til kvæget skikkede og fornødne foder
paa en græsgang (2). Moth.G247. (faaret)
vilde ikke komme til at savne Græsning
paa vor GTøttekant.HCAnd.VII.162. Græs-
markerne har sjældent været saa frodige
som i Aar. Der er Overflod af Græsning,
og der bliver en stor Høst af Hø. Po^V«
1920.2.sp.4. Græsnings-, i ssgr. (CP,

30 fagl.) især til Græsning 1. -gaard, en.
d. s. s. Græsgaard. LandbO.II 429. -ret,
en. vAph.(1764). Lov'yiil858.§7. ForstO.
Græs-okse, en. (landbr. ; jf. -kvæg^.

ti fede Øxne og tyve Græsøxne. lKg.4.23.
VSO. MO. ungt Kvæg og Græsøksne . .

maatte (ikke) udføres af Landet. LandmB.
1.167. -olie, en. T olie, der fremstilles af
nogle græsarter af slægten Andropogon L.;
citronelleolie. VareL.^286. -papegøje, en.

40 \ navn paa en gruppe australske papegøjer,
der væsentlig lever i græsvegetationen. Brehm.
FL.387. BøvP.11.568. -penge, pi. {ænyd.
d.s.; nu især foræld, ell. dial.) græsgangspenge.
Reskr.^^U1720. HistMKbh.I.U. Feilb. -pi-
le, en. ("-pille. Moth.G247). {ænyd. græs-
pil(l)e; nu dial) lille (fremspirende, spin-

kelt) græsstraa. VSO. (græshopperne) giorde
Beskeed . . saa der blev ikke et grønt
Blad eller en Græs-Pile. Grundtv.HV.1.94.

50 vore Gjeder . . nappe Græspiler i Fjeld-
sprækkerne. PMøll.I.157. Feilb. -plet, en.

(7iu især dial.) lille stykke jord, især i en
have, bevokset med græs; (lille) græsplæne.
Faderens lille Have . . har kun tre Ribs-
buske, en Græsplet og et gammelt Hylde-
træ. HCAnd.X.326. Haven var smagfuldt
anlagt, med en stor, grøn Græsplet. CBernh.
XI.28. det er af Vigtighed i den skjønne
Havekunst at kunne vedligeholde Græs-

60 pletternes oprindelige Skjønhed og Tæt-
hed. Have-Tidende.1835.155. Feilb. -plæ-
ne, en. græsbevokset jordstykke (plæne) i

en have (jf. -pletj. midt paa Græsplainen
foran Huset legede en Mængde Børn.
HCAnd.XII.206. CBernh.XI.16L HavebrL.^
320. -rabat, en. (især GJj græsbevokset

16"
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strimmel jord (omkring havebed, langs vej

olgn.). OverskJ.5. Schand.TF.1.247. -reb,
et. (efter eng. grassrope; især Y; jf. -tov)

om tovværk af manilahatnp ell. kokostrævler.

VareL.^505. Feilb. C3 -rig, adj. VSO.
Koen før i græsrig Dal |

Med spændte
Yver \2i2iQ.Blich.(1920).VII.162. Kaalund.

71. Gjel.R.112. -rod, en. (især i flt.). Moth.

G247. EPont.Atlas.L407. MO. Sal.IX.965.

II
spec. om (den tidligere i medicinen an-

vendte) rodstok af kvik(græs), Agropyrum
repens. JTusch.8.280. Feberdrik af Græs-
rod. Apot(1791).40. VareL.''286. -rust,
en. 2^ rustsvamp, der vokser paa græs, især

om den skiftevis paa græs og berberis vok-

sende sortrust (berberis-græsrust). Sal.VIII.

26. -rytter, en. (jf. (ældre) ty. sandreiter

i sa. bet. samt bide (i græsset) sp.623^^;

dagl., spøg.) person, som kastes af hesten.

Moth.G247. Biehl.DQ.1.33. Esm.IL179.
\\

især iforb. blive græsrytter (nu næppe
br. : blive til (en) græsrytter. Holb.DH.lI.
360. MO.). Sort.Poet.76. lad mig nu see,

om du kan ride i Spring, uden at blive

Græsrytter. Iw^.75.7.i5^. de spillede med
Lanser (o : ved et i'idderspil)^ og de red og
de stak, saa mange blev Græsryttere.
Sv(}rundtv.FÆ.I.184. Gjel.R.120. jf. (spøg.,

billedl.) om flere (en hel flok af) græsryttere:

Den „flyvende Post" (blev angrebet af) et

talrigt polemisk Cavallerie (som dog) kun
blev et Græsrytteri, der ikke kunde
holde sig i Marken mod den Heibergske
Satire. Molb.Anth.IV.288. -sanger, en. \
græssmutte (2) afslægten Cisticola.SaUX.280.
græsse, v. ['grBsa] Høysg.AG.137. (dial.

græse. Clitau.PT.134. Esp.433. Feilb.). -ede.

vbs. -ning (s. d.). {ænyd. d. s. (i bet. l.i, 2.1

og é), SV. (dial.) gråsa (i bet. 2.2 og 4J og

grås(s)ja (bet. 2.i^, no. grasa, gresja (bet. 2.i;

ogs.: luge græs bort), isl. gresja (bet. 2.2; jf.
grasa, samle islandsk mos), eng. graze (bet.

2.1-2J, ty. grasen (bet. 2.2 og 4j, gråsen (bet.

2.1^; bet. 4 laant fra ty.)

1) i udtr. for, at græs vokser frem. 1.1)

f
ræsses, (nu næppe br.) om jord: be-
lædes med græs; faa græsdække. Moth.
G247. 1.2) (landbr.) om mark: bære (rige-

^^9) græsvækst; give (rigelig) afgrøde
afgræs, magre, kolde Jorder, som „græs-
ser" godt.LandbO.IV.526. Feilb.

2) som udtr. for, at græs afædes (af kvæg).

2.1) (især landbr. ell. dial.) m. person-subj.:

lade (kvæg) gaa paa græs (løsgaaende
ell. i tøjr); drive, sætte paa græs (et vist

sted); lade græsse (2.2); fodre ved græs-
ning (1). Moth.G247. Det Areal, som ud-
fordres til en staldfodret Koe, forholder
sig til det der behøves for at græsse den
.. som l:5.Oluf8.NyOec.L50. *Hist paa
Heden

|
Jeg seer en Hyrde græsse sine

Fsi&r.PalM.IL238. Indtil Jordlod blev købt,
brugte man paa sine Steder at græsse Læ-
rerens Køer paa Omgang. JoakLars.F.II.
52. (han) græssede Hesten i Lavningerne
i Kutten. AndNx.DM.IV.12. Esp.433. Feilb.

jf. Rietz.210 (skaansk gråsja^. billedl: *Har
Christus, da han Petrus bød at græsse

|

Sin Kirkes Hjord, undtaget Kongerne (o:

stillet dem uden for kirkens myndighedsom-
raade). IIauch.DV.LLI.23. i pass. (nu sj.):

„hvor vil du græsse (køerne)?"' — „De
skal græsses paa din Eng." Holb.Plut.III.
10. Cit.l736.(JySaml.4R.IIL247). Høysg.S.
47".

II
(sj.) m. h. t. (græs)mark: bruge til

10 græsgang. Marken har først været sla-

gen til Høe, og siden græsset. VSO. 2.2)

om dyr: afæde græs (et ell. andet sted);

gaa paa græs. Moth.G247. Qvæg, som
græssede under Fæstningen. /S'kn^'e.C^rJF.

593. *Ved Leire græsse nu Faar paa Vold,
1 Hvor fordum Kæmperne drukke. Jn^.JK

SE.VI.181. *Hingsten græsser stolt paa
Fædres Grave. PMøll.1.96. *Daakalven
græsser

|
Paa den fredelige Vang. Winth.

20 Digtn.158. *Paa Marken græsser en skjøn
Flok Gjæs,

I
Hunden er falden i Staver.

Rich.I.50. *Stridsheste trampe os Agren
ned

I
Og græsse i Bondens Korn. Recke.

SB.75. Esp.433. Feilb. billedl: Vær Du
kuns ganske rolig. Far I jeg kommer ikke
for at græsse paa din Lod (d: vil ikke be-

røve dig din kæreste). Winfh.VIII.80. Bran-
des.F.131. talem.: Det er for mine Synders
Skyld jeg har faaet ham (o: min mand)^

30 og hvor Koen er tøiret, maa hun
græsse. Oversk.(TR.nr. 141. 13). \\

(I br.)

med Græs olgn. som obj.: (af)æde. Nogle
Faar græssede det høje Grræs i Udkanten
langs Træerne. LBruun.KongFrode.(1910).
28. neden for Eremitagen græssede Dy-
rene de rimkolde Straa. DagNyh.^^lnl918.
5.sp.2. NJeppesen.SS.12. 2.3) græsse af,

afgræsse, man kom med et helt Lands
Kvægbestand og græssede Jorderne af.

AQ JVJens. CT. 201. billedl: Opkøberne (af
gammelt bohave olgn.) har i mange Aar
græsset Egnen kraftig sif . PolVol911.6.

3) græsse ud, (landbr., dial) sprede
(det nyslaaede græs) ud i et tyndt lag (til

vejring). Begtr. Sjæll II. 223. PCCramer.
Anviisning.(1812).16. SjællBond.108. MDL.
(fynsk). Feilb.

4) (nu næppe br.) om projektil: berøre
jorden og springe op igen; rikochet-

sotere (jf. vandej. Moth.G247. VSO. ved
tre af fire Skud . . græssede (kuglerne)f
førend de naaede Skiven. Dagbl^^l%1862.
2.sp.3.

græsselig, adj. ['gr^sali] (i græselig.

LTid.1726.12. Lodde.NT.315. nu sJ. græslig.

LTid.1726.578.1728.41L jf: I Talespr. hø-
res undertiden Sammentrækningen græs-
lig. Levin.), adv. d. s. (især i bet. 2), -t ell

if)-tn(Moth.G273. Borrebye.TF.378. Gylb.

60 11.102). {ænyd. græs(s)elig, glda. græseligh
(Rimkr.), sv. gråslig

; fra mnt. greselik (af
gresen, grisen, gyse, se I. græse, jf. griask

sp.79^^; vistnok besl m. gruse(lig) osv.; jf.

eng. grislyj og hty. gråsslich (af grass,

skrækkelig; besl. m. græde^ || ordet bruges nu
næsten kun dagl (i bet. 2) og dial; jf.
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*Det fjerde Ord var græsseligt (SalmHj.
205.9: frygteligtj, I Og aldrig hørte Him-
len Sligt. Kingo. 180. Det er græsseligt
(^i87i; Frygteligt; og forferdeligt.ifa&.i.
7(Chr.VIJ)

1) som fremhalder følelse af uhygge, gru
olgn.; gruelig; forfærdelig (1); uhyg-
gelig, der viste sig sørgelige Spøgelser
med græsselige Ansigter. Visd.17.4. (han)
gav et græsseligt Skrig fra sig, og døde.
JSneed.iX.52. Han bander græsselig, v^^/i.

(1764). *Det (d: Hakons ofring af sønnen)
var en græsselig, en rædsom Daad. Oehl.

HJ.138. *Min Onkel er død I |
Ak aldrig

jeg forvinder
|
Et saa grumt, saa grueligt,

græsseligt Stød. JEfei6.PoetFJJ.55. *lykke-
lig var end min Lod, til Du, | Du Græs-
selige, Cæsar blev. Hauch.DY.1.240. det
er en Umulighed! (titter igen). Nej, nej!

Det er virkeligt — men det er græsseligt I

Min Mand, der druknede i Kattegattet
for otte Aar siden — derinde sidder han
lyslevende. Bøgh.II.184. (forfatteren staar)

i Fare for at forfalde til det Spøgelseag-
tige og Græsselige. Brandes.IV.387. Feilb.

2) (dagl.) m. svækket bet 2.1) som frem-
kalder en følelse af ubehag, ringeagt olgn.

(især ved mangel paa aand (3.4), god smag
olgn.); frygtelig (2); skrækkelig (banal,

flov osv.). det rummelige Værelse (var)
fyldt af græsselige Oliemalerier. Schand.
0.II.342. en Affektation af Art som den
græsselige Kamma-Rahbekske Bakkehus-
jargon. EBran d.(JPJac.Br.xi v). (smagen)
fører bort fra det græsseligste af alt —
ens^Ttet}ieåeji.OHans.Pædagogik.II.(1920).
246. om (grove) sprogfejl olgn. : græsselige
Forsyndelser imod Grammatiken. JPJac.
11.115. et Par Ord paa en Seddel, græsse-
lig stavede. PJ/emn.LM.8. 2.2) (nu l.br.)

for at betegne, at noget (egl. kun noget fra-
stødende, ubehageligt olgn.; ogs., nu sj., om
det modsatte) er til stede i en meget høj
grad; forfærdelig (2); frygtelig (3);
umaadelig; utrolig olgn. (især som grads-
adv.). at see de mindste Feyl, de ubetyde-
ligste Vanheld forestilte i en græsselig
Størrelse. Ew.(1914).IV.9. de fleste . . troe
om sig selv, at de ere gresselig ærlige,
naar de ere Faderen og Staten ansvarlige
til fede Børn. smst.II.52. det er . . en over-
ordentlig interessant Nyhed. — Hvad det
vil foraarsage en græsselig Konfusion i

Amerika ! Skuesp.XI.99. (de blev) græsselig
hedrøyede. Blich.(1920). IX. 63. (han) var
græsselig fornem. Gylb.I.167. det maatte
da være en græsselig lang Tid. Derom
var de forvissede. Bregend.DN. 49. have
græsselig travlt. D&H. nu især m. overgang
til bet. 2.1 om hvad der virker (i høj grad)
kedsommeligt, langtrukkent olgn. : *Guderne
i visse Øieblikke

|
Sig græsseligen kiede

maa. Bagges. 1. 9. *Tiden ham falder saa
græsselig lang. Rahb.PoetF.1.95. Jeg var
græsselig kjed af ham. Chievitz. FG. 70.

Man tilgav ( W. Scott) hans Beskrivelsers

og hans Samtalers græsseligeBredd e.Pran-
des. 7.575.

Oræsselijc-hed, en. (glda. græsselig-
hedh; 1. br.) til græsselig, især i bet. 1.

Moth.G273. Skibbruddets Græsselighed.
Biehl.(Skuesp.III6.26). denne altid farlige
Kraftyttring (o : krigen) (vil) have tabt noget
afsinGræsselighed.jØrsi5.7.^i7. MO. D&H.
II
mere konkr., om græsselige handlinger, ud-

10 talelser, forhold osv. (jf. græsselig 2.i slutn.:)

(aviserne) skriver saadanne Græsselighe-
der som: „Han blev betroet en stor Sum
Penge." PoUVd906.5.sp.3.
g^ræsset, adj. ['gr^sa^] {afl. af Græs)

1) (sj.i rigsspr.) fuld af græs; om jord-
stykke olgn., som er stærkt bevokset, over-

groet med græs: Moth.G247. den græssede
Gaardsplads. JPJac.1.253. om korn olgn.,

som indeholder meget græs: naar (vintersæ-
20 den) er, som den bør være reen og ikke

græsset. ChMourier. Brød. (1821). 40. Feilb.

2) (sj.) som sidste led af ssgr. : som har græs
(af den beskaffenhed, første led angiver).

*et grøngræsset Dalstrøg. JPJac. J) C/". i50.

Grræs-sltifte, et. (landbr.; l.br.) jord-
stykke, der bruges til græsning skiftevis med
et ell. flere andre. Denne hele Skovstræk-
ning . . blev gjort til Græsskifte med det
. . store Overdrev. JCBendz. Rønninge og

30 Rolfsted Sogne. (1820). 44. -iskjold, en.
(landbr. ; nu 1. br.) grønsvær (jf. Græssværj.
Man sørger dog under Korndyrkningen
for at Græsrødderne ikke ganske udryd-
des, paa det at Marken ved Udlægget
dessnarere kan faae Græsskiold. Olufs.Ny
Oec.1.49. Plovfuren (maa) vendes helt,

for at Græsskjolden kan blive helt dækket.
LandmB.1.452. -slaa-maskine, en.

(især gart.) maskine, hvormed græsplæne
40 klippes; plæneklipper. YortHj.III4.99. Ha-

vebrL.^324. -smutte, en. '^ \) navn paa
forsk. (ml. siv og rør levende) arter af san-
gerslægten (Sylvia), især af gruppen Curru-
cae Bechst. (Sylvia curruca, S. hortensis, S.

hypolais). Moth.G247. vAph.Nath.III.143.
Éjærbøll.262.264.266.269. 2) navn paa en
især tropisk gruppe af sangerne, Cisticolinae

(jf. -sanger^. Sal.^X.280. -smar, et. (land-

br., Y) smør af græsmælk (mods. Foder-
50 smør), det var deiligt, frisk Græssmør.

CBernh.XI.26. Har Du ikke seet om For-
aaret, naar Valdbyerne bringe det første

Græssmør tiltorvs, at dette Smør er saa
overraskende guult? Bagger.1.45. MøllH.
11.460. SjællBond.92. Feilb. -spinder,
en. (zool.) navn paa sommerfugl, Cosmotriche
potatoria L. FrHeide. Sommerfugle- Atlas.

(1913).7. -straa, et. (glda. d. s.) græssets

stængel; ogs. om græsblad. *Solen spreder
|

60 Sin Glands paa Engens Græsstraae hen.
Bagges.TJngd.II.4. Paa det Sted, hvor hun
blev manet ned i „Pulsen", groer der al-

drig et Græsstraa. Thiele. I. 288. HCAnd.
XII.279. Feilb.

|j
(sj.) om (den endnu ikke

til stængel udvoksede) spire af frø (korn).

Ved Maltningen bliver Kimernes Groe-
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ning befordret, og det egentlige Meelkorn
giort løst, saa at det vil udskyde et Græs-
strsiSie. OeconH.(1784).II.118. -stud, en.

(landbr.;jf.-kvæg). Moth.G247. Rahb.Min.
1787.111.66. -svær, en, et. (jf. -vold 3,

-skjold; sj.) grønsvær. I det tynde Græs-
svær over Høiene (i GI. Uppsala) ere

Navne udskaarne (idet) den Besøgende
her (har) ladet Græstørven bortskjære.
ECAnd.IV.441. -tang:, en. ^ bændeltang,

Zostera marina L. (jf. Aalegræsj. Han-
dels og Indu8trie-Tid.1811.103. MO. JTusch.
267. Sal.^X.280. || ogs. om havgræs, Ruppia.
JCollin.Limfjordens marine Fauna. (1884).6.

-torsk, en. (jf. Græs 2, Græsaal, -østers;

fisk.) om smaa eksemplarer af den alm.
to7'sk (Gadus morrhua) inde fra bændeltangs-
omraadet (jf. -tsrng). Krøyer.II.2. YareL?
286. DanmFaxma.XV.16. -tot, en. (især

dagl.). Hesten (gjorde) et Skridt fremad
efter en duftende Græstot. Tolderl. F. I.

104. Hedefladen (laa) falmet med visne
Græstotter . . mellem afblomstrede . . Ris.

Skjoldb.SM.26. Feilb. -toT, et. (især ^;
jf -reb;. S&B. Scheller.MarO. -træ, et.

{efter eng. grasstree) 2? navn paa den
til liljefamilien hørende (australske) Xan-
thorrhoea Smith (hvis blade benyttes til krea-

turfoder). TypeAtlas.(1881).x. Sal.XYIII.
677. -tue, en. PJuel.GB.7. Han havde
sat sig ned paa en Græstue. Drac/im.ÆJO.
403. om grønsvær, der dækker en grav : *AkI
var du ret aldrig til Verden fødl | Imor-
gen dig Græstuen klæder. Ing.RSE.VI.136.
-tyv, en. Moth.G247. *Den (o: en hest)

med en Græsmark tog tiltakke. | Thi lod
som Græstyv Markens Herre | Den af sin
Karl i Folden spærre. Rahb.Synt.20. spec.

(dial.) om den, der lader sine kreaturer græsse
paa anden mands mark: Feilb.

J|
ogs. øge-

navn til den hyrde(dreng), der faar køerne
sidst ind paa syvsoverdagen (27.juni).smst.
FlensbA.^y6l908.2.sp.3. O -tæppe, en.
om det af voksende græs dannede tæppelig-
nende dække. HCAndJV.265. Over fløi els-

bløde, lysegrønne Græstepper vandrede
Selskabet . . op ad den skraanende Alp.
VThist.TV. 1.204. I det naturlige Græs-
tæppe findes indblandet en Mængde Plan-
ter, som ikke høre til Græsfamilien.ZawÆm
B.II.103. -torv, en. 1) (nu 1. br.) græs-
klædt jordoverflade; grønsvær; græstue(r).
Moth.G247. (lærken) der endelig skal sidde
paa en Græs-Tørv midt i Solen, for at
kunde synge. JSneed.II.llO. *0p fra den
bløde,

I
Svulmende Græstørv,

|
Op, og til

Grønningen Folerne jag. Hrz. D. IV. 174.
llich.I.184. billedl.: gensidig Anmeldelse
og Recension anses for Literaturens Maal
snarere end at gaa ud og vende Græs-
tøryen. JFJen8.fPo/.'o/9/9i<5. 7. s/?..?;. 2) et

(mindre, firkantet) afskaaret, græsklædt styk-
ke af jordskorpen, gennemvævet med græs-
rødder. Stikke Gfæstørve. vAph.(1764).
•Bag Krattet mellem Buske | En lille

Hytte laae,
|
Opført af Mos og Græstørv.

Winth.HF.40. Græstørvene udskæres med
en Kniv efter Snor og løsnes derefter med
en dertil indrettet Spade. HavebrL.'^324.
Feilb. -torv-jord, en. (især gart.) muld-
jord af græstørv (efter forraadning af græs-
set). MøllH.III.310. HavebrL.HlS. -ugle,
en. 1) \. slørugle af arten Strix candida
(som ruger paa jorden ml. græsset). BøvP.
11.172. 2) (zool.) natsommerfugl (ugle) af

10 arten Charaeas graminis (hvis larver angri-
ber græsmarker). LandbO.IV.684. -vand,
et. {ætiyd. d. s.) folkeligt navn paa afkog
af forsk, græsarter (anvendt som folkemedi-
cin). FolkLægem.L27.IL20. -vej, en. (jf.
Grønvej ; 1. br.) vej ell. sti, tilgroet med græs.
IIolb.DH.I.802. VSO. -voksen, i^arf. adj.

(no. grasvaksen; nu næppe br.) græsbevokset.

*midt udi Skoven (var)
|
En frie græs-

voxen Mark. NKBred.Metam.212. -vold,
20 en. 1) t græsbevokset slette; græsmark; græs-

jord, de smukkeste GræsvoUe af den fi-

neste og jævneste Grønsvær. vAph.Nath.
III.170. 2) græsklædt vold (grøftevold olgn.).

HPHanss.(Hejmdal.^V5l911.1.sp.5). 3) {ved

misforstaaelse (forvanskning) af no. gras-
svord (-svol), græssvær) \ grønsvær. Jor-
den . . paa de fleste Enge er (i Norge)
Myer, der om Sommeren (ved kørsel) let-

telig kunde forderves og Græs-Volden
30 til Skade optrædes. Oec Mag. I. 82. G)

-vækst, en. 1) (sj.) som vbs.: græssets

vækst. Tørken hindrer Græsvæxten. MO.
jf. bet. 2: (de holstenske landmænd vil) ikke
ved Brakning formindske Græsvæxten.
Olufs.NyOec.1.49. 2) (voksende) græs. Natu-
ren (havde) smykket de øde Tomter med
livelig Græsvæxt. Molb.Dagb. 172. Gold-
schmJIjl.III.164. om tang olgn.: Tidsskr.f.

Fiskeri.1874.276. -ædende, ;?ar^. adj. (især
40 zool.) i forb. græsædende dyr (jf. -æder^.

vAph.(1764). Basth.AaT.15. Frem.DN.459.
-æder, en. (især zool.) græsædende dyr. Raff.
(1784).147. Køerne (er) de mest udprægede
Græsædere. Frem. DN. 283. -osters, en.

(jf. Græs 2; fisk.) om mindre østers, der fi-

skes nær ved kysten. En velvoksen Østers
skal helst være fem Aar gammel, men
der findes ogsaa nærmere Kysten de smaa
lækre Græsøsters. PoV^l9l910.1.sp.7.

50 i^rsetten, adj. ["grBd(a)n] (sj. gritten.

Tode.V.69. sa.ST.U.8). {sv. gratten, no. gret-

ten, isl. grettinn; jf. no. gretta, være vran-

ten, surmule, isl. gretta sig, skære ansigt,

oldn. grettask, vise tænder; besl. m. grante

og jy. grænne (se grinej ||
formen grit-

ten (jf. ænyd. gritte, nage) skyldes rimelig-

vis jmavirkning fra nt. gretten, drille, ty.

kritteln (f gritteln), trættes; jf. kritten
||

„Dagl. Tale." MO.; nu vist kun CP som laan

^frano.(ell.sv.)) gnaven; vranten, gret-

ten. Moth.G248. *Med skrømtet Munter-
hed de (o: de aldrende kvinder) grætne
tænke paa,

|
De ikke meer den Lyst, de

fordum gav, kan n2iSLe.SkVid.VII.173. den
som Sygdom . . havde giort vranten, gna-

ven, gritten, fortredelig. Tode.V.69. Zetlitz,
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Foes.62. naar nogen . . vil besvære mig
med sit keedsommelige Besøg . . kan (jeg)

blive grætten over den utidige Hierasø-
gelse. Ralib.TUsk.1802.615. *Bliver du græt-
ten? — Du svarer mig ikke —

|
du taler

saa lavmælt. Drachm.M.60. En dugget Mor-
gen, da Stafen stak sit grætne Bedefjæs
ud ad Gavllugen. ^a/c/.jP5j 7.

I. Grrseve, en. se I. Greve.
II. græve, v. se II. greve.
Oræving, en. se Grævling.
CrræT-korn, et. se Grevkorn.
Grævling, en. ['gr^ulei],] (tidligere ogs.

Grevling. VSO. f Greveling. Moth.G249.
t Græving. vAph.Nath.III.Ué. Raf.(1784).
419. VSO. t Greving. Moth.G249. VSO.
t Grevinge. LTid.1728.68). flt. -er (Pflug.
DP.Jf9(Grevinger). MO. VigM0ll.HJ.S6)
ell. (nu næpj)e hr.) -e (vAph.Nath.III.144).
{ænyd. græving, greving; fra mnt. grevink;
formen med 1 (jf. sv. gråvling (16. aarh.),

no. grevling^ muligvis paavirket af mnt.
grevel i sa. bet.; besl. m. grave; jf. I. Brok)
1) (zool.) navn paa rovdyrgruype af maar-
familien (med lave, kraftige ben, gravepoter
paa forbenene, langhaaret pels), Mustelidæ;
især om den saakaldte alm. grævling. Meles
taxus. Brok eller Grævling . . findes næ-
sten over alt. EPont.Atlas.I.609. Brokken
eller Grævingen er den søvnigste Nathue
blandt alle Dyr. Raff.(1784).419. Ræven
(flytter) ud, naar den maae dele sin Bo-
lig med den dagskye Grevlmg.Blich.(1920).
XL173. havde de fordømte Grævlinger kun
ikke den Satans Uskik at bide Folk i Be-
nene til det knager.In^.EF. VIII.64. Hauch.
111.403. *Men Nattens Farver er kun sort

og hvidt
I

som Grævlingens, der pusler
sent i Skoven. Blaum.Sib.205. BøvP.1.263.

2) (l.br.) grævlingehund. Miinchhausens
Hund, dér var en Mønde, men ved den
megen Løben blev en Grævling. Kierk.
XIV. 248. jf SophClauss.L.116. samt Vilh
MøllOvers.afMiinchhausensEventyr.(1875).
39. G-rævlinge-, i ssgr. (sjældnere Græv-
ling-, se u. -hund) af Grævling 1 (jf. dog
-beny. -ben, et. om ben, der minder om
(en grævlings ell.) en grævlingehunds: den
dybe Lænestol med de udbuede forgyldte
Grævlingeben. ieo^.LI?.^. -fedt, et. ('f

Grevinge-. Moth.G249. VSO.) fedt af græv-
ling, tidligere anv. 7nod forsk, sygdomme.
SaUX.282. -gris, en. (jf. Brokgris samt
Gris 1.2; især fagl). Sal.^X.282. -hnnd,
en. (^Grævling-. Funke.(1801).1.87. Sal.IX.
117. t Grevinge-. Moth.G249. VSO.). lav-

benet hund (med skæve, udadbuede forben),
der bruges ved grævlingejagt; gravhund (jf.
Grævling 2 samt Brokhund^. *Benene (o:

trællenes) var smaae,
|
Ret som Grævlinge-

hunden i Hal de monne gaae. Oehl.HK.ll.
Grævlingehunde med Rokkokoben. Schand.
IF. 24. Drachm.VT.291. VortHj. 1114.10.
billedl. : Hrz. D. 1. 177 (se Dog sp. 828 «V-
•skind, et. Vædderskind og Grævlinge-
skind (Chr.VI: grævinge-skindj. ^Mos.55.5.

en Grævlingeskinds Taske. Ing.EM.II.150.
VareL.'286.
Orad, en (i jy. ogs. som pi., jf.: nogle

Jyder (taler) om deres mange kåal, mange
grød &c. Høysg.AG.156. „Har du noget
mere Grød?" — „Nej . . vilde du have
hsifttleT\'*Pont.LP.VIII.173. Feilb.). [grø-'S]

jf.: man finder ogsaa dem, der siger . .

Grød for GrM. Høysg.AG. 133. uden flt.

10 (uden for jy.). (æda. grøt (Harp. Kr. 22.
AM.), oldn. graut, jf. ty. griitze; besl. m.
Grud, I. Gry, Gryde ofl.; grundbet.: knust
masse)

1) fødemiddel (skemad) af ret fast
beskaffenhed (konsistens), i reglen til-

beredt af gryn ell. mel, der koges med
mælk ell. vand, ell. af kogt frugt(saft), of-
test jævnet med mel. vor Grød, som vi faar
om Aftenen er enten for lidet kaaget,

20 eller sveden. Holb.Jean.V.5. *den rygen-
de Grød. PMøll.1.94. kog (æblerne) til en
stiv Grød. CJacobsen.NyKogebog.(1857).187.
*Kom Smør i Grød!

|
Læg Dreng i Seng 1

1

Giv gamle Mand sin Nadvere. J5ørnenw.
II.5. Man kogte ogsaa Grød af Kartofler;
man skrællede dem, kogte dem og ma-
sede dem ud med en Støder og tilsatte

lidt Mel og Mddlk. Halleby.74. grød at
grine ad, se grine l.i. mælk og grød,

30 se Mælk(egrød). || om lignende masse, an-
vendt (indvendig ell. udvendig) som læge-

middel (jf. Alungrød samt Grødomslagj.
Moth.G290. *I denne Kiedel koger jeg en
Grød

I

Af Løg og stærke Urter. Oehl.XI.
119.

II
i sammenligninger olgn. udtr., der

betegner noget som værende uden fasthed,

skarpe modsætninger osv. *Her (0: i helvede)

er Alt saa jevnt som en Gvød.Heib.Poet.
X.220. hvorledes det gaaer med mit Hu-

40 mør? Aa jo! I en jevn Grød og en slap

Døes. FruHeib.B.II.267 . Sproget ligner den
Grød, der er vor Befolknings Hovednæ-
ringsmiddel. Brandes.NG.311. det er lige-

som én Grød det hele. Vi sloges paa
Brystværnet og nede i Skansen. jDracAm.
III.40.

II
i ordspr. og talem. (af hvilke kun

de vigtigere medtages, se endvidere Moth.G
290 f. Mau.I.363f.). gaa uden om no-
get som katten (f hunden. Moth.G290.

50 jf. Mau.1.364) om den hede ell. (nu alm.)
varme grød olgn., nærme sig med en
blanding af iver ell. begærlighed og æng-
stelse til noget, som man ikke kan bekvemme
sig til at opgive, men heller ikke ret har
mod til aabent at give sig i lag med. naar
(min kone) har sat sig paa noget, veed
(hun) at gaae omkring een, ligesom Kat-
ten om en heed (Lieb.DQ.II.49: varm>
Grød, indtil hun faaer sin Villie frem.

(^ Biehl.DQ.III.58. *Han (o: døden) snuser
om mig (o: linedanseren), som Katten om
Gmden. Oehl.SH.19. PalM.V.94. *Nu har
jeg gaa't omkring og lusket

|
og snuset

disse fjorten Dage,
|
som Katten om den

varme Grød,
|
og skubbet ud den sidste

Prøve,
I

Aigiørelsen. JakKnu.Va.il. jf.:
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I er alt for gierig paa Grøden (o: hegær-

lig efter grøden, ivrig, forhippet). KomGrøn-
neg.V.202. rive skindet af grøden,
(nu kun dial.) være meget energisk ell. dyg^

tig, kunne gennemføre, hvad man paatager

sig, olgn. (især iron., i nægtende udtr.). Mau.
1.364. Moth.G291. VSO. er vi ikke kom-
met videre med 350 Skibe . . i Sommer,
da mener jeg, vi river heller ikke Skin-

det af Grøden med det ene Hundrede, lo

vi nu har tilbage. Grundtv.Snorre.II.254.

Feilb. (jf. smst.III.259^^). Fattigmands
Grød er bleven til Velling, siges af

Spøg, naar Grøden af Mangel paa Gryn
er bleven for tynd. VSO. jf. Moth. G291.

Feilb. tale med (ell. som om man harj
grød i munden olgji., tale med tyk, utyde-

lig, „grødet" stemme. Hånd har munden
fuld af grød. siges om den der sluddrer.
Moth.G291. VSO. Du taler altid, som om 20

du havde Grød i Munden, saa at man
kun forstaaer det hsilye.Heib.Pros.X.22.

jf: *et Mæle, Fanden kan forstaae
|
Paa

Grund af Sprogets Grød imellem Tæn-
derne. Hrz.D.IIL131.

2) masse, der i beskaffenhed (konsi-

stens) minder om grød (1). Moth.G290.
Da de kom til Byen med Jordbærene,
Blommerne, vare de alle i een Grød.
VSO. "Der var noget, som hæmmede 20

Skibets Gang . .
I Sad vi fast i en Grød

af Sargassotang? Kaalund.351. Vandet kan
være en fuldkommen Grød af Daphnier
og MnslingekTehs. Naturens V.1915.40. Vil
man . . tage Aftryk af en Mønt, da vikler
man Papir om Randen paa denne og
helder tynd Gibsgrød — tilvejebragt
ved at udrøre brændt Gibs med Vand —
paa Mønten. Christ.Kemi.126. OpfB.UI.403.

jf.: Beederne (0: den tyggede mad) (kan 4o

ikke) komme ned i Struben, indtil (o : før)
de ere blevne som en Grød. LTid.1736.
^^^-

II (Jf- ^y- griitze im kopfe haben, være
dum) om hjernemasse, især i udtr. som
betegner indskrænket forstand, dumhed (jf.
Grød-hoved, -kistej. Hånd har gréd i liio-

vedet.Moth.G291. *dem, der haver Grød
for Hierne. Anti-Spectator.lOO. *Naar Jernet
saarer din Hiernes Grød. Oehl.BL.34. han
har Ben i Næsen, og det er heller ikke 50

Grød altsammen, hvad han har i Hovedet.
Revuen.V6l897.2.8p.l.

3) (dagl., især i kvindespr.) eufem. for
Gud (opr. vel kun i udtr. som du søde
gud, det ved den søde gudj i enkelte faste
udraab og bekræftelser. Tyren begyndte at

blive katholsk i Hovedet. Naa du s'øde
Grødl hvor de to Herrer smurte Haser 1

Ho8tr.ML.95. det ved (den søde) grød,
det er aldeles paalideligt ; ogs. som bekræftelse 60

i al alm. Mener Du det? — Ja, det véd
den sødeste Grød, jeg gørl Wied.Kna.115.
*En net Suppedas, denne her, det ved
Grødl Rørd.BB.l11. „Du ser sgu da, hvor
svært og indviklet det er med de Mand-
folk." — „Ja, det ved den søde Grød."

NThThoms. UF.42. Hjortø. (GadsMag.1914/
15.675). By Jingo (er) omtrent det danske
ved Grødl KLars. De, der tog hjemmefra.
IIL(1913).138. *det er der ved Grød | da
intet meget Nyt i.BT.^Vel922.17.sp.2.
€rred-, i ssgr. ["grøCOa-] af Grød (1) ||

af anden oprindelse er Grød- i -myndig
(og -ulk/ -agtig;, adj. som minder om
grød (jf. grødlig, I. grødet). Moth.G291.
Heib.Pros.VI.439. Sal.VIII.28. -bas, en.

(jf. Grød 1 slutn.) uklar, grødet basstemme.
Aakj.VB.38. -bonde, en. ringeagtende be-

tegnelse for en (forædt) bonde. Her inde
ved Siden af bor en gammel kalkonsk
Grødbonde. Bøgh. 1. 20. Rantzau.D.Nr.54.
EmilRasm.F.16. -bug;, en. (nu sj.) ugide-
lig og velnæret person (jf. -mave). Moth.
G291. VSO.

I. Orade, en. ["grø-aa] p. (i bet. 2.(i);

sj.) -r (3Mos.25.16(Chr.VI)). (glda. grødhæ
(jf. æda. agrøthæ, se Afgrøde), fsv. grødhe,
no. grøda, grøde, jf. oldn. grodi (sniLEsp.
433 samt I. Gro/ mnt. grode; a/l. af II. gro;

jf. ni. grøde)
1) det at (kunne) gro, vokse, t.l) m.h.t.

planter: det at vokse, udvikle sig, trives;

vækst; trivsel; (frodig) udvikling;
især om den første vækst tidligt paa aaret

(jf. Grødetid;. vAph.Nath.VI.294. Alle
Planter, Træer, have ei lige stærk Grøde.
VSO.

li
ogs. om indbegrebet af de indre

og ydre forhold (livskraft, spiredygtighed,

frugtbar jordbund, passende fugtighed og
varme), der betinger planternes vækst.
Himmelen skulde give Regn naar fornøden
var, og Jorden Grøde. Holb.NF.1.13. I

denne milde Vinter har Grøden neppe
været af Jorden. VSO. en afhugget Green,
som Grøden er i, og Bladene paa. Grundtv.
Saxo.II.124. *Tørken

| Tog Grøden af

Sord.sa.PS.V.224. *Mossede Grene I Grøde
erlange. sm8t.IV.563. de saade Hvede i den
nye Ager . . og næste Aar var der en
Grøde i den, saa det var mageløst. Sv
Grundtv.FÆ.II.20. *et Regnvejr graat af

Grøde. Stuck.S.lO (jf. Grødevejr/ ^Hindu-
fyrsten ligger vaagen . .

| med sit Øre
fuldt af Suset | fra de hede Skoves Grøde.
JVJens.Di.47. || i faste forb. m. verber:

staa, komme ell. (nu næppe br.) gaa
(Olufs.NyOec.I.138) i grøde, være ell. kom-
me i (spiring og) vækst. Endnu staa er
(græsset) i sin Grøde. Job.8.12. ChrBrors.
6DL.473. 'Danmarks Bøg i Grøde staar.

Grundtv.PS.V.46. sa.SS.lV.367 (se u. H.
Flor 2.1/ *Giv Solskin, Regn og Frugt-
barhed, I At Alt maa staae i Grøde. Fr
Hamm.(SalmHu8.124.3). Denne Ager staaer

i en herlig Grøde. MO. (naar kornet) kom-
mer i Grøde, have de flittig Vagt og
Tilsyn til det, for Fugle. Pflug.DP.lllO.
VSO. MO.

II
CP billedl. ell. overf. Jeg ska-

ber læbers grøde (1871: Frugt/ Es. 57.

19(Chr.VI). *jeg (0: Ansgar) hensov i sa-

ligt Haab, |
Om Grøde efter Dane-Daabl

Grundtv. JJdv.V.31. Der var . . en vis Grøde
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i Stat og Samfund. Fridericia. NH. 1. 21.

Ottosen.S.34. *Der er Grøde i Luften og i

Sindene. Holstein.D.^3 9. *At Aandens liv-

salige Frugter maae staae
|
I dejligste

Grøde. Brors.58. jf. bet. I.2: *de bad til

milde Vaner
|
Om Grøde (o : frugtbarhed)

for den grønne Eng,
|
For Agren og for

Dannekvinden. Grundtv.PS.11.82. 1.2) (nu
især som overf. brug af bet. l.i^ m. h. t. le-

gemsdele, voksende cellevæv olgn. *End paa 10

den døde
|
Stande i Grøde

| Negle og
Haarl Grundtv.Snorre.II.364. Der var kom-
met Grøde i hendes Blod og Færmhed
over hendes Væsen. AndNx.DM.27. Skæg-
gets Grøde. ArthChrist.(StSprO.Nr.131.71).

jf. : Tanken om Barnets Grøde fyldte ham
med Fryd og Befrielse. NJeppesen.GH.136.

Il t om saar, der lukker sig, gror sammen.
aer er kommen grøde i såret. Moth.G266a.
*(saaret) skal heles og give god Grøde. 20

Citca. 1 750. (FOhrt.Danmarks Trylleformler.

(191 7).I.lål). Cit.ca.l815.(smst.l65).

2) konkr. 2.1) det, som vokser paa et

(især dyrket) omraade i et vist tidsrum;

afgrøde; ogs. om de til høstning, indsam-
ling bestemte dele af planterne ell. om selve

det indhøstede; høstudbytte, sex Aar skal
du besaae dit Land og sanke dets Grøde.
2Mos.23.10. Jeg finder Behag udi at see
Jordens Grøde fremspire, og at indhø- 30

stes. Holb.Ep.I.162. (man maa) forskaffe
Proprietairen et got Sal paa Grøde, og
Borgerne et billigere Indkiøb derpsiSi.LTid.

1737.701. Landet med sin egen Grøde
(kan ikke) ernære den 4:de eller 5te Deel
af sine Indvaanere. OeconT.1.2. *Agerens
Grøde |

vi ej som Dosmere øde.FAHeib.
US.578. *en Kurv af bedste Frugt

| Og
bedste Blomster, Aarets første Grøde.
Oehl.SO.97 (jf. Førstegrøde;. *Kun Mos er 40

Bavtastenens Grøde. Grundtv.FS.VII.534.
Markens, Engens og Grøftens Grøde, Sæ-
den og Flsinterne. Fleuron.HG.42. jf: Lan-
det gav sin Grøde, o^ Søen gav sin.

Grundtv.Snorre.1.133. || btlledl. *Sjælen ve-
derkvæges maa

|
Ved Naadens rige Grøde.

SalmHj.372.1. *Da lod Gud en Rose op-
skyde,

| Og Sæden omsider frembryde,
|

At rense og gandske forsøde
|
Vor Vex-

tes fordervede Grøde. Brors.ll. jf. bet. I.2 50

(og 2.2): (vi haabede) at Skjæggesæben og
Barberen skulde fremskynde den Grøde
paa vor Hage, som vi længselsfuldt øn-
skede at se fremspire. Birkedal.0.1.68. den
første Grøde (1907: Førstegrødej er

Christns. lCor.15.23. *den første Grøde
|

Af Ordets Sæd. Grundtv.FS.II.350.
\\ fæl-

lesbetegnelse for vandplanter (som andemad,
traadalger olgn., se JTusch.reg.31), der svøm-
mer i overfladen eller voliser op fra bunden 60

af vand, især fersk- ell. brakvand (jf. Fjord-
grøde, Grønsel 2, Grønske 2). Moth.G266.
(gedder fiskes) i Aaer og hvor der i Liim-
florden er unge Græsplanter (Grøde).^^
Just.NaturhistT(1802).385. Dersom Grøden
ikke bortrenses af Canalen, vil den snart

groe efter. YSO. *Jeg (o : en fisker) hugger
Aal den Morgen lang . . | Blandt Bundens
Tang

I
Og Græs og anden Grøde. Drachm.

DM.71. en Strime klart Vand mellem
Grøåen.BoganJ.Gl. 2.2) (dial.) sygelig ud-
vækst paa menneske- ell. dyrelegeme ; svulst.
MDL. (hestene) havde lidt af Grøde eller
Perlesyge (o: en slags tuberkulose). Dagbl.
^/5l882.2.sp.6. (manden) havde store Ge-
vækster . . bag Ørene . . Ogsaa Konen
havde en stor Grøde paa den ene Kind.
JVJens.NH.99.

II. geråde, v. ['grø-Sa] -ede. (afl. af Grød;
jf I. grødet; 1. br.) 1) (jf Grød 1 slutn.)

tale uklart, utydeligt, „grødet". Moth.
G292. See I hvor han staaer og grøder i

det. VSO. „Nej, nu kan jeg (0: en skoleelev)

virkelig ikke . . forstå, at vi ikke skal ha
en historie." „Ja, jeg synes også, vi skul-
de ha en hist-" grødede Marie, men så
standsede hun midt i en klump og rød-
mede. Hjortø.TV.U.jf: han hviskede med
en Stemme, der grødede i hans Strube.
EErichs.TM.24. 2) til Grød 2 (jf. Grødis^,
den snevre Kanal, hvor graa Isflager grøde
sig sammen. Breum.HH.115.

III. GJ gerede, v. ['grø-98] -ede. vbs. (sj.)

-ning. {ænyd. grøde, (faa til at) gro, trives,

grødes, vokse, glda. grødhæ, give vækst
(3Mos. 19.23 (GldaBib).), oldn. græda(sk);
besl. m. (kausativ til) IL gro; jf. I. Grøde)
om plantevækst ell. bevokset jordbund: fyl-
des med grøde (L.i)f spirekraft, vækst,
trivsel; staa i grøde. Sæden (maa) op-
sette Grødningen, indtil der falder Regn.
OecMag.VII.296. VSO. *Han, som gjorde
Dig Marken grødende. Aarestr.SS.IV.13.
*det vælder og vokser, det grøder 0^
gror. CDangaard.UligeVilkaar.(1904).2. i

alm. spr. næsten kun i pass. m. sa. bet. : Nu
begynder Jorden, Træerne, at grødes.
VSO. MO. *Nu grødes hver Urt og hvert
slumrende Bær. Hjemmet. 1912. 263. sp. 3.

*Vindene lunes, og Muldjorden grødes.
RGandrup. Digte. (1913). 32. \\ billedl. ell.

overf. *Verden grødes,
| Af Adams første

Sæd her Lande fulde fødes. Helt.Foet.32.
en ny Tid, der grødes kraftigt med ny
Mænd. Hørup.III.155. jeg vidner, at det
grødes i vort Folk, at Borgersindet vok-
ser. smst.II.5.

Orade-aal, en. (jf. I. Grøde 2.i slutn.

samt Græsaal; dial. ell. fisk.) \ navn paa
den alm. aal i væksttiden, „den gule aal",

tidligere opfattet som en særlig art, Anguilla
acutirostris ; visseaal. Neckelmann.Randers.I.
(1833).49. Krøyer.in.670. Feilb. -aar, et.

[I.l.i] (1. br. i rigsspr.) aar, betragtet m. h. t.

dets frugtbarhed. VSO. Torden og Lynild
om Vinteren . . bebuder et godt Grøde-
Aar. Thiele.III.U. (et) slet Grødeaar. MO.
Feilb. GJ -fuld, adj. [I.l.i ell. I.2] som brin-

ger ell. staar i grøde; frugtbar; ogs.: fuld af
frugtbarhed, trivsel ell. afgrøde. *iC)en Grøde-
fulde Jord. Helt.Foet.20. de søde og grøde-
fulde Vesten-Vinde. Dumetius.1.58. *saa

VII. Rentrykt »/u 1924 17
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grødefuld en Sommer. Prahl.STJ.18, *De
grødefulde Slæder |

Gaaer Laden ind og
ud. Zetlitz.BS.23. *Friske dine Palmer
staa,

I
Og . . om Vaaren grødefulde.

Grundtv.PS.VI.458. Det var i Maj Maaned,
en grødefuld Regn bølgede ned over Ku-
peruden. Buchh.SP.246. \\ billedl. dl. overf.

*Drypner-Ringen grødefuld (o : ringen D.,

hvoraf der hver nat dryppede 9 andre ringe).

Gh'undtv.PS.VIL218. Folke-Livet (vilde)

virke grødefuldt paa Videnskabeligheden.
8a.Udv.V.409. f -knop, en. [1.1.i] sted

(„øje") paa en plante(del), hvorfra et skud

vil vokse frem. (humleroden lægges) ganske
lige ned . . saaledes, at de øverste Øjne
eUer Grødeknopper staae jevnt med Over-
fladen af Kulen. JFBlotz. Havekonsten. I.

(overs.l802).357. -reg;it, en [I.l.i] (sj. Grø-
des-. EmilUasm.F.17). frugtbar, mild (for-

aars)regn. (Kalk.V.384). MO. det blev blø-

dende og varig Grøderegn. JVJens.IIF.
133. -rig, adj. [I.2.i] (nu 1. br.) i et Grøde-
rigt Land burde (man) tilstæde en al-

mindelig Levnets Midlers Udførsel i frem-
mede Lande. LTid.1737.653. *Tyk Skoven
staae, og Engen grøn

| Og grøderig din
Ager. Zetlitz.Poe8.184. MEMatthiessen.Bibel-
hist.(1898).49. billedl: Blade (d: aviser)

(skyder) pludselig op af den grøderige
Joid. DagNyh.yil913.Till.l.sp.6.
grades, v. se IIL grøde.
gradesom, adj. se grødsom.
Grades-regn, en. se Grøderegn.
\ Orade-stand, en. (jf. staa i grøde

u. I. Grøde l.ij. *Figen-Træet ved hans
Band | Visned midt i Grøde-Stand. Grundtv.
SS. y.260.

I. gradet, adj. ['grø'98<] {aft. af Grød;
jf. dejet) som i udseende ell. beskaffenhed
(konsistens) ligner ell. minder om grød (jf.
grødagtig, grødlig j. Moth.G292. *(frugten)
er grødet, den har tabt sin Smag

|
I

Nattefrost. Oehl.VII.119. Grødet lis. MO.
Suppen er bleven grødet, smsf. Han stir-

rede sløvt ud i den hvide Taage (men)
kunde (ikke) skjelne Noget i denne grø-
dede M&sse. Schand.AE.294. en storfnugget
Tøsne faldt . . o^ blev til et grødet Sjap.
KLar8.GV.74. billedl.: et Publicum er en
grødet Masse, hvori alle Organismens
ifferenser ere forsvundne. IIeib.Pros.IV.

401.
II (jf. Grød 1 slutn.) om stemme: van-

skelig at forstaa p. gr. af utydelig udtale;
uklar; „tyk" (jf. Grødbasj. Han har en
grødet Udtale. VSO. han sagde med sin
Stemme, der altid var underlig grødet,
enten af Dovenskab eller af en besfandig
og dulgt O^hiåseXse. Bang.DuF.llO. Han
taler noget læspende og grødet. JakKnu.
Va.260. Hans Organ var grødet, som i

Overgangs-Alderen. DagNyh.^V\9l922.4.8p.
^' II (jf- Grød 2 slutn.) om hjerne, forstand:
uklar i tankegangen. Schand.VV.255. det
(var)y som om Ens Hjærne blev grødet
her i Troperne. Norman-Hans.SB.m.

||

(nu sj.) om arbejde, hvori enkelthederne ikke

staar skarpt. En grødet Skrift, Tryk. VSO.
Den Guldsmeds Arbeid seer altid meget
grødet ud. smst.

IL gradet, adj. ["grø-Qa^] {a/l. af I.

Grøde; sj. i rigsspr.) 1) (jf. grødig, grød-
som^ til L Grøde 1, om (foraars)vejr:
mildt og fugtigt, et varmt, tæt Regn-
vejr, det, man paa Landet kalder grødet
Vejr. Schand.F.397. milde, grødede Afte-

10 ner. Esm.I.51. 2) til I. Grøde 2.i slutn.,

om vand: fuld af vandplanter (ande-
mad, traadalger olgn.). et grønt og grødet
Vand. NMøll(DanmGalsch.IL322).
Orade-tid, en. [Ll.i] vækstperiode i for-

aaret og forsommeren(jf. Grotid^. Grødetiden
begynder hos os almindeligst i April Maa-
ned. VSO. Heden laa stor og flad og gold.
Intet Steds i Landet mærkedes mindre
Vaar og GrQdet\d.VortHj.l2.81. (billedl.:)

20 Bergs.GF.II.286. tJJ -tung, adj. [Ll.i ell.

2.1] Bygmarkernes grødetunge Bølger.
Markman.S.55. Muldet og Græsset perler
og gør Luften grødetung efter Regnen.
FrPoulsen.(Kbh.^V6l909.2.sp.6). billedl: Pie-
tismens grødetunge Atmosfære har ud-
ruget det længe stivnede Følelsesliv. j5o&é.
FrederikkeBrun. (1910). I. -nik, en. (ogs.

Grød-. Krøyer.1.144). (jf.l. Grøde 2.i slutn.).

Jf betegnelse for flodulk, Cottus gobio L.
^(Frem.DN.517), og panserulk, Agonus cata-

phractus L. (Krøyer.1.144). -vejr, et. [Ll.i]

mildt (foraar8)vejr med passende fugtighed
og varme (solskin). Moth.G266a. VSO. *Jeg
(o: havreål) er Ven med Dug og Grøde-
vejr. Aakj.VVF.138. jf.: der var Aands-
Grødevejr i Sindene. D7'achm.D.^x.
Orad-fad, et. Moth. G291. et stort

Bord, besat med Grødfade og Melkebøtter.
Gylb.XII.98. (hun) formede med Bagen

40 af sin Ske en rummelig Huling midt i

Grødfadet. Aakj. VF.53. ordspr. : Han er en
dygtig Karl i Grødfadet, siges om den,
som godt kan æde, men lidet arbeide.
VSO. -gilde, et. f^hos Bønderne." MO.;
nu næppe br.) gilde, hvor gæsterne trakteres

m. sødgrød; spec. om barselgilde. MDL.
Thiele.III.90. MO. -gryde, en. Moth.G291.

VSO. MO. en Boblen og Røren omkring,
der . . kunde minde om en Grød-Gryde.

50 JakKnu.F.130. -hoved, et. {ty. griitzkopf

;

jf. Grød 2 slutn.; dagl) dum person; dum-
rian; fæhoved (2). Moth.G292. Grødhove-
der I (o: holstenerne) kalde kun de Dan-
ske. Oe/i^.DM.68. Ing.EF.II.186. ChrEngeUt.
LD.18. -hævelste, en. (med., nu næppe
br.) d. s. s. -svulst. Tode.ST.II.39.

grådig, adj. ['grø-9i] {ænyd. tvegrødig,
som giver to afgrøder; afl. af. 1. Grøde;

jf. n. grødet 1; sj.) som der er god grøde
60 i; som vokser godt. Skal Rug-Sædens
Rod komme til nogen Kraft for Vinter,
og i Foraaret være vel grødig (skal den
saas i oktober). OecMag.IV.237. VSO. (om
sædekornet:) *Sug Saft og Kraft af Møg
og Muld . .

I
bliv grødig og bliv grøn.

FrNygaard.P.71.
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Orød-is, en. (især fagl.) grødlignende
ismasse af betydelig tylckelse. Drachm.VT.
422. CMøll.PF.58. SaVX.282. -kifste, en.

(1. br., nedsæt., jf. Grød 2 slutn.) hjernekasse.

Siesbye.(NkS8^o91). Gadeordb.^

\ g^rødlis, adj. ['grø()aii] (afl. af Grød;
jf. I. grødet) som i udseende minder om
grød; uklar, en grødlig Sol prøver på at

stikke en bleg Stråle igennem (taagen).
Zeppelin.Fr.l 0.

Orød-mad, en. (nu 1. br.) fællesbeteg-

nelse for alle slags grød (1). Han er meget
for Grødmad. VSO. -mave, en. (1. br. i

rigsspr.) person, som spiser meget grød; ogs.

i al alm. om menneske, der spiser meget;
grovæder (jf. -bug^. De spiser jo ingen
Ting, unge Mand. Jeg troede, at de Jy-
der var nogle anderledes Grødmaver. J7
Jens.D.35.

\ Orødme, en. ['grøQma] uden flt.

(dannet af I. Grøde efter Rødme olgn.)

grøde. Bagger.II.463 (se i*. Blødme^.
Orød-mnnd, en. (nu næppe br.; jf.

-mundetj. „Siges af Spøg om en Person,
som er en stor Elsker af Grødmad." VSO.
Olufs. GD. 9. MO. -mundet, adj. {jf.
ænyd. grødmund, utydelig udiryksmaade
(efter ty. breimaul), sv. grotmun, person, der

taler utydeligt; sml. Grød 1 slutn.; „i dagl.

Tale." MO., nu næppe br.) som taler utyde-

ligt, uforstaaeligt. VSO. MO. -myndig;,
adj. (fra sv. grotmyndig; maaske egl. til

nt. grot, stor (se Grotfyrste^ og da m. grund-
bet.: stor i munden; sj.) opblæst; vigtig.

*disse travle, betrængte |
Taburet-Aspi-

ranter . .
I

og disse gæve, grødmyndige
|

Madstrævs-Repræsentanter.^ø^^.J>X).i87^.
4. -omslag, et. pose med varm grød, der

bruges som omslag. Grødomslage til Gikt-
smerters Lindring, ice^ew.re^. Panum.127.
Bang.Udv.89. billedl.: min sunde Aand
(længes) efter at afkaste . . det lumre Grød-
Omslag der er Legemet og Legemets
Uathed.Kierk.Vn.386. -ske, en. S&B.
-slev, en. Wied.LH.29 (se u. Drikkelsej.

-slot, et. (jarg., især soldat, og forbryder-
spr.) m. best. art, som betegnelse for gami-
sonssygehuset (Dania. III. 74. Nans.(Pol."/6
1917.8.sp.5)) ell. fængselet, spec. forbedrings-

huset (FrSkousbo.ES.159. DSt.1920.88).
gradsom, adj. (\ grødesom. Moth.G

266a). {ænyd. grød(e)som, jf. oldn. grådr-
samr; af 1. Grøde, sml. II. grødet 1, grø-
dig; i rigsspr. nu vist kun hos sprogrensere,

jf.: „Nu sieldent." MO.) som bringer
grøde, frugtbarhed. VSO. (strømmen
breder) sit grødsomme Væld ud over Nor-
dens Yo\^.HejmdaWlil870.1.sp.2. *en grød-
som Vaar,

|
En (jQidødsiid. AntAnd.Fyen.

(1901). 46. det grøsomme \q\y. Breum.
FS.2.
Orod-STulst, en. (med.) sæksvulst, fyldt

med en grødagtig masse af overhudsskæl,

fedt m. m. (atherom; jf. -hævelse^. Panum.
131. SaVX.283. -nik, en. se Grødeulk.
-æder, en. (nedsæt.) d. s. s. -mave. Moth.

G292. der er for nem Adgang til det
vaade derude (o : som sømand), det er Ulyk-
ken . . Ellers kunde enhver Grødæder føre
et Skib. AndNx.PE.1.7.

I. Oraft, en. [grøfd] Høysg. Anh. 23.
(tidligere ogs. skrevet Gryft. DL.3—13—31.

Suhm.Hist.1.236. f Grøfte. Slange. ChrlV.
289. Tode.ST.IL51. f Grift. JacBircherod.B.
46). flt. -er. (glda. grøft(e) (og griit), æda.

10 gruft, gryft (og grift, græft^, jf. oldn. gr9ptr,
oeng. græft, mnt. graft, gracht; afl. af roden
i grave; muligt paavirket fra (det vistnok

ubeslægtede) ty. gruft, se Gruft (og Krypt^)
1) (dial.) som vbs. til grave: gravning;

spec: tørvegravning; ogs.: saa meget
(saa mange tørv), som man kan grave i

et vist tidsrum. (Kalk. II. 91). (bønderne)
betale da paa nogle Steder 3 Rdlr. for
den Tørv, som kan graves med een Spade

20 om Dagen; men paa nogle Steder betales
kun 4—6 Mrk. for en Spades Grøvt om
Dagen. KAagaard.Thye.(1802).77. en Dags
Grøft. MDL. Feilb. se ogs. Tørvegrøft.

2) fordybning, der er fremkommet
ved gravning. 2.1) f om i jorden gra-
vet fordybning i al alm.: grav (1) ell. i

forsk. spec. anv. uden for bet. 2.2. naar no-
gen graver en grøft (1871: Brøndj, og
dekker den ikke til igien; og der falder

30 en oxe eller asen udi. 2Mos.21.33(Chr.VI).
Drik vand af din gryft ('iSri; Brønd;; og
flydende vand midt af din brønd (1871:
Kilde). Ords.5.15(Chr.VI). (den syges affø-
ring) bør ikke slaaes hen i fri Luft, men
i en dyb Grøfte, som graves egentligen
dertil. Tode.ST.II. 51. || om større kanal,
fæstningsgrav olgn. en grøft (1871: Ren-
dej, som udgaaer af en flod. Sir.24.35(Chr.

VI). en Aabning, hvor igiennem Kongen
40 med Hesten faldt til det allernederste

udi Gryften (d :fæstningsgraven om Hameln),
som var 22 Fødder dyb. Slange.ChrIV.552.
Forslag (om) at sammenføye Øster-Søen
med Vester-Søen, formedelst en Grøft eller

Canal, som skulde grafves tvert igiennem
Landet, lige til Friderichstad. smst.832.
stundom kan man være uvis, om det er
en naturlig Flodseng eller en Grøvt, man
har for sig.Sibb.II.116. 2.2) gravet rende

^ i jorden, især (jf. dog fx. Fanggrøft 2)
bestemt til afledning af vand (jf.ssgr.

som Afløbs-, Drænings-, Vejgrøft/ ell. til

at tjene som skel. (denne bet. lader sig ikke

altid m. fuld sikkerhed skille fra bet. é; sml.

Grøftevold^, saa siger Herren: gjører
Grøfter ved Grøfter i denne Dal. 2Kg.3.16.
*man hørte Bien uvis surre

|
Ved Grøv-

ten om en stille, støvet Burre. Hrz.D.II.3.
Dobbelte Grøfter (paa begge Sider af et

60 opkastet Jorddige.) MO. Afledningen af

Vandet paa Friland kan enten ske i aabne
Grøfter eller i lukkede Grøfter. HavebrL.^
827. i forsk, allittererende forbindelser: At
holde sine Grøfter og Gierder vedlige.
VSO. *Nei. Den Vei er mig for krum;

[

Jeg sætter heller over Grøft og Gjærde.

17*



263 Oralt Orefterand 264

Boye.Erik.47. Slæden fløi afsted; imellem
gav den et Spring, det var, som om han
loer over Grøfter og G\eTdev. HCAnd.V.
329. Schand.TF.I.158. FrPoulsen.MD.250.
i forb. w. Grav, se Grav 2.1. || i forsk, bil-

ledl. udtr. jeg (skal) være dend Gryfft,

som I begge skal falde i.JRPaulli.N.33.

Vi ere ei endnu over Grøften, o : der ere

endnu Vanskeligheder tilbage. VSO. frygte

Gud og følge Landevejen og holde sig

fra GrøUen. Hørup.n.210. der er et Svælg
mellem Rabelais' Sprog og Moliéres, der
er kun en Grøft mellem hans og vor
Tids. TBierfreund. Kulturbærere. (1892). 71.

Enhver Sag har i hvert Fald to Grøfter;
det har denne med. Den ene Grøft er
Præsteløftets Afskaffelse ; den anden Grøft
er Præsteløftets Hævdelse paa Preusser-
manér. BerlTid.^'^U1924.Sønd.ll.sp.5. nu især

i udtr. køre i grøften olgn., (faa et fore-

tagende til at) mislykkes. Pont.FL.367. naar
det Hegerske Trykkeri kører i Grøften
(o: gaar fallit) ^ saa er det Hr. Erik selv,

der besørger det. PLevin.DG.230. mon (jy-
derne) dog er saa fortræffelige, at de kører
det øvrige Land helt i Grøften blot ved
Brugen af de tre Ord: A æ' Jy'ePPo^.^Ve

1924.10.8P.5.
3) t om fordybning i al alm. (ikke op-

staaet ved gravning i jorden). „Udhuulning
i en Muur og i Snitverk." vAph.(1759).
om smilehul (jf. grøftetj; 8a.(1764). om hul-

hed, opstaaet ved sammenskridning af jord
(underbygninger): sa.(1759).

4) (m. h. t. bet. -udviklingen jf. I. Dam, I.

Dige; nu kun dial.) jordvold, der (ofte i

forb. m. en grøft (2.2),,//". GrøftevoldJ tjener
som hegn ell. skel; dige (2.i). (Roms volde)

have snart ikke været af større Betydelse
end de Grøfter, som nu omstunder giøres
om vore Bønders Kaalhauger. Holb.Herod.
2. Bonden skal aarlig . . opsætte 3 Alen
Steengiærder, og opkaste 2 Favne Grøft.
Nørreg.Privatr.I11.232. (et højt) med Jord-
bærbede belagt Dige, saa kalde de det
her (o: paa Fyn), vi vilde sige Grøvt.
Sibb.II.148. paa Grøfter og Gjerder voxte
de ;deiligste, grønne og olaa Viindruer.
HCAnd.V.51. sa.SS.XV.79. Feilb. Kværnd.

II. Oreft, en. uden flt. {af roden i grøve

;

jf. in. grøfte; nu kun dial.) groftmalet
korn olgn.; grutning; skraa. Moth.G270.
At give Svinene Grøft at æde. VSO. MDL.

n

jf' Byggrøft. Ugeskr.f.Ret8v.l918.A.673.
Maj s grøft. OrdbS.(Lolland).
Oreft-, i ssgr. se Grøfte-. I. Orefte,

en. se 1. Grøft. II. ffrafte, v. ['grøfffaj

-ede. vbs. -ning (MalLSgH.549. NaturensV.
1920.540). iænyd. d. 8. i bet. „grave" (Kin-
go.Siunge-Koor. 11.(1681). 5), jf. ænyd.hQ-
grøftelse, indgrøftning ; afl. af I. Grøft;
sml. no. grefta, nedarave, oldn. grepta, be-

grave) 1) (især landbr. ell. dial.) til 1. Grøft
2.2: grave grøft(er); ogs.: oprense grøf-
ter (denne bet. lader sig ikke altid skille fra
bet. 2). at grøfte, rense Damme, Diger og

Y&nåsieåer.LTid.l761.155. Han lod grøfte
aa begge Sider af Yeien.VSO. Da Fæl-
edskabet er ophævet, bør enhver grøfte
om sine Marker, smst. MO. (han) har gø-
det og vandet, grøftet og gravet, indtil
han saa' sin hængende Have trives og
blomstre. Nans.GF.29. jf. (om gravning af
løbegrave olgn.): *De grave og grøfte i

Jorden derude
|
Hvor Kuglerne hvine og

10 Kuglerne tude. Drachm.DM.16o.
\\ m. obj.,

som betegner landomraade: befri for over-

flødigt vand ved gravning af grøfter. *vi
krumbøjet stod . .

|
grøftende Marken.

Drachm.DS.118. *jeg grøfter og graver
min Jord

|
med min Hakke, min Skovl

og min Spade. Skjoldb.US.1.1. || i forb. m,
trykstærkt adv. grøfte af, d. s. s. afgrøfte
I og 2. Moth.G238. VSO. Nu skal der
grøftes af, plantes Skov og lægges Vei.

20 Bergs.BR.284. grøfte ind, indhegne ved
grøft(er). Moth. G238. *med Spader (de)
grøfter ind,

| en Mark for Leiren. /Sc/iøn-

heyder.1.33. Feilb. grøfte ud, befri for
overflødigt vand ved gravning af grøfter,
(moserne) er sure, de maa grøftes uå.Bo-
gan.II.130. Feilb. Kværnd. billedl.:*Egen-
nyttens Sumpe grøftes ud. Ploug. II. 27.

2) (til I. Grøft 4; dial.) opkaste jorddi-
ge(r); ogs.: udbedre diger ved gravning.

30 Kværnd. de svære Jordhegn (blev) om-
hyggeligt holdt vedlige derved, at man
hvert Aar „grøftede''. NaturensV.1920.540,

III. grøfte, V. -ede. (afl. af IL Grøft;
nu kun dial.) male korn olgn. gro ft; grut-
te; skraa (jf. grøve). Moth.G270. grøftet
Hveede. Pflug.DP.1157. Kornet maa grøf-
tes, førend det gives Svinene. VSO. MDL.
Orøfte-, i ssgr. (tidligere (og e. br. uden

for de faste ssgr., jf. Grøftskraaning. Forst
40 O.) ogs. Grøft-, se Grøfte-graver, -kaster,

-vold;, af 1. Grøft 2.2. -bræt, et. (1. br.)

bræt, som lægges over en (smal) grøft, saa-
ledes at denne paa et vist stykke bliver luk-

ket (jf. Rendestensbræt;. Grøftebrædtet
udfor Borgemesterens Port. Goldschm.II.6.
-graver, en. ("f Grøft-. Bagger.1.62. MO.).
SCAnd.VII.42. træt var jeg, som en
Grøftegraver efter Fyraften. ^øm.A^.^5^.
II (1. br.) overf., om person, der (kun kan) an-

50 vendes til arbejde, der ikke kræver synderlig

forstand ell. anlæg, (om to billedhuggere:) D.
var Grøftegraver (orig. 131 : Jordarbeider^
dér, hvor M. kunde være Konge. Bergs.
PP.n27. jf. D&H. -^ærde, et. (1. br.}

gærde langs en grøft (jf. -vold), (at sidde

med) Ryggen imod Grøftegærdet. VilhAnd..

AD.143. -kant, en. (faaret) vilde ikke
komme til at savne Græsning paa vor
Grøfteksint. HCA7id.VIL162. de kjørte hen

60 til Grøftekanten (og) holdt stille. Goldschm.
VI.193. Schand.F.227. -kaster, en. (f
Grøft-. Foer8om.Hamlet.190). (1. br.) d. s. s..

-graver. Der er ingen gammel Adel til

undtagen Gartnere og Grøftekastere og
Gravere. Lemb. Shak. X. 138. -rand, en.

(nu 1. br.) d. s. s. -kant. Ing.LB.1.37. Bran-
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(les.X.329. t grøftet, adj. til I. Grøft 3:

forsynet med smilehul(ler). *Uskyldig Ung-
doms glade Sind

|
Jeg tegnet seer i grøf-

tet Kind. To^e. 7. 60. Orafte-vand, et.

drikke Grøvtevsind. Hrz.XI.Wl. HCAnd,
VL97. Bogli.II.229. -vej, en. (sj.) vej ell.

sti langs en grøft ell. paa en grøftevold, som
en vildtvoxende Blomst paa en Grøftevej
(falder) for Barnets Kjæp. Goldschm.V.62.
-Told, en. et Grøft-. MO.). dige, som op-
kastes af den jord, der graves op af grøften.
en med . . Brombær bevoxet Grøvtevold.
Blich.(1833).in.l27. CKMolh.Amh.3. man
(kan) ofte i gamle Grøftevolde og lignende
Steder finde god Græstørv] ord. MøUH.III.
310.

Orallinfi;, en. se Grundling.
gran, aa]. [gron'J (poet. (egl. akk. m.)

grønnen. Holb.Jep.1.6. Hanch.SD.II.271.
Winth.IV.98). {æda. d. s. i bet. 1 (Harp.Kr.
191) og i bet. „frisk", oldn. grænn, eng.

green, ty. griin; besl. m. II. gro; grundbet.:

af farve som plantevækst)
t) som er af den (hoved) farve, der i

regnbuen og spektret ligger mellem gult og
blaat. 1.1) om den ved tilstedeværelse af blad-

grønt (klorofyl) betingede farve hos (fri-

ske, levende) planter ell. plantedele.
||

vedføjet et ord, som betegner plante(del) ell.

samling af planter, et grønt Olietræ. Ps.52.
10. *Jeg gik ud i grønnen Lund. Holb.Jep.
1.6. *blaa sig Søen bælter,

|
Og Løvet

staaer saa grønt. Oehl.L.II.102. *Der van-
ker en Ridder mellem grønne Træer. Heib.
Foet.III.425. *Høit fra Træets (o:juletræets)

grønne Top
|
Straaler Juleglandsen. PFa-

ber.VV.116. *Skovens grønne Mos. Boisens
Viser.324. (naaleiræet) stod grønt, ja grøn-
nest netop om Vinteren. TroelsL.VII.34.
billedl: *Giv Tid I og Livets Træ bli'er

grønt,
I

Maa Frosten det end kue. Ing.EF.
III.149. *En Kunstner lever skjønnest,

|

Naar først han vel er død;
|
Hans Krands

da blomstrer grønnest. Oversk.1.354. i faste

forb.: den grønne bark, se I. Bark l.i.

det grønne blad, (zool.) se I. Blad l.i.

grøn kaal, (nu 1. br.) d. s. s. Grønkaal.
KomGrønneg.III.3 75. Cit.l 736.(JySaml.4E.
III.248). jf.: Den hvide Kaal berøvede
de mig hver en, det meste af den grøn-
ne ligeledes. Cit.l716.(mstMKbh.IV.65).
grønne kranse: de grønne Kranse hvor-
med Skibet var bleven pyntet før Afsej-
lingen. JFJens-Ci^i. spec. (ogs.: Grønne-
kransej om smaa kranse af skovmærker,
der sælges om foraaret: *Svenden med sin

Brud
I
Gaaer i Haven ud . .

|
Pogen sæl-

ger til dem grønne Kranse. PMøll. 1. 33.

Paa Krogene i Vindueskarmen var op-
hængt friske Grønnekranse. Goldschm.IiI.
198. *Grønne Kranse I Grønne Kranse!

|

Tre for en Skilling 1 FolketsSang B. 176.

grønne sager, (nu næppe br.) d. s. s.

Grønsager. Om Skjørbugen iblant Be-
sætningen skulle have yttret sig, da maae
(der skaffes) friske grønne Sager. Cif.1789.

(SøkrigsA?Ddddv). Grønne Sager som Sa-
lat, Kbxsq. Kold.I).120. t grønne urter,
d.s. Moth.G296. Holb.Usynl.III.l.(jf.Edda.
VI.(1916).347). Kartofler og grønne Ur-
ter efter Aarstiden.ilfE.i859.5i-9. grønne
ærter, (Z. s. s. Grønærter (jf. bet. 2); ogs. om
ærter, der i moden tilstand er af en grøn(lig)

farve. Vi fik Koldskaal og Steeg med
grønne Erter til. FrSneed.I.151. Tode.ST.II.

10 62. Const.GH.91 (se u.GTøntret). VareL.^
1055. ('komme osv.) paa den grønne gren
(nu næppe br.: kvist. Gylb.(1849). VIII.205)
olgn. {ænyd.d.s. (M0.I.812. Kalk.II.678),
ty. auf (k)einen griinen zweig kommen; vist

m. hentydning til sagnet om turtelduen, som
efter sin mages død kun vil sætte sig paa tørre

grene, jf.Oehl.A V.69) (komme) i gode, lykkelige

ell. (især) økonomisk betryggede kaar. naar vi
sees igjen, er du paa grønnere Qvist end

20 leg. Gijlb.XI.26. Hostr.SD.I.221. *da faldt

mig fra Hjertet den tunge Sten:
|

jeg var
igjen paa den grønne Gren. Kaalund.404.
En anonym indsendte en Plan til Rege-
ringen for, hvorledes Statens Finanser
kunde komme paa en grøn Gren. EHolm.
DH.1660—1720.1.194. han fik sin Gæld
betalt og kom paa grøn Gren. Brandes.I.
112. 2 (landsbylærere) kan siges at være
paa den grønne Gren; de har naaet de

30 700 Rd.s forjættede lj2inå.Hørup.I.48. jf:
Vi vilde først see Jer paa den tørre Gren,
naar vi kunde bringe Jer til den grønne
(o: først bringe jer ud af fattighuset, naar
vi havde skaffet jer gode forhold at leve un-
der).Ing.LB.I.6. gaar det sa åledes (Luc.
23.31: giør man dettej med det grønne
træ, hvorledes skal det saa gaa (Luc.23.

31: hvad vil da skeej med det tørre ? olgn.,

naar noget saadant (saa ulykkeligt, uheldigt,

40 urigtigt) kan ske med ell. udføres af den
gode, dygtige, under gode forhold osv., hvad
vil saa ikke være muligt under ringere ell.

uheldigere forhold? Moth.G295. Ruge.FT.
173. Heib. Poet. 1. 373. Goldschm.VIII.291.

jf.: i Dag rød, i Morgen død . . det er

lige saa snart giort med det grønne, som
med det tørre Træe. Biehl. DQ. III. 55.

guld og grønne skove, se Guld. naar
skoven er grøn, er flynderen skøn,

50 se Flynder 1. || det grønne, den friske,

vaarlige ell. sommerlige plantevækst; ofte brugt

som betegnelse for den friske, vederkvægende
natur i al alm. De maaskee boer ved
Volden, at de kand see det Grønne om
Sommeren. Holb.Tyb.1. 8. *Hvad seer jeg
her? Min Thora! Lokker ogsaa

|
Det

smukke Sommerveir dig i det Grønne?
Oehl.RJ.48. det friske Grønne smykker
lifligt den alvorlige Egestamme. Winth.

60 Krum.30. jf. : Foraaret var nylig kommet.
Skoven stod i sit fineste Grønne. Goldschm.

IV. 344. ^ jomfruen, ridderen i det
grønne, se Jomfru, Ridder, talem.: det

Grønne er godt for Øinene. IICAnd.V.299.
Velkommen i det Grønnel Oehl.SH.
16. „Velkommen i det Grønne!" sagde
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Kællingen, hun tørrede sig med Persille.

Mau. 11367. il
vedføjet et ord, som betegner

sted: dækket af frisk plantevækst, løv, græs

08V. See, du, min Elskede, er yndig .

.

vort Leie er grønt. Højs.1.16. *Dannevang,
med grønne Bred, |

Ved den blanke Vove.
Ing.RSE.II.213. I Forgrunden en grøn
Plads med TTæei. Heib.Poet.VL135, *Du
min Barndoms fuglefyldte Have,

|
mine

Drengedages grønne Strimmel Jord. Stuck.

S.11. adv. : naiv Sang hvirvlede hen over
den stille, grønt omkransede Sø.Schand.

VV.129. grøn brak, (landbr.) d. s. s. Grøn-
brak. SaUIII.817. guds eZ/. den grønne
jord, den hele, vide jord, stundom m. sær-

lig forestilling om verdens ell. tilværelsens

skønhed. Ingen paa Guds grønne Jord kan
have Dem til Nar. Gylb.(1849).VIIL244.
Vi var meget muntre, og vi havde talt

om de ligegyldigste Ting paa den grønne
Jord. Bang.SF.51. Jeg er det fredeligste

Menneske, der gaar paa Guds grønne
Jordl SvLa. UR. 81. det skønneste Sted
paa Guds grønne Jord. BerlTid.'VilOOe.M.
lTill.l.sp.2. jf.: *(moderen og det ufødte

barn) drømmer sammen en dunkel Drøm
I
om den grønne naadige Jord. JVJens.

Di. 25. den har faa venner ("frænder.

Moth.G294), som har mange grønne
grave (muligt her opr. m. bet. „frisk, ny-
gravet", jf bet. S). Mau.11293. Moth.G235.
Grundtv.SS.V.215. Man har kun lidet godt
af grønne Grave, o: de afdøde Venner
hielpe os ikke mere. VSO. 11.433. gaa i

en grøn eng, se I. Eng 1. den grønne
(efter eng. the green isle; især poet.)

navn paa Irland. HolgPed.(Irland.(1918).
113). Ekstrabma921.Åft.2.sp.3. \\ om tids-

rum: rig paa ell. ejendommelig ved frisk

plantevækst. *Den grønne søde Vaar |
igen

paa Jorden gSLBi. JVJens.C.86. ofte spec.

om mild vinter: hertillands, hvor Somme-
ren fordetmeste er hvad man kalder grøn
Vinter. Gylb.XI.lOO. Drachm.IV.223. En
gron Jul bringer snehvid Paaske. Mau.
4448. Feilb.II.51. 1.2) om lignende farve
hos andre ting. (kreditorerne) ere alt ind-
brudte udi den grønne Stue. Holb.DR.IIL
8. *Guult og Blaat bemængt den grønne
Farve giør. Luxd.(SkVid.II.186). de finere
Rhinskviine blive altid drukne af grønne
Glas. RudBay.EP.L69. Det grønne Skær
af Fugt, som Murene havde. PEBenzon.
H.87. (dyret, der dykker, er) som tryllet bort
af det tykke grønne Vand. JVJens.Intr.
136. vil man have et grønnere Skær (i

farvenh tilsætter man lidt Grønt eller Blaat.
Haanagem.552. et hvidt, grønt og rødt
Blinkfyr. Trap.*III.82. hans sorte tøj var
blevet ganske grønt af ælde (jf. grønslidtj

1

II
i faste forb. m. subst. (kun ae vigtigere

er nævnt; udeladt er bl. a. en række beteg-
nelser paa lægemidler, se FolkLægem.I.27f.,
og nogle betegnelser paa fugle m. grønlig
fjerdragt som grøn bladsmutte, se Kiærbøll.
273). den grønne bog, om bog i grønt

omslag ell. bind (jf. Grønbog). *Den grønne
Bog (o: Hauchs Lyriske Digte og Roman-
cer 1861, muligt m. hentydning til „den lille

grønne bog", der i folkeeventyret „Den grønne
ridder" symboliserer poesien, se SvGrundtv.
FÆ.T.166) er for mit Øie

|
Liig Vaarens

friske, bløde Høie
|
Med Duft af Urter og

af Træer. Winih. X. 48. spec. (foræld.) om
Fortegnelse over den Kbh.s Indvaanere paa-

10 lignede Indkomstskat. 1862ff. (jf. Goldschm.
VIII. 25). det grønne bord, et med et

grønt tæppe ell. klæde dækket bord; spec: 1.

bord, brugt ved (embedsmænds) forhandlin-
ger, (politiske) konferencer olgn. *han sid-

der strunk
| I Augsburg, som en Magi-

stratsperson
|
Ved grønne Bord. Oehl.(T

R.nr.30.10). hvad man kan begære . . paa
Stormagtskonferencerne, staar i direKte
Forhold til den militære Magt, der staar

20 bag Ordene ved det grønne Bord. Økono-
miskFrigøreise.(1920).130. 2. eksamensbordet.
HCAnd.II.lO. en Kandidat, der just kom
fra det grønne Bord. Birkedal.0.1.192. Vor
Ungdom.1915.224. 3. spillebordet, (de) flok-
kedes . . omkring det grønne Bord, for i

det tillokkende Lykkespil at søge en glim-
rende Fremtid. CBernh.lI.65. PalM.IL.II.
422. jf.: ved Laan paa Aager (søger de)
de Skillinger tilveiebragde, der skulle

30 offres paa det grønne Teppe. CHHolten.
0.201. den grønne frø, se I. Frø. grøn
ost, om en krydret alpeost af grøn farve
(se ogs. ndf sp. 270^^). jf. VareL.^586. grøn
cinnober, stær, sæbe, te, grøntguld,
voks ofl., se Cinnober osv. grøn (som)
galde, se I. Galde I.1-2. grønne øjne,
(1. br.) som udtr. for skinsyge (jf. grønøjet
slutn.), ondskab olgn. Jeg var ikke vant
til en saa god Behandling (o: at blive

40 kysset af en gift kone)j men fandt den ret
behagelig, og lod Manden om at sætte
grønne Øjne op.Schand.O.II.264. hun (saa)
paa mig med Øjne, der var helt grønne af

lutter Ondsksib. GyrLemche.SJ.105. talem.:

alverden gaar omkring i en grøn kase-
king, se Kaseking. 1.3) om farve, som blod-

underløben hud kan have (jf. III. blaa 2.i,

II. brun 2.1 slutn.). min Ryg viser guule,
blaae, og grønne Stræger. Holb.LSk.\IL2.

50 Han slog ham guul og grøn. VSO. D&H.
1.303. 1.4) om hudfarve, der virker grønlig

p. gr. af stærk bleghed, især fremkaldt af
ildebefindende, daarligt humør olgn. *grøn
af Svir. JVJens.Di.37. Han lod til at tage
den inderligste Del i Stykkets Skæbne.
Han var grøn i Ansigtet af Sindsbevæ-
gelse. PoZ.*ViiP^^.5.s;).^. flere af passage-
rerne var temmelig grønne i ansigtet af

søsyge
i

i udtr. for ærgrelse (sjældnere mis-
dOundelse, jf. gul), især i forb. ærgre sig

(gul og) grøn. 'lad kun hele flokken
ærgre sig grøn. Hostr.SD.1. 199. Brandes.
F.196. Modpartiet ærgrede sig gule og
grønne. EmilRasm.DL.45. til B.s Fryd og
Henriks grønneste Misundelse. CEiv.LD.
148. Genboen . . ligger med hele Over-
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kroppen ud ad Vinduet af lutter grøn Mis-
undelse. NatTid}'lzl921.Aft5.sp.2. (hun)
havde den Fornøjelse at se sine Veninder
grønne og gule af Misundelse. BTM/sl924.
5.sp.2. t.5) (især IQ) om farvesymbolik. At
det Grønne skal betyde Haabet, synes
begrundet i Foraarets lovende Grønt. Ørs^.

111.186. grønt er Vandet, det dannende
Princip, Haabet. Bagger.I.121. Det grønne
UsLSih. Drachm.(bogtitel.l903). *selv i den
stenede Storstad

|
kan man godt holde

Livsmodet grønt. Rørd.GK.^1.3. jf.: *Af
Haabets grønne Mai jeg vil

| Min Pindse-
Løvsal hygge. Boi/e.ADJI.47.

2) (uden for tilfælde, der ogs. kan opfattes

som bet. l.i, nu især fagl.) om plante(del),

dels: som endnu indeholder saft (ikke

er vissen, tør osv.), dels: som endnu ikke er

moden. Jakob tog sig Kjeppe af grønt
Poppeltræ (Buhl: friske Grene af Hvid-
poplerj. lMos.30.37. Man plukker Stikkels-

bærrene medens de ere grønne (o: umodne).
OeconH.(1784).I.290. alle Slags Kornsæd,
saavel den grønne som den modne. Kiel-

sen.Naturhist.II.(1809).341. Grønt Brænde,
(som) ikke godt kan brænde. VSO. MO.
en Sæk Korn, der laa henslængt ved Si-

den af det øvrige saakaldte „grønne (o:

utørrede) Malt". Holm Hansen. KarenHav.
(1887).80. SaUX.318. f grøn Møg (o: grøn-
gødning). Cit. ca.l775.(SvendbAmt. 1919. 77).
adv.: en ikke ubetydelig Mængde Vikker
(dyrkes) til at fodre grønt med paa Stald.

JPaludan.Møen.II. (1824).215 (jf Grønfo-
derj. II

(poet.) billedl. *Er selv engang jeg
kun et Navn, en Bog,

|

gid da en Kvinde
ung og længselsskøn

|
en Strofe finde,

som endnu er grøn.SMich.RF.76. || ordspr.

og talem. (nu næppe br. i rigsspr.). fortære
sit korn grønt, opbruge sine indtægter
forud (jf. fr. manger son blé en vert^.

Rahb.Fort.I.87.402. (endnu) have grønt
malt paa loftet, (endnu) være i en til-

stand, hvor der er mulighed for uheld, ulykke;
spec. (jf. bet. 3.ij om den, hvis børn ikke er

voksne. Mau.1.364. Moth.G294. VSO. „Han
skulde ikke sige noget om andres Børn,
han har grøn Malt paa sit eget Loft",

d. V. s. hans Børn er heller ikke fejlfri.

AarbFrborg.1920.89. vrid vidjen, mens
den er grøn, tag fat paa tingen i tide;

vel spec. (jf. bet. 3) om rettidig opdragelse

af børn. Mau.l0667(jf bøje sp.258^^). Moth.
G294. Halleby.240.

3) (overf. brug af bet. 2) som befinder sig

paa et tidligt, uafsluttet standpunkt
af sin udvikling. 3.1) (især nedsæt.) som
(ved iver, frisklied, paagaaenhed ell. (især)

ved mangel paa modenhed, erfaring og ud-
vikling) bærer stærkt præg af ungdom;
ungdommelig; purung. \\ om person,

(jeg) maatte med Undseelse høre, at ieg
var grøn og raae. Æreboe.83. KomGrønneg.
11.312. Lad den grønne Ungdom kun for-

lyste sig. VSO. Tøsen skulde have været
klogere, end at lægge sig efter saadan en

grøn Dreng. Blich. (1833). 1. 227. *Hvad
bryder jeg mig om den grønne Tøsl Hrz.
XIII.17. „Er han ikke en Laban?" „Jo,
han er noget grøn." Goldschm.IV.18. (I
har grinet) mere end én Gang af Jeres
Moder, naar jeg ikke talte ottograpisk —
I grønne Unger, som I var. Schand.AE.140.
AndNx.DM.UI.75. jf.: *nu, ved TredVe,
graaner mine Haar . .

| Stort grønnere
10 er Hjærtet ikke. Drachm.DJ.1.84. talem.:

grøn om hagen, næsen (nu næppebr.:
om munden (VSO.), om næbbet (Cit.

1717.(NkS4^820.70)), bag øret (PAHeib.
Sk.IV.203. Gadeordb.^)) (ænyd. grøn om
hagen; nogle af udtr. vist delvis m. grund-
bet.: nylig udruget (om fugleunge), se Grøn-
skolling; nedsæt.) meget ungdommelig, umo-
den og uerfaren. Han er for grøn om
Næsen. Høysg.S.291. Biehl.DQ.rV.49. Der-

20 som der var Tale om 10 Rigsdaler, vilde
Faderen sige: nei, min Dreng, det kan
man ikke lade Dig raade over, dertil er
Du for grøn om Næsen. Kierk.XIV.257.
Sancho er endnu for grøn om Hagen;
han kan give lidt Stunder, saa sanker han
ved Aarene meere Erfarenhed. ^te/iZ.^Q.

III.24. Grundtv.Saxo.1.26. Bagger.11.462.

II
om tanker, udtalelser, handlinger olgn.

„kom lad mig . . kysse dig." — „Fy Mon-
so sieuri det er noget grønt." Holb.Vgs.(1731).

III.5. Skiønt vore Hoveder ere graa, ere
vore Tanker og Hensigter dog grønne.
Lodde.NT.143. Vi kan godt lide . . hans
unge, grønne, glade Sind. FruHeib.B.II.
274. (bogen) var meget ung, lidt grøn om
man vil. Ipsen.LP.132. || om tidsrum. Han
er endnu i den grønne Alder. VSO. deres
grønneste Barndom. CMøll.M.III.53. jf.:
dette Digt fra hans egen grønne Vaar.

40 Drachm.EO.94. isæriforb. ('min osv.) grøn-
ne ungdom, min tidligste, pure ungdom,
(mine forældre) har udi den grønne Ung-
dom ladet mig lære de Ting, hvorved
jeg kand fortiene mit Brød. Holb.LSk.1.5.
en theologisk Kandidat, som gjorde Kur
til mig i min grønne Ungdom. Schand.TF.
11.358. Hvad-vi-vil-Kvindetypen fra vor
grønneste Ungdom. PoV^hl919.6.sp.4.

\\

(1. br.) som paa et bestemt omraade mangler
50 erfaring; uprøvet. *I sejge Bønder,

|
som

staar saa støt og fast i Thingets Sal |
og

ler ad hver politisk grøn Begynder.
Drachm.DS.25. Grønne nybyggere, som
vi, har . . ikke synderlig valg med hensyn
til maden. De derovre.(1912).71. 3.2) om æl-

ling (gæsling): endnu ikke fuldt [udviklet;

dels (jæg.) om vildællinger: Bogan.il.7. Na-
turensV.191 6.258. dels (fagl.) om tamt fjer-

kræ: da de som smaa „grønne" Gæslinger
60 løb muntert ud og ind. Pont.K.55. SaUX.

515. 3.3) om vare : som endnu ikke er blevet

underkastet afsluttende behandling, men be-

finder sig paa et ufærdigt stade. Grønt
Flesk, o: som ikke er saltet nok (jf. grøn-
szHet).VSO. nu kun (uden for talem. fagl.)

i forb. grøn ost, frisk, ulagret ost (jf. ovf.
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8p.268^^), VSO. talem.: maanen er (gjort) af

(en) grøn ost, brugt som eks. paa en urime-

lig og latterlig paastand, (han er saa) let

troende, saa at man kand bilde ham ind

at Maanen er af grøn Ost. nolb.UEH.III.2.
sa.Er.IV.2. LTid.1744.734. der er lige saa

meget om hendes Fortryllelse, som at

Maanen er en grøn Ost. Biehl.DQ.IV.8.

Thiele.III.23. Arlaud.155.

4) som virker tiltalende, indsmig-
rende; behagelig. || („(fra) Ringsted . .

Men ogsaa temmelig alm. hos den kbhvn-
ske Almue." Levin.; nu næppe br. i rigsspr.)

om udtryksmaade. Han talte saa grønt for

hende. De talte rigtig grønt med hinanden.
Man skal ikke føie Børn fordi de tale

grønt. Levin. jf. : Lad kuns ham raåe, hånd
skal nok giøred grøndt (vel: gøre det paa
en indsmigrende, „fin" maade). KomGrønneg.
111.203. ||

talem. gøre sine hoser (dial.

hæle. Feilb.) grønne (hos en) (jf. sv. gora
sig gron, ty. einem griin sein; sml. ænyd.
gøre ens hoser grønne, skaffe en yndest

(Bording.11.45) samt: *Der er brudgomen
i hoser grøn I TobiæKomedie.(udg.l887).28

;

jf. ogs. Frier-ben, -fod, -sko, -støvle) ind-

smigre sig hos en ved høflighed, galanteri,

tjenstvillighed osv. (jf. u. Grønhed, grønne
1). Moth.G345.H268. han maatte see til

at giøre sine Hoser grønne hos Frode,
ved en eller anden besynderlig Tjeneste.

Grundtv.Saxo.L288. FalM.IL. 1.282. jf.:
*Maaske min Sang og mit Strengespil

|

kan gjøre mig grønne Hoser. Ploug.I.189.

t Giøre sine gule Hoser grønne. vAph.
(1764).294. ofte om erotisk tilnærmelse: *En
Frier maae, saa got han kan,

|
See til at

giøre sine Hoser grønne. Bagges. V. 206.

en Jette, som gierne vilde giøre sine Ho-
ser grønne hos Prindsessen. Grundtv.Saxo.
IL98. *for den Skjønne

I
Han gjorde sine

Frierhoser grønne. PalM.V. 72. Marie Kok-
kepige . . Det er hende, som Rasmus
Staldkarl gjør sine Hoser grønne hos.

Schand.UM.392. jf.: Storfyrstinden fandt
ikke Prinsen . . efter sin Smag, og han
havde saaledes forgjæves trukket grønne
Hoser p&si. DagbV/9l872.3.sp.3. *(han fik)

Lov at kysse Dronningkjolen; |
hvorefter

han, med sine Hoser grønne,
|
tog Afsked.

Drachm.DJ.11.170. ('sidde osv.) ved ens
grønne side {jf. ty. sich an jemandes
griine seite setzen) (sidde) hos en (egl: en
venligsindet person). *(jeg) sprang af Sen-
gen, hvor jeg laae | Ved hendes grønne
Side. Wadsk.B.Cl^. „Peder skal sidde paa
Skamlen ved min grønne Side," sa' K^e-
sten.Aakj.YF.32. *Fatter . . | og den ra-

ske Madam ved hans grønne Side. SMich.
D.87. (\\gge osv.) paa sit grønne øre,
ligge behageligt, % en magelig stilling; især:
ligge i dyb, tryg søvn. *End laa vor Peder
Paars og sov paa grønne Øre. Holb.Paars.
112. jeg (begav) mig til Sengs, og der
paa mit grønne Øre erindrede mig ald
den Fornøyelse, mig var vederfaret. Kom

Grønneg. y.137. (at) ligge paa sit grønne
Øre, som om der var Fred og ingen Fare.
Grundtv.Saxo.L.73. Naar Fru K. sov paa
sit grønne Øre, listede hendes Tjeneste-
pige sig paa Hosesokker . . ned ad Trap-
pen. /SeAand.iS^.i55. Een efter een vendte
de sig nu om paa det grønne Øre . . for
at sove. Pont.LIt.120.
g:ran-, i ssgr. ['gron-] (jf. dog u. Grøn-

10 -kaal, -langkaal, -ært) af grøn, især i bet.

1.1 og 1.2; om vekslen nå. grøn- og grønt-
se Grønt-, -aare, en. (zool., 1. br.) sommer-
fuglen rapshvidsværmer, Pieris napi L. (hvis

vinger har sortegrønne linierpaa undersiden).
Sommerfugle.28. -afg^rede, en. (landbr.)

afgrøde, som høstes i grøn tilstand. MøllH.
L.456. Hag.IL.90. -ager, en. (landbr., nu
især dial.) græsbevokset ager; især: ager,

der i længere tid har henligget ubearbejdet

20 og derfor er dækket m. grønsvær. Moth.G295.
VSO. MO. flytte Studene fra Kjæret op
paa Grønagrene. Aakj.VF.109. -agtig:,
adj. som falder i det grønne. 3Mos.l3.49.
store grønagtige . . Salamandere. LTid.
1747.327. Hænderne og Ansigtet (var) be-
dækket med en grønagtig Skorpe, der
temmelig bestemt antydede, at han af

Profession var Kobbersmed. Goldschm.II.
26. -alg^e, en. ^ alge af gruppen Chloro-

30 phyceæ. Warm.Bot.lO. KoldRo.Sporepl.57 .

t -aske, en. (mineral.) kobberlasur af
grønlig farve (jf. Blaaaske^. vAph.Nath.I.
349. -bad, et. (farv.) opløming (se I. Bad
2.1 slutn.), bl. a. indeholdende spanskgrønt,
som anvendes ved farvning af visse skind-

sorter. Green.UB.248. -ben, en. \. hvid-

klire, Totanus glottis L. (jf. Glutsneppe^.
BøvP.L650. SaUXLV.137. -benet, adj.

vist kun (zool.) i fuglenavne som grønbe-
40 net klire, d. s. s. Grønben (Kjærbøll.529),

grønbenet rørhøne (Sal.XV.425) ell.

vandhøne (Kjærbøll.554), Gallinula chlo-

ropus L. -blaa, adj. (1. br.) af en blaa

farve, der falder i det grønne (jf. blaagrøn j.

den grønblaa Himmel. Pont. LP. VII. 46.

Sal.YL355. -blakket, adj. (1. br.; jf.
blakket 1^. (gadekærets) grønblakkede Vand.
Schand.TF.1.3. -blind, adj. (med.) som
mangler evnen til at opfatte grønne farver

50 (deuteranop; jf. farve-, rødblind/ MTscher-
ning.Oftalmologi.(1918).48. jf. Grønblind-
hed. Pawwm.^Oi. -blyerts, en. (mineral.)

mineral, der bl. a. indeholder bly og klor

(pyromorfit). Sal.I.950. -blymalm, en.

(mineral.) d. s. SaVX.284. -bod, en. se

Grøntbod. -bog, en. (polit.) især om sam-
ling af aktstykker (i grønt omslag), der of-
fentliggøres af den italienske regering (jf.

Blaabog;. Sal.VIII.29. -brak, en. (land-

60 br.) brak (II.l), hvorved der tages en afgrøde

m. kort voksetid af det paagældende areal;

benyttet brak. OrdbS. -Droget, adj. vist

kun (zool.) i dyrenavnet den grønbro-
gede tudse, Bufo variabilis Pall. Frem.
DN.557. BøvP.1.627. -brun, adj. (1. br.)

af en brun farve, der falder i det grønne.
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en grønbrun Dyffels Frakke. Schand.SF.
251. hans grønbrune Q\nQ.sa.SB.lll. -cel-
le, en. fforeslaaet af Raunkiær 1893, se

BotTidsskr.XIX.x; jf. -korn, -væv; bot)
celle, der indeholder (meget) hladgrønt. Warm.
BoU38. SaUX.284. -cinnober, en, et.

(fagl) d. s. s. grøn cinnober (se I. Cinno-
beri;. OpfB}VIA61. -drue, en. [2.] (nu
7iæppe hr.) umoden drue, især m. h. t. dens
anvendelse til fremstilling af en slags vin-
most. vAph.(1772).IL603. jf. sa.Naih.IIL
167. sml: Af de umodne Druer tilbereder
man . . et Slags Viinmost, Grøndrue-
saft. Fimke.(1801).IL59.
grene, v. se grønne.
rran-el, en. ^ Alnus viridis DC. Danm

Bavebr.764. -foder, et.(ogs.Grøni:Drachm.
T.103. JakKnu.GP.8o. LandbO. 11.444).
(især landbr.; jf. fodre grønt u. grøn 2) af-
grøde, der i umoden, grøn tilstand anvendes
som foderstof (især til staldfodring). MB,.
1848.263. *Det dejligste Grønfo'er fik jeg
(o: et æsel) om Panden,

|
men det var

for Øjet og ikke for Tanden. Rich.1.95.

(marehalmen) kunde slaaes til Grønfoder.
Andres.Klitf.167. JakKnu.GP.189. jf.: clas-

sisk Dannelse, hvilken dog altid bliver
Kjernefoder for Sjelen, denne ganske an-
derledes tjenlig end Grønfoder og Pro-
jektmageres Besvarelser af det Spørgs-
maal: hvad det er Tiden fordrer. Kierk.
VI. 98. -fare, en. (landbr.) fure, pløjet

i jord , der er dækket m. grøn plantevækst.

den nedpløjede Grønfure. MøllH.I.202.
LandbO.1.368. \\ saa i (MDL.) ell. paa
grønfuren, besaa en tidligere græsmark
efter een pløjning (hvorved grønsværen alt-

saa kun er blevet vendt). MøllH.II.465. jf.
(dial.) Grønfurebyg, byg, der er saaet

paa den nævnte maade. Feilb. -g^aard, en.

se Grønnegaard. -^raa, adj. (1. br.) af en
graa farve, som falder i det grønne (jf.
graagrønj. den grøngraa Marhalm. Tolderl.

F.Ilt.185. SVlI, adj. af en gul farve, som
falder i det grønne (jf. gulgrøn^. vAph.
(1759). CFrim.Poet.6. Øinene, der ikke
vare . . større end Kattens, og af samme
grøngule Farve. Blich.(1833).8uppl.7. Og
jeg saa, og se en grøngul (1819: blegguulj
Hest, og han, som sad paa den, hans
Navn var Bøden. Aab. 6. 8 (1907). -sad-
ning:, en. [2] (landbr.) 1) (1. br.) nedpløj-

ning ell. nedgravning (paa voksestedet) af
en afgrøde, der endnu er i grøn, umoden
tilstand, og som skal tjene til jordens for-
bedring (jf. -gødskning^. IIavebrL.^325. 2)
konkr., om den saaledes anvendte afgrøde

(jf. grøn møg u. grøn 2). Lupiner, der .

.

benyttes som Grøngødning i jydske Hede-
egne. i^rem./)^.^6i. SaUX.527. -gedsk-
ning, en. [2] (landbr.) d. s. s. -gødning 1.

LandmB.I.502. SaUX.528. CP -hed, en.
især: 1) til grøn 1. 1.l) til grønl.i: farven
hos (friske, levende) planter ell. plantedele;
ogs. mere konkr., om selve det grønne løv

osv. *Laurbær-Blade ved sin Grønhed altid

\Av7QT.Falst.Ovid.51. Goldschm.yi.79 (se I.

Bronze 3j. *med dunkel Grønhed | Stige
de stolte ¥\é{åQ.Becke.BD.82. 1.2) <iZ grøn
1.2. Saa maatte jeg sige hende, om hendes
Slør i Grønhed nogenlunde lignede Klin-
teblomstens grønne Blade. Sibb. 11.290.
*Smaragdens douce Grønhed. Drachm.DJ.
11.237.

II
om (farve, der skyldes) grøn skim-

mel olgn. (jf. u. grøn sp.267^'^). Beenrade
10 af Hvalrosser og lisbjørne laae der . . med
muggen Grønhed.HCAnd. V.190. Alle Grav-
stene vare halv overtrukne med en fugtig
Grønhed. smst.IV.136. 2) til grøn 3: ung-
dommelig friskhed; ungdommelighed. *en
ebraisk Skiønhed,

| Hvis Øines muntre
Glands og Ungdoms ferske Grønhed . .

|

Har de Ulykker voldt. Wess.242. *Ei jeg
ser paa mandig Skjønhed . . | Heller ei

paa Ungdoms Grønhed,
| Naar jeg (o: en

20 kvinde) fæster mig en ny. PFaber. Vy.98.
*end du står i ungdoms grønhed,

|
men

det grønne visner \et.Hostr.SD.I.38. || ofte
lidt nedsæt.: umodenhed. Ilørup.1.59. Rek-
torer, der havde en egen Morskab ved
at drille Grønheden af deres Disciple.
VilhAnd.PMil.IL224. 3) (spøg., nu næppe
br.) til grøn 4, i talem. opnaa hosernes
grønhed (efter OehlXllI.lO), gøre sine

hoser grønne, dette er et gammelt Alter,
30 som jeg har opdaget . . Derved vil Ho-

sernes Grønhed opnaaes hos den naadige
Herre. Oehl.XIII.lO. RudBay.EP.II.135.
Mau. 1.364. -holt, et. (nu næppe br.)

mørkegrønt ved af en vestindisk buskvækst

(jf. -ved). vAph.Nath.IIL167. -hus, et.

(fra eng. greenhouse; gart., nu næppe br.)

væksthus med vintertemperatur; koldhus.

Schouw. Den bot. HavesPlanter. (1847). n. jf.
DanmIIavebr.67. -hvid, adj. (1. br.) af en

40 hvid farve, som falder i det grønne (jf.
hvidgrøn^. Hylden (dryssede) et Par grøn-
hvide Blomsterblade ned. Høm. HT. 35.

-hej, en. (sj. Grønne-. Grundtv.PS.IV.2).
(uden for stednavne især poet. ell. dial.)

græsklædt høj (jf. Græshøj j. *gjærne med
Slette og Grønhøj i Nord

|
Vi Danne-

mænd tage til Takke. Grundtv.PS.V.63.
Bredbjærg Grønhøi.JPJac.II.318. VilhAnd.
N.104. om gravhøj ell. -tue: MDL. *Han

50 vil kun se, hvor Kilden var,
|
Og Grønne-

højen (o: Thyras høj i Jelling) maale.
Grundtv.PS.IV.2. Feilb. -hostet, part.

adj. [2] (landbr.) om afgrøde: høstet i grøn,

umoden tilstand, grønhøstet Blandsæd.
LandmB.1.232. Sal.XIV.612. -irisk, en.

'^ finke m. grønlige og gule farver, Ligu-
rinus chloris L. (jf. Brunirisk/ Kjærbøll.360.

SaUX.287. -jord, en. \) græsbevoksetjord;
spec. (landbr.) om fleraarig græsmark, der

60 ikke mere skal anvendes til græsning, men
lægges brak ell. tilsaas (jf. -agerj. Om Efter-

aaret pløies Grønjorden saa tidligt som
muligt. Olufs. NyOec. 1.66. *Grønjordens
haarde Skorper er ej lette |

at gjennem-
skjære, skal de dygtigt vendes. Rich.II.

368. MøllH.II.467. Det Stykke vilde han

VII. Rentrykt e/u 1924 18
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ha til at lægge ud i Grønjord. Gravl.E.117.

hertil Grønjords-afgrøde, -pløjning, -sæd, se

LandhOJIAåOf. ||
(poet.) i videre anv., om

landomraade m. grøn plantevækst, træer osv.

*Troer Du, at Dronningen (o: som er sun-

ket ned til havets bund) sin Grønjord glemte.
Bagger.llAW. 2) (fagl.) jordagtigt, grønt

mineral, der anvendes som farvestof (cela-

donit). vAph.Nath.III.168. IIavebrL.^325.

-jæmsten, en. (mineral.) brungrønt mi- lo

neral, som bl. a. indeholder jærn og fosfor

(dufrenit). SaUVI.498. -kaal, en. ['grpn-

ell. (især prov., ry.) 'gron'-] fit. (især dial.)

d. 8. (Brøchner.Br.108. Aakj.FJ.189). (æda.

grøn kal (Harp.Kr.32); jf. grøn kaal u.

grøn l.i) 1) Sj» bladkaal med mørkegrønne,
krusede blade, Brassica oleracea acephala
DC. JTusch.40. vAph.Nath.IV.200. *en
Hare . . aad hans Smule Grønkaal bort.

HCAnd.X.430. Luften stod som en flim- 20

rende Em over Grønkaalene. Aakj.FJ.189.

jf: Overlærer T. havde sagt, at É.'s Væg-
ge var fulde af Grønkaal og Spinat (0:

malerier med stærkt grønne farver). Schand.
BS.362. 2) ret, tillavet af grønkaal (1) (jf.
Grønlangkaalj; nu især: suppe, som regel

kogt paa salt flæsk, tilsat fint hakkede grøn-
kaalsblade; søbekaal. Mangor. Kogeb. 132.
FrkJ.Kogeb.95. -kjole, en. (nu næppe br.)

om en person (jæger) i grøn uniform. Blich. 30

(1920).X.62. O 'Uædt, part. adj. \) iført

grøn dragt. Moth.G295. MO. en grønklædt
Kvinde. D&H. 2) overf.: dækket med grøn
plantevækst, den grøn-klædte Bam. Lodde.
NT.7. *Bag grønklædte Bakke der ligger
et Huus. Oehl.XXIV.4. *den grønklædte
Jord. Winth.YI.39. Tandr.K.62. -kløTer,
en. (landbr.) kløver, der bruges som foder i

grøn tilstand. LandmB.1.478. -kone, en. se

Grøntkone. -korn, et. (foreslaaet afRaun- 40

kiær 1893, se BotTidsskr.XIX.x; jf. -celle,

-væv; bot.) kornagtigt bladgrøntlegeme.Warm.
Bot.142. Børup.HK.76. -kuling:, en. [2]

(landbr.) fremgangsmaade til opbevaring af
grønfoder, hvorved dette i frisk, utørret til-

stand underkastes et stærkt tryk i en kule,

stak ell. beholder (silo), hvilket forebygger
luftens adgang og derved hindrer forraad-
nelse. Sal.XIV.612. Aller.II.587. -knr, en.
(ogs. Grønt; SaUX.318). (foræld.) kurmetode, 50

bestaaende i nydelse (om foraaret) af saft,

presset af forsk, unge plantedele. D&H. jf.
(spøg.): Udenfor gaae Køerne og bruge
GTQ\\QO\n:.HCAnd.Breve.I.134.-\LJi.v»'Jkrtj
en. (nu næppe br.) om bladene af (den til

grønkur tidligere anvendte) løvetand, Leon-
todon Taraxacum L. (jf. Grønsaftstlad^.
JTusch.313. -laden, adj. (nu 1. br.) af en
farve, som falder i det grønne. vAph.(1759).
Solstraalerne (spiller) paa det grønladne 60

Vand. Molb.LB.254.
Oron-land, et. t) (dial.) græsbevokset

jordomraade; især: jord, der i længere tid

har henligget ubearbejdet og derfor er dækket
m. grønsvær (jf -ager, -jord 1). Moth.G295.
VSO. MDL. Feilb. 2) som propr. 2.1) navn

paa forsk, ubebyggede ell. først i nyere tid

bebyggede pladser i udkanten af forsk, køb-

stæder. HMaithiess.Gader.20. om en (nu for-
svunden) plads ved citadellet i Kbh.: Est du
en honnet Cavalier, saa møder du migKlok-
ken 8 . . paa Grønland. Holb.Vgs.(1731).IIL
1. MB.i774.5e3. den sidste af Kiøbenhavns
Bastioner fører endnu Navnet Grønland.
Werl.Holb.^26. jf Trap.I2.320. 2.2) {oldn,

Grænland, først brugt ca. 985 af Erik den
røde for at betegne landet som frugtbart og
lokke nybyggere til) om den af eskimoer be-

boede store arktiske ved Nordamerikas nord-
kyst. Moth.Conv.G159. VSO. SaUX.287,
C^ranlands-, i ssgr. til Grønland 2.2.

-due, en. \ søkonge, Mergulus alle L,
Kjærbøll.7.38. aaU1.517. -farer, en. person
ell. skib, der sejler ell. har sejlet paa Grøn-
land. Kongen (lod) een af sine bevæbnede
Jagter . . gaae til Spitzbergen . . for at

geleyde de didhen seylende Kiøbenhafn-
ske Grønlands-Fahrer. Slange. ChrlV. 749,

*Det første Handels-Skib bygt til en Grøn-
lands-Fahrer. ChrFlensb.DM.IL165. VSO.
n.39. MO.L471. Bra7ides.L13 (se u.F&rer
2). -hval, en. (zool.) bardehvalen Balæna
mysticetus; nordhval. ZoolDan.I.250. BøvP,
1.158. greniands(k, adj. ['grouilan's^]

{oldn. grænlenzkr) adj. til Grønland 2.2

(og Grønlænder/ vore Grønlandske Colo-
nier. Holb. Ep. IV. 176. Det Grønlandske
Sprog. VSO. de grønlandske (eskimoer).

Grønlands hist. Mindesmærker. I. (1838). ix*

(den) grønlandske Salmebog. Bang. Udv.6,
Den grønian dske Slædehund. Sal.IX.118.

II
som subst, om sproget. Bask.NSO.75. 100

Timer i Grønlsmåsk. PHSørensen, (bogtitel.

1900). Oranlands-stik, et. ^ en slags

stik (knude), hvormed to varp kan forenes.

Funch.MarO.1.66. Scheller.MarO. -sæl, en.
(zool.) svartside, Phoca grænlandica. BøvP.
1.137. Sal.XVII.33.
Gron-langkaal, en. [gron'lariC')|kå-'q

ret, bestaaende af finthakket, stuvet grønkaal.
Grønlangkaal var en ældgammel Jule-
spise. TroeZsL.FI/.^7. NansJD.162. FrkJ.
Kogeb.167. løjer og (grøn)langkaal, se

Løjer.
Il

(nedsæt., 1. br.) billedl., om lang-

trukken, kedelig (og umoden) fremstilling.

Denne hele moralistiske Grønlangkaal
skulde vi . . gjerne undlade nølere at ana-
lysere. Kierk.Xin.25.
grenlig:, adj. ['gronli] (æda. grønlyk

(Harp.Kr.l92); „endnu ikke i Talespr."

Levin.; nu atm.) af en farve, som falder
i det grønne (jf. grøn-agtig, -laden^.

*en duftende guul Melon med grønlige
Striber. Riber.II.83. Skoven . . spejlede
sig i det klare, grønlige Vand. Goldschm.
(1908).III.215. Maanens Skær ligger grøn-
ligt over det snedækte Landskab. Drachm.
VS.187.

li
hertil CP grønlig-graa, -gul (OeU.

F.119), -klar, -sort ofi.

Oran-lys, et. (sj., jf. Blaalys 2 slutn.)

fyrværkeri ell. illumination m. grønt lys.

Veninderne havde Fyrværkeri med, og
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de satte Blaalys og Grønlys i alle Buske.
Bang.EH.lo9.
Orenlæncler, en. ['gron,læn'9r] flt

-e ell. f d. s. person (især: af eskimoisk op-
rindelse) fra Grønland (2.2). de vilde
Grønlændere (havde ikke) allermindste Idée
om et Guddommeligt Væsen. Holb.Ep.I.
279. De Grønlænder, som have været i

Danmark. JSneed.(Rahb.LB.L365). Basth.
Kundskab om Mennesket.Il.(180S).227 (se u.

Eskimo \). Det gaar ham som Grønlæn-
deren, der ej kan faa sin Føde ned, uden
at den først er sølet i Tran. PMøllJ.360.
BiogrLex.XIV.126.Grø-Mklænder'inde,
en. kvindelig grønlænder. Prahl.ST.II.76. en
lodden og hæslig Grønlænderinde. Ew.
(1914). III. lis. WDreyer. Den hvide Races
Sejrsgang.II.(1910).491.

€rren-malt, et. [2] (bryg.) malt, hvis

spiring er afsluttet, men som endnu ikke er

blevet tørret. OpfB.' VI. 144. Sal. XII. 282.
jf.Moth.G297. -moden, adj. [2] (jf. gul-
moden; landbr.) om korn: hvis udvikling
er saa vidt fremskreden, at kernen er næsten
fuldt udviklet, medens planten dog endnu
som helhed er grøn. LandbO.III.582. jf.:
(paa) Grønmodenhedsstadiet (er) Total-
indtrykket af Plantebestanden . . grønt.
Straaene ere gule forneden, grønne for-
oven. LandmB.III.56.
grenite, v. [>grona] (f grøne. LTid.

1727.279). -ede ell.'i -te (Helt. Poet. 171.
Oehl.L.II.99). vbs. (1. br.) -mg (se u. bet. 4r).

{ænyd. gjøn(n)e, ^røn(n)es, oldn. græna(sk);
afl. af grøn fl, især l.ij)

1) (især poet.) trans.: gøre grøn; især:
bringe plante(dele), løv osv. til at udfolde sig.

*(grave) som Foraarssolen grønner. PZow^.
1.132. Rich.III.234. Det sidste Par Dage
har grønnet Bøgen. ^o^an.JI.^. Stuck.SD.
14. billedl.: *Solen grønner

| de gamle
Sind. NatTid.^y2l921.Aft.3.sp.2. (jf.u. grøn
4; sj.:) *Jojo I fine Pak, I vilde nok

|

hos Kongen gierne grønne Eders Hoser.
Rich.II.316.

2) (poet.) refl.: blive grøn. *naar sig
Skoven grønner. Oehl.L.1.274. *(humleran-
ken) grønned sig med Linden. Rich.DM.l.
*Nu blinker alle Sunde,

|
nu grønner sig

hver Yang. Stuck.S.26. billedl.: (moderen
til barnet:) *Mit Løv, mit lille Træ,

|
grøn

dig, gro i mit LælJVJens.CT.342. om
haabet (jf. grøn 1.5^: *I de friske Skud
vort Haab sig grønner. IICAnd.X.535.

3) (især ^)) pass.: blive grøn. 3,\) i egl.

bet., især m. h. t. planter, der udfolder friskt

løv, skyder nye skud osv. *du deilige Vaarl .

.

I
Da Markerne grønnes, da Træerne knop-

pes. i2eew6.J.57. Naar (ananasplanten) be-
gynder at grønnes, breeder den sig ud,
som Sempervivum.P/^M^.DP. iii5. *Tiit

grønnes jo en Eeg, som Torden slaget
har. Falst.0vid.104. *Nu grønnes de Vange,
[
Du gule forlod. Grundtv.FA.4. Det var

i den Tid, da Skoven grønnedes. MO.
Lad os gaae ud paa Kirkegaarden . . jeg

har Grave nok at tænke paa, skjøndt in-

gen af dem grønnes derude. Bergs.PP.453.
*Her grønnes ingen Grene.

|
Som Graad

er Havet salt. JVJens.C.174. det grønnes,
naturen ifører sig sin grønne (foraars)dragt

(jf det sp.69r^ ). *Morgen i Mai naar det
grønnes. Grundtv.SS.1.638.

||
(sj.) om farve,

der skyldes grøn skimmel olgn. (jf. u. grøn
sp.267^^). *Hakon ligger i Mulde,

|
Snart

10 grønnes hans Been af Kulde. PMøll.ES.1.
188.

II
billedl. de Ugudelige grønnes som

en \5rt. Ps.92.8. *Lad Jesu Ager grønnes
sm\ikt\ Boye. AD. III. 125. *Vi (o: studen-
terne) er den Stamme, som evigt skal
staael

|
Vi ere Værn om den helligste

Have . .
I
Haven vil trives og evigt vil

Stammen
|
Herligen grønnes. Winth.1.2.

Livet kan grønnes og blomstre ogsaa paa
et skummelt Kvistkammer. Pont. LP. VII.

20 50. om haabet (jf. grøn 1.5J ; *Jeg veed,
hvor Haabet grønnes da,

|
Naar Alting

falmer her. Boye. AD. 1. 89. sml. 1. 36 ndf.:
*I Norden her hos os hans Laurbær-Blade
grønnes.Lucopp.(Falst.Ovid.a8 *-). 3.2) (overf,
nu næppe br.) være i trivsel, (blomstrende)
udvikling; udfolde sig; ogs.: holde sig livs-

kraftig; spec. om hvad der holder sig i frisk
erindring, et hierte, som grønnes med
lystighed (1871: der er i sin Kraft). Sir.

30 13.31(Chr.VI). Jeg Nebucadnezar, jeg var
rolig i mit huus, og grønnendes (1871:
livsfriskj i mit paWads. Dan.4.4(Chr.VI).
*eders onde Drift begynder nu at grøn-
nes. Reynike Fosz.(1747). 150. den salige
Afdødes Dyd, Lærdom og Ære . . vilde
leve og grønnes bestandig, all Misundelse
og Fortrædelighed uagtet. LTid.1750.336.
der grønnes, der blomstre, der foreviges
deres Navn og deres Ære.Vogelius.(SkVid.

40 VIIL97).
4) (sj. undt. som vbs. og i part. (der ogs.

kan opfattes som hørende til bet. 3 og 2);
især GJj intr.: blive grøn; især om plante-

dele. *hvert et Træ der stod og grønte
runden om. IIelt.Poet.171. Halmen . . bliver
liggende (paa bedet) for at holde Frøet
varmt, at det kommer til at grøne.LTid.
1727.279. *Løvet, der paa Bøgen grønner.
PMøll.I.109. Det brune Klæde om hans

50 skønne Skuldre var grønnet som af Aare-
nes Mos. SMich. Gio. 144. Græsset foran
Huset var grønnet i 'Nat BlichCl. Farbror
Frans.(l902).224. præs. part. grønnende:
de grønnende lunde. Ez. 13. 20 (Chr. VI).

*Hans Rygte gaaer over det grønnende
Land

| Og over den blaanende Bølge.
Staffeldt. 81. (hun) blomstrede fro, lig en
Rose mellem grønnende Grave. Ing.EF.I.

155. (hun) saae de brune Knopper og
60 grønnende Skud. Pont. F. 1. 23. \\ billedl.

(grev M.) værdigede disse Blade med sin

høie og milde Attention, uden hvilken de
og vist vilde visnet i deres Udspring og
aldrig have grønnet. OeconT.YIi.78. *o,

ser med Glæde
|
Grønningen (o: afløvet)

i Efteraar. Grundtv.PS. III. 515. den pro-

18^
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duktive Spire i mig . . fortæredes i sin

første Grønnen. Kierk.VII.154. *Beskeden
og tro stod han (o: Chr. IX) Vagt |

for

Genrejsningens frodige Grønning
|
efter

den blodige Brand (o: krigen i 1864). Børd.

GKM.210. Dit Øie var den varme For-
aarssol, som udklækkede . . hver grøn-
nende Følelse i mit Hjerte. Bagger.I.161.

jf. sp.278^''^-: at giøre deres Eftermæle
blant Danske Mænd altid grønnende. CP
Bothe.MQ.II.438.
Oranne-, i ssgr. ['grona-] af grøn

l(.i); jf. grøn-, grønt-, -g^aard, en. (sj.

Grøn-. HCAnd.Xl.O). anlæg m. græsplæner,
træer osv., som helt ell. delvis er omgivet af
bygninger (jf. Gaard 2.4 (og 2.2)); især om
et saadant anlæg ved et hospital, bestemt til

opholdssted i godt vejr for de oppegaaende
patienter. *Grønnegaard ved Sygehus,

|

Hvor, imellem Sand og Grus,
I
Alskens

Krøblinge sig soler. Grundtv.PS. III. 320.
Volontærerne (stod) og saa ud i Grønne-
faarden (paa Frederiks hospital)^ medens
e ventede paa Professoren til Kliniken.

Goldschm. 1. 190. en Grønnegaard, hvor
Lærred laa paa Bleg i Græsset Jørg.Liv.
V.103. den ubebyggede Del af Grunden
indesluttes og kan anlægges som Grønne-
gaard. Architekten. 1912/13. 430. -grade,
jyropr. {æda. Grønægadhe (KbhDipLI.108)
0^ grønærgath(æ) (BibeOldem.62.69.95. jf.
MKrist.Fr.48); egl. vel om lidet bebygget,

til dels græsgroet ell. af haver olgn. omgivet
gade ell. vej, jf. HMatthiess.Gader.19f.126)
spec. som navn paa en gade (fortrinsvis be-

boet af jævnere befolkningslag) i den indre
by i Kbn. (nær Kongens Nytorv). FruHeib.
EtLiv.1.6. det nys opførte Komediehus i

Lille Grønnegade. Nystrøm. (KomGrønneg.
I.iii).

I)
billedl., i forsk. udtr. og ssgr. som

betegnelse for tarvelig københavnsk sprogbrug

(jf. Gammelstrand^. Naar han . . kom hjem,
væltede Mutter en hel Spand Grønnegade
over ham. Bosenkrantz. Baldrian.(1913). 35.

et løjerligt gebrokkent Grønnegade-
dansk. ieojr;.LE.i49. ChKjeriilf.GU.15. en
dansk Borger taget lige ud af Grønne-
gadeniveauet. JVJens.M.1.76. skuespil-
leren talte et skrækkeligt grønnegade-
sprog \jf.: denne Afart af københavnsk,
man kunde kalde Grønne gade sk. ChKje-
rulf.GU.15. -h«r|, en. se Grønhøj, -kran-
se, pi. se u. grøn l.i.

Orønnelse, en. ['gronalsa] uden flt.

(dannet af grøn e/'<er Blaanelse; sj.) grøn
farvetone. Blaat i Massevis foroven og
Blaat forneden plus en hvid Strandbred
og grønne Klitter (han havde) malet det
saa ofte før, umuligt at pine noget nyt
ud af al den Blaanelse og den Grønneise.
AaIb8.FS.63. grannes, v. se grønne 8.

I. Orenninis:, en. ["groneii] flt. -er. {afl.

af grøn) græsbevokset plads; især om
aaben plads mellem træer ell. bygninger. *vi
til en Grønning kom,

| Med vort Qvæg.
Oehl.Oberon.48. (fire) med en Blomster-

rand indfattede Grønninger. Molb.Beise.I.
302. Henimod den vestlige Ende af Ans-
bjerg Skov er en aaben Plads, en temme-
lig stor Grønning. Blich.i1920).K.108. an-
dre Steder fandtes Grønninger midt i ^t2t.-

åen.PMøll.ES.III.163. Festpladsen: en
Grønning i Bunden af en prægtig Skov-
kedel. Pont.LP. VII.103. Ungdommen (dan-
sede) paa Grønninger eller i Bondens .

.

10 lavloftede Storstue. ZakNiels.(Tilsk.l917.II.
245). II

(spec.) i best. f, om en (nu træbe-
vokset) 'plads uden for citadellet i Kbh. (jf.
Esplanade slutn.) ell. som navn paa en gade
(langs kastelsgraven) fra Toldbodvej til Øster-
brogade. Goldschm. BIS. IV. 171. HjælpeO.
Krak.1923.1.352.

\\
(nu sj.) i videre anv., om

grønne (græs- og skovbevoksede osv.) stræk-

ninger ell. grøn playitevækst i alm. Moth.G
297. *Danmarks Grønning, mer end Blom-
ster værdi Grundtv.PS.YII.108. *Guld og
Grønning har du fundet. smst.IV.128. MO.
*Engens friske Grønning. Becke.SB.ll. IL
Orenning, en. vbs. til grønne (s. d.).

SOrøn-olding^, en. [3] (efter gr. omo-
géron) gammel, men endnu kraftig, ung-
dommelig mand. Gertz.(Wilst.Il.(1909).440).

-pil, en. ^ pilearten Salix viridis Fr.
CVau'pell.S.llO. Bostr.Flora.1.101. -plads,
en. (nu sj.) aaben, græsbevokset plads (jf.l.

30 Grønning). Moth.G296. Dandsen (gik) psia.

den store Grønplads i HsiYen.Ing.LB.IV.18.
ZakNiels.Gamle Vaner.(1883).165. -plæne,
en. (sj.) græsplæne, ('enj Bedstefader, der hvi-
ler sigpaa sinVillas Grønplæne.Jian^e.^M.
1.36. Da.Havetidende.1870.86. -ret, en. se

Grøntret. -safts-blad, et.(nu næppe br.) d.

8. s. -kurs-urt. JTusch.313. -sager, pi (ogs.

Grønt-. MB.1847.100. MentzO.Pl.l57. Krak.
1919.11.448). (dele af) urter (fx. kaal, salat,

40 spinat, rodvækster som gulerødder, rødbeder
ell. radiser, bælgplanter, løg- og knoldvækster,

krydderurter), som anvendes ved madlavning;
især om (dele af) planter, som dyrkes her i

landet ell. forhandles her i utørret tilstand

(mods. Krydderi^ og fortrinsvis om planter-

nes blade, stængler ell. rødder ell. om deres

frugter og frø i grøn, umoden tilstand (jf,
grønne sager u. grøn l.i samt Gemyse,
Grønsel, Grønspise, Grønt 2,i). de Frug-

50 ter og Grønsager, der leveres til de konge-
lige Taifeler. PAHeib.US.527. Dyrkning af

Kartofler og Grøntsager. MB.1847.100. Der
kan (gives) andre Grøntsager, f. Ex. Kaal
og Kartofler, istedetfor Gryn og Ærter.
8mst.1848.350. lad dem give os Grønsager
(Chr.VI: af sædene; dit diåe.Dan.1.12. SaU
XV.155.

II
(overf., spøg.) om blomster, laur-

bærkranse olgn. Der vil blive godt med
Jubel og godt med Grøntsager, for (den

60 jubilerende skuespiller) har mange Venner.
'FolketsAvis.'Viol921.1.8p.5. -salat, en.

grønne blade af salatplanfer. Skildpadderne
skulde have Grønsalat.OEtm^f.P.l 76. -salg,
et. (nu næppe br.) salg af køkkenurter i frisle,
grøn tilstand. At saae Erter til Grønsalg.
Levin. Denne Gartner lever meest af
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Grønssilg. smst -salte, v. (ænyd. d.s.; egl.

(til grøn 3.3^; salte i frisk tilstand, uden
foregaaende røgning, tørring ell. lign. behand-
ling; især fagl. (kog.)) dels (især m. h. t. kød ell.

flæsk) : salte let, dels (m. h. t. fisk) : rense og
nedsalte straks efter fangsten. Hvor der er
mange Folk tilbords og Hornfisk er at
faae, gjør Huusmoderen vel i at grøn-
salte den. PCMøller.Hou.(1833).16. især i

perf. part. : ferskrøget og grønsaltet Lax.
EPont.Atlas.III.232. *Grønsaltet Lamme-
Kiød. Regnike Fosz. (1 74 7). 130. røget og
grønsaltet Flæsk (gives) afvexlende. i¥i2.

1827.22. grønsaltet Klipfisk. FruHeib.B.IL
354. en grønsaltet Sild eller et Stykke
stegt, grønsaltet . . Flæsk. NordsjællF.I.
140. VareL:^286.

\\
(vist kun dial. ell. jarg.)

i forsk. spøg. udtr.: det grønsaltede
flæsk, ^ om de løst paahæftede blaa kra-
ver med hvide striber hos mandskabet i mari-
nen. Dania.III.108. (soldat.:) grønsaltede
Hosesokker (er) Strømper, som er for-

nyede enten med Fod eller Skaft, og hvor
det gamle Garn tegner sig grønligt mod
det nye. DSt.1918.61. jf: Hvis Børn er
nysgerrige efter at faa at vide, hvad de
skal have til Middag, svares der gerne:
Opstuvede Murermesternæser, og grøn-
saltede Hosesokker." Halleby.223. -isand,
et. (geol.) sand, som er farvet grønligt af
mineralet glaukonit; ogs. som betegnelse for
dette mineral. GForchh.SC.404. Frem.DN.
25. Uss.AlmGeol.58. \\ hertil Grønsand(s)-
dannelse (GForchh.DG.49. Uss.DanmGeol.^

til dels laan fra no. grønske, grønska, sv.

gronska; nu sj.) 1) f grøn farve (samt
den med den friske, grønne farve sammen-
hørende livskraft) hos plante, (tobaksbla-
dene skal) ligge i . . 8 Uger, saa at Stil-

kene vel tørres og Grønsken i Bladerne
kand døe vel ud. OecMag. VI.86. 2) frodig,
grøn plantevækst. Dufte af blussende,
lodne Skovblomster fra den hede, svangre

10 Grønske, fra Buskblomster og Træblom-
ster. NatTid:''/el924.Aft.l.sp.4. \\ især som
betegnelse for forsk, planter (især smaa grøn-
alger), der danner et grønt, slimet lag paa
overfladen af (stillestaaende) vand, fugtige
ell. i vand nedsænkede genstande olgn. Dens
Føde har den (o: en søorm) uden Tvivl
af Corallinen og den Vædske og Grønd-
ske, saavelsom de mange smaa Orme af

andet Slag, som derpaa i Mængde findes.
20 KSelskSkr.X.174. vAph.Nath.lII.168. et

gammelt forhenværende Havskib . . slimet
til i Vandgangen med Grønske. JVJens.
Skibet.(1912).55. grensket, adj. ['gron-
sqQt] (afl. af Grønske (2); sj.) dækket med
et grønt lag af smaaplanter. Gadespejlet
. . ligner en grønsket Andedam. KMich.
HE.52.

CP grøn-skimlet, adj. (ogs. grønt-^.

'agNyh.^V10

30 1912.1.sp.3). slidte, grønskimlede Ligstene.
dækket med grøn skimmel. Jørg.(Dc

65). Grønsands-kalk, -ler, -mergel ofl.

Grensel, et (TBruun.IV.95. Meisling.
Overs.afMartial.I.(1832).103. MO. Jørg.Liv.
VI.61) ell. en (KFViborg.De fireEvangelier.
(1863).599. IngvBond..JR.452. CEiv.Æ.VII.
65). [igron's(8)l] uden flt. (dannet i slutn. af
18. aarh. (mgl. endnu i VS0.1802) af grøn
ell. grønne) 1) (l.br.) grønsager, nu især
i tilberedt tilstand; gemyse. Politieven-

nen.1798199.519. »Bede, ret sældede fulde
|

Af Grønsels mangfoldige Art. TBruun.Udv.
Digte.(1834).202. en Amagerkone, der sad
paa (fortovet) med Grønsel. Rahb.E.11.29.
*Suppe med Erter og Grønsel. Meisling.
SK.32. Til stegte Sager spises alt Slags
Grønsel: Kartofler, Spinat, Salat, Ærter,
Bønner. Legeb.II.50. I Marskegnene (spi-

ses) denne Plante (o : strandvejbred) . . som
et salt Grønsel. BMøll.VildePlanter.(1900).
265. 2) (vist kun hos CEw.) grøn plante-
vækst, der vokser i (overfladen af) (fersk)-

vand (jf. I. Grøde 2.i slutn.). Baaden blev
sat ud og roede med Besvær gennem al

Grønselen (o: paa en sø).CEw.Æ.VII.65.
sa.DV.155.
Orøn-sisken, en. \ Chrysomitris spi-

nus L. vAph.Nath.III.168. Kjærbøll.368.
BøvP.1.344. -skalling, en. se Grønskol-
ling.

Orønske, en. ['gronsga] uden flt. (glda.

grønskæ, grøn plantevækst (Po8til.92), oldn.

grænska; afl. af grøn; i nyda. i hvert fald

MHenckel.Væbnersholm.(1902).l.Uusetmeå
dets grøntskimlede Yægge. Eriksholm.JS.

Orønskning, en. ['gronsgneix] {til

grøn; fagl.) ved indigofarvning : proces, ved
hvilken det behandlede stof ved optagelse af
ilt gaar over fra grøngult over grønt til blaat.

OpfB.'VI.519.
Orøii-8kolliiig,en.[-|Sg(nK')ei\,]ft-skaI-

40 ling. Worm.Sat.82. vAph.(1764). f -skoldning.
Reiser.FyrgterligeIldebrand.(l 784).xxiii. jf.
Heib.Poet.I.470). flt. -er ell.-\ -e (GldgsSkæmt.
23). {ænyd. grønskalding (og grønskallet,
-skoldet, nylig udruget (om fugleunge),
umoden); vist af grøn og ^Is.?! m. grundbet.:
fugleunge m. grøn(gul) skal ell. hud paa
næbbet, jf. ty. griinschnabel (se Grønsnabel^,
eng. greenhorn i lign. bet. samt grøn om
næbbet u. grøn 3.i; sml. Bælgskvat(ting);

50 nedsæt.) ganske ung, umoden og uerfaren
(mands)person; flødeskæg (2). Holb. Ligbeg.
3sc. Hvad vil den Grønskaalding, den
Skolepog, bilde sig ind, at han vil læse
for os gamle Mænd? Luxd.FS.3. *De ønske
sig en yngre Fyrste, helst en

|
Grønskol-

ling, de kan tumle, som de vil. Recke.BB.
45. (denne) Grønskolling, der brugte alle

sine Fingre et Par Timer daglig til at
faa sit eget Skæg til at Yokse.AKohl.MP.

60 11.168. jeg (er) slet ikke saa ung, (men)
paa Kontoret . . føler jeg mig tit som en
Grønskolling. AIIenningsen.E.88.

||
(sj.) om

fugleunge. De grønne Insekter er ikke
lette at fange. Grønskollingerne (o : svale-

ungerne)l2iåe sig aldrig mddtte.AMatthison-
Hansen.Lien-H.ua.(1919).84. -skorpe, en.
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(nu næppe br.) d. s. s. -svær. Muursteens-
brokker lige (vel fen for kige) ud gjen-

nem Grønskorpen. J5/ic;j.7P. 80. -slidt,

part. adj. (1. br.) om (sort) klædiiingsstykke

:

slidt og grønligt af ælde. Den lille . . Mand
med den grønslidte Frakke. Hjemmet.1913.
363.sp.l. -smutte, en. (dannet i nyeste

tid ni. hentydning til den grønne uniform
og i tilknytning til smutte) (mindre) pige-

barn (tilhørende et spejderkorps under Kriste-

lig Forening for tinge Kvinder), der ud-

danner sig til spejder, men endnu ikke har

aflagt spejderløfte. Ungdoms-Arbejderen.l924.
85. -snabel, en. (fra. ty. griinschnabel;

egl.: ficgleunge m. grøngul hud paa næbbet;

jf. Grøn-skolling, -snude; sj.) d. s. s. Grøn-
skolling. Folkekal.1861.50. AKohl.MF.II.
238. -snude, en. {jf. nt. gronsnut; sj.)

d. s. Saadan noget vil jeg ikke høre — du
— Grønsnnåel JKattrup.Jærnhatten.(1908).
98. Larsen, f -spaan, en. (ogs. -spån.

Moth.G296. vAph.Chym.IL209). {efter ty.

ffriinspan; fagl.) grønt farvestof, hvis hovea-

oestanddel er eddikesure kobbersalte; spansk-

grønt. VSO. VareL.(1807).IlI.17. Skoma-
geren.(1832).147. -spise, en. (sj.) d. s. s.

Grønsel 1. Skjørbug helbredes ved Grøn-
Spise. Kierk.VIII.63. -spætte, en ell.

-spæt (Moth.G296. vAph.Nath.VIII.201.
VSO. Frem. DN. 385), en. (ænyd. grøn-
spæ(k)t; jf. ty. griinspecht) \ Ficus viri-

dis L. LTid.1727.552. *Grønspetten klat-

trer opad Stammen, strækker
|
Den lange

Tunge gjennem brustne Bark. H^awc/i.Z) F.

11.203. Kjærbøll.102. BMøll.DyL.II.191.

IJ
(billedl., sj.) om grønklædtjæger (jf.-kiole).

Søtoft.Fanth.141. jf. Blich.(1905-07).1.232.

-sten, en. (mineral.) basalt, der ved en
langsom omdannelse har faaet en grønlig

farve (diabas). Brnnnich.M.110. SophMull.
V0.47. Uss.AlmGeol.67. -sti, en. (I br.)

græsbevokset sti (jf. -vej j. (Kalk.II.92). hist

og her munder en tilgroet Grønsti ud i

Hovedveien. Baud.H.170. -stribet, adj.

(en) Drengeklædning af grønstribet Hver-
garnstøi. Ing. LB. 1. 11. BGoldschmidt. En
Kvindehistorie.(1875).60. -suppe, en. (kog.)

jævn suppe, der udelukkende er kogt paa
grønsager. Sal. XVI. 931. -svær, en ell.

(mgl. endnu i VSO. MO. Saaby.^(1919),

jf.: „nu alm. et." Levin.; irigsspr. vist sta-

dig mindre alm. end fk.) et (Hrz.Svh.65.
HCAnd.IV.441. Kierk.V.235. VVed.BB.413).
flt. (i bet. 2) t d. 8. {ænyd. grønsvær, -svar,

glda. grønswer, sv. gronsvål, mnt. gron-
swarde, eng. greensward, jf. oldn. gras-
sv9r3r) 1) sammenhængende lag, skorpe af
græs og anden tæt plantevækst tillige med

* det af rødderne gennemvævede øverste muld-
lag. Han lod i sin Leier grave mange
dybe Gryfter, og . . derefter bedække
Gryfterne med Grønsvær. Suhm.Hi8t.I.236.
(naar engen) har ligget endeel Aar til

Græs, og har faaet en tæt Grønsvær.
Oluf8.NyOec.I.53. *Seel hvor de dandse

|

Paa gyngende Grønsvær. Blich.(1920).IIL

131. *naar Grønsværet smukt
|
Dækker

Høien, hvorunder jeg soYer. Holst.D.1.56.
flade Holme med en mørk, skarp Grøn-
svær. HCAnd.XII.Sl. lave Klitter bevoxede
med grønne Mosser (der) danne en Grøn-
svær, som dog er mere løs og mindre
sammenhængende end Græstørv. Aw fires.

Klitf.199. Pont.SM.75. Feilb. || hertil Grøn-
svær-bænk ( Goldschm.V.464. j/'. Græsbænkj,

10 Grønsværs-slette ofl. 2) f d. s. s. Græstørv
2 (jf. Grøntørvj. naar de ikke havde andet
Alter ved Haanden, lagde de nogle Grøn-
svær paa hmsinåen.JBaden.Horatius.1.77.
Orant, et. [gron'd] best. f. (sj.) -et (Oehl.

Digtn.I.14. jf. u. Evig-, Gravgrønt;, uden
flt. {ænyd. d. s. (i bet. 3) (HMogens.); intk.

af grøn) 1) grøn farvetone. Moth.G294.
*Grønter Haabets Farve skiøn.Blich.(1920).
V. 72. *Grønt og Guult og Rødt for Øiet

20 sysdyer.HCAnd.X.468. 2) om friske plan-
ter ell. plantedele, i reglen af grøn farve.

2.1) om grønne, levende planter og deres

(friske) løv; ogs. om afskaarne kviste ell.

grene med grønt løv olgn., anvendt til ud-
smykning (jf. Evig(heds)grøntj. *Saa frisk

og herlig Lunden stod,
|
Iført sit nye

Grønt.TBruun.S.135. en Æreport af Grønt.
PAHeib.E.217. »Granens Grønt

|
Snoer

sig om Harpen. Boye.KS.3. *Vi pyntet har
») med Grønt den store Lade. Hauch.SK. 67.

op ad Kirkens Muur voxte et heelt Tæppe
af Evighedsgrønt . . siden E. (var barn)
havde hun ikke seet et sligt Grønt. HCAnd.
IV.209. det fugtige Grønt omkring Fon-
tænen. Brandes. VIL12 7. jf. bet. 1: Øiet fin-

der Behag . . i Sædens friske Grønt (Chr.
VI: grønne grøde^. Sir.40.24. || om grøn-
foder (jf. bet. 2.2j. (han) kørte Grønt hjem
til Kreaturerne. Wied. LO. 82. 2.2) d. s. s.

40 Grønsager (jf. Amagergrøntj. Tode.ST.II.
63. Udsalg af Grønt og Frugt. Skr.Vi,1819.

*alt til Supper hørende,
|
Som for Exem-

pel Boller, Grønt og Rødder. Hrz. D. III.
49. (om ræddiker, anvendt som frokostret:)

Grønt, det er sundt. — „Det er ellers

Rødt," sagde L. tvært. Schand. BS. 325.
HavebrL.^326. 3) tøj af grøn farve. Jæ-
gere, (klædte) i grønt. SvGrundtv.FÆ.I.
165. 4) grønt farvestof. Haandgern.552

50 (se u. grøn I.2). især i ssgr. som Aske-,
Bjerg-, Blad-, Blære-, Brillant-, Spansk-
grønt ofl. Orant-, i ssgr. (ogs. urøn-^.
pgrond-; ogs.(især dagl,)^qron-j a/Grønt2.2;
formen Grønt- er nu aimtnaeligere end
Grøn- (se u. Grønt-bod, -kone, -ret), jf. dog
Grøn-foder, -kur, -sager || i Grøntfoder og
grøntskimlet foreligger intk. og adv. af adj.

grøn (2), i Grøntsager vist omdannelse af
Grønsager m. tilknytning til Grønt 2.2.

60 -bod, en. (ogs. Qrøn-;. (1. br.) til I. Bod 2.

at staa i Grønboden og (sælge). Schand.
BS.327. (det) morsomme Billede „Fra en
Grøntbod". KvBl.^V*1913.1.sp.3. -foder,
et. se Grønfoder, -grartneri, et. (gart).

Grøntgartneriet omkring København fal-

der i to Grupper — Amagerbruget og
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det egentlige Gartneri. DanmHavehr. 547.

-handel, en. handel med grønsager, ell.

lokale, hvor grønsager sælges. Skr.^/61819.

Schand.BS.227. -handler, en. Ing.KE.
11.150. Grønthandlerens paa UiørnetGold-
schm.VI.317. Krak. 191 9. 1.816. jf.: den i

Gjenbohusets Kjælder boende Grønt-
handlerske. Schand.AE.34. -kammer,
et. (sj.) rum, hvor grønsager opbevares, det

med Grønerter og andet Grønt paa. YSO.
Levin. D&H. hertil Grønærte-suppe ( VSO.
FrkJ.Kogeb.102). \\ om hele planten (1. br.):

de vandede Grønærter. £smJ.65.
|]

(dagl,
spøg.) som betegnelse for en ganske ung og
umoden („grøn") person, hun lo ham op
i Øinene (og) spurgte, hvad „saadan en
Grønært" bildte sig ind. IstedMøller.Hugo
Stelling. (1893). 349. især i udtr.: pil af,

store Portrum (som var) Tumleplads for logrønærtl forsvind i en fart (lille ven)

Børnene (og) undertiden ogsaa Spisestue

og Grøntkammer. JPJac. I. ^^5. -kone,
en. (nu næppe br. Grøn-^. kone, som for-

handler grønsager (ved dørene ell.) fra stade-

plads. Grønkoner. Politievennen. 1798 1 99.

195. da jeg var paa Torvet imorges, for-

talte Grønkonen mig (osv.). Heib.Poet.V.

302. Grøntkonerne paa Torvet. Brandes.

XI. 244. -kule, en. jordkule, hvori grøn-

sager opbevares. VortHj.1114.106. -kur, 20

en. se Grønkur. -ret, en. (ogs. Grøn-.

HavebrL.^326). (kog.) ret, hvis hovedbestand-

del udgøres af tilberedte grønsager. Grønt-
ret bestaaende af Savojkaal og Blomkaal,
garneret med grønne Ærter og Bønner.
Const.GH.91. FrkJ.Kogeb.153. -sagaer, pi.

se Grønsager, -salat, en. (kog.) salat,

tillavet af kogte grønsager. En kold Grønt-
salat af Blomkaal, Ærter, Gulerødder.

Gadeordb.^ JEivald. Den fremmede Fugl.

(1920).107. TomKrist.LA.141. -»sle, en.

(zool.) syd- og mellemeuropæisk firben af
blaagrøn farve, Lacerta viridis Laur. SaU
VlTl.114. -ejet, adj. den grønøjede Sla-

ver (o: russer). Blich. IV. 386. || spec. (efter

eng. greeneyed; sj.) i udtr., der betegner

skinsyge. *grønøj et skinsyg Grublen I FjØsier-

berg.KV.105.
Oressen, en, et. se Gryssen.
Orat, Oretning:, se Grut, Grutning.
I. Gratte, en. se I. Grotte.
II. gratte, Oratting, se grutte, Grut-

ning.
grave, v. -ede. (sv. gropa, no. grøypa;

j7. II. greve samt II. grubbe; besl. m. Gryn,
Grød osv.; jf. II. Grøft, III. grøfte; nu kun
dial.) male (korn olgn.) groft; grutte;
skraa. man giør (vel i at) give Sviinene

Const. GH.S7. -skimlet, adj. se grøn- 30 lidet Ærter eller grøvede Bønner. Flei

skimlet. -torT, et. torv, hvor grøyisager

(samt blomster og frugt) forhandles. *Grønt-
torvet bugned af Blomster og Frugt. Kaa-
lund.300. Brandes.XI.242. Krak.l919.1.133.

-vogn, en. Færdslen var alt i fuld Gang
til Byen, den ene Grøntvogn efter den
anden rumlede afsted. Tops.tlI.506.

Oran-tarv, en. (nu 1. br. i rigsspr.)

d. s. s. Græstørv 1 ell. (nu kun) 2. vAph.

scher.S.118. Begtr.Sjæll.II.447. (kornet kom)
til Mølle, ei for at males til Meel . . men
kun for at grøves til Grød for Brød.
Grundtv.Saxo.III.49. OrdbS.(sjæll.).

©raver, pi. se Grever.

SI, interj. se Gud 3.2.

nano, en. [gu'a'no] flt. (om forsk, sor-

ter) -er (Landbo. 11.446). (fra sp. guano,
opr. et sydamerikansk ord; fagl.) gødnings-

(1759). (en hytte) med Vægge 2ii Giøn- ^ stof (hovedsagelig stammende fra Stillehavets

tørv. Blich.(1920).X.79. Med en Grøntørv ^
. •

•
. ^

Sia Hovedet listede han sig . . en Skt.

ans Nat ind paa Kirkegaarden. TroelsL.

YII.184. alenlange, lispundstunge Grøn-
tørv. ^afey.FJ5.6 7. Feilb. -ved, et. (fagl.)

grønbrunt, tungt og haardt ved af et i Vest-

indien og Sydamerika, voksende træ af laur-

bærfamilien (jf. -holt;. SaUX.318. -vej,
en. (1. br. i rigsspr.) lidet befærdet, græsbe-

vokset vej (jf. -sti samt Græsvej j. Moth.G so Intl4. LandbO.II.446. HavebrL?456.
Ing.EF.VIII.24. Grønveje med san

øer og kyster), opstå aet af gennem mange
aar aflejrede ekskrementer (især af sø-

fugle, jf. dog Flagermusguano;, hvis gød-
ningsværdi væsenligst skyldes dets indhold af
kvælstof, kali og fosforsyre; ogs. om andre
gødningsstoffer af noget lignende sammen-
sætning (jf. Fiskeguanoj. *Det ypperlige
Gjødningsstof, man fik, |

Naar man Guano
blandede med Møget.PalM.V.29. Hostr.

296.
dede ll]n\s^OT.Eørd.IIS.94. -vidje, en.

Sf især i flt., om undergruppen Virescentes

af pileslægten. LandbO.III.799. -vinge,
en. (sj.) navn paa sommerfuglen Callophrys

rubi L. (hvis vinger er grønne paa under-

siden). Sommerfugle.36. -vægt, en. [2]

(fagl.) vægt af foderafgrøder ell. ved i grøn,

ikke tørret tilstand. LandbO.11.445. SaUX.

Onardejn, en. [g^r'dai'n] (f Vardin.

Laugs-ArticlerForGuldsmeddene iTrundhiem.
^^/il723.Art.8. Forordn.^Iiol769. nu næppe
br.: Vardejn. Hallager.36L Leth.(1800).199.

JBaden.FrO.417, 'VSO.VIII.133). flt. -er.

(ænyd. vardin, sv. vardein, <?/. wardein (ældre

wardin, guardein ofl.), laant (til dels over

glholl. wardijnj fra ældre fr. guardien, war-
dien, mlat. guardianus, afl. af det u. I. Garde

319. -væv, et. (foreslaaet af Raunkiær 60 nævnte (opr. germanske) ord; sa. ord er egl.

1893, se BotTidsskr.XIX.x; bot.) plantevæv

af grønceller. Warm.Bof.338. LandbO.II.
445. -ært, en. [gron'æ-'rcZ, -'?r'd; ogs.

qiojnæ-rd, -'uBr'd] grøn, halvmoden frugt

af ært, Fisurri sativum L.; især i flt. (jf.

grønne ærter u. grøn Li^. En Kiødsuppe

Guardian; grundbet.: vogter) embedsmand,
som skal prøve ædle metallers finhed; guld-
og sølvprøver; spec: møntprøver (jf.

Møntguardejn;. Beskikkelse for Guldsmed
B. til at være Guardein og Probeermester
i Odense, saaledes, at han skal være be-
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myndiget at prøve alt Sølvarbeide, som i

denne Henseende tilsendes ham. Beskik-

kelse.-^/sl807. det Spørgsmaal (opstaar), om
Mynten kan modtage Sølvbarrer, som ikke
ere forsynede med Guardeinens Stempel.
Skr}^lxil832. LovNr.55^U1888. ORung.VS.
84. Oaardian, en. [gBrdi'a-'w] ftt. -er.

(ænyd. (i bet. 2) gardian (EGøyesJordebog.

(1892).99); af tnlat. guardianus, se u. Gu-
ardein) 1) f bevogter; fangevogter. Vi
(o: kristne slaver i muhammedansk fangen-
skab) havde en Guardian, som os me-
get .. plagede med Hug og Slag.LTid.
1728.260. smst.277. 2) (foræld, ell. om udenl.

forhold) forstander for et munkeklo-
ster, især hos visse tiggerordener. Frater
Johannes . . blev for sin Skikkeligheds
skyld promovered til at være Gardian i

Graabrødre Closter i Yihorg. LTid.1732.
450. JBaden.FrO. SaUX.326. EMadsen.
Livserindringer.(1928).11.

6raarni8on, en. se Garnison.
Gubbe, en. ['guba] Høysg.Anh.22. (f

Gube (se bet. 1)). flt. -r. (ænyd. gub(b)e (i

forb. gerrig gub(b)e, gerrig person (jf.jy.
gjerrigguf. Feilb.) samt (tidligst i overs, fra
SV.) i oet. 2); bet. 2 er i rigsspr. laant ell. i

hvert fald paavirket fra sv. no. gubbe (jf:
„Norsk". Høysg.Anh.22. „Et Svenskt Ord."
VSO.); af omstridt oprindelse (se FalkT.
EtymWb.II.1475); rimeligvis opstaaet ved
sammenfald af flere ord, dels en (muligt fra
barnespr. stammende) kortform til fsv. go-
J)er bonde, husherre, dels et ord m. grund-
bet, „bred, rundagtig person ell. ting", jf.
glda. gub(b)e, hals, strube, jy. guf i sa. bet.

(se I. Guf^, gubbe(r), skulderparti, sv. dial.

gubbe, kornstak, no. gupe, guve, gauve,
bred, statelig mand, guff, bred person, gobb,
skulderparti, nt. gubbe, høstak, ty. dial. gup-
pe, hattepuld; jf. no. guv, som dukker hove-
det ml. skuldrene, gr. kyphos, foroverbøjet,

krum; sml. ogs. (muligt m. grundbet. „dyr af
bred, rund bygning"): gubbe. Er et ord at
kalde på får med . . gubbe I gubbe 1 Moth.G
298. VSO.) 1) fsom betegnelse for (mands)-
p er son i al alm.; stundom m. lidt nedsæt,
klang og oftest i tilfælde (m. vedføjet gam-
mel olgn.). der ogs. kan opfattes som bet. 2:

„fyr"; „knark". VSO. jf: (Venus til

Amor, der er blevet stukket af en bi:) *Ha,
jeg kiænder fuld vel Guben

|
. . mand faar

|

Stædse saadan Stik og Saar,
| Naar mand

gaar for nær til Kuben. Clitau.PT.160. smst.

157. 2) (i rigsspr. (jf. Esp.116) især CP, ofte
højtid, ell. spøg.; jf.: „(hos) enkelte nyere
Digtere." MO.) aldrende ell. (nu især)
gammel mand (oftest lidt mindre stærkt
end Olding^; som regel m. forestilling om
en vis anseelse ell. værdighed (mods. Gam-
lingj, tidligere spec. om (den aldrende) mand
i egenskab af familiens ell. husstandens
overhoved, (jf: gubbe .. Kaldes man-
den i huset. Moth.G298J. Jeronimus er en
riig Gubbe. Holb.Er.II.2. KomGrønneg.I.
247. de nægtede at give en saa deilig

Pige til en gammel rynket Gubbe. Suhm.
Hist.1.525. *Jeg er en gammel Gubbe.
Digteren

|
. . troer, mit Sølvhaar og min

svage Stemme
|
Kan mildne eders (o: til-

skuernes) Hierter. Oehl.SH.4. *en udlevet
Gubbe . . I

Med Staven i Haanden. sa.RL.
79. en kraftig, rødmusset Gubbe med sølv-
hvidt IL2i2iY.H:CAnd.XII.42. Gubberne (o:

højesteretsdommerne) havde smilet lumsk
10 og iskoldt voteret: Landsover- samt Hof-

osv. bør ved Magt at stande — Punktum!
Esm. 1.184. (Werlauff) der som ITaarig
Dreng blev ansat som Custos ved (bi-

bliotekets) Læsestue og som SOaarig Gubbe
fik af som OveTbibliotekar. VilhAnd.Litf,
11.327. hertil Gubbe-visdom ofl. || billedl.

der (er) kun svage Rester af Bark tilbage
(o: paa en gammel eg). Ikke desto min-
dre er der dog Liv endnu i Gubben. i\^«-

20 turensV.1916. 222.
|| (1. br.) om ung mand,

der er aandeligt gammel, mangler ungdoms-
friskhed osv. *Den usle, kolde, unge Gubbe.
Winth.I.51. For Tiden fødes alle Folk som
Gubber. Pont.M.118.
Onbernante, en. se Guvernante.
Grubernør, en. se Guvernør.
S^nbre, v. -ede. {vel egl. lydord m. grund-

bet.: skælve, saa tænderne klaprer; sa. ord er
govre; nu kun dial.) ryste af kulde. *For-

30 uden Drue-Blod og Saft
|
Den smukke

Venus gubTeT.Beenb.1.286. *Auflskarlen
gubbrede som een den kolde klemmer.
Cit.l721.(Kall399a.99r). VSO. jf. Feilb.I.

474 (u. goNve).
Ond, en. [gu9] Høysg.AG.31; i (dagl.)

talespr. [gu] (i rigsspr. dog næsten kun som
ed (se bet. S.2 slutn.; jf. saagu, sgu^ samt
ofte i forb. gud ske lov (se bet. 8.iJ og i

nogle forb., hvor Gud som regel er tryksvagt,
<Q fx. gud bevares, gud fri os, gud hjælpe

("straffe ofl.) mig, gud ved); best. f. (næsten
kim i bet. 1, jf. JBaden.Gram.167. sml. dog.:

*Drengen, som skal Jorden arve, |
Mande-

frøet, Gudens Larve (o: Jesus). JVJens.C.
115) -en ['gu-'9(8)n] gen. ent. -s [guds; uden
for bet. 1 ogs. ofte (saaledes alm. i tryksvag
stilling og hyppigt i faste forb.; i andre til-

fælde især dagl. ell. lidt gldgs., prov. ell. dial.)

gus] ell. (dagl., især dial, næppe uden for
50 forb. m. Sandhed, Lykke, se ndf. u. bet. 4.8;

egl. gen. best. f.) gudsens ['gusans] flt. (i bet,

'^) -er ['gu'Qar] jf: af Gud bør siges Gu-
der eller Gudder, ikke Guder. Høysg.AG.
144. {run. gu6, oldn. go8, gu9, eng. god, ty.

gott, got. guj); besl. m. L Gode, Gyaje)
1) m. h. t. polyteistisk religion (fler-

guderi) (jf. Afgud). 1.1) (især CO^ over-
naturligt, i regelen som mandligt (jf. Gud-
dom 2, Gudindej betragtet væsen, der

f^ tænkes at have magt over naturen og
menneskets skæbne, og med hvilket men-
nesket slutter pagt. Du skal ikke have an-
dre Guder for m\^.2Mo8.20.3. Gudernes
Gud. Dan.U.36. (vinstokkens most) glæder
Guder og Mennesker. Dom.9.13. \egjfandt)
et Alter, paa hvilket var skrevet: For en
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ukiendt Gud. ApG.17.23. Gudernes Mo-
narch (o : Jupiter). Holb.Ul.Prol. *mosgroede
Støtter af Valhals Guder. Oehl.L. 1.41. *0
fly for Amors Snare,

| Betragt ei Gudens
Glandsl Heib.Poet.VI.ll. *Der er ingen Gud
i de rasende Bølger,

|
der er Christofer

Columbus' HjæTte. JVJens.Di.24. (I) gu-
der I (nu kun spøg.) brugt som udraab. O
I Guder I min Hialte foragter mig! Ew.
(1914). 1.346. *GuderI hvor det glimter.
Winth.I.169. I guder, hvor er han grim! I

talem.: et syn for guder, noget meget se-

værdigt; især: et kosteligt (overmaade mor-
somt) syn. Det havde været et Syn for
Guder at se de to Hanekyllinger fare i

Kammen paa \i.m2inåQn. Bøgh.JT.44. for-
ladt af guder og mennesker, aldeles

svigtet af alle. GyrLemche. NB. 52 (se u. I.

forlade 2.2). gudernes tungemaal {ty.

sprache der gotter, fr. langue des dieux;

jf. Platons dialog „Ion" p. 534) poesi; ogs.:

sprog, tale, stil med mange (digteriske) bil-

leder. Vers er dyrere end andet Skrift;

Thi Poesie er Gudernes Tungemaal. Bolb.
Tyb.1.8. Billed- Sproget, som de Gamle
for ramme Alvor kaldte Gudernes Tunge-
MdLdX.Grundtv.TJdv.y.419. Gudernes Tunge-
maal. l?jBna?.('&o^<i^e/.iPii>. dyrke frem-
mede guder olgn., se fremmed 1.2. det
maa guderne vide olgn., (talespr.) det

er ikke godt (for mennesker, spec. for den
talende) at vide ell. forstaa, ikke let at sige;

det er (mig) (ret) ubegribeligt (jf. gud maa
vide u. bet. 2.2 j. Guderne maa vide, hvor-
ledes T. fandt varmt Vand. Schand.IF.69.
Hvor den (o: en gaffelbuk) var kommen
fra, maa Guderne vide. VigMøll.HJ. 101.
Maaltiderne indtog han som sædvanlig
sammen med Minna. Guderne alene ved,
hvorfor hun saa urokkeligt holdt paa den
SkiklBuchh.UH.73. Den, Guderne el-
ske, dør ung. Arlaud.61 (efter den gr. dig-
ter Menander). jf.: Den Guderne elsker.
AEenningsen. (bogtitel. 1921).

\\
guderne,

brugt som (især spøg.) betegnelse for de højere

magter, de Mennesker Guderne har skabt
kloge — siden du nu endelig vil have
Vorherre i Flertal — de rejser sig mod
denne vanvittige Ksim-p.Rosenkrantz.Jord-
skælvet.(1919). 131. jf.: (bibliotekets skæbne)
ligger i Gudernes (6: Sparekommissionens)
Knæ. Aarbog f.Bogvenner. 1922.184 (sml. Ar-
laud.44).

II
i sammenligninger. *Tre Ord!

mon jeg behøver flere
|
For stolt at vorde

som en Gud? Winth.V.128. han er skøn
som en ung gud

j || tryksvagt, m. følgende
propr. *Gud Evan kom fra Olympens Boe-
\ig.Zetlitz.Poes.282. *Gud Thor . . | Med
Miølner paa sin Skulder. Oehl.NG.13. nu
næsten kun i forb. gud am or. Heib.Poet.
VI.417. H.rz.1.135. || m. angivelse afguddom-
mens magtomraade (jf. IV. for 7.6J; ogs. om
personifikation af naturkræfter olgn. Riig-
dommens Gud. Holb.Plut.1.6. *jeg (synger)
hvad SangensGud mig hyder. Sander.Harp.
23. Gud overHavetVindene. F>SO.*Søvnens

Gud har lukket | Hendes Øine og Mund.
Winth.HF.96. *endnu tegner høit bag Sko-
vens Træer

|
Daggryets Gud sit Navn med

gylden Finger. Drachm.DM.33. jf. : *Se, en
Gud gaar gennem Verden . . | aander jpaa
de unge Kvinder —

|
Alle deres Kys

blir Roser. SophClauss.P.117. 1.2) (1. br.)

gudebillede; afgudsbillede, de have
gjort sig Guder af Guld. 2Mos.32.31. *seer

10 du
I
De store Guder, hvor de staae al-

vorligt,
I
Og skue strengt og truende her-

ned? Oehl.HJ.8. Solstraalerne (faldt) paa
Gudens Mund og smeltede Smørret . .

Det var en Hun; med plump Finger pe-
gede Tole paa Kønnet . . Han vendte
hende, bagpaa var der ingen Kunst an-
vendt. JFJews.CT.^^. 1.3) overf.: hvad der
er genstand for stor (som regel: overdre-
ven) kærlighed ell. beundring; hvad man

20 sætter stor pris paa, har tillid, fortrøstning
til, forguder ell. „tilbeder" (jf. Afgud 2).

Konger ere Guder paa Jorden, men de
skal døe som Mennesker. 7/SO. (drengen
Rasmus^s) Guder ere sød Vælling og Skør-
ost. Han troer ikke andet, end hvad han
kan tage og føle p3LB..PMøll.II.26. Næst
Goethe er Mænd som Almquist, Ibsen og
Nietzsche hendes Guder. Brandes.III.704.
hvad siger den, som det hele kommer an

30 paa. Litteraturens mægtige og vanskelige
Gud: Publikum

?

Hjortø. (Rimest.DF. 107).
se endvidere Bug sp.74^''^- f (jf. Afgud 2
slutn.): Han giør en Gud af sin Søn.VSO.

2) m. h. t. monoteistisk religion: fuld-
komment, aandeligt væsen, som beher-
sker tilværelsen og er dens aarsag og
norm. 2.1) i al alm. vi kalde den levende
Fornuft, hvoraf Alt har sit Udspring, Gud.
0rst.III.52. Dervisch træder frem for

40 Aladdin. *„Troer du, der er en Gud, en
eneste,

| En Skaber, Giver, Midler og Op-
holder." Oehl.A.256. *Den Gud, du søger,
er din egen Gud. Heib.ND.247. Den ende-
lige Mennesketanke er for begrænset til

at fatte en uendelig Gud, endsige en
uendelig Gud, der tillige er en personlig
Gud. TroelsL.XIII.189. *Den Gud, jeg be-
der til i Løn

I

— som ej i Himle bor —
|

han elsker mer een tænkende
|
end tu-

50 sinde, som tror. Aakj.S V.I.39. 2.2) m. h. i.

jødisk og kristelig opfattelse (jf. ogs. bet. 3
og 4t).

II
om verdens skaber og opret-

holder efter bibelens fremstilling og om det

deraf udviklede kristne gudsbegreb, spec. om
den første person (faderen) i den kristne tre-

enighed; ofte brugt som en slags egennavn
uden bestemmelsesord. I Begyndelsen skab-
te Gud Himmelen og horden. lMos.1.1. I

Begyndelsen var Ordet, og Ordet var
60 hos Gud, og Ordet var Gud. Joh.1.1. Gud

er Kierlighed, og hvo som bliver i Kier-
lighed, bliver i Gud, og Gud i ham. IJoh.
4.16. Salige ere de rene af Hiertet, thi de
skulle see Gud. Matth.5.8. *Vor Gud han
er saa fast en Borg. SalmHj.263.1. *Det
ey Gebærder er, hvormed man Gud skal

VII. Rentrykt 8/ii 1924 19
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dyrcke. Holb.Paars.40. *Er Gud ikke Alles

Fader? Thaar.PB.55. 'Langt mere værdt
end det røde Guld, | Det er sin Gud og
sig selv at kiende. Grundtv.Udv.X.78. *Den
kjære Gud og ^\L2ihBr. Ing.RSE.YII.240.
*End er der en Gud for oven,

|
Der raader

for Danmarks Sag. JHelms.S.2. jf. : *Kloge
af at bede |

til den døve Gud, |
vil vi

aabne, sprede,
|
glemme, slette uå.JVJens.

Di.45. }\som udraab. Gud, vær mig Syn-
der naaaig! Luc.18.13. Min Gud, min Gud I

hvorfor haver du forladt mig? Ps.22.2.

*Gud, lad dem blive borte, |
Som os be-

drøve vil! Vægtervers. Kl. S. *GudI i din
Haand alt Stort er smaat,

|
Men kjært

det Mindste tm\gQ.Ing.RSE.yiI.247. m.
svækket bet. (dagl., især i kvindespr.; jf.:
Den bekjendte Kjøbenhavnske Tøse-Ex-
clamation: Gndl Heib.Pros.V.190), som udtr.

for beklagelse ell. (især) overraskelse, for-

skrækkelse olgn. ell. som ren forstærkelse:

„Der er En derude." — „Gud I hvad skal
vi giørel'* IIeib.Poet.VL78. O Gudl o Gud!
I K\øgel Gylb.V.93 (jf Arlaud.424). Gud
hvor hun saae ud af Regnen og det onde
Yeir.HCAnd.V.27. Gus! Barn, Du staaer
jo og bliver ganske vaas (o: vaad)\ Fritz
Jiirg.nr.83. Gud, hvor jeg elsker Kejseren 1

Ja, hvis jeg var en Mand, vilde jeg ikke
bestille andet end raabe Hurra for haml
Esm.1.64. *„Men Gud dog, Henrik!" sagde
Henriette . . |

Han tog et Kys. SophClauss.
P.7. Guij, Fru Kønig, lad dog bare den
lille Frøken få sin Vil-lie. Kidde.B.57. (du)
forbarmende gud, du (al) fredsens
gud, (du) gode(ste), milde, store, sø-
de gud 08V., se forbarme, Fred 2.i, god
6.1, mild osv. \\ i forb. gud 'fader om den
første person i treenigheden. *Velsign os
med din milde Haand,

|
Gud Fader, Søn

og Helligaand! SalmHj.78.4. *Gud Fader
os Alle i Troskab hevsiTlBlich.(1833).Suppl.
165. *Naar Gudfader det behager, |

Vin-
ker han den (o: vintergækken) frem af

Ager. Bagger.Ii.479. Jeg troer paa Gud
Fader, den Almægtige, Himmelens og
Jordens Skaber. Katek.§57. at male Gud-
fader selv i Person med et bestemt be-

frænset menneskeligt Legeme. Brandes.
V.145. jf.: (i Ægypten dyrkedes) tre høje-

ste Guder, Gudfader, Gudmoder og Gud-
søn, der paa engang var tre Personer
og dog udgjorde ét Væsen. TroelsL.XIIL
53. ofte i udraab: Gud Fader, hvor I

er va.nskeUse.PDrachm.K.120. jf.: *Min
Gud og Fader! hvilket Yeir\Winth.V.140.
gud fader bevares olgn., se bevare 5.

(vulg.:) Gud Fader i Skuret, dersom
man ikke havde slået Fruentimmerne af
Hodet, sikken en Kone De ku bli'e! And
Nx.DM.V.98. Nathan8.F.156. Bregend.Ide
lmeNætter.(1920).57. jf. (m., spøg.): Gud
Fader i Hangaren. i\r77irAo>w8.Z7F. 148.

II gud 'herren, gud som hersker, da
skjulte Adam og hans Hustru sig for Gud
Herrens Ansigt. lMo8.3.8. *Gud Herren

saae til Jorden ned
|
Fra høje Himmel-

Sale. Grundtv.SS.III.383. *Det var som
Dannemarks Tid var omme,

|
Som skulde

Gudherrens Dom nu komme. Ing.VSt.3.
Kong David . . var Gudherrens Mand.
Brandes.XII.36. (sj.:) *Kom Helligaand,
Gud Herre from. FrHamm.(SalmHj.289.1),
herre gud, se Herre.

|J
i forb. m. præp.

hos olgn. som betegnelse for saligheden, der
10 er ingen Persons Anseelse hos Gud. Rom.

2.11. *naar til sidst . .
|
Vort Timeglas

udrinder,
|
En evig Sommer hos vor Gud

|

I Paradis vi finder. Grundtv.SS.IIl.447.
Naar en Stierne falder, gaaer der en Sjæl
op til Gud. HCAnd.VI.38.

\\ om Kristus.
*vor Gud

I
Og Broder, Jesus, ikke

|
Er

meer i Dødens ^tv\kkQ.Kingo.l83. *Jesus
Kristus, Gud og Mand. Grundtv.SS.IV.230

(jf. Gudmenneske^. JVJens.C.115. især i

20 faste forb.: (aar efter) guds byrd, se

Byrd 1.2. guds moder, (især arkais.) jom-
fru Maria. *Nei, ved den hellige Guds Mo-
der, neil

I
Han er ei skyldig i en saadan

Synd. Hauch.DV.II.162. *Mit Hoved er
saa tungt

|
Og mit Sind saa beklemt;

i

Guds Moder maa vide,
|
Hvad der er

mig bestemt. Winth.HF.203. JVJens.C.114.

jf.: Gudsmoderen stsiSLer (paa alteret) med
Barnet heelt i Guld og Sølv. HCAnd.XIL

30 161. gud 'søn: Moth.G302. *0 hjælp os,

Gud Fader! o hjælp os, Gud Søn! Salm
Hj.424.2. Trap.*V.659. jf. TroelsL.XIII.53
(se ovf. sp.29P^). i eder (jf ndf. bet. 3.2^ ; gu d s

'dros, se I. Dros. guds 'død (og (hel-

lige) pine) olgn., se I. Død 6.i. || om hellig-

aanden. *0 Hellig-Aand, o søde Gud!
Kingo.199. især i forb. gud 'helligaand:
*Nu nærmer sig vor Pintse-Fest,

|
Gud

Hellig-Aand, vær Du vor Gjest. Kingo.199.
40 *Kom, Gud Hellig-Aand, kom brat. Grundtv.

SS.I.622. Dagen kommer, da (Marias) og
Gud Hellig Aands Søn hænger tørstende
paa sit Kors. Jørg. Som en Tyv om Natten,

(1921).83. II
talem. og ordspr. Alle leve ved

én Gud, men ikke ved én Lykke (ell. tid.

EPont.Men.IIL555). Mau.1691. hvem gud
giver (et) embede, giver han forstand, se

Embede 2 slutn. hvor gud har en kirke,

har fanden et kapel, se Fanden 1.2. folkets
50 røst (er) guds røst, se Folk 2.2. menne-

sket spaar, gud raa'r, se raade. gud og
hver mand, alle mennesker, jeg er en
Politicus, det veed Gud og hver Mand,
derfor kand det icke staae mig an at

slsiSies. Holb.Ul.IL7. han skal være Gud og
hver Mand skyldig. Langebek. Breve. 333.

•Sommeren er heed, | Som Gud og hver
Mand veed. Wess.249. Det var Gud og
Hvermand bekendt, hvor ulykkeligt hen-

60 des Ægteskab havde været. BøghJT.397.
Hun koketterer jo med Gud og hver Mand.
Beras.GF.11.64. (han) omgikkes saa let-

sindigt med sine Hemmeligheder, at han
fortalte dem til Gud og Hvermand.JFJens.
SS.32. jf. (1. br.): Jeg har . . Gjæld. Jeg
skylder Gud og alle Mennesker, som man
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siger. Gylb.III.120. i udtr. som ikke det,
gud lader ell. har ladet skabe, ikke

det mindste ; ikke den ringeste ubetydelighed.

Ikke det Gud har ladt skabe har jeg rørt

inde i Herrens Værelse 1 FritzJurg.nr.19.

(jeg ejer) ikke det Gud la'r skabe. AndNx.
PE.111.88. *opspilede Øjne | uden at ane
det Gud lader skabe . . følger med Ungdom-
men. JFJens.Di.^Jf^i. jf.: hver Dag, Gud
lader skabe (o: hver eneste, „gudskabte" dag).

Winth.VIII.178. gud maa vide (nu sj.

gud vide. Hrz.D.II.118. Kehler.BK.113),
(talespr.) det er ikke godt at vide; det er

(mig) (ret) ubegribeligt (jf. guderne maa
vide u. bet. l.iy. gud må vide hvordant
det er fat. Moth.GSOO. Gud maa vide,

hvad jeg skal binde ham paa Ærmet.
Brz.X.127. det ved [ve-'a; ogs. ve(a)] gud
olgn., det er aldeles sikkert; især (dagl.)

brugt som bekræftelse ell. forsikring (jf. ovf.

sp. 292'=^'^^ samt det ved grød u. Grød 3^.

Det veed Gud, jeg gjør ikke Fordring
paa at være betydelig. Heib.Poet.V.89. Det
veed Gud, der var Noget, som rørte sig

derinde i det lukkede Cabinet. Gylb.Il.

207. *Han er nydelig,
|
Det veed den søde

Gud. Winth.VI.167. det ved da Gud, at

der er en Fanden til. Dania.IX.45. D&H.
det skal gud vide, (dagl.) det kalder

jeg gud til vidne paa; det er uomtvisteligt;

ofte m. h. t. et udsagn, en forudsigelse olgn.,

der i slaaende (hyppigt: ubehagelig, gene-

rende) grad viser sig at holde stik. Gud
skal vide, at jeg er intet mindre end
snerpetl Mine Venner beskylder mig end-
og for at hylde altfor frie Anskuelser om
Forholdet mellem Kønnene. Pont.GA.29.
„Luften derovre er ikke sund I** — »Nei,

det skal Gud videl'' Baud.H.23. Gud skal

vide, at Bladet holdt disse Løfter. EHen-
richs.MF.1.75. blev du saa ikke forkølet?
— jo, det skal gud vide; jeglaai sengen
en hel uge 1 gud ved. i. (nu 1. br.) ['guS

've'd] gud skal være mit vidne; det er den
rene sandhed (ofte m. bibet.: selv om den
talende er det eneste menneske, der ved det).

*jeg (vil) aldrig male meerl
|
Gud veed,

jeg giorde det ei for at glimre. Oehl.C.

172. Gud veed, hvor meget jeg holder
af Dig. Sibb.I.l. Kjære S. I Gud veed, hvor
det glæder mig at see Dem. Gylb.IV.254.
*Han holdt ved Tømmen sin Høveds-
mands Hest.

I

Gud veed, de var' begge
trætte. Hrz.I).11.117. 2. [dagl. nu ofte gu
've'] det ved ingen uden gud; det er umu-
ligt for mennesker at vide; ofte m. svækket

bet. som udtr. for nysgerrighed, forbavselse

ell. tvivl. Gud veed, om jeg nu for min-
dre vedkommende Ting har glemt større.

Ørst.Br.1.283, *Gud veed, maaskee er det

sidste Gang | Du hører Livsfangen qvæde.
Blich.(18S3).Suppl.l78. Gud veed, hvor
Tiden blev at. smst.I V.l 95. *Gu' ve' hvor det

her hænger sammen. Itørd.AH.60. „De (vil)

nok savne mig I" — „Ja, det vil jeg vel."

— . . „Ja, det vil jeg da virkelig haabel

Skønt Gud ved I De er jo som bekendt det
troløseste Mandfolk under Solen I "ÆJi2od!e.

S.123. hyppigt i udtr. som gud ved hvad,
hvor, et eller andet ubekendt (sted); ogs. om
hvad man ikke nærmere kan ell. vil meddele.
*Morten (o: en hare) løb gud veed hvor
hen

I
Med heele hunde skaren. Cit.1721.

(Kall399a.95r), hun bliver udskregen som
en Katharina af Medicis, som en Messa-

10 lina, og Gud veed hvad.. Hauch.V11.42.
al denne Blinken . . fra Bræmmer og
Kaardehefter af Guld, Sølv, Diamanter
. . Perler, Rav og Gud véd hvad. Schand.
IF.8. Jagtloven af atten Hundrede og
Gud véd hvad. Fleuron.J.38. jf.: Han gik
med den Tandbørste i Haanden bestan-
dig; den var snart saa sort som Gud ved
hvad. AndNx.DM.V.245. om gud vil ell.

vil gud {efter Jac.4.15; relig.) som from
20 tilføjelse til en meddelelse om noget fremti-

digt. Sidst i denne Maaned, om Gud vil,

reiser ieg efter Sædvane ud paa Landet.
Langebek.Breve.35. (det) er resolveret at

reyse, vil Gud, Onsdag førstkommende.
Klevenf.RJ.34. i bekendtgørelse fra prædike-
stolen ell. i aviserne: vil gud (ell. om gud
vilj, bliver der gudstjeneste i N. N. kirke
førstkommende søndag kl, 4

j
jf-(spøg.):

„Om Gud vil," sagde Manden, han havde
30 ikke faaet spurgt sin Kone. Mau. 9542.

Feilb. med gudog æren, (nu næppe br.)

paa en maade, der ikke vækker anstød, men
er i overensstemmelse med gængse sømmelig-
hedsbegreber, jeg vil icke være Bormester
. . jeg er Kandestøber med Gud og Æren,
jeg vil og døe Kandestøber. Holb.Kandst.
V.4. det samme Navn har mine Forfædre
baaren for mig med Gud og Æren i man-
ge Aar. Skuesp.V.200. VSO.

40 3) bet.2.2 brugt i ønsker, bekræftelser
olgn. 3.1) i ønsker, hilsener olgn.; ogs. m.
svækket bet., i udtr. for forsikring, forbav-
selse olgn. gud bedre, se H. bedre 2 (jf.
ogs. IV. for 16^. gud befalet, se befale 1.

gud (fader) (fri og) bevar(e) os (vel),

se I. bevare 5. gud for alt(ing), se IV.
for 6. gud forbarme sig olgn., se for-

barme, det forbyde gud, hvad gud
forbyde ofl., se forbyde B.i. gud forlade

50 mig olgn., se forlade 5.i. gud fri os, se

III. fri 4. gud gemme dig, se III. gem-
me 1.2. gud give o^^w., se I. give 3.4. gud
glæde hans sjæl, se II. glæde 1. gud
hjælpe mig olgn., se hjælpe, gud ske
lov (og tak) ell. gud ske tak (og lov) (ogs.

(især dial.) gud have lov. Holst. 1. 147.
JPJac.I.l63. Feilb. (sj. :) gu d væ r e 1 o v.

Holb.Ep.IV.513. Feilb. i/, gud være lovet
u. love samt mere enkeltvis forekommende

60 beslægtede udtr. (relig.) som: *Gud Fader
med Guds Søn

j
og Helligaand tillige

|

Ske Tak og Lov og Pris
|

i høje Himme-
rige. SalmHj.13.3. *Halleluja, Tak skee dig
Gud,

I

For Jesu Mønster, for hans Bud I

SalmHu8.311.5. *Dig, o Gud, skee Lov
og Ære

I
For din Naade denne Dag. Kin-

19*
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go.426. Gud skee eevig Tak for det gamle
Aars løkkelige Ende. Luxd.Dagh.1.329),
som udtr. for taknemmelighed mod gud, for-

synets førelse, skæbnens tilskikkelse osv. *Gud
skee Tak og Lov I |

Vi saa deiligt sov.

Ing.RSE.yiL238, ofte i forh. m. for: *0

Gud ske Lov evindelig
|
For Mad og

Drikke naadeUg. SalmEj. 79. 4. *0, Gud
ske Lov for Naadens Ord,

1
Til Trøst for

dem, som græåel Grundtv.SS.III.116. *Ka-
feen skal være velsignet I |

Gud ske Lov
for Sofahjørnets Fløjl IJ7Jews.-Di.55. hyp-
pigst brugt som adv. (olm. udtalt ['gusga-

(i^wu] og ofte skrevet i eet ord) m. mere ell.

mindre svækket bet. som udtr. for tilfredshed

(lettelse) i al alm. og stundom nærmende sig

til kun at betyde: lykkeligvis; heldigvis.
Jeg er, Gud skee Lov, icke endnu Tui-

neret. Éolb.Jean.I.l. Geheime-Raaden blev
stærk angreben af Colica paa Veien, men
kom sig. Gud skee Lov, igien. Luxd.Dagb.
1.313. Naa Gud skee Lov! Naar Nøden
er størst, saa er Hjelpen nærmest. Heib.
Poet. VI. 25. De bedste Beviser for, at

Skovbundens Kraft forringes ved at be-
røves Løvdækket, maae Gudskelov søges
i \Jd\sinået.CVaupell.S.74. gud være med
dig olgn., gid du maa være under guds be-

skyttelse; ofte brugt som afskedsønske. Moth.
G300. VSO. n&H. j/.; gud med dig,

(jy., gldgs.) som svar, naar nogen byder
goddag i stuen. Feilb. en Jomfru skal .

.

føde en Søn, og man skal kalde hans
Navn Immanuel, hvilket er udlagt: Gud
med os. Matth.1.23. Grundtv. SS. 1. 293.
gaamedgud olgn., som afskedsønske: gid
du (paa din vej, rejse) maa være i guds
varetægt, under guds beskyttelse. *(hun)
spændte Sværdet om hans Lænd,

|
Bad

ham med Gud at fare. Grundtv.PS. 1. 135.

*reis med Gud, og kom I Tilbage med
YoTheTTelHolstlV.lO. D&H. gudnaade
dig, velsigne dig, se naade, velsigne,
gud i voldy se Vold. 3.2) i bekræftelser,

eder (se ogs. ovf. sp.292^^). Saa sandt der
er en Gud til. JW O. Buchh.UH.10. for gud,
se IV. for 17. ved gud, egl.: det sværger
jeg ved gud, saa sandt hjælpe mig gud; nu
oftest (især kvindespr.) m. svækket bet., som
en bekræftelse ell. svagere ed. Moth.VTl.
Steffens mener jeg det ved Gud . . ikke
saa slemt. 0ehl.(Ørst.Br.I.255). De er be-
dragen, Hr. Baroni Ved Gudl De er be-
dragen. Gylb.II.219. saa spurgte jeg hende,
om hun turde sige: „ved Gud" paa det!
— ået tnråe hun ikke. HCAndJy.453. jæ
har ved Gu' ingen Fenge. JakSchmidt.SF.
70. saa gu(d), se saagu. gu(d) vel, (nu
1. br. i rigsspr.) brugt som forstærkelse af
vel. *„vær min Giestl** . .

|
„Ih ja, gu vell

Tak den, som byder." Oehl.SH.58. »Gud
vel da, lad det være saa med os en af-

gjort Sag. Winth.VI.262. i selvforbandelser

:

god døde, straffe mig olgn., se døde 1

slutn., straffe. I| gu [gu] brugt (dagl, næsten
vulg.) foranstillet som bekræftelse (jf. Fest-

skr.Feilb.37 ; sml. III. gi, gon^; minsandten.
„Hialp den da?" — „Ja, Gu (o: vist, vel)

hialp deni« Oehl. XVII. 10. „det skal Du
ikke bilde mig indl . . det har Du ikke
drømt .

." „Gu har jeg drømt det." Gold-
schm. 11.209. Lys over Verden vil jeg
sprede, men gu' om jeg føler mig bun-
den til kun at gøre det paa een Maade.
FDrachm.K.53. i forb. m. ej, se 1. ej 1.2.

10 4) bet. 2.2 brugt i forb. af guds m. flg.

subst., i særlige udtr. (der undertiden skrives,

udtales og bøjes som eet ord) ell. anv. (om
guds byrd, dros, død, moder se bet. 2.2);

i enkelte udtr. har sidste led hovedtrykket ell,

kan have det, fx. i guds fred, guds mand
o/l., jf. Jesp.MFon.^136. 4.l) i egl. bet. guds
ager {ænyd. d. s. (HFRørdam. Arrebos Lev-
net og Skrifter.II.(1857).288); efter ty. got-
tes acker; relig.) spec. (jf. I. Ager 1 slutn.)

20 om kirkegaarden. *0 Jord . . | En dyre-
bar Sæd (o : det døde legeme) du modtager,

I
Vi derfor dig kalde Guds Ager. SalmHj.

445.6. vAph.(l?64). gu ds ham, (især bibl.,

relig.) kristent menneske; kristen; ogs. (nu 1.

br.) i udvidet anv., om fromme, gode menne-
sker ell. (især dial.) om skikkelige folk i al

alm. Jeg kand aldrig glemme det Guds
Barn . . at, da jeg havde giort ham den
største Uret, bad han oven i Kiøbet for

30 mig. Holb.LSk. IV. 2. Monsieur Tartuf er
et got Guds Barn, som man baade bør
høre og adlyde. KomGrønneg.lI.201. *Lille

Guds Barn! hvad skader dig? | Tænk
?aa din Fader i Himmerig! Grundtv. SS.
11.441. de (o: besætningen paa et skib)

var ikke Guds Børn allesammen da de
kom ombord. JVJens. C. 145. se ogs. Barn
1.4 og Gudsbarn. guds bord, jf. Bord
sp.995^^ og Gudsbord. guds engel, jf.u.

^ Engel og Gudsengel. guds finger, se

Finger 2.i. guds fodskammel, se Fod-
skammeL guds forsyn, se Forsyn 1.

guds fred, se Fred sp.ll97^^'** (jf Guds-
fred^, guds gaver, se Gave 3. guds
(højre) haand, se Haand. guds have,
(rehg.) paradis(et). du var i Eden, i Guds
Ea.ve.Ez.28.13. *Nu ligger Graven midt
i Guds-liRven.Grundtv.SS.III.221. *I Guds-
Haven med Guds-Freden

|
Lys jeg drak af

so Livets Flod. smst.378. (med) guds hjælp,
se Hjælp, guds hus, se Hus (jf. Guas-
husj. guds lam, se Lam. ^uds lov,
især (foræld.) om de i bibelen givne love og
forskrifter, spec. moseloven. Moth.G306. de
Slægtskabs- og Svogerskabs- Grader, i

hvilke Forordningen aldeles forbyder Eg-
teskab, ere just de, som udtrykkelig i

Guds Lov ere iovhudne. Nørreg.Privatr.1.

181. Baden.JurO.L200. SaVX.352. (sj.)

60 til bet. 2.1 : det til alle Tider af Alle er-

kjendte Lovlige (Gudsloven). Kierk.XIII.
122. guds mand, mand, som staar i pagt
med gud; gudfrygtig, troende mand; nu især

spøg. ell. spot. om en gejstlig. Mose den
(juds Mand. 5Afos.55.i. Har dig mødt no-
get Gespenst, saa har vi her en Guds

(
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Mand hos os, der nok kan holde det fra

Ruuset. Holb.LSk. IV. 3. *jeg saae Guds-
manden nægte

|
Hver Skiørlevner Raad

og Trøst. TBruun.Ss.27. *I Vittenberg, i

Saxenland,
|
Der er en Grav til Skue,

|

Dér hviler sig en from Guds Mand |
Alt

under Kirkebue. Grundtv.FS.III.65. *En
sand Gudsmand, der daglig søgte Kirken.
Hrz.XVI.49. (provsten) nikkedukker sig,

den Gudsmand, for den gamle Lehns-
frevinde og den døve Vallø-Stiftsdame.
)rachm.F.I.364. Biskop Absalon, en Stats-

mand og en Guds Mand paa samme Tid.

FrPoulsen. MD. 61. (a f) gu d s n a a d e , se

Naade. i guds navn, se Navn. gudsord,
især om bibelen og trosbekendelsen ; ogs. (især

dial.) om salmer, prædikensamlinger olgn.

Guds Ords Forhaanere og Foragtere. DL.
2—5—25. Der er mare ingen i den heele
Gade, der læser et Guds Ord Juule-Aften.

Holb.Juli Ose. jeg (kan) ikke ret . . kom-
me ud af det med det franske Gudsord
(d : den franske gudstjeneste), som har et saa
elegant Tilsnit. Ørs^.^r.J. 6'^. *Guds-Ordet
(SalmHj.334 : Guds Ord detj er vort Arve-
gods, I Det skal vor Afkoms være. Grundtv.
SS.I.28. Blodet er Sjælen — sagde Fa-
der, og det havde han læst i Guds Ord.
Ing.LB.1.33. *det er ikke længer Skik,

I

Gudsordet under Skin af Gudsfrygt at

forvsinske. Srz.D.III.254. vi (skal) holde
dette fast som et Gudsord til den udvalgte
Menighed, Zions aandelige Datter: „se din
Konge kommer.« 0Møll.GK.12. Guds Ord,
d. V. s. et Blad af Bibelen, Salmebogen
eller en anden gudelig Bog, var ogsaa et

godt Værn mod det onde. AarbFrborg.1918.
114. jf. Feilb.I.511. talem.: det gaar i en
som guds ord i en student, det glider let

ned, forstaas let osv. En saadan Beviis-
førelse er Mad for Mons og gaaer som
Guds Ord i Stuåenten.Kierk. VII.367. Feilb.

L511.III.621. spildte guds ord paa Balle-

Lars, se Balle-Lars. et guds ord fra lan-
det {jf. ty. ein gottes wort vom lande,

nt. gotts woord vum lande, om en landsby-

præst; spøg.) et uerfarent, troskyldigt menne-
ske (især en ung pige). Heib. TB. nr. 44. 3.

FruHeib. Abekatten. (1849). 29. et lille . .

Pigebarn . . uvidende og uskyldigt som
et rigtigt Guds Ord fra Landet. Brandes.
III.168. Kusinerne og Fætteren . . kaldte
hende for „Guds Ordet fra Landet." Pon<.
EK.49. guds rige, se Rige (jf. Gudsrigej.

for guds skyld, se Skyld, guds tid,

time, se Tid, Time. gudsvelsignelse,
se Velsignelse. 4.2) i forb. m. ord, der be-

tegner hvad der tilhører tilværelsens lyse,

gode side, den ufordærvede natur osv. *Nu
vaagne alle Guds Fugle smaa, | De flyve

fra Reden og sjunge. Ing. BSE. VIL 236.
*Guds Sol gaaer i sit Guldslot ind. smst.

242. *Jeg vilde gjerne i Guds Natur
|

Med Frihed spændt mine Vinger. Blich.

(1833).Suppl.l78. græd ikke, I Guds Un-
ger, græd ikke. Nu skal I faae Kage.

Gud-

Heib. Poet.VI. 117. jeg maatte ud under
Guds aabne ¥i\mmé[.Hostr.E.IV.8. guds
grønne jord, se grøn l.i. guds fri natur,
se fri sp.l3''K jf. (1. br.): Det er Ida, det
er selveste Guds Ida I . . alt skal være
godt igen imellem osl Buchh.UH.107. 4.3)

(1. br. uden for de faste forb.) nærmende sig

til blot at være forstærkelse af det flg. ord.

(jeg) havde nær sat den heele Bye i Brand
10 af lutter Guds Nidkierhed. Holb. Hex. V. 5.

(de fruentimmer, der) ikke gjorde Guds
Gavn (o: ikke den ringeste gavn, „ikke det,

gud har ladet skabe") fra Morgen til Aften.
Schand.BS.57. Det var ogsaa en Guds
Skændsel. Bang. T. 47. guds klage, (nu
næppe br.) ynkeligt klagemaal. Moth.K122.
i Bondens Tale (siges der:) Han gav Guds
Klage (h. e. saare stor Klage) over dig.

Nysted.Bhetor.7. Gudsklage.FSO. en guds
iXi (dagl. gndsens. HomoS.GL.258) lykke,

(talespr.) et stort held. *Han sparkede Oles
Nødmast (o: en krykke) omkuld,

| Og det
var en ren Guds Lykke

|
At Ole ikke

faldt med. Drachm.SH.65. JVChristensen.

Midtsjællands Hist. I. (1907). 65. Feilb.L 510.

han havde et rent svineheld. Nu for-

eden var han løbet på Elefantgrunden.
Men så slap han af ved et gudsensheld.
NMøll.H.18. et guds under, et stort un-

30 der(værk). Nysted.Rhetor.7. *Jeg staaer nu
just her og grunder,

|
Og kan dog ikke

forstaae
|
Det mægtige store Guds Under

I

Udi disse mindste Straae. Blich.D.U.232.
en Høg . . kommer styrtende lige over
mod os, saa tæt i Hælene paa en hvid
Due, at det er et Guds Under, om den
slipper levende fra dens YlQT.Holstein.T.
206. tidt var det et Guds Under, at der
ikke faldt Brænde ned (o: vankede prygl).

40 AndNx.DM.28. jf.: Foran ham (o: i et tea-

ter) sad et Sejstenaars Gudsunder og slugte
Scenen med et Par Øjne som Spejle.SMc/i.
T.141. (dagl.) guds ens ell. (nu næppe br.)

gudssandhed, den rene, skære sandhed (jf.
Kalk.II.94). (sagen) forholdt sig saaledes i

al Guds S2ind]ied.Luxd.(Luxdorphiana.IL
(1791).452). Det er en Gudssandhed. 7S0.
det er Altsammen Gudsens Sandhed. Winth.
V111.270. „De har altsaa boet her i sam-

so fulde femten Aar?" „Ja, det er en Gud-
sens Sdindlied.'* [SHeegaard]. Urolige Tider.

(1874).184. guds vejr (ell. gudsvejr. VSO.
Winth.VIII.83) (jf.Katk.IL94 og nt. god-
deswedder; nu især dial.) heftigt uvejr;

„herrens vejr", naar (sømanden) paa det
vilde Haf blef ofverfalden af et skrække-
ligt Guds Væyr og Storm. Slange.ChrlV.
1369. Det var en kold November-Nat,
det stormede og var et Guds Veir. Gylb.

60X1.219. AntNiels.FL.il. 26. Der stod et

stærkt Tordenvejr paa Himlen, og Konen
sagde: „Kjør dog ikke i det Guds Vejr.**

Feilb.BL.356. Feilb.I.511.

Ond-, i ssgr. ['gu9-]; i enkelte tilfælde

m. hovedtryk paa 2. led, se gudfrygtig, jf.
Gudinde || i modsætn. til forholdet ved ssgr.
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m. Gude- og Guds- har 1. led i disse ssgr.

oftest en mere ubestemt karakter, idet det

betegner sidste led som hørende til, stammende
fra ell. ejendommeligt for det guddommelige
i al alm., de højere magter osv. (jf. Gud-
doms-j; i enkelte tilfælde veksler ssgr. m.
Gud- og Guds-, se fx. gud(s)-billedlig, -fryg-

tig, -hengiven, jf. ogs. u. gudforladt, guds-
bespottende, -forgaaen, Gudshaandspla-
ster, gudsvelsignet || i tilfælde, hvor 1. led

betegner de hedenske guder som en flerhed,

bruges nu alm. Gude-, jf. dog Gud-hjem
(og -husj; sml. ogs. f: *Den samtlige Gud-
flok kom frem. Pram. Stærk. 229. || tydelig

anv. af Gud 2.2 foreligger i en del ssgr.,

der næppe findes uden for kristelig sprog-

brug (fx. -elskende, -frygtig, -hengiven,
-konge, -menneske); scBr%< kan nævnes
nogle ord, der betegner det aandelige slægt-

skab, der (især if. tidligere opfattelse) opstaar
ml. personer, der døbes paa samme tid og
sted, ell. ml. den døbte og hans faddere, se

Gud-barn, -broder, -datter, I. -fader, I.

-moder, I. -søn, -søskende, -søster || en del

m^re tilfældige, især poet. ssgr. (m. perf.
part. som sidste led) er (dels med, dels uden
direkte forbillede) dannede efter gr. ssgr.

med theo- olgn., se fx. -sendt; som eks. kan
i øvrigt nævnes: *0 Sanger med de gud-
berørte LæheT.Staffeldt.156. *Laurens gud-
viede Grene. Winth.I.193. *Vær hilset,

Du Hav med din gudfødte Styrke. Drachm.
UD. 333. Det lader altsaa til, at de sam-
me Ting hades og elskes af Guderne, og
de samme Ting maa saa være baade gud-
hadede og gudelskede. StSprO.Nr.l02. 26.
-barn, et. person, ved hvis (bame)daab
man har været til stede som fadder (jf.
-datter, -søn;. Moth.G301. Suhm.Hisf.III.
406. Ønskeligt var det, om (gudmoderen)
kunde give Die og paa denne Maade trø-

ste sit lille Gudbarn undervejs. TroelsL.
VIII. 60. -behag^elig:, adj. (sj.) d. s. s.

-velbehagelig, ere . . alle disse (ønsker)
rene og gnåbehage\ige?Mynsf.Betr.II.207.
disse fromme Damer . . ville indfinde sig
for at samle Bidrag til dette gudbehage-
lige FoTm2iSi\.TR.nr.l52.1. tD -benaadet,
jpart. adj. som gud har vist sin naade; især
i videre any. ^^7. benaade sp.298*^): i sær-
lig grad rigt udrustet, lykkeligt stillet osv.

Sjældent har en gudbenaadet Jægersmand
haft et stoltere Revier.Aa/y.Fi^.i 95. han
er en gudbenaadet kunstner

j d -be-
sjæle, V. (1. br.) fylde med guddommelig
kraft. *„Eders er mit (o: Kristi) Liv, mit
Blodl"

I
01 lad det os gudbesjæle,

|
Til

paa Dommedag vi knæle. Ing.RSE.V11.16.
om kunstnerisk inspiration: *( Goethe) der
med en olympisk Aand,

|
gudbesjælet,

sang en Verden ind i Harmoniens Baand.
Schand.SD.71. -bespottende, part. adj.
se gudsbespottende. -bevares, interj. se
I. bevare 5. tU -bevidst, part. adj. (sj.;

jf. Gudsbevidsthed; som har bevidsthed om
gud. »kan af Hjertet ud I De rive Følel-

sen, den gudbevidste,
| Der lever i Sam-

vittighedens Buå? PalM.Luftsk.29. -bil-
ledlig^, adj. (relig.; 1. br.) om menneske
(menneskelige egenskaber osv.): som bærer
præg af at være skabt i guds billede (jf.
Billede sp.655^^ samt gudsbilledlig;. (han)
kunde se det gudbilledlige hos Menne-
sket, ogsaa hvor det var stærkest foT-

mørket Schrøder.F.246. det gudbilledlige
10 Menneske. SkatRørd.1.325. -broder, en.

(nu sj.) mandsperson, der er døbt paa sam-
me tid og sted som en anden; daabsbroder

(jf. -søskende, -søster^. Moth.G301. Som
Gudbroder maatte han ikke gifte sig med
sin Gudsøster. FS^0.j7.;*Letvingede Haabl

|

Gudbroder, nyfødt i den hellige Daabl
Grundtv.SS.IV.323. -datter, en. kvinde-

ligt gudbarn. vAph.(1759). Hun er min
Guddotter. VSO. den lille Rigmor, Viborg-

20 bispens Datter, Provstens Guddatter. Bre-
gend.GP.127.

OP Onddom, en. ['guåldcom'] flt. (i bet.

2) -me [-,d(om8] ell. f -mer (LTid.1724.
458). {glda. d. s. (i bet. \), oldn. guådomr;
jf. -dom 1) t) (især poet.) den egenskab
at være (en) gud; guddommeligt væ-
sen. *Store Gud og Frelsermand

|
Hvo

er den, der lignes kan |
Ved Din Gud-

doms store Kraft? Kingo.29. Apollinaris

^ Lærdom om Christi Guddoms og Mand-
doms Confusion. Holb.Kh.b4v. *Ifald han
(o: Merkur) havde ei sin Guddom skiult

saa vel,
|
I skulde see paa ham to Vinger

for hver Hæl. Wess. 78. *Elskes du ei?

Tilbeder en Jord ei, Freierl din Guddom.
Oehl.NG.203. *Som al Verdens Skaber-
mand,

I

Ene han (o: gudfader) har Gud-
dom sand,

I
Ret fuldraadig, uafhængig.

Grundtv.SS.IV.102. jf.: *Hvor fuld af Høy-
40 hed, ak I — Hvor fuld af Guddom (o': om

Jesus). Ew.(1914).II.184. 2) overnaturligt

væsen, med hvilket mennesket slutter pagt;
gud; ofte som et mere ubestemt ell. mindre
personligt opfattet udtr. end Gud: det gud-
dommelige, vi (skal) ikke mene, at Gud-
dommen er liig Guld eller Sølv . . formet
til et Billede ved Menneskens Kunst. ^i'^«
17.29. de adskillige Guddommer som de
gamle Gallier dyrkede. LTid.l 728.411. *Du

50 saae ham — var det ey en Guddom. JEw;.

(1914).II.184. (de) antage noget Guddom-
meligt, en Guddom maaskee, men ingen
levende Gud. Mynst.Betr.1.89. I Stedet for

sin Barndoms Gud dyrker han nu Erken-
delsens Guddom. VilhAnd.G.36. Sal.^X.

339. g:nddoninielig:, adj. [qud'dcom'ali]

Høysg.AG.29. (ænyd. d. s., oldn. guQdom-
ligr; afl. af Guddom) 1) O adj. til Gud-
dom (1 og 2): som stammer fra, hører

60 til en guddom ell. har en guddoms væsen
og egenskaber, hans guddommelige Magt
haver skiænket os alle de Ting, som høre
til Liv og Gudfrygtighed. 5Pe/.i.5. der er

noget Guddommeligt udi KierVighed. Holb.
Masc.III.2. (lovene er) enten guddomme-
lige eller menneskelige, da de have deres
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Grund enten i Guds eller et Menneskes
Yi\lie.Nørreg.Naturr.53. *een guddommelig
Moder

|
Fødte Osiris og Isis. JMHertz.

Isr.194. *I Begyndelsen var Ordet,
|
Var

guddommeligt hos Gud. Grundtv.SS.IV.6

(jf. Joh, 1.1). vi bede dig (o: gud) . . at

du vil . . skænke os din guddommelige
Fred. Alterbog.427. at føle sig afhængig af

det guddommelige i tilværelsen
j || m. lidt

svækket bet. (jf. bet. 2), om menneske: som lo

ligner en gud; ofte m. h. t. usædvanlig skønt

ydre ell. skabende kunstnerisk evne. *Gud-
aommelige Usynlighed (o: en tilsløret da-

me),
I

Jeg elsker dig med stor Beskeed.
Eolb.Usynl.11.6. Aarestr.364 (se w. frugt-

sommelig 1). De er . . nydelig, guddom-
melig deilig. Oversk.1.277. Elskværdig var
(Michelangelo) visselig ikke. Men gud-
dommelig var han. Brandes.MB.19. han
var guddommelig af Ydre og af opsigts- 20

vækkende Skjønhed. JLHeib.(StSprO.Nr.
118.33). 2) m. svækket bet.: i høj grad ud-
mærket, fremragende (ved skønhed, værdi
olgn.); ypperlig; vidunderlig; herlig,
„(er) min Beslutning da ikke rigtig?" —
„Ypperlig, guddommelig; men Deres Be-
styrtelse hindrer Dem i at indsee alt det
Gode, der er i den." Skuesp.V.21. Disse
guddommelige Egne bleve paa det jam-
merligste ødelagte i . . Krigen. Engelst.IIl. 30

58. en guddommelig Musik. VSO. (Goethes)

Leben, af hvilken guddommelige Bog —
guddommeligt er jo Alt hvad som er Godt
og Skiønt — jeg i disse Dage har læst
2den Deel. Molb.Breve.3. Ak, Gudl hvor
her er dejlig I — O, er her ikke guddom-
melig? JafeScTimtfi^.iSP.^S. (iron.:) Guddom-
melig. En Arie, der synges slet af et

smukt eller fornemt Fruentimmer.P^irei&.
US.557. nu især (talespr.) om morskab: ko- 40

stelig. Mette Indfald var meer end gud-
dommeligt. Wess.76. Carl (brister ud i Lat-
ter.) „Neil det er en af de guddomme-
ligste Historier, jeg har oplevet." Pct^^er.

11.213. „Skaal i al Fald," sagde Jep og
grinte gMååomvciQ\\gt.Skjoldb.NM.82. jf.:
I Kbhvn. høres . . : det var dog noget
guddommeligt Vaas. Levin. Jeg talte . .

om Ostindien . . medens De stod og hørte
derpaa, og det lod, som om det kjedede 50

Dem guddommeligt (o: i høj grad). Tops.

11.69. 3) (talespr.; nu 1. br.) i udtr. som
hver guddommelige dag, hver eneste

dag (jf. evig 5, Guddommelighed 2, gud-
skabt 2). jeg beer den barmhjertige Gud
hver evige guddommelige Dag om (det).

FritzJurg.nr.78. Gadeordb.^ Feilb. CP glid-
doiniiielig-g:ere, v. [-igo-'ra] til gud-
dommelig 1. Det Bestaaendes Guddomme-
liffg] øreise er Alts Verdsliggj øreise. Kierk. 60

fl.86. (jeg) forstaar saa godt Katolikernes
Trang til at guddommeliggøre en Kvinde.
Schand.O.II.6. JPJac.II.35. -hed, en. 1)

GJ til guddommelig J. (guds) usynlige
Væsen, hans evige Kraft og Guddomme-
lighed. Rom. 1.20. alle Phllosophi have

tilskrevet Stiernerne og Himmelen en
visz G\xMommQ\\gyQå.LTid.l724.412. Bib-
lens Guddommelighed. Goldschm. V. 401.

J/". guddommelig 1 slutn.: at holde sig til

side, og ikke desto mindre være ved
Haanden, for at undervise og tiene visse
Mennisker, er en gotgiørende Guddomme-
lighed her paa Jorden. LTid.1728.89. 2)
(talespr.; jf. guddommelig S) om hvad der
er til stede i stor (forvirrende, uoverskuelig)

mængde ell. tager meget lang tid, er „uden
ende og begyndelse'' (jf. Evighed 3, Evinde-
lighed^. Det varede en Guddommelighed,
inden han kom. Levin, der er en hel Gud-
dommelighed af Tyrker.VSchmidt.Reisei
Grækenland. (1863). 149. || især i udtr. i 'en
guddommelighed, uden ophør; „i en
køre'' ; ogs. : i uoverskuelig forvirring; „i en
pærevælling". Han gik i Eet væk frem og
tilbage paa Gulvet, med . . Hovedet bøiet
ned, og saadan blev han ved i een Gud-
dommelighed. Gylb.IX.211. (de) beder
hende til Selskaber i een Guddommelig-
hed. Hostr.SpT.n.ll. De blander . . det
kristelige og det verdslige sammen i een
Guddommelighed. Skjoldb,PL.40. Det reg-
nede med Lysbomber og Scrapnells i

en Guddommelighed. GadsMag. 1921.471.
Feilb. jf.: der var Svedsker og Blommer
og Figner og Chokolader i fulde Bunker.
„Aa", sagde hun, „vi har jo i en Gud-
dommelighed." Bang.LD.42. Onddonis-,
i ssgr. [igu9d(om(')s-] (jf. glda. guddoms-
kraft) af Guddom 1-2; af saadanne ssgr.

findes i skriftspr., især relig., en stor mæng-
de, dels omtr. ensbetydende m. tilsvarende

ssgr. m. Guds-, dels m. en mere ubestemt ell.

mindre personligt opfattet bet. af forleddet,

hvorved sidste led angives som hørende til,

stammende fra ell. staaende i forbindelse

med det guddommelige; som eks. anføres:
den Nation, der opførte dem (o: Ægyptens
pyramider), besad et udviklet Guddoms-
begreb. ÆmCarsf.O 75.486'. *Naar gud-
domsfyldt Dit (o: en kunstners) Hjerte
banker,

|
Vær kjæk og fri I Winth.Lyr.150.

*fra hans (0: Kristi) Øie
|
Straaler' Gud-

doms -Glandsen. Grundtv. SS. 1.458. (i

menneskenes) mest trivielle Fremtrædel-
sesformer (findes der) naar man blot vil

søge rigtigt . . en Guddomsgnist. Kierk.
XIII.57. Mynst.Præd.I.414. *Vor Fader,
du hvis Guddomshaand | Vor Vei og
Vandring freder. FrHamm.(SalmHus.402.
1). (vi) giøre os Billeder . . i hvilke vi
forestille os, at der boer en Guddoms-
kraft. M?/ns^.Pe<r.I.8P. PalM.TreD.12. *0
Helligaand . . | Du, som med Fader og
med Søn | I Guddoms-Magt er lige.

SalmHj.282.1. Grundtv.SS.III.29. *Jesus
Kristus, Guddoms-Manden. smst.I V.149

(jf. Gudmenneske^. *Dets (o: Kristi riges)

Gaade er et Guddoms-Ord,
|
Som ska-

ber hvad det nævner. smst.II.399. Oehl.XX.
218. (dette gudsbegreb indeholder) den Gud-
domstype, som vi . . kunne karakteri-
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sere som Kulturmenneskets almindelige
Gudsiåe. SaLVIIL68.
Onde-, i ssgr. ['guåa-] (f Guder- (efter

ty. gotter-), fx. Guder-lund (Ing.RSE.VI.
184), -krans (Bagger.11.277), -sal (Heih.

Foet.VIII.337), se ogs. u. Gude-drik, -lærej.

som regel af Gud 1, om hvad der hører til,

stammer fra, er ejendommeligt for en gud
ell. guder, mods. ssgr. m. Guds-, der inde-

holder forestillingen om den monoteistiske,

spec. kristelige guddom; af de mange (især

W ell. fagl.) ssgr. kan (foruden de ndf. med-
tagne)nævnes:Gude-holig,-epoSy-flok,
-kamp, -kreds, -kvad, -liv, -lund,
-navn, -sagn, -samfund, -skikkelse,
-slægt, -svar, -vrimmel. CP -barn,
et. (1. br.) barn af guddommelig oprindelse

og natur (skønhed). Christus bliver (for
barnet) Gudebarnet, eller for det lidt æl-
dre Barn den venlige Skikkelse med det
milde A2isyji.Kierk.VII.521. Den Kristus,
(Søren Kierkegaard) maler, det er ikke .

.

Rafaels Gudebarn eller Thorvaldsens skøn-
ne Forsoner. Brandes.II.389. Drachm. VS.
61. tXJ -billede, et. figur, som forestiller

en (af)gud; afgudsbillede. Levin, hedenske
Gudebilleder. NBache. NordensHist. I. 348.
(han havde) elsket hende . . men ikke som
en Mand, som en Hund, — i Støvet for
hendes Fødder som for et Gudebillede.
JPJac.II.338. -blomst, en. 2( fleraarig

haveblomst af kodriverfamilien, Dodeeatheon
meadia L. (jf. -gave 2, -urt^. Kjærbøll.FB.
174. GJ -drik, en. (f Guder-. Ew.(1914).
11.165). (især m. h. t. den klassiske mytologi:)
gudernes drik; nektar; nu oftest: meget vel-

smagende, ædel, kostelig drik (jf. Engledrik^.
Moth.G302. *Her rinder kiøligt Vand fra

hine Skove,
|
Klart, Gudedrik af Ætna's

hvide Sne. Pram.0.174. den gulblege Gude-
drik fo: champagne). Tops.II.30. -dyrkel-
se, en. (1. br.;jf. Gudsdyrkelsej. Om Nord-
boernes Gudédyrkelse og Gudetro i He-
denold. EenryPet.(bogtitel.l876). O -frygt,
en. (nu sj.) frygt for guderne (jf. Guds-
frygt/ mand oplærer de Unge i Gude-
frygt og SLvbeiåe. Dumetius.IlI.57. Epiku-
ræerne (kæmper) for at befrie Aanden fra

Gudefrygtens forstyrrende Indvirkning, i

hvilken Epikur seer Religionens Sær-
kiende. Brøchner.TV.10. -gaTe, en. 1) CP

gave fra guderne; begunstigelse af skæbnen.
friheden er en gudegave \ 2) S( d. s. s.

-blomst. Kjærbøll.FB.174. NRMøller.Lyst-

haven.(1892).103. -hov, et. (nu sj. -hof.

Oehl.XXXn.106. TroelsL.XIl.28). flt. d. s.

ell. -e (Bagbl.Vil909.2.8p.5). (foræld.) m. h. t.

den nordiske oldtid: tempel for guderne, en
til Thor helliget Offerlund og et Gude-
hov. Trap.ll.291. inde i Gudehovet hen-
gav Menneskene sig efter Ofrets Fuld-
bringelse til et umaadeligt Æderi o^ Fyl-
den. JV Christensen. Midtsjællands Hist. II.

(1910).7. billedl.: *Lad, hvo det lyster,
knæle

|
Ved Mørkets Gudehove. jRecfee.

8B.5?. CØ -lins, et. (især m. h. t. den nor-

diske oldtid; nu 1. br.) d. s. (jf. Gud-, Guds-
husj. *(han drog) Til Upsals Helligdom;

|

Han slukte Offrets Brænde,
|
Rev Gude-

huset om. Oehl.NG.3. Søtoft.Panth.85. NBa-
che.NordensHist. 1.348. HRasmussen. Overs,

af indiskeÆventyr.(1893).142.
gndelig:, adj. ['gu-aali] adv. -t ell. d. s.

ell. (t) •tn(LTid.l735.193. KaUk.§99 (1909

:

gudfrygtigt;/ {glda. d. s., ogs. i bet. „gud-
10 dommelig"; jf. gudlig) om person: som staar

i et inderligt trosforhold til gud og i sin

handlemaade lader sig lede deraf; gudfryg-
tig; from (2); ogs. om udtalelse, handling
olgn.: præget af gudsfrygt; nu hyppigst
m. henblik paa de ydre udslag af gudfryg-
tighed og uden for de faste forb. ofte m. lidt

nedsæt, klang, (han) var gudelig (1819:
trom) og gudfrygtigY^SiP; frygtede Gud/
med sit gandske \m\is.ApG.10.2(Chr.VI).

20 Alle, som ville leve gudeligen (1907: gud-
frygtigtj i Christo Jesu, skulle forfølges.
2Tim.3.12. Borger-Folk (er) Christne Men-
nisker, og om de fører et Gudeligt Lev-
net, kand blive Sailige. Holb.Bars.IIL2.
(med et) gudeligt Ord i Munden. Ew.(1914).
V.173. Jeg sad igjen hos min gudelige
Nabo, der korsede sig, læste i Bønnebog
og tsistede. HCAnd.lX.51. (præster,) hvis
meste Præstegjerning bestaar i at levere

30 saadan en lille gudelig Snak af om Søn-
dagen et godt Kvarter eller en lille halv
Time.VBeck.LK.I.414. Jeg maa læse en
gudelig (o: opbyggelig) Bog, tænkte hun
. . Hun fik fat i en Prædikensamling.
Schand.F.206. (jf. VSO. Feilb.). Hos (Staf-
feldt) er den gudelige (Brandes.DI).146:
theologiskej Naturbetragtning vegen for
den grublende. Brandes.II.6. den religiøse
Bevægelse (i beg. af 19. aarh.), som man

40 plejer at kalde den gudelige Vækkelse.
HBegtr.DF. II. 7. AndNx.DM. III. 182 (se

Forsamling sp.804°^). || til gudeligt
brug, til religiøse formaal; ogs. i videre

anv. (nu næppe br.): i almennyttigt, især
velgørende øjemed (jf. Brug sp.l215^^). Hu-
strue, som Husbond haver og Barn ved
hannem, maa ej give til gudelig Brug
sin halve Hovedlod.Di.5—4—i8. For-
ordn.Vx^l743.§23. VSO. Baden.Jur0.1.200.

50 JkfO.
II
gudelig forsamling, sammen-

komst med religiøst formaal (jf. Forsamling
sp.804'^*). Reskr.'y41742. Grundtv.Udv.V.64.
Schand.F.391. -hed, en. (nu oftest lidt

nedsæt.), gudelighed (1871: Fromhedj er
mægtigere end alle ting.Visd.10.12 (Chr.

VI). 0rst.IlI.52. Revolutionen 1848 ry-

stede ham . . og gav ham den tungsin-
digste Gudelighed i Yo\d. Brandes.X.459.
gnd-elskende, part. adj. (nu kun spøg.

60 ell. arkais.) som elsker gud; især i tiltale,

gravskrift olgn., jf: „Bruges meest af Præ-
ster i Tiltale til deres Tilhørere." F-SO.

sml. BibliotH.^250. (Kalk.V.385). jeg reg-
nede mig selv iblant de Frommes og Gud-
elskendes TbI. Spectator.329. Høysg.AG.55.
Sjælene havde endnu ikke tabt deres mun-
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tre Fyrighed. De gudelskende og dyd-
ædle kaldte det strafværdig Yppighed.
Leop.EB.165.

CP Gilde-lære, en. (\ Guder-. Basth.
FM. 5. Karl Philipp Moritz's Guderlære,
oversat . . af Christian Winther, (bogtitel.

1847; 2.opl.l850: Gudelære;. jf.NMPet.
Myth.l). (især hos sprogrensere) lære om en
(nu især: hedensk) religions guddom(me); my-
tologi (jf. Gudslære^. den Hedenske Gude-
lære i Norden. Langebek. Breve. 495. Den
Christelige Gudelære overgaaer Fornuften.
VSO. (Plato) forsmaaede (ikke) at benytte
fremmede Gudelærer for dermed at be-
styrke sine Meninger. Mynst.Bispepr.(1850).
39. EBrand.S.116.
Ouder-, i ssgr. se Gude-.
tU Onde-tro, en. (jf. Gudstro j. Kenry

Pet. (se u. -dyrkelse;, overf.: vore Dages
Ungdom, der desværre mangler den lyk-
kelige Umiddelbarhed, den Gudetro paa
Studenterstandens høje Kald, som vore
Fædre besad. Nans.FB. 33. -urt, en. ^
d. s. s. -blomst. KøstersStaudebog.(1917).41.

CP -verden, en. helheden af de til en
(hedensk) religion hørende guddomme, ikke
blot den store Pan, men hele Gudever-
denen var død. Heib.Pros.1.389. (billedhug-

geren) udstillede tre Skizzer af den nor-
diske Gudeverden: Odin, Thor og Frei.
Holst.V.31. Homers straalende Gudever-
den tilfredsstillede ikke i Længden de
tænkende Grækere.AHude. Vejen jeg gik—

.

(1920).88.
I. Ond-fader, en. {glda. gudfather,

oldn. gu9fa9ir) mandlig fadder (jf. Feilb.).

Rahb.(Skuesp.X.435) (se u. I. Gudmoder).
Jeg er hendes Gudfader. VSO. Gudfader
kunde fortælle Historier, saa mange og
saa lange. HCAnd.S8.XV.121. Guddatteren
(inviterede) sig selv til . . at aflægge Gud-
faderen et Københavnerbesøg. Bregend.
GP.128. II. -fader, en. se Gud sp.29P^^-
-forgaaende, part. adj. se gudsforgaaen.
t9 -forladt, part. adj. (ogs. guds-;, som
ikke (længere) har noget gudsforhold, staar i

nogen forbindelse m. gud, det guddommelige

(jf. aands-, idéforladt;, at indgaae (ægte-
skabet) som en reent udvortes, gudfor-
ladt Overeenskomst. Mart.(Nyt theol. Tids-

skr.III.(1852).262). (hans) Liv er temme-
lig gudforladt. Hi^ÆJwj.Ji^. I. i47. jf.: den
hele Byronske og Heineske Gudforladthed.
Ing.LB.IV.lO?. gudsforladte, sønder-
revne, søndersplittede Sjæle. Sibb.Breve.II.

231. (samvittighedsskrupler) er jo noget
elendig sygeligt og gudsforladt og ukri-
steligt noget. JakKnu.A. 147. jf.: Tænk
ikke over Livet; thi det er brutalt, let-

færdigt, ansvarsløst, frygteligt ved sin

Guds-Forladthed. Drac/im.^. I. ^98. || i vi-

dere anv., om hvad der er blottet for alt,

som kan glæde, virke opmuntrende osv. (vi)

have den meest gudsforladte Sommer,
jeg endnu kan mindes, kold som en Vin-
ter, mørk og regnfuld som et Efteraar.

CKMolb. (Brøchner. Br. 48). stationsbyen
gør med sine hæslige huse og uskønne
omegn et usigelig gudforladt indtryk

\

-fry^tig, adj. [gu9'frøgdi] (nu kun spøg.

(m. tilknytning til frygtelig;, sj. -frygtelig.

ReynikeFosz.(1747).243. jf.: Gudfrygtelig-
hed. JakKnu.A. 219). adv. -t ell. d. s. ell. (f)
-en (VSO.). (ænyd. gudfrygt(el)ig, gud-
forchtig, glda. gudhfrykteligh; efter mnt.

10 godevruchtig, ty. gottesfiirchtig, f gott-

furchtig; jf. oldn. gu9hræddr; sml. Guds-
frygt, gudsfrygtig, frygte 2 osv.; især re-

lig.) som nærer frygt (2) for gud; hvis guds-
forhold er præget af kærlig og ærbødig ly-

dighedsfølelse ; from (2); troende; især m.
h. t. den religiøse følelses ydre udslag. Her-
rens Velsignelse er den Gudfrygtiges Løn.
Sir. 11.28. (se ogs.u. gudelig;. Naar Her-
skabet i et Huus er Gudfrygtig, stille alle

20 habile Tienere sig ogsaa Gudfrygtige an.
Holb.Stu.1.8. at regiere gudfrygtigen og
retfærdigen. Mali. SgH. 9. det er en for-

dærvet Qvinde, hvem Forelskelsen ikke
gjør gudfrygtig. Kierk.VI.158. de som
stræbe at opfylde Guds Lov og stride
mod Synden, kaldes Gudfrygtige. ÆTafefe.

§50. -frygtiff-hed, en. (især relig.). øv
dig selv til Gudfrygtighed (1907: Guds-
trygt). lTim.4.7. Forrædere, fremfusende

30 . . som have Gudfrygtigheds Skin, men
fornægte dens Kraft. 2Tim. 3. 5. Vi har
begge To af bare pure Gudfrygtighed
giort Fattigdoms Løfte, og vi vil slaae
os reent fra Verden. KomGrønneg.III.75.
PEMuim45. JPJac.II.317.

\\
(spøg., sj.)

om gudfrygtig person. Alle de fornemme
Gudfrygtigheder . . Profeten fra Køben-
havn . . og Diakonen og unge K.Buchh.
EG.50. -haands-plaster, et. se Guds-

40 haandsplaster. -heden, interj. se heden.
-hengiven, paj-t. adj. [-hænigi-v(8)n]
i7itk. -t ell. (nu næppe br.) -hengivet (Mynst.
Præd. (1810). 171). som fromt og ydmygt
bøjer sig for guds vilje; ogs. i al olm.: from
(2); gudfrygtig (jf. gudshengiven;. Men
Gud-hengivne Aand. Brors.203. (at) være
en gudhengiven Christen. Sibb.II.264. at

tale ydmygt som en Apostel, gudhengi-
vent, i hvad der saa end skeer. Kierk.V.

50 114. jf.: Indholdet i dette Udtryk er me-
get langt fra at være kristelig Gudhen-
givenhed: Maria gaar her aabenbart i

Rette med Himlen for den dybe Kræn-
kelse, den har tilføjet hendes Moderhjerte.
JLange.lI.131. -herre, en. se Gud sp.292*^'

-hjem, et. (efter oldn. goQheimr, gudernes
hjem, himlen; poet., sj.) om himlen: *At
svinge mig til Gudhjem (o: digte om de
højeste ting)

|
Jeg ikke Vinger fik.Winth.

60 1. 155.
II
om ordets brug som stednavn (nu

alm. Gudum, Gudme; se SaUX.345. -hns,
et. (poet, sj.) d. s. s. Gudehus (jf. Guds-
hus). *Odins Gudhuus (Oehl.ND.291: Tem-
?ei; mørkt og skummelt stod. Oehl.(1841).

11.46. -inde, en. (glda. d. s. (Suso.45);

jf. Gydje samt ty. gottin) kvindelig guddom.

VII. Rentrykt »/ii 1924 20
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den store Gudindes (1907: Gudindej Dia-

næ Temi^Q\.ApG.19.27. *Siig, giftig Avind,
siig vanartige Gudinde,

|
Hvad dig be-

veget ha,r? Holb.Faar8.3. Naar Gudinder-
nes Dronning (o.'Juno) gir et Nick, maae
jeg lave mig til at reyse. sa.Ul.Frol. Ew.
(1914).1. 78. *Ha, disse runde Skuldre . .

|

De svulme som en Gudindes. Aarestr.D.

254. *paa Olympens Tinder, | Der gjorde
jeg Kunster hver Fastelavn | For de gamle lo

Guder og unge Guåmåev.JHelms.NV.Sl.
jf.: Han haabede paa et stormfuldt Minut,
der skulde . . lade hendes Sjæl vise sig i

nøgen Statueskjønhed, altfor gudinde-
stolt til at være blufærdig. Gjel.E.99. fav-
ne skyen for gudinden olgn., se Sky.

II
(nu 1. br.) om kvinde, som man tilbeder,

„dyrker." *(jeg) er bereed
| At øse ud

hans Blod, mig selv af Dage tage, I For
Elskov og for min Gudinde at behage. 20

Holb.Mel.1.6. Tode.V.130. *Jeg tog mig for,

at komme, see, og vinde
|
Min . . Gud-

inde. Bagges.ComF.62. Hans Kone, Dotter,
er en Gudinde for ham. YSO. dyrke frem-
mede gudinder, se fremmed 1.2. -kong^e,
en. {vist kun hos OGuldb.; jf. Gudsvælde)
om gud som jødefolkets egentlige konge. (Is-

rael) stod under Gud -Kongen, og dets
heele Forfatning viser, at han vilde i den
egentligste Meening være deres Konge, 30

og iagttage en Konges Pligter. OGuldb.
VH.I.117. smst.102. -kær, adj. (ænyd. d.

8. (Arøboe. DavidsPsalter.(1650).V 6^'); sj.)

som gud har kær; gudvelbehagelig, naar man
fra tysk Side gør . . Tysklands Krig gud-
kær. MRubin.MB.133.

|i:adlig:, adj. ['gu9li] (oldn. guQligr, eng.
godly, jf. ty. gottlich; sml. gudelig; sj.)

som har sit udspring fra gud ell guder (jf.
guddommelig^. Menneskets Siel begynder 40

. . at døe før Legemet; og ikke Kroppen
allene; men selv den gudlige Aand synes
at nærme sig det moderlige Støv. Johs
Boye. (Rahb.LB. 1. 441). NTreschow. (MO.).
•Heroernes gudlige Æt. Geriz&Christensen
Schmidt. Overs.afde homeriskeHymner.(l 901).
62.

CP ^iid-lig^nende, part. adj. (nu sj.)

hvad ere hine grændseløse Kloder imod
detGudlignende Menneske? Lodde.NT.251. 50

Bull.(SkVid.IX.160). CP -liv, et. (sj.) liv

i gud, i religiøs fortrøstning, fromme, rene
Sjæle mødes og optage Gudlivets stille

Speilbillede i deres SsLm\iy.Ing.LB.IV.188.
CP -løs, adj. som er uden gud, uden for-
bindelse ell. sammenhæng m. det guddomme-
lige. (Kalk.V.386). vAph.(1759). (det var)
som om en Gud var skredet midt ind
imellem deres gudløse Boutiker, og hav-
de bragt dem al denne, ikke Pengenød 60

men Udødelighedsnød.St66.77J47. Genius-
dyrkelsen skal udfylde Tomheden i en
gudløs Verden. Ing.LB.IV.107. i gudløs
Smerte styrtede hun sig ned i den dybe
Fjeldkløft. HCAnd.VII.245. H oftest om per-
son, livsanskuelse osv.: som oenægter tilvæ-

relsen af en (personlig) gud; ateistisk; ogs.:

irreligiøs. *Vor Tid, den skjælver ej I Dens
travle Kunst . . | er altfor tidt en gold
og gudløs Kunst. Rich.III.119. indenfor
de Kristnes Rækker (finder man) Verdens
mest verdslige, mest jordbundne, mest
gudløse Skabninger.JakKnu.LF.182. (han)
søgte at vinde Tilhængere for sin egen
gudløse Livsanskuelse. Rørd.KK.60. han
vilde . . være som sin Helt Niels Lyhne
et tænkende, gudløst Menneske. EBrand.
(JFJacBr.xLix). jf.: Atheister, som ved
deres Gudløshed unddrage sig fra at
erkjende den evige Fornuftorden. Ørst
IX.77. sml. (sj.): *I Trædskhed (sølvet)

underviist har Mennesket,
|
og i enhver

gudløs Bedrift det øvet vel. FGFibiger.
Overs.afSophokles.IL(1822).22. -menne-
ske, et. (som ty. gottmensch efter gr.

theånthropos; relig.) om Kristus som den,

der paa een gang besidder guddommelig og
menneskelig natur, vi kunne ikke begribe
et Gudmenneskes Herlighed. Basth.Tale.

(1782). 74. *Tungt knuger Korset Gud-
mennesket neå.lng.RSE.VII.155. den gud-
dommelige og den menneskelige Natur i

Gudmennesket. Brandes.VII. 206. Høfd.
LT.52. -nienne$(kelig, adj. (relig., l.br.)

som har tilknytning til baade gud og men-
neskeheden, baade det guddommelige og det

menneskelige (jf. -menneske^, ved at giøre
Menneskehedens Idee levende hos sig,

bliver hvert enkelt Menneske deelagtigt
i Slægtens gudmenneskelige Liv. Mynst.
BlS.II.lOl. (Stenos smag) vendte sig fra

Rembrandt til Raffael, fra det Menneske-
lige til det Gudmenneskelige. Jør^.i^H.jj.
I. -moder, en. (ænyd. d. s., fsv. gufmo{)ery
kvinde, som har holdt et barn over daaben;
ogs. (1. br.): kvindelig fadder (jf. -fader^.

I skal (ikke) have andre Navne, end dem,
jeres Gud-Fædre og Gud-Mødre have til-

lagt jer. Rahb.(Skuesp.X.435). Den vigtig-
ste af (fadderne) var ubetinget Gudmo-
deren. 'TroelsL.YlII.60. Hun maatte da
gi'e Ske og Gaffel, naar hun skulde være
Gudmoder. Bang.L.83. II. -moder, en.
se Gud sp.29PK -nidding:, en. (efter oldn.

gu9ni9ingr; hos sprogrensere, især foræld.)

person, som spotter ell. fornægter gud; guds-
bespotter, -fornægter; især m. h. t. den kristne

tro. Gudnidinger, i hvis Øine Gudsfrygt
var en Brøde. Grundtv.Saxo.11.295. Hjalte
Skæggessøn (blev) dømt landflygtig som
Gudniding. Rosenb. LivetpaaIsland. (1871),
75. Grønb.LN.22.
Onds-, i ssgr. ['guQs-; i de alm. brugte

ssgr. ogs. hyppigt (i)gus-]; nogle ssgr. har
alm. hovedtryk paa sidste led, især saadan-
ne, hvor forleddet nærmer sig til kun at have

forstærkende bet., fx. guds-erbarmelig, -for-

barm elig, -forskrækkelig, -jammerlig samt
-frygtig (jf. -død u. 1. Død 6.i) ; vekslende tryk

findes ved enkelte andre (dels dagl., dels relig.)

ssgr., fx. Guds-barn, -engel, -fred, -lykke,

-mand, -velsignelse ofl. \\ til Gud 2, især



809 Gndsaflen Grudsdom 310

2.2; undertiden bruges ssgr. m. Guds- om
guddommen efter monoteistisk, spec. kristelig

opfattelse i udtrykkelig modsætning til til-

svarende ssgr. m. Gude-, se fx. Guds-hus,
-lære; som eks. paa mere tilfældige dannelser,

hvor denne bet. foreligger, kan anføres : den
første Betingelse for den sande Gudser-
kj endelse (er) den Tro, at Intet er umu-
ligt for Gud. Brøchner.TV.13. man udtryk-
ker (0: i heltedigtningen) Elskov, Klage,
Gudsfortrøstning i visse staaende Formler.
VVed.H.128. Det ontologiske Bevis gaar
ud fra Gudsideen selv og slutter ud fra

dens Væsen til dens Yirkelighed. Sal.VIII.
64. han (havde) aldrig gjort sig sin Stil-

ling til Gudsproblemet klar. Schand.TF.II.
265.

II
tilfælde, hvor der baade findes forb.

(i to ord) af guds m. flg. subst. og dertil

svarende egl. ssgr., er som regel behandlet
under de enkelte ord (jf. især Gud 4=); som
eks. paa mere tilfældige ssgr. af denne art

kan anføres: *Guds-Lyset og Guds-Livet
|

Herren os paa den (o: søndagen) har givet.
Grundtv.SS.III.3. *Derfor med Guds-Kjær-
ligheden

I
Voxer op om Kap Guds-Fre-

den. smsf.i54. jf.: Han taler udelukkende
om Guds Vilje, og han har, hvad Kend-
skabet til denne Gudsvilje angaar, selv-

følgelig alene Bibelen at beraabe sig paa.
Brandes.VII.281. || om vekslen ml. Gud- og
Guds- i ssgr. se Gud-, -aften, som hilsen,

(jy.; sj., gldgs.) d. s. s. god aften (se Aften
2.1j. Lidt efter kom Sejer ind. „Gudsaf-
ten" siger han. Blich.(1846).VI.221.

t gad-salig, adj. (ænyd. d. s.; jf. ty.

gottselig) salig i gud. *hos dig (o: Bos-
kilde) i stille Roe

|
Gudsalig hvilende de

Danmarks Aser sove,
| Som skabte Landets

Held (o: danske konger). CFrim.Poet.l8.
guds-bar, adv. (af guds som en slags

forstærkelse (se Gud sp.298''^-), jf. bar sp.
1129^'^; dial., sj.) som forstærkelse af et efter-

følgende ord ell. udtr.: helt og holdent; i

høj grad; foran nægtende ord: aldeles; slet.

(stjernerne) sidder deroppe til gudsbar
ingen Nytte. Manzoni.DeTrolovede.II.(overs.
1875).335. Vil I være rolige, I gudsbar
kaade Unger. OrdbS. Var det nu ikke
gudsbar en Lykke, at jeg traf hende?
smst.(sjæll.). -barn, et. (relig.) dels om Je-
susbarnet. *Jul, med Guds-Barnet i Svøb,
under Englenes Sange. Grundtv.SS.III.42.
Schand.SD.50. dels (jf. Barn sp.ll58^^ samt
Gud sp. 29f"^-; „da'gl. Tale." MO.) om de

kristne ell. i al alm. om fromme, gode men-
nesker. Kiære Gudsbørn! vogter eder for
Verdens Forførelser. VSO. en god catholsk
Christen er et Gudsbarn, og Djævelen
maa derfor her bruge sine Anfægtelser.
HCAnd.1.7. CP -bespottelig, adj. som
indeholder en forhaanelse af gud ell. religi-

onen; blasfemisk (jf. bespottelig X). At troe
den uundgaaelige Død et Onde er . . guds-
bespotteligt. -Sa^-^es.L.JJ.S^S. Byron vilde
selvfølgeligt ikke skrive gudsbespotteligt,
ikke haane et Væsen, han selv betragtede

som det \iø\estQ. Brandes.V.542. *jeg har
levet

I

Saa gudsbespotteligt vildt. Bergs.
PF.438. (han) vilde afbryde ham med
gudsbespottelige Spørgsmaal. JPJac.1.81.
03 -bespottelse, en. handlingen at be-

spotte gud (ell. religionen); ofte mere konkr.
om handling ell. ytring, der indeholder en
forhaanelse af gud; blasfemi, for en god
Gierning stene vi dig ikke, men for Guds-

10 bespottelse, og fordi du, som er et Men-
neske, giør dig selv til Gud. Joh.10.33.
han saae de Gudsbespottelser, som skete
i Juda og Jernssilem. lMakk.2.6. hele den
officielle Gudsdyrkelse er at gjøre Nar
af Gud, er Gudsbespottelse.Kierk.XIV.2 73.

han bandte overdaadigt og rigt, var ikke
som de andre falden tilbage paa en enkelt,
stereotyp Gudsbespottelse. JVJens.HF.3.
-bespottende, part. adj. (ogs. gud-), (nu

20 næppe br.). Guds og Menneskets Fiende
fremkaldes af hans mørke Hule, Gudbe-
spottende, slæber han sin Lænke, og op-
løfter sit forhærdede (ansigt). Lodde.NT.
330. (at) overgives i gudsbespottende og
grumme Hedningers Hænder (Chr.VI: de
Guds-bespottere og barbariske hedninger
i hdiJidev). 2Makk.l0.4. -bespotter, en.
(især relig.; jf. Bespotter^. Saa døde da
den Morder og Gudsbespotter, efter de

30 grueligste Lidelser. 2Makk.9.28. en aaben-
bar Atheist, og Guds Bespottev.Ew.(1914).
IV. 165. Hauch.VII.193. -beyidstbed,
en. (relig.) bevidsthed om guds tilværelse (og
om et levende forhold mellem ham og men-
nesket), (religion er) oprindeligen ikke Selv-
bevidsthed men Gudsbevidsthed. Mynst.
BIS. 1.45. Kierk.IV.392. Al Religion er
Gudsbevidsthed, et Gudsforhold, der inde-
holder Modsætningsforholdet mellem Gud

40 og Verden, Gud og Menneske, men til-

lige er Løsningen, Ophævelsen af den-
ne Modsætning til Renhed. Mart.Dogm.8.
-billedlig, adj. (sj.; jf. gudbilledligj.

de korporlige Straffe . . have altid fore-
kommet mig at stride mod Menneskets
gudsbilledlige Værdighed. Schand.UM.4.
-bord, et. (nu 1. br. (som ssg., jf. Bord
sp.995^^) i rigsspr.) om nadverens sakra-
mente, herefter (bliver) ingen af det unge

50 Mandkjøn . . indroUeret, førend han har
været til QfVidshoTd.MR.1738.660. Oehl.L.
1.298. Præsten vilde ikke tage dem til

Gudsbord. VSO. *Du fylder med Frelse-
rens gavmilde Ord

|
Velsignelsens Kalk

paa det kristne Gudsbord. Grundtv.SS.IV.
323. MO. Feilb. -dom, en. (foræld.) et i

ældre tiders retspleje anvendt middel til af-
gørelse af retssager (især af spørgsmaalet om
en anklagets skyld), hvorved man paa forsk.

60 vis (se fx. Baare-, Vandprøve, Jærnbyrdj
søger at fremkalde et tegn fra gud; ordal.

Moth.G304. Er I en Ridder . . saa slaaes
I med mig og lader en Gudsdom skille

os imellem. Jn^.PO.J.87. at være ovenpaa
i Verden er gjerne som i hiin Guds-Dom,
der kaldes Vandprøven, Tegn paa Skyld.
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Kierk.VIIL195. Cantu.1.552.
\\

(l.hr.) i vi-

dere anv. om straffedom fra gud. efter at

Solon var rejst, ramte en forfærdelig

Gudsdom Kroisos. FFalkenstjerne.Overs.af

Herodot!.(1897). 28. O -dyrkelse, en.

flt. (nu sj.) -r. handling(er), hvori menne-
skets cerefrygt for og tilbedelse af gud giver

sig udtryk (jf. II. dyrke 2 samt Gudedyr-
kelse^; kultus; ogs. (nu 1. hr.) om indbegrebet

af en persons ell. et samfunds religiøse fore-

stillinger (og handlinger); religion. En reen
og ubesmittet Gudsdyrkelse. Jac.i.^S?. det
var bedre, ingen Guds-Dyrkelse at øve,

end at dyrke . . Jupiter. Holb.Ep.I.153.
Fremmede Gudsdyrkelser modsatte han
(o: Plato) sig. Mynst.Bispepr. (1850).39.
Sand Gudsdyrkelse bestaaer ganske sim-
pelt i: at gjøre Guds Villie. Kierk.XIV.
259. Ingen er pligtig at yde personlige
Bidrag til nogen anden Gudsdyrkelse end
den, som er hans egen. Grundl.(1849).§82.
Indtil Kristus kom, var det kun hos det
israelitiske Folk, at den sande Gudsdyr-
kelse (1850: Guds-Kundskab;, eller den
sande Religion, blev bevaret. Katek.(1909).
§10.

II t konkr., om ting, som er bestemt til

religiøs brug; helligdom, der jeg gik om-
kring, og betragtede eders guds-dyrkel-
ser (1819: Helligdomme^, fandt jeg og et

altere, paa hvilket var skrevet: For en
ukiendt Gud. ApG.17.2S(Chr.VI). 2Thes.
2.4(1907: Helligdom;. O -dyrkende,
pari. adj. (1. br.). (nogle) bleve overbeviste og
sluttede sig til Pavlus . . saavelsom en stor

Mængde af de gudsdyrkende (1907: gud-
frygtige; Grækere. ApG.17.4 (SkatRørd.).

overf.: hun spillede paa Bordet med Fing-
rene. Og jeg fulgte hende gudsdyrkende
med 0ineiie.JVJen8.IM.99. -dyrker, en.

(nu si.; jf. Dyrker 1). Dersom Nogen
iblandt Eder synes, at han er en Guds-
dyrker (1907: dyrker Gud;, men . . be-
drager sit eget Hierte, hans Gudsdyrkelse
er toTiængelig.Jac.1.26. VSO. de gamle
Ægypter . . have været . . ligesaa ivrige
Gudsdyrkere (som jøderne).NTreschow. Chri-
stendommensAand.(1828).10. MO. -ded, se

I. Død 6.1.

GJ sad-sendt, part. adj. {efter gr.

danneUer som theopemptos olgn.; højtid.)

som har sit udspring fra, er sendt af (en)
gud. *En gudsendt Drøm kom til . mig i

Søvnen. PGFibiger. Overs, afHomers Iliade.

(1827).29. Men Krands,
|
Der smykker de

gudsendte Præster. Winth.X.283. (mennesket
maa) vente, til det faar et Kald, der tyde-
ligt viser sig at være gnåsenåt. Brandes.
XIV.476. FrFoulsen.OD.215.
Ouds-engel, en. t) i egl. bet. (jf. En-

gel 8p.41o"). *Da slog med Vingerne de
smaae Gudsengle,

|
Og fløi fra Altret.

Oehl.VIII.2S6. i sammenligning (jf. bet. 2):
en dejlig, guUokket lille Pige, ret som en
Gudsengel. Nan8.KV.45. 2) (dagl.) som be-

tegnelse for en meget blid og elskelig (og
smuk) person, især ung kvinde ell. barn (jf.

u. Engel 2.2;. *Jeg vil . . forsøge
|
At gjøre

lidt Bekjendtskab med de smaa
|
Guds-

engle (o: unge, smukke damer), eders Oberst
passer j>a.si.Hrz.L6. HCAnd.I.21. -er-
barmeli^, adj. {efter ty. gotteserbarm-
lich; jf. -forbarmelig, -jammerlig; 1. br.)

meget ynkelig, elendig, han fandt Tante F.s
Historie gudserbarmelig kedsommelig. C
Bernh.IX.281. jf.: *\eg Dig

| Skal couranse
10 fo: tugte) gvLdserhBrmelig. TR. nr. 18.22.

-folk, et. (relig.) egl. om Israel (jf. Folk
sp.115^^); nu især om de troende (kristne).

*Guds-Folket Mad og Drikke
|
Midt i Ør-

ken savner ikke. Grundtv.SS.III.342.*Guds-
Folket paa Jord! tager Barnet i Favn,

|

Som den første Jul! smst.48. de Sandheder,
hvorpaa Gudsfolket har levet i Tro og
Tillid i Tusinder af Aar. Pont.LP.VII.86.
-foragter, en. (nu næppe br.). Brors.129.

20 vAph.(1759). *Du est en Gudsforagter, og
dog nævner

|
Du Guderne i dine kiælne

Sange. Oehl.SO.19. MO. -forbarmelij?,
adj. (1. br.) d. s. s. -erbarmelig. En guds-
forbarmeligt udannet Pige var hun i de
danske Dannelsesanstalters Mening. Bran-
des.L.I.370. D&H. -forgaaelse, en. (jf.
-forgaaen; nu næppe br.) ugudelig, fræk,
dumdristig (handling ell.) udtalelse, det er
den største Gudsforgaaelse, at sige eller

30 tænke, at en Dronning holdt til med en
B2iv\ieeY.Biehl.DQ.II.47. -forgaaen, part.

adj. [-fcnriQå'an] (næppe uden for best. f. (se

ndf.): -gaaet. — nu næsten kun som skrift-

form for best. f. og flt. (se ndf.): -gaaende
(i ubest.f. ent.: Nysted. Rhetor. 33. KMich.
LM.145).— \ gudforgaaende (ijlt: Bang.
S.31)). intk. og adv. -t (Hauch.VII.76. And
Nx.PE.III.211. JVJens.HF.136). best. f og

flt. -e (Gram.(KSelskSkr.IV.83). Ing.KE.I.
40 12.Schand.F.286. VVed.B.202 ; skrevet -g asL-

ende: PVJac.Breve.137. VVed.BK.358) ell.

t d. s. (Mol.T.(1724).F3^) ell. (1. br.) -gaaede
(PMøll. 1. 269. Pont. Højsang. (1896). 90).
{ænyd. gud(s)forgaaen (-forgaaet), guds-
forgangen (og -fragangen;, glda. gud for-

gangen; grundbet. vist: som har forladt, sagt

sig løs fra gud (jf. -forgætten samt forgaa

1; II
formen -gaaende skyldes sikkert urigtig

stavemaade af best. f. og flt.; ordet bruges nu
50 fortrinsvis i ubest. f. ent) om person (tanke-

gang, handling osv.) : som har brudt sit for-

hold til gud; nu især: som i sit (gudløse,

vilde, syndige) levned lægger vantro ell. for-

agt for gud tydeligt for dagen; ugudelig;

ryggesløs; ogs. m. lidt svækket bet.: som ved
(dumdristige, frække ell. bespottelige) hand-
linger og ord viser, at han ikke er bange for
ell. viger tilbage for noget som helst, jer

Snack falder lidt Gudsforgaaen, og jeg
60 frygter at Religionen icke trycker jer ret

for meget. Kom Grønneg.11.212. kan Du (0:

en ung mand uden tro paa udødeligheden)

fatte, hvad din Moder maa føle ved at

tænke, at hendes Søn . . er bleven guds-
forgaaen. Sibb.II.48. *(atføre) en gudsfor-

gaaen Fen. Aare8tr.SS.IlI.131. (at svinge
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sig) op ved Brugen af de mest gudsfor-
gaaende Midler. Goldschm.IV.273. Jeg vil

være ugudelig 1 ja, rigtig gudsforgaaen ..

Jeg river ned paa Pastor X.; jeg troer
ikke paa Blæyelen. Schack.129. Endnu da
Taine var over de 40, gjaldt han i Frank-
rig for en gudsforgaaen Oprører. Brandes.
VII.57. *„Du skal hade din Fa'r, du skal
hade din Mo'r." |

Hvem raabte de guds-
forgaaende Ord? EWaage.U.67. jf.: (de)
havde trodset i Vantro og kæmpet imod
i Gudsforgaaenhed. ^an5'.F.5^. ofte i

forb. en gudsforgaaen krop, en for-
hærdet synder; ogs.: et vildt, dumdristigt men-
neske, en „allerhelvedeskarl", hvad var det
ikke for en gudsforgaaen Krop? Kan du
huske. Svoger! Ha, ha, hal at han
bestial dig, og den Streg var endda ikke at

regne imod de andre. Luxd.FS.7. Grundtv.
Uav.VI.54. „I Gaarden skreg man paa,
her var Røvere." . . „Ak, Gud naade os!

. . de gudsforgaaene Kroppe! er der sket
nogen Ulykke?'' Ing.EM.1.315. *en guds-
forgaaen, forhærdet Krop,

|
. . som er og

som bliver
|
trods Saltvand og Tjære en

So. Drachm.STL. 83.
||

(sj.) i videre anv.:

forfærdelig, jeg kom kun for at passiare
lidt i det gudsforgaaede Vejr. Goldschm.
III.499. t -forgætten, part. adj. {ænyd.
d. s. og gudforgættendis, sv. gudsforgåten;
f7'a mnt. godvorgeten, ty. gottvergessen,
egl: som har glemt (ringeagter) gud; jf.
-forgaaen samt forgætte) ugudelig; rygges-
løs, være saa ugudelig, at han i Ord, eller

Gjerning, vilde vise nogen Vanære, eller

Foragt, mod (gud). Er nogen saa ublu,
og Guds forgjætten, da skal Tungen han-
nem levende af hans Mund udskæres, og
saa hans Hoved afslaaes med Øxe. Sø-
krigsA.(1752).§531. 13 -forhold, et. (jf.
ni. Forhold 3.i^. naar Individet er trygt
i sit Guds-Forhold og kun lider i det Ud-
vortes. Kierk.VII.394. Mart.Dogm.8 (se u.

-bevidsthed^. At have et Gudsforhold be-
staar jo ikke i at have een Gang for alle

faaet godtgjort, at der er en Gud. CKoch.
JL.305. -forladt, part. adj. se gudfor-
ladt. tU -fornseg^telse, en. lære ell. livs-

anskuelse, if. hvilken der ingen (personlig)

gud er; ateisme (jf. fornægte sp.732^^^- samt
-nægtelsej. vAph.(1759). det (er) disse Ti-
ders Gudsfornegtelse, at de vel antage
noget Guddommeligt . . men ingen le-

vende Gud. Mynst.Betr.1. 89. SaUII.307.
CO -fornægtende, part. adj. (l.br.) adj.

til -fornægter: ateistisk, en forvirret Blan-
ding af Anraabelser til en usynlig Magt
og gudsfornegtende Yttringer. Jw^.Ei^.F.
143. GJ -fornægter, en. person, som be-

nægter tilværelsen af en (personlig) gud;
ateist (jf. Fornægter sp.733^^ samt -nægterj.
saa giør ieg eder først til en Gudsfor-
negter (opr.: Atheist^, siden til hore.
Reenb.Æ.57. en Gudsfornægter (bør) af

Naturens Lys . . lære at kiende en alle

Tings Aarsag, førend man taler om en

Aabenbaring. JSneed.III.395. Naar man .

.

siger om Socrates, at han ikke antog de
Guder, Staten antog, saa følger deraf ikke,
at han var en Gudsfornægter. Kierk.XIII.
252. Deisterne vare Gudsfornægtere, for-
saavidt deres Gud ikke var de Rettroen-
des Bibelgud. Brandes.1.25. -forskræk-
kelig, adj. (især dial. ell. spøg.) som ind'
gyder stærk skræk; ogs. m. svækket bet: me-

\o get slem, stor osv.; som adv.: i (ængstende)
høj grad. *0, gudsforskrækkelige Qvide.
Bredahl.I1.176. Ninive var en Gudsfor-
skrækkelig stor Stad. Jon. 3. 3 (Lindberg).
hvis deres kapsejler . . rager ombord i en
anden én, der passer sig selv, så piber
de gudsforskrækkelig, inden de kan få
mønten af lommen. NMøll.K.286. færdigt
blev det, om end det tog en gudsfor-
skrækkelig Tid. Aakj.IIS.364. Feilb. -for-

20 tern else, en. (nu næppe br. i rigsspr.)
handling, hvormed man fortørner ell. kræn-
ker gud; ugudelig, ryggesløs handling; ugude-
lighed, (der) skal gaae stor Bedragerie,
Meeneed og Guds-Fortørnelse i Svang.
Anordn.(Kvartudg.).^U1719.§5. jf.: guds-
fortørnende Ord.Vejrup.KM.39. -fred,
en. t) (relig.) tilstand af ro, tryghed, som
gud (ell. troen paa gud) skænker menneskene
(jf. Fred sp. 1197'V- *Fred os skjænker

30 Guds-Fredens Ord. Grundtv.SS.IV.353. den
hvide, lyse, dejlige Gudsfred (kommer)y
naar det troende Menneske bøjer sig i

Livets tunge Dage i Troen paa Jesus.
VBeck.LK.1.238. |[ som hilsen, se Fred sp.
1197^^' 2) (foræld.) fredstilstand, som i mid-
delalderen søgtes gennemført af gejstligheden
inden for visse tidsbegrænsninger (bl. a. fra
hver onsdag aften til hver mandag morgen)
til indskrænkninĝ af adelens fejderet (treuga

w ell. pax dei). (biskoppen gennemførte) sin
plan at få vedtaget en gudsfred i sit stift.

ADJørg.NK.768. *mod eder er ført Klage,
|

At I har brudt Gudsfreden, overfaldet
|

Jer Nabos, Herren af Lavignes Gods. Be-
cke.HB.84. SaUX.352. -frygt, en. {ænyd.
d. s.;som æda. gusz ræszlæ, oldn. gu9(s)hræzla
efter lat. timor dei; relig.) levende følelse af
menneskets afmagt og ringhed over for gud
og deraf følgende lydighedsfølelse, ærbødig-

50 hed (og kærlighed) (jf. Gudfrygtighed^. Guds
Ords Forhaanere . . som aabenbare og for-
uden al Guds Frygt synde. DL.2—5—25,
lMos.20.11. Gudsfrygt er en Bevægelse i

Sindet, som opløfter det til det høieste
Væsen, og opvækker i det en Tanke om
et andet Liv. JSneed.III.252. al Retskaf-
fenhed maa være grundet i Gudsfrygt.
Mynst.Fræd.I.155. JakKnu.Va.269. mit
Hjerte var fuldt af hedensk Gudsfrygt.

60 Buchh.U11.106. -frygtig, adj. (i omhygge-
ligt sprog nu 1. br.) d. s. s. gudfrygtig. Dø-
den er haard at gaae paa, mand er saa
Gudsfrygtig, naar mand gaar imod Fien-
den. Holb.Jep.1.6. Oehl.A.75. JVJens.FD,
23. -gave, en. se u. Gave 3. -haands-
plaster, et. (sj. Gud-. Pont.FL.495). pla-
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sier, der anvendes som hrystmiddel (empla-

strum manus dei). Enhver saadan Afskrift

(af Jobs bog) bliver lagt som et Guds-
haandsplaster paa mit syge Hjerte. Zterfe.

111.238. Panum.269. -hader, en. (bibl.)

menneske, som hader gud. Bom.1.30. -heii-
H^iTen, adj. [-hænigi'v(8)n] (især i min-
dre omhyggeligt sprog) d. s. s. gudhengiven.
Jeg søger Pladsen som Graver . . Det
gælder om Underskrifter og Bevidnelser,
at man er ædruelig og gudshengiven.
Bergstrøm. M. 43. (de trak) den brogede
Kjortel af (Josef)y hvorefter de gudshen-
givent satte sig til at spise. Levy.BA.l 7.

W -bus, et. (æda. guthz hus; jf. guds hus
u. Hus samt Gudhus, Gudehus) bygning,
som er bestemt til gudsdyrkelse; ofte spec:
(kristen) kirke. Mofh.G305. Han gaaer siel-

den i Gudshus. 7/SO. *brændt var Guds-
huset (o: et Dianatempel)

|
Det skjønne-

ste, som Verden da hesaå. Bagger.II.506.
der kan tvende Mennesker gaae op til

det samme Gudshuus, den ene gaae frelst

hjem, den anden foTt&bt Kierk.VIII.372.
(katedralerne) var borgerlige Forsamlings-
og Raadhuse næsten ligesaa vel som Guds-
huse. 77ed. 55. i6. billedl: *Guds-Husets
Dør er i vor Baah. Grundtv.SS.IV.142.
-jammer, en. (1. br.) ynkelig tilstand, si-

tuation. Det var en Giidsjammer at see,

høre, paa. F/SO. -jammerlig;, adj. adv.

-t ell. d. s. ell. (t) -en (Biehl.DQ.II.130. VSO.
Hrz.ST.22). {efter ty. gott(e)sjåmmerlich;
dagl.) som jamrer meget stærkt ell. ved sin

tilstand fremkalder stærk (højlydt) medliden-
hed hos andre; meget ynkelig ; „erbarmelig"

;

især som adv.: paa en jamrende, højlydt kla-

gende maade; sadledes, at man maa (eller

gerne kunde) jamre sig, klage lydeligt, (han)
pryglede og knusede ham Guds jammer-
\\gen. Biehl.DQ.I1.30. *Den Bager græd
Guds jammerlig, | Da man ham førte væk.
Wess.138. Vi frøs . . gudsjammerligt. J5a^-

ges.DV.X.265. Hvor kan De sige, at De
har levet lykkelig? Har De glemt, hvor
ofte De har været i et gudsjammerligt
Humeur, siden De blev gift? Oversk.1.25.
Ellers gik (tiden) altid hurtig nok, men .

.

i Dag slæbte Viserne sig da rent guds-
jammerligt af ^ieå.AndNx.M.264. || m. mere
ell. mindre afsvækket bet. : af meget tarvelig,

ringe beskaffenhed; ussel; elendig (4); „er-

barmelig". naar han prækede . . var det
saadant Guds jammerligt Tøi, at et tæn-
kende Menneske maatte forarges derover.
PAHeib.R.I.213. man spiser der gudsjam-
merligt. HCAnd.X.122. aldrig tør en dansk
Mand tvivle om dansk Heltemod. Resul-
taterne kan være bedrøvelige. Udfaldet
gudsiammerligt . . det er Æren og ikke
Udfaldet, det kommer an psia.. Hørup.II.
101.

Snd-skabt, part. adj. som gud har skabt.

1) (højtid., især poet.) i egl. bet. *Der klang
det som den reneste

|
Gudskabte Har-

mome.Winth.X.335. 2) (jf livskabt samt

Gud sp.293^^-; dagl.) i udtr., som betegner,
at noget gælder uden nogen som helst ind-
skrænkning ell. forbehold, i alle tænkelige til-

fælde, indrøm, at kedeligere (avis) har De
for Deres gudskabte Øjne aldrig set. Soph
Clauss.UB.14. Ikke det gudskabte Menne-
ske i Verden kunde udholde de Timer,
han havde gennemgaaet! Christmas. UT.
235. saadan kunde han blive ved hver

10 eneste Gud-skabte (o: „evige") Aften. Hver
Aften en flunkende ny Histoiie. Aalbs.T.
155. Der bor en Dævel i hvert eneste
gudsskabte Fruentimmer 1 Wied.Silhuetter.
(1891). 25. jf Esp. 108. Feilb. samt (sj.):

Han vilde have givet sit Liv for at kunne
sige noget morsomt, men hans Hjærne
blev tom af at søge og han fandt end
ikke et eneste, gudsskabende Ord. Emil
Basm.SD.160.

20 gadske, v. se gauske.
g:iidskelov, adv. se Gud 3.i.

€rads-klag;e, en. se u. Gud 4.8. -kund-
skab, en. (nu næppe br.) kundskab om,
erkendelse af gud. der er ei Sandhed og
ei Kjærlighed og ei Guds-Kundskab (Chr.
VI: Guds Kundskab^ i Landet. Hos. 4. 1.

Forordn.^hl745. Der gives ei mange Folk
paa Jorden, som jo have nogen Guds-
kundskab. VSO. t -lastelig, adj. {efter

ty. gotteslåsterlich) d. s. s. -bespottelig. VSO.
-lov, en. se u. Gud 4.i. -lykke, en. se

u. Gud 4.3. -lærd, adj. {ænyd. gudlærd,

jf. ty. gottesgelehrt; hos sprogrensere, jf.
-videnskabelig; nu næppe br.) adj. til -lære:
teologisk, de gudslærde Afhandlinger.
UnivA.1847.156. -lære, en. (vist kun hos
sprogrensere) læren, videnskaben om gud;
teologi (jf. Gudelærej. Gudslæren og Læge-
videnskaben have det tilfælles med hin-

40 anden, at uforstandige Folk holde dem
for meget lette at \8eTe.Tode.V.297. (uni-

versitetets) Prisopgaver ere følgende: I

Gudslæren. En historisk-kritisk Fremstil-
ling af (osv.). UnivA.1847.157. Gudslæren
helligede Familiekredsen (hos jøderne).

VortHj.Il.42. -mand, en. se u. Gud
4.1. t -nægtelse, en. d. s. s. -fornæg-
telse, (lægevidenskaben) er langt meere en
Veyledere til Gudsfrygt end til Guds-

so Nægtelse. LTid.1737.103. Eilsch. Term. 13.

t -nægter, en. d. s. s. -fornægter. LTid.
1737.103. Jeg tør ikke give Epicurus ud
for en Gnds-'NægteTe. Eilsch. JPhilhist. 34.

Mynst.Bispepr.(1850).24. -ord, et. se u.

Gud 4.1. -rige, et. (relig.; 1. br.; jf. guds
rige u. Rige^. Han rokkedes ikke i sin

Tro paa Gudsrigets Virkelighed. CKoch.
JL.50. riddernes drømmerfærd for at op-
rette et udvortes gudsrige på Herrens

60 grav. LSchrøder.Menneskeslægtens levnedsløb.

ll.(1876).95. -sandhed, en. se «. Gud
4.8. -skabende, -skabt, se gudskabt.
CP -tjenende, part. adj. {dannet til -tje-

neste; sj.) der var over (præsten) det dybt
fudstienende . . der bærer Præget af Gud.
)agNyh.'V6l913. Till. 1. sp. 4. -tjeneste,



317 S^ndstjenstlig; Onerilla 318

en. {æda. gutz thianæstæ) handlingfer),

hvorved et menneskes ell. (især) en menig-
heds gudsfrygt lægger sig for dagen; især:

gudsdyrkelse, som foregaar paa højtidelig

maade, under iagttagelse af visse ydre for-
mer, i overværelse af en menighed og som
regel paa dertil fastsatte tider og steder; nu
oftest om den enkelte offentlige andagtsøvelse,

bestaaende af kirkelige handlinger (bønner,

salmesang, messe, prædiken osv.), der tilsam- lo

men udgør en helhed. Kongen haver (magt)
at beskikke og anordne ald Kirke og
Gudstieniste. X>LJ—i—i. Esr.6.18. Cali-

ferne (forrettede) Gudstienneste og præ-
dikede for Folket Holb. Hh. 1. 17. Dend
første Christendom, det er, de Gamle
Christnes Religion eller Guds-Tieniste.
LTid.l722.Nr.l3.3. Gudstjenesten var ior-

hi. JVJens.NIl.142. der er gudstjeneste
kl. 3 i eftermiddag

i
,//".: Det var altid Sø- 20

ren som en Gudstjeneste at røgte og pleje

sine Kreaturer. Skjoldb.SM.94. -tjenst-
lig, adj. (jf. ty. gottesdienstlich ; især emb.;

1. br.) adj. til -tjeneste. Germanernes reli-

giøse Meninger og gudstjenstlige Skikke.
Basth.FM.546. enhver gudstjenstlig Hand-
ling kan erholdes udført . . paa dansk
eller tjåsk.HNClaus.DaSpr. 86. Digte til

rent gudstjenstligt Brug. ABDrachm.(St
Spt^O.Nr.80.4). Bek.Nr.5W^kl920. © -tro, »)

en. tro paa en (personlig) gud (jf. Gude-
tro/ det uhyre Flertal af de Dannede
stod paa Gudstroens Grund. j5mn<ies. 7.50.

(medlidenheden) kommer ham stundom i

Vejen for . . hans Gudstro, hans Kristen-
dom. smst.X.534. CP -troende, part. adj.

(1. br.) som tror paa en (personlig) gud.
Rousseau er Gudstroende, men . . ingen
KvistQJi. Brandes.K.512. (et) gudstroende
M.QrmQs\LQ.JakKnu.LF.190. -nnder, et, 40

-vejr, et. se u. Gud 4.3. -velsignelse, en.
se Velsignelse, -velsignet, part. adj. (ogs.

gud-/ (nu især spøg. ell. lidt spot.) velsignet af
gud. (han havde aldrig) sat sine Ben i (kir-

ken)j uden naar en Begravelse, en Barne-
daab eller en anden af Livets gudsvel-
signede Fester gjorde hans Nærværelse
dér nødvendig. GyrLemche.DT.393. *den
gudvelsignte Zorå. Bagger.II.315. et Par
gudvelsignede Præster. Gravl.AB.98. ||

50

næsten altid (dagl.) m. videreført bet. som blot

forstærket form for velsignet, om hvad der
vækker de bedste følelser hos en, omfattes af
dyb sympati osv. *hvo skulde troe, | Mens
Livets Brændinger larme,

|
Mig vilde

skjenke sød Havn og Ro |
Saa gudsvel-

signede Arme? Winth.IV.183. Det er et

gudsvelsignet sandt Ord, Hr. Oberst lPow<.
LP.^II.132. en saadan gudsvelsignet Kone.
JakKnu.GP.16. *det sene Eftermiddags- 60

Sollys,
I
der risler ned imellem Poppel

Kronerne
|
paa Flodens Vand | . . er det

ikke gudvelsignetfundetpaa.sa.7a.554.
(iron.:) De er Præstesøn — saadan som vi
forresten omtrent allesammen er det i

dette gudsvelsignede lille Lsinå. FontLP.

VIII. 42. -videnskabelig:, adj. (vist

kun hos sprogrensere) teologisk (jf. -lærd/
Det gudsvidenskabelige Fakultets Fore-
læsninger. UnivA. 1847. 152. Brandes.VI.
639. -vælde, en. {kun hos sprogrensere
som fordanskning a/" Teokrati; jf. Gudkon-
ge) statsordning , hvorved magten er i hæn-
derne paa præsterne (som guds umiddelbare
tjenere). Folkevælden skulde lade sig gen-
nemtrænge af gndsvælden.FrHamm.Ki)'-
kehist.II.393. Gudsvælden i Thibet skulde
minde om Kirkevælden i Europa. -Braw-
des. VI.539.

\. Oad-son, en. mandligt gudbarn. Moth.
G302. Han er min Gudsøn. VSO. Døden
og hans Gudsøn. eventyrtitel.(Molb.Ev.426).
II. -son, en. se u. Gud sp.29P^. -sosken-
de, pi. (nu næppe br.) personer, der er døbt
sammen; daabssøskende. Moth.G302. *Vi,
som Gud-Sødskende kan ey ved Ægte-
Pagt

I

Foreenes. Biehl.(PoetSaml.I.115).
*I ere

|
Gudsøskinde. I bragtes hid til

Daaben
|
Paa een og samme Tid af sam-

me Qvinde. Oehl. A V. 58. MO. -soster,
en. (nu næppe br.) kvinde, der er døbt paa
samme tid og sted som en anden (jf. -bro-
der, -søskende/ Moth.G302. VSO. -vel-
behagelig, adj. (højtid, ell. spøg.) som
gud har velbehag i (jf. -behagelig, -kær/
dette Ydmyghedens og Stolthedens gud-
velbehagelige Vovestykke: for Gud at
være sig selv. Kierk. IX. 259. Giftermaal
er en gudvelbehagelig Ting — naar man
ikke har andre Resurcer. £>rachm.F.I.87.
den ligbesaaede Valplads (var ham) et

gudvelbehageligt Syn som Vidnesbyrd om
den Trosflamme, der havde hærget Kæt-
ternes Rækker med Ild og Sværd. SMich.
Dø. 44. Den gudvelbehagelige Ting og
det gudvelbehagelige Menneske er fromt.
StSprO.Nr.102.25. -velsignet, part. adj.

se gudsvelsignet.
^neridon, en. [geri'dmix] (f Keridon.

Moth. Conv. Kl16. Phønixb. TC. II. Nr. 6. 8.

VS0.III.K71). best. f. -en [-id(i)ix'(8)n] flt.

-er [-'dcoii^'ar] (fra fr. guéridon, stumtjener;
egl. et personnavn; især foræld.) lille bord,
beregnet til at bære lampe ell. lys; stor
fritstaaende lysestage; ogs. om etagere
til nips, stumtjener olgn. vAph.(1759).
Leth.(1800). *Fjernt straale Kirkens tændte
Gueridoner. Heib. Poet. 1. 350. Vasen paa
den forgyldte Guéridon. JPJac.I.152. Ved
Siden af den grønne Silkesofa staar en
Guéridon med Penne, Papir og Blæk.
Leop.LR.93. SaUX.356.
Onerilla, en. [ge'rila ell. (1. br.) w.

sp. udtale] flt. -s ell. (l.br.) gueriller (PNSkov-
gaard.BS.38). {fra sp. guerrilla, egl.: lille

krig, dim. til guerra, krig, fr. guerre, egl.

et germansk ord; ^ ell. hist.) især i flt., egl.

om de bevæbnede spanske bander, der i Na-
poleonskrigene 1808-14 i bjergfuldt og andet
dertil egnet terræn gjorde overfald paa min-
dre franske afdelinger og i det hele taget

foruroligede og lagde hindringer i vejen for
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franskmændene; derefter: friskarer, der
i en krig, ell. efter at deres land er besat,

fører en saadan krig („den lille krig")
mod fjenden paa egen haand. JBaden.FrO.
436. (jeg) naaede den franske Hær. (jeg

had dem) frelse Robert og flere Fanger,
hvem Guerillerne nu stod i Begreb med
. . at aflive. Blich.(1905-07).II1.248. Mil
TeknO. SaUX.359. \\ hertil: Guerilla-bande,

•chQf (Blich.(1905'07).IIL245), -fører, -korps

og (især) -krig (MilConv.IIL528. BerlTid.

yiol924.Aft.6.sp.2).

I. Guf, en. [gof] flt. -fer. (jf. dial. guf,

guffel, mund, gab (ået er løgn „i di gof
o: i din hals. Feilb. hold din guffel, hold

mund. smst.); jf. IV. guf, II. guffe osv.;

sml. ogs. Gubbe; sj.) om de meget ned-
hængende overlæberande hos visse hunde-
arier. Det var en guulbruun Bulbider,
med et stort, bredt Hoved, nedhængende
Guffer, kløftet Snude. Winth. VIII. 286.
IL Guf, en. se I. Guffe. III. Guf, et ell.

(1. br.) en (se u. bet. 2). [gof] (ogs. (især i

bet. 2): Guf-guf^, {substantivisk anv. af IV.
guf, jf II. guffe, I. Guf, I. Guffe) 1) (dial.)

til IV. guf 1: et undertrykt bjæf (jf. II.

Gluf;. Leth.(1800). MDL. Feilb. give guf,

d. s. s. II. guffe 1. MDL. || overf. : undertrykt
hosten; knysten. Feilb. jf.: Det gav som et

lille Lattergof et Steds inde i Kroppen
paa henåe.Bregend.GP.166. 2) (dagl.) iillY.

guf 2: mad olgn., der smager en fortrinligt,

som man holder meget af; kræs; lækkerier;
ogs. i videre anv., om hvad der er prægtigt,

fortrinligt osv.: „sager". Jeg smældede
alle (urkæderne) fra mig paa Bordet. Det
er Guf, dette her, sa' jeg. KLars.UB.
61. jeg har altid . . lidt Guf- G uf (o:

chokolade) med i KvifteTten. EllenReumert.
Klitrose.(1899).68. Blækspr.WO?. 29. jf.:
Jeg har Leverpostej, Din Yndlingsguf.
Buchh.UH.81. Kvarterguf, (soldat.) om
mad ell. lækkerier, som kadetterne selv an-
skafer. Dania.III.107. Tabeller med fler-

cifrede Tal virker paa samme frydefulde
Maade paa mig, som Slikkepinde og
Guffeluf paa mindre, værgeløse Børn.
DagNyh.^ya923.7.sp.2. IV. guf, interj.

[gof] (ogs. guf-guf^, (lydord) 1) (næppe br.

t rigsspr.) som gengivelse af en hunds
gøen, bjæf, naar den guffer (II.l) (sml.

vuf, vov;. VSO. (u. Guffer;. MDL. 2) {egl.

gengivelse af den lyd, der fremkommer, naar
man spiser noget hurtigt og begærligt („slub-

rer, skrupper i sig"); ofte vanskeligt at

skelne fra III. Guf 2; dagl.) udbrud, der ud-
trykker henrykkelse ved synet af ell. tanken
om noget lækkert. Gufl Gufl I Dag gaar
Agerhønseisigtenmå. AarhusPosten.^^/9l921.
3.sp.l. jf.: Digter, havde hun sagt, han
var. Han er Fanden, tænkte jeg, men
en Gufgufæstetiker kunde det nok se ud
til (o: at dømme efter den prægtige have).
Bergstrøm. KD. 30. I. f Guffe, en. (ogs.

Ouf. Gram.Nucleu8.264. vAph.(1759). Leth.

(1800)). flt. -r. {ænyd. guffer, flt. (ent. guffe:

DGrammat.II.129); til II. guffe 3, jf I. og
III. Guf, IV. guf samt (?) ty. dial. guf(f)e,
knappenaal (sideform til glufe;; sml. I.

Gluffe; næsten kun i flt.) spydighed; stik-
pille; glufe (I), at give guffer. Moth.G307.
Langebek.Lex. G399a. Leth.(1800). jf. : *Den
taler sagt, som bange staaer, | Den Spod-
ske Guffegloser,

| Den Vrede bruger
trodsig Ord. Reenb. 11.56. II. guffe, v.

o [igofa] -ede. vbs. jf. II. Guf. (vist afi. af
IV. guf; jf. no. goffa, guffa (i bet. 1 og 3;,
eng. dial. goff, guff, le overdrevent, skvaldre,
samt II. gluffe) 1) (jf IV. guf 1 samt
vuffe; dial.) om hunde: gø paa en knur-
rende, undertrykt maade (uden at aabne
munden (ret meget)), naar de hører ell.

mærker (men ikke ser) noget mistænkeligt.
Moth.G307. Hunden gøede just ikke, men
guffede. VSO. MDL. 511. Feilb. \\ overf,

20 om mennesker: smaahoste, knyste, smst. jf.:
Lokomotivet stod og guffede og pustede
Damp ud. Bregend.IdelyseNætterT(1920).12.

2) (jf. IV. guf 2 samt gufle; dagl., sml.:

„i det kbhavnske Talespr., mest spøgende."
Levin.) spise graadigt ell. med stor ap-
petit, nydelse (undertiden tillige: paa en
slubrende, smaskende maade); „sluge" (no-
get lækkert). Nu skal jeg hen at guffe.
Levin. || næsten kun i forb. m. adv. ell.præp.-

30 led, hyppigt i forb. guffe 'i sig. Det var
forskrækkeligt hvor han guffede i sig.

Levin, (harernes) unaturlige Fader guffede
sine Aftenkaal i sig. CEw.Æ.IV.52. Næ,
hvor jeg skal guffe i mig af de hjemme-
bagte (kager). Pol.^Vil907.3. billedl: Det
rigtige Venstre, Agrar-Venstre, guffer
gladelig videre af Buddingen. VortLand.
''Vnl903.1.sp.4. Bladets Abonnenter guf-
fede Nyhederne i sig. FyensV.^^U1921.3.sp.

40 3. 3) (jf. I. Guffe; t d. s. s. II. gluffe 3.

Moth.G307. Guffedariust, en [gofa'da-'-

rius] flt. -ser. {dannet (efter ord som Dro-
medarius; til II. guffe 2; sj) meget for-

slugen ell. madkær person; slughals; æde-
dolk; gourmand, det regnes for bad
style at tale om Mad . . men jeg ved og-
saa, at det som Regel netop er de største

Ædedolke og de mest madkære Guffeda-
riusser, som tager Anstød af det. Knud

50 Pouls.BD.59. Guffelse, en. (vistnok dannet
efter Drikkelse, Ædelse; sj) lækker mad;
guf (III.2). *Hvor havde han dog drømt om
festlig Guffelse.MaWow.HjB.i04. Guffe-
luf, subst. se III. Guf 2. Guffe-mad,
en. (til II. guffe 2; dagl., især barnespr.)

d. 8. 8. III. Guf 2. CChristensen-Ordrup. Træk-
fugle.(1905).15.143. Guf-guf, guf-guf,
se IH. Guf, IV. guf. gufle, v. ['goflaj

-ede. (til dial. guffel (se u. I. Guf; ell. til

60 II. ^uffe 2; dagl., især dial; jf: „Talespr."

Levin) d. s. s. II. guffe 2. Den Tandløse,
Fraadseren gufler. Levin. Jeg gad ikke
sidde ene hjemme og gufle, men jeg
havde . . ikke Raad til at holde mine
Maaltider ude. Markman. Fort. 18. *Hult
gufler han i sig af karsken Bælg

| ved
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I

Kirkens velsignede Taffel. Bergstedt.EE.
221.
Gng^let, en. se Gurgelette.
Onhr, en, et. se Gur.
Ouide, en. [i bet. 1: 'gi'Qa, i bet. 2 alm.:

'gaida, gai'd] (i bet. 2 ogs. skrevet Gejde.
TeknMarO.). flt. -r. (i bet. 1 laant fra fr.

guide, i bet. 2 fra eng. guide; til fr. guider
(eng. guide^, lede, føre) 1) om person. 1.l)

(om udenl. forhold; 1. br.) fremmedfører;
vejviser. JBaden.FrO. man (prajes) uaf-
brudt af . . Guider, som vil føre en op i

( Vesuvs krater). Tilsk.1922.1.322. 1 .2) ^ egl.

:

en generalstabeli attacheret ung officer, der an-
vendtes som fører for kolonner; medlem af et

korps, der danner en slags livvagt for hær-
føreren, forretter ordonnanstjeneste olgn. ; m.
h. t. danske forhold: benævnelse for under-
officer ell. (nu) officiant, ansat vedgene-
ralstaben. Guiderne skulle have Rang,
med Underofficererne i Armeen. MR.1808.
S41. MilConv.IIL531. Guide i Generalsta-
ben. PoZ.2V2:Z.9^0Ji.SiJ.4. SaUX.363. \\ hertil:

Guide-kompagni, -korps ofl. 2) den del af
en maskine, langs hvilken en anden maskindel
glider og styres i sin bevægelse; styreplan;
kulisse. TeknMarO. Larsen. || hertil fx.
Guide-klods, -pande, -sko, -stykke.

Onillotine, en. [giljo'trno] flt. -r. (fra
/"r. guillotine; til Guillotin, navnet paa den
fr. læge, der foreslog og konstruerede maski-
nen 1789) halshugningsmaskine (først an-
vendt 1 792 i Frankrig, endnu i brug i Frank-
rig, Belgien og nogle ty. stater), bestaaende

af en galge (opr. anbragt paa en platform),
hvorfra en (fald)økse bringes til at falde
ned paa den dødsdømtes hals og afhugge
hovedet; faldøkse. JBaden.FrO. i Tusind-
tal faldt Hovederne daglig under Mord-
øxen, den saakaldte Gvillotine. Grundtv.
Udv.II.340. Guillottinen er jo igang baade
Nat og J)2ig.Blich.(1833).Y.140. Fridericia.
NH.I.92. Vævene (i fængslet)^ hvis Ram-
mer som Guillotiner stod rejst i de ski-

dengule Sale, med Faldøkseslag af de
svingende Bomme. ORung.StjaalneMasker.
(1923). 108. g:aillotinere, v. [giljoti-

'ne?ra] -ede. vbs. -Ing (Sal.VIII.94). (fra fr.

guillotiner; afl. af Guillotine; næsten kun
om forhold under den store franske revolu-
tion) henrette ved hjælp af guillotine.
JBaden.FrO. Rahbek var ingen farlig Re-
publikaner, der fristede til Landsforvis-
ning, end sige til at guillotineres. Troels
L.BS.I.75. billedl: Statsministeren . . guil-

lotinerede Hr. L.s uparlamentariske Ak-
tion. PoWsi 920.5.sp.l.

Onirlande, en. [gir'lando, 1. br. -'laii-

da] flt. -r, [fra fr. guirlande, omdannelse af
oldfr. garlande, jf. sen. oldn. garland, n.; af
usikker oprindelse) lænke af sammen flet-
tede (naturlige ell. kunstige) blomster, bla-
de, frugter olgn., der ophænges i buer for
at tjene til udsmykning ved festlige lejlig-

heder (jf. Feston i;. Leth.(1800).213. Byg-
ningens (fagade) var smykket med Guir-

VII. Rentrykt »/u 1924

lander. BerlTid.'*/9l908.Aft.Till.l.sp.6. Ha-
vebrL.^327. jf.: I Italien slynger (vinran-
kerne) sig guirlandemæssig flot om
Morbær- og Oliventræernes GrQne.Schand.
0.II.298. H (fagl.) malet ell. plastisk efter-
ligning af saadanne lænker. Stilart.182 (se

M.Festonl^. SaVX.375.
||

(gart.) om slyng-
planter, der slynger sig langs bueformet
hængende snore ml. højstammede roser olgn.

10 RavebrL.^328.
Ouitar ell. Oitar (Fedders.FF.18.jf.

Saaby.''), en. [gi'ta-V, 'gi|ta-V, nu 1. br. 'gitBr]

(nu sj. Guitar(r)e. LTid. 1724. 601. Luxd.
Dagb.I.202. Hauch. III. 40. Meyer. vulg.

(nu næppe br.): Gitte(r). [HIrgens.]Maren,
Hersilie og Theckla.(1837).32f. jf.f Chi-
tarre. Biehl. DQ. IV. 314. f Chytar. LTid.
1720. Nr. 49. 4). flt. -er. (ænyd. d. s. (JMon-
rad.Selvbiogro.fl.(udg.l888).35); fra sp. gui-

20 tarra og iial. chitarra, som gaar tilbage til

gr. kithåra; egl. sa. ord som Citar) J^ navn
paa et strengeinstrument, der er en vi-

dereudvikling af lutten (forsk, fra denne ved
at have flad bund og dække samt lodrette

sidevægge), de unge Libertiner løbe . . om-
kring med Guitarrer og Trommer, syn-
gendes og åandsendes.LTid.1726.677. *jeg
(ledsagede) Bønnen paa min Guitsir, Staffeldt.
70. hun forstod at accompagnere sin Sang

30 paa den saakaldte Cither, der endnu den-
gang ikke var fortrængt af den moderne
Guitarre. IIauch.MfB.165. Herrer og Da-
mer sang sværmeriske og sentimentale
Romanzer . . til Accompagnement af Gui-
taren, som hang i et lyseblaat Baand om
Skulderen, — saaledes var Moden i Be-
gyndelsen af Tyverne. NWGade. OB. 5.

MusikL.I.306. || hertil: Guitar -klimpren,
-spil, -spiller, -streng ofl.

40 Srnl, adj. [gu-'i] (foræld, bøjningsform,
(egl.) akk. m.: gulen. Oehl.NG.162). (æda.
guul (Earp.Kr.l79), oldn. gulr; i aflyds-
forhold til oht. gelo (ty. gelb; jf. Bjerg-,
Okkergel samt gelbbrænde^, oeng. geolu
(eng. yellowj, lat. helvus, honninggul; besl.

m. I. Galde, I. Guld) den af hovedfarverne,
der i regnbuen og spektret ligger mellem
orange og grønt; af en lignende farve
som en æggeblomme, en citron, guld

50 osv.

1) i alm. *Hans Trøje den var blaa med
smaa Glas-Knapper paa . .

| Hans Støfler
sadde næt, hans Buxer vare gule. Holb.
Paars.94. Jeg haver to Slags Æbler, røde
og gu\e.Høysg.S.34. *Muren var af det
gule Leer,

|
Og Taget det sorte Straa.

Oehl.L.1.292. *det gule Guld. Oehl.V.176.
et af Ælde gult Manuskript. Schand.TF.II.
76. *Maanen, guul og rund

1
Speiled sig

60 i Aaen. Bastian. Nr. 4. 3. *Jeg staar ved
Foden af den gule Skrænt. Stuck.S.29. en
gul (o : Isabellafarvet) Hest. D&H. || om
person (ell. legemsdel). 1. af en naturlig, gul-

lig farve (jf. den gule fare u. bet. 8^. den
gule, d. V. s. mongolske Races Fremtræn-
gen.SaVX.411. substantivisk: Anderledes

21
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(end med negrene) ligger Forholdet vel

med de Gule. KeUer.(Fol?U1924.11.sp.4).
2. af en unaturlig, sygelig, gulbleg hudfarve.

Hun er guul i Huden. VSO. Mest iøjne-

faldende ved Gulsot er Hudens gule Far-
ve. Sal.^X.415. være gul som døden fra

Lybæk, jf. Død sp.O^^. slaa (en) gul og
brun (VSO.), gul og grøn (smst.II.445.

D&H.) ell. gul og blaa (Larsen.), gen-
nemprygle (en), jf.: min Ryg viser guule,
blaae,'og grønne Stræger. Molb.LSk. II. 3.

spec. om den gustne hudfarve, som kan op-

staa under stærk vrede, ærgrelse olgn. (jf.
ogs. u. Gulsot samt galdegul) : han saa helt

gul og forærgret ud. Emma Kraft. Sommer
ogVinter.(1893).144. jf.: en ny Følelse . .

forraadte sig ved et gult Smil om hans
Mundvige. Goldschm.Fort.L304. *mens du
straaler mildt mod Manden,

|
saa martres

jeg af grelle, gule Kvaler (o: af ærgrelse

ell. skinsyge). FrNygaard. Flag og Vimpler.
(1920).ll. især i forb. ærgre sig gul og
grøn (sj. ærgre sig gul. PalM.V£6), se

grøn 1.4; om gul misundelse se u. bet. 3.

8. som er klædt i gult (tøj), alle de hvide,
gule, røde, blaae og vatrede Riddere, Hi-
storien ommelder. Bagges.L.L24. den gule
jockey •

|| om haarfarve. *Saa toge de Grev
Gert

I
i hans gule Lok. DFU. nr. 29.49.

*Saa graaner da kun, I gule Haar I | Og
kiølnes, Sommer-Dage I Grundtv.SS.1.246.
talem. (nu næppe br.): naar man har gult
haar, vil man have det kruset, man
er sjælden helt tilfreds (med et gode). Mau.
3397. *Den, som har guule Haar, han vil

dem have kruset. Wess.93. VSO. \\ om den
farve, som kornet faar, naar det er modent,
ell. som planter og træernes blade faar om
efteraaret (ell. umiddelbart før de visner).

*Lær mig, o Skovl at visne glad,
|
Som

seent i Høst dit gule Blad. 0ehl.XXV.22L
*Hvad engang var grønt i Vaar,

|
Blier

jo guult i Høsten. Blich.(1920).V.73. *Fra
Marken tog de den gule Neg: |

Den blev
Holger Danskes Pude. Ing. RSE. VI. 18L
•det gule korn

|
fylkes som tilforn | frem

over nældegift og pigget torn. NMøll.R.93.
Hans Navn skal være en Plante, som ikke
faar Vand og ikke Næring, den skal blive
gul i Bladene. Buchh.UH.67. \\ substantivisk

(jf Gule, Gult;. »Stubmarkens Gule bleg-
ner. Stuck.SD.127. det Blaa i min Elskedes
Øjne eller Guldets Gule. ORung.Stjaalne
Masker.{1923).130. spec. i forb. det gule af
(ell. i; et æg (æda. thæt gulæ af æg (AM.),
jf. ty. das gelbe vom ei, sv. gula(n); nu
næppe br.) blommen i et æg; æggeblommen.
vAph.(1764).261. det Gule eller Blommen
af et Eg. CVara.Farve-Bog.(1773).33. det
gule i et Æg. VSO. en (lille) gul, (dagl.)
om, en (lille) pakke kaffetilsætning (i gult pa-
pir).

2) CP m. h. t. farvesymbolik: som symbol
paa falskhed (jf. brandgul 2). Det Gule
har man ladet betyde Falskhed, hvorfor
jeg ikke saa let finder en fyldestgjørende

Grund, uden for saavidt man derved vilde
antyde Bedrageligheden af det Skinnende.
Ørst.IIL186. *guult er ei

|
Alene Falsk-

heds Farve; Liiiekinder
| Og Øiets blaa

Viol kan og bedrage. Oe/iZ. 71.87. Bagger.
1.121. Gul er i Reglen Symbol paa Falsk-
hed, men i Østasien, hvor man fra gi.

Tid har vidst at frembringe de skønne
gule Silketøjer, har Farven en hel modsat

10 Betydning. SaUVII.773. jf.: *Guul er den
Falskes Kind,

|
Troløs og trædsk hans Sind.

IIIrgens.(NyesteHarmonia.*(1825).246).

3) i særlige (faste) attrib. forb.; hyppigt
(zool.) i navne paa dyrearter ell. -former,
som har en gul farve, fx. gul myre, skalle-

sluger, vipstjært (undertiden staar saadanne
forb. V. siden af ssgr., fx. gul aal (SaVX.
410) — Gulaal^; (bot.) i navne paa plante-
arter, der er gule (fx. gul pil (JTusch.212.

20 Sal.XIV.330. jf. Gulpilj, gul star;, hvis frø
(fx. gule ærter) ell. (især) hvis blomster er gule

(jf. u. 11. gylden 2.i): gul aakande, arve
(Lysimachia nemorum L. (jf. Gularvej.
JTusch.l39)y iris, okseøje, snerre, stenbræk
(om gul kløver se Gulkløver^. || den gule
fane, se Fane sp.735.^^ || den gule fare,

(jf. ovf. sp.322^^) den fare, som (militært,

økonomisk, kulturelt) menes at true den hvide
race fra den mongolskes (især de japanske

30 og kinesiske folks) side. Arlaud.510. AKohl.
MP.III.199. under Feltraabet „den gule
Fare** mistænkeliggør (man) den store
mongolske Races Krav paa at komme
frem ad fredelig Yei.LBruun.LT.375.

||

gul ell. den gule feber, (især med.) tro-

pisk epidemisk infektionssygdom, der ledsa-

ges af gulsot (febris /lava). OLBang.T.493.
saa tog jeg Hyre til Ny-Orleans, og der
fik jeg den gule Feber. Goldschm.Vll.603.

40 Gal var 'en, efter at jeg havde haft den
gule Feber; de sku for Resten hellere
kalde den den blaa Feber, for man bier
blaa over hele Kroppen lisom i Pesten.
KLars.SF.64. Panum.269.

\\
gult guld,

se I. Guld sp. 327^^. H gul j ord, (fagl.Jnavn
paa forsk, gule farvestoffer, fx. en slags okker.

vAph.Nath.IV.447. VareL.^572. jf. Guul-
lOTå.VareL.(1807).I.439.

||
gult kobber,

se u. Gulkobber.
||
gult metal (efter eng.

50 yellowmetal; fagl.) legering af 60^lo kob-

ber og 40 Vo zink. TeknMarO. Sal.XVIII.
691.

II
gul misundelse {jf. ovf. sp.323'^«-

samt u. grøn 1.4; sml. eng. to grow yellow
from envy; 1. br.) stærk misundelse, de to

andres allerguleste Misundelse, ^a/y. FJB.

26. D&H.
II
den gule plet, (anat.) den

del af nethinden midt i øjets baggrund,
hvor synsbilledet bliver tydeligt og skarpt

(macula lutea). Panum. 270. \\ den gule
60 sot, (sj.) d. 8. s. Gulsot. Huusbond har

ærgret sig den gule Sot paa Halsen. Ing.

PO.I.146. II t den gule syge, (vistnok

m. henblik paa guldets gule farve; sml. ty.

gelbe vogel, penge, grunker) gerrighed.

Moth.G307. II
gult træ, se u. Gultræ.

||
gule

ærter. 1. ^ have-ært, Pisum sativum L.
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(Lange.Flora.848) ell. (især) denne plantes

frugt i modnet tilstand (jf. grønne ærter
u. grøn l.i). JTusch.172. VareL.^850. Sjæll
Bond.lOS. 2. (kog.) suppe kogt paa kød ell.

flæsk og jævnet med gule ærter. Wess.54.
Mangor.Kogeb.19. SjællBond.51.
gal-, i ssgr. ["gu()l-l jf. gule-, gult-

|i

undertiden findes ved siden af ssgr. w. gul-
ssgr. m. Guld- m. tilsvarende ell. lign. bet.,

jf. Gul-, Guld-brud, -fuks, -haaret, -knap,
-lokket, -pil, -pirol, -rød, -spink, -spurv,
-spætte

ij
til gul 1 ; om veksel ml. disse ssgr.

og attrib. forb. m. gul se u. gul 3; forbigaaet

ndf. er især en del adj., hvis sidste led er

ufl. af subst., fx. gul-benet (o: som har gule
ben), -blomstret, -fodet, -halet, -hovedet,
-hudet, -knappet, -kravet, -pandet, -stru-

bet; desuden en del part. adj. og vbs. som:
gul-bejdset, -farvet, -farvning, -kalket,

-malet, -sprængt, -stænket, -aaf, en. (iisk.)

navn paa den alm. aal i væksttiden, da dens
sider har en gul farve (jf. gul aal u. I. Aal
1.1 og gul sp.324''). LandbO.1.4. -agtig:,
adj. (nu 1. br.) gullig. (Kalk.V.387). hans
Ansigts Farve (er) guulagtig. Horreb.II.
S99. Schand.TF.11.152. -aks, en ell. (1. br.)

et (AaMadelung.IDyreham.(1921).85). 2(

græsslægt af kanariegræsgruppen, Anthoxan-
thum L.; især om arten vellugtende (f lug-
tende. Funke.(1801).II.519) gulaks, A. odo-
ratum L. JTusch.21.284. Andres.Klitf.163.
MentzO.Bill.392. -arve, en. ^ (nu næppe
br.) d. s. s. gul arve (se u. gul 3). VS0.1.203.
Oalasch, en. se Gullasch.
CP gnl-bleg, adj. (jf. bleggul/ Moth.

G308. Eahb.Tilsk.1791.806. den blege Teint
, . gik sammen med det mægtige gul-
blege . . Haar. Leop.EB.143. -blyerts, en
( VareL.^541) ell. -blymalm, en, et. (mi-
neral.) blygult (2); wulfenit. Sal.XVIII.663.
-bog, en. {jf. /V. livre jaune; polit.) sam-
ling aktstykker, der udgives af en regering
(spec. den franske ; navnet p. gr. af omslagets

farve; sml. fx.BlSiSi-, Grøn-, Hviåhos). SaU
X.383. -bmd, en. se II. Guldbrud. -brun,
adj. af en (mørkere) gul farve, som falder
i det brune. Moth.G308. WinthJV.183. Det
gulbrune Øje skinnede som et Katteøje i

Mørke. Schand.SB.162. gulbrun fuglerede,
se Fuglerede 2.2. substantivisk: Gulbrunt
og Rosa, Staalgraat og Purpur hvirvles
imellem hinanden. JPJac.I.184. -bræn-
de, v. vbs. -ing. *Blandt . . blomstrende
Vange, |

En Ager, saa gold og saa guul-
brændt man seer. Gutfeld.147. \\ spec. (som
overs, af ty. gelbbrennen^ i^: d. s. s. gelb-
brænde. Hannover. Tekn. 353. Aller. 11.605.
-bng, en. V sangfugl (af de egentlige san-

geres (Sylviidæ) gruppe) m. gul ell. hvidgul
bug (jf. u. -huget): bastardnattergal; natter-

galens horeunge; bityv; Hypolais icterina

Vieill. Kjærbøll.275. Frem.DN.376.-bnget,
adj. især (zool.) om fugle: som har guibug.
den gulbugede Saftsuger, Sphyrapicus va-
rius. BøvP:III.274. gulbuget sanger,
d. s. s. Gulbug. Kiærbøll.275. Brehm.DL.Il.

24. -bær, et. (fagl.) umodent bær af forsk,
arter vrietorn, Bhamnus L., der benyttes til

gulfarvning (avignonkorn). Sal. VIII. 107.
VareL.^288.

I. Gnid, et. [gul; nu kun prov. ell. dial.

gul'] Giild. Høysg.AG.33. (jf Eask.Betskr.
50. Thorsen.35. Feilb.). best. f -et ["gul'ai]

uden flt. (æda. guU, oldn. gull, goll, ty. eng.
gold, got. gulj); besl. m. gul; jf. II. Guld,

ip gylde, II. gylden)
1) grundstof, ædelt metal, der p. gr.

af sin smukke gule farve, sin stærke glans
og sjældne forekomst anvendes til mønter,
smykker og dekoration (foruden til forsk, tek-

niske formaal). I.i) om stoffet, et Stycke
Guld. Holb.Kand8t.II.l. *Østens Vise offred
der . .

I
Guld, Røgelse og Myrrha skiær.

Grundtv.SS.1.347. Rask væk forlangte
(skrædderne) den fineste Silke, og det

20 Dræfftierste Guld. HCAnd. V.112. OpfB.^
11.220. guld i barrer, se Barre i. 1]

(1. br.) m. ubest. art. (m. overgang til bet. I.2J.

*prøve maa jeg Malmet . .
|
Om ei maa-

skee det er et reent, et herligt Guld.
Oehl.KG.282. (Vølund,) hvis Rustning sik-

kert var saa glat som et Speil og saa
klar som et Guld. Grundtv.Udv.il1. 618.

||

i forb. m. præp. af. Kar af Guld og Sølv.
lMakk.6.12. Et Bægger (gjort) af Guld.

30 Høysg.S.125. Drikkehorn af røden Guld.
Oehl.P.353. *Før hvert Træ skal i Ha-
ven bære Blomster af Guld,

|
Før jeg

skal vorde nogen Ungersvend huld. CK
Molb.SD.171. *De fjerne Lykkeriger

|
hvor

Alting er af Guld.JFJens. C.i 75. jf u. Guld-
harpe: den, der nu slaar Harpen af Guld
(o: digteren), (kan) regne med selv at ind-
høste Guld. EBrand.(Pol.^yil922.10.sp.l).

jf. u. Guldvægt 2-3: *Naar hvert et lidet
40 Ord vi veie skal,

| Som paa en Vægt af

Guld. Hauch.DV.lI.63. || i faste forb. m.
verber: arbejde i guld, udføre guld-
(smede)arbejder olgn. Moth.G310. VSO. e.br.

grave guid. l.i egl. bet. (jf. Guldgraver/
*man ey Guld i disse Lande graver.^rlTont.
PM.84. *grave Guld I |

Vidt og bredt
|

Muld og Aske, —
|

grave, vadske,
|
finde

lidt. Stuck.SD.78. *(jeg har) gravet Guld i

Kalifornien. J'FJens.-Di.77. 2. (dagl, spøg.)
50 pille sig i næsen, gøre ell. (nu især) lave

uld, fremstille guld (ad kemisk vej; jf.
Guldmagerj. „Trekker da Messier Guld
von ander Metal?" — „Ej lapperiel det er
ikke Umagen værd. Jeg kand giøre Guld
af alle Ting.'' Holb.Arab.2sc. vAph.(1764).
MO. SaUXin.768. (det) Landerygte, at

det at lave Guld det er som at lave en
Dvaledrik eller Lægedoms-Pillula. JPJac.
1.138. OMMøll.GuldogÆre.(1895).42. spin-

60 de guld. 1. (fagl.) i egl. bet.: udtrække guld
til traade, omvinde silketraade m. guld olgn.

(jf Guldspinderi;. vAph.(1759). Hauch.SK.
83. Krist.JyF.1.96. billedl: *0m Skuldren
Haaret var at see

|
Som spundet Guld

paa falden Sne. Bødt.203. 2. {sml. fr. filer

des jours d'or et de soie, leve i fryd og

21"
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service, i forb. som spise paa guld (jf.
ty. auf gold speisen, fr, manger dans l'or^.

Ved slige Høitideligheder spiser det kon-
gelige Herskab paa Guld. VSO. MO.

\\ (jf,
bet. 1.3j om guldmønt(er). (pengene) skal
betales i Guld igien. IIolb.HAmb.IIL5.
Her faldt store Ruller og Tutter Guld
hende i Hænderne. Winth.Nov.17. Ønsker
Herren Guld eller Sedler? Esm. 11. 188.

stiskf filosofisk guld, se alkymistisk, lo Under Krigen forsvandt Guldet af Cirku-

herlighed; især O) overf. (til bet. Ls^: tjene

(mange) penge; blive rig; spinde silke. *faa

kuns Guld ved Guld-Huus-Cassen (o: en

enkekasse) spandt. Graah.PT.II.163. Den
Nettoavance, et Teater kan give, er tem-
melig ringe. Enhver Forretningsmand kan
regne ud, at i Teaterverdenen er ikke
meget Guld at spinde. BerlTid.^Vsl924.

Aft.5.sp.2. II
i faste forb. m. adj.: alkymi

filosofisk, drevet guld, se I. drevet,

fint guld, se II. fin 1.1. flydende guld,
(nu næppe br.) guldtinktur. vAph.(1759).

t det hvide guld, platin (jf. ndf. 1.30).

Brilnnich. M.iyi. TBergman. Jordkloden.

(1771).lo9. malet e/Z. slagen guld, spec.

(nu næppe br.): bladguld; malerguld (jf. Guld-
-slager(i), -slagningj. vAph.(1759). talem.:

det er saa godt som malet Guld (o: en
sikker værdi, skat), smst. purt f rent guld y 20 (bogtitel. 1849)). *Et herligt Landl dets
se pur, ren. det røde guld (poet., arkais.

se ogs. u. bet. 1.3^; *Du dræbe skal den
stærke Edderdrage,

|
Og faae det [røde

Guld, hvorpaa hun ruger. Oehl.L.1.58. *A1-

tret af det røde Guld. Grundtv.SS.IV.425.

uægte, ægte guld, se uægte, ægte. i

betegnelser for guldlegeringer (jf. fx.
Arbejds-, Fjeder-, Fransk-, Mosaikguld;
sml. Niirnberger Guld. SaUX.392): grønt.

lationen. SaVX.403. t.3) m. henblik paa
stoffets værdi ell. anvendelse som penge: (man-
ge) penge; rigdom. *0 Rigdom og Guld,

|

Du Jorderigs Afgud i skinnende Muld.
Kingo.253. *Kiere Moder huld,

|
Giør i

Guld (o: sælg)
\
Al jer Uldl Wess.269. *Den

Mand, Gud gav en Viv saa huld,
|
Han

eier meer end Ferler, Guld. Oehl.AV.57

(jf.: Meer end Perler og Guld. HCAnd.
(h

- -
- - - - -

Folk sig Velstand sanker;
|
Paa fremmed

Strand det henter Guld ombord. Boye.PS,
1V.151. *0, jeg Ulykkeligel Jeg har solgt

(

Mig selv for Guldl O, bed for mig, min
Yenl IIauch.SK.90. »Sparsomt med Guld

[

gav nordiske Guder. JVJens.C.78. guld
og sølv, sølv og guld, (nu især bibl.)

rigdom(me). (han bad) om Almisse . . Pe-
trus sagde: Sølv og Guld haver jeg ikke.

ult, hvidt, rødt guld. Sai:'X.401. om 30 ApG.3.6. lMakk.6.1. Mau.3319f.Moth.G310
fransk, mosaisk guld se III. fransk 2,

mosaisk, jj talem. og ordspr. tage glim-
mer for guld, se Glimmer 2. ikke kun-
ne skelne guld fra messing olgn., (1.

br.). Heib.Poet.Il.259. jf: (da) tyktes det,

som for Guld skulde gjælde, mig Messing
at være, og Perlerne tyktes mig Glas.
Gruyidtv.PS.1.422. det er ikkealtguld,
som glimrer ell. glor, se glimre 1.2, III

VSO.VI.618. *„leg Tavlebord med mig!«
|

„Jeg haver ej det røde Guld
| at sætte

op mod dig." DFU.nr.39.1. *Urias som
røde Guld

|
elskte sin Kusine. PAHeib.

VS.612. jf. bet. 1.1 : *det røde Guldl det
ziirer alle Sager,

|
Det giør at Brudens

Kys en Brudgom lækker smager. Helt.

Poet.57. Han har faaet Guldfeber — der
er gaaet Guld i ham, som det hedder

lo 2. man kan ogsaa købe guld for 40 mellem Børsiolk. HomoS.GL.238. den (dig-

dyrt, se dyr sp.l201'^^. prøv guld i glød
og ven i nød, se I. Glød 1.2. 1.2) om ting,
lavet af dette stof (jf. Arm-, Finger-,
Hovedguld og II. Guldj, ell. del deraf, som
finder en speciel anvendelse, fx. om (som
forkoi'telse for) bogguld, guldtraade osv. (kun
de vigtigere anv. er medtaget ndf.). *Da klin-

ger i Muld
I
Det gamle Guld (o: guldhor-

net). Oehl.L.1.26. (jf.smst.24).
II
om bogguld.

ter), der nu slaar Harpen af Guld, (kan)
regne med selv at indhøste Guld (jf.
Guldhøst;. EBrand.(Pol. '«/i 1922. 10. sp. 1).

spinde guld, se u. bet. l.i. *Guldets
Træl. Thaar.ES.307. Bredahl. V.203. D&H.
II

talem. og ordspr. det (nu sj. han. vAph.
(1759)) kan ikke betales ell. (nu især) er
ikke til at betale med guld, det er
meget værdifuldt, slet ikke til at maale i

Den Bog har Guld paa Snittet, Bindet. 50 (gengælde med) penge, ubetaleligt (jf. betale
VSO. Sal.UII.541. \\ om guldsnore, -ga
Ioner, -traade olgn. mit med Guld og
Perler . . virckede Ska.hrack. Holb.UlI.6.

Hun gav sig til at baldyre med Guld.
Suhm.Hist.1.284. Hans Kiole er stærkt
besat med Guld. VSO. længere freipad
(o: i audiensgemakket) gik op og ned flere
Herrer i Sølv og Guld. HCAnd.lV.221.
ham med alt det Guld paa Kraven. Hun

sp.520^^). Moth.G310. VSO. e.br. det (nu
sj. hanj kan ikke opvejes ell. (nu især) er
ikke til at veje op med guld, d. s.

Jeg fører lutter Politiske og Udenlandske
Discourser . . hvis Værdi icke kand op-
vejes med det røde Guld. Holb.GW.IV.3.
^eg gav min Daatter ikke til den Mand,
om han kunde veye hende op med Guld.
sa.LSk.1.5. *Mon Guld vel opveier

| Den
mente min Fader med de broderede Guld- 6o Lykke vi eier? Biehl.PT.11. Der er ikke en
rosetter. Schand.0.1.23.

|| om guldplombe
olgn. Han aabnede Munden meget . . man
skulde se at han havde Guld i Tænderne.
JVJen8.HH.43. jf.: *Tag Fyren med Fip-
skjæg og Kalvekrydsnaalen,

|
Med Tan-

den af Guld. Aare8tr.SS.II.190.
\\ om guld-

eneste Vogn at faae, om man saa vilde
opveie den med Guld. HrzJ.169. D&H.
det (nu sJ. han; er guld værd, o: meget
værdifuldt, fortrinligt, udmærket olgn. Ha
ha ha den Historie var Guld værd. Holb.
Jep.V.6. det er nu en Mand, som kan



Gnid euld 330

Tære Guld værd, naar et godt Præstekald
bliver ledigt. Gylb.XI.205. Kierlc.1.239.

De sidste Ord er Guld værd: de rummer
. . den hele borgerlige Oehlenschlåger.
Brandes.I.261. man skal ikke gylde det,

som ikke er guld værd, se gylde. ikke
foralverdensCww næppe br. for verdens.
Kingo.483) guld olgn., foringen pris; under
ingen omstændigheder, jeg mistede, min
troe, ikke dend Hund for ald Verdens Guld.
IIolh.Bars.II.2. Der var Noget oppe i ham,
som han ikke for Alverdens Guld . . vilde
tale med sin Moder om. Schand.VV.lll.

jf. al sp.403'^\ ogs.: „Jeg tror, vi faar Tor-
den," sagde hun . . „Lad os saa vende,"
raadede Ulrik Frederik. „Ikke for Guld."
JPJac.I.123. alt, hvad han rører ved,
bliver til guld, (egl. (til bet. l.i^ om
kong Midas, der havde faaet den evne at

forvandle, hvad han rørte ved, til guld, se

Arlaud.363) dels: alle hans forretninger olgn.

bliver indbringende; dels: alt, hvad han giver

sig i laq med, bliver fremragende, genialt

osv. BT.^^U1924.18.sp.l. morgenstund
har guld i mund, se Mund. gribe guld
med gøvn olgn., se Gøvn. naar det reg-
ner paa Bryllupsdagen, saa regner det
Guld (o: velstand) i Brudens Skiød.
Thiele.IlI.76. Mau.992. Blich. (1833).IL55.
den græder (græd) ej for guld, som
aldrig guld eiede (aatte, kendte)
olgn. (jf IV. for sp.l75'^). Mau.3295. Biehl
DQ.III.34. Grundtv.BrS.321. guld og
grønne skove, stor rigdom; overflod (af
penge ell. i det hele taget materielle goder).

Mau.1.371. Hånd har guld og grønne
skoue. Er meget rig. Moth.G310. Holb.
Skiemt.B5v. De Catholske Geistlige havde
. . Guld, grønne Skove og gode Dage.
L Tid.l 726.580. *Moder (o : Danmark) 1 Guld
og grønne Skove

|
Var fra Hedenold din

Lyst. Grundtv.PS.17.127. I skal ikke stille

jer til Skue, ellers tror han (o: en spille-

mand) straks, han skal fortjene Guld og
grønne Skove. PMøll.L304. Éndeligen op-
dagede Folket . . at den Opfyldelse, han
(o: Kristus) vilde bringe. Intet mindre end
svarede til deres Forventning af Guld og
grønne Skove. Kierk.XII.53.jf. bet. l.i: det
er ikke Guld og grønne Skove, ikke Sølv og
mindre Jern, der, i og for sig selv, giør et

Folk og et Land rig og mægtig. OeconT.V.
12. især i forb. love (en) guld og grønne
skove (f grønne bjerge. Leth. (1800).
52. jf. u. Guldbjerg^, love (en) glimrende be-

lønning; give (en) „gyldne^' løfter (jf. II. gyl-
den 2.2 j. Alexius . . flycktede hen til Vene-
tianerne, og begiærede de ville tage hans
og hans Faders Partie an, og hielpe dem
paa Thronen igien, hvorfor hånd lovede
dem baade Guld og grønne Skover. Holb.
Intr. 1.197. Heib.Poet.I.eQ. De lovede ham
Guld og grønne Skove. Han skulde faa lige

saa mange Kirsebær og lige saa mange
Bolscher . . han kunde spise. VBiegels.
FrøkenDik.(1914).48. guld er aldrig saa

rød, det gaar (ell. maaj jo ud for ('maa
jo springefor. VSO. Feilb.)hTøå, (l.br.

i rigsspr.; jf. u. Guldring l.ij ingen ting er

mere nødvendig end føden. Mau.1031. Feilb.

jf. (nu næppe br.): godt er guld, dog
er kage bedre. Mau.3299. Moth.G310.
i da^ guld, i morgen muld, om ube-
standig rigdom, usikre værdier olgn. Mau.
3318. jf: *Jorderigs Guld

|
Er prægtig

10 Muld,
I

Himlen er ene af Salighed fuld.

Kingo. 265. Suhm.T.89. *Mig er Guldet
Muld, og Æren Yind. Rahb.PoetF.1.93.
(nu 1. br.:) naar guld taler, maa alle
tie olgn. Mau.3315. Moth.G311. Naar Guld
og Penge begynde at tale, maa fattig

Mand tie. VSO.VII.40. der ligger guld
under gyvelrod, se Gyvelrod.

2) (især poet. og højtid.) billedl. og overf.

2.1) om hvad der ved sit udseende, sin
20 farve ligner guld. *I Vinden vifter dem

Haarets Guld. Oehl.L.1.76. hans lange gule
Haar, saa klart som et Guld. Grundtv.Saxo.
11.152.

il
især om skæret fra solen (oftest:

i dens op- ell. nedgang; jf. Aftenguld^. *So-
len gaaer ned i sit Guld. Oehl.XIX.74. *l

Østen stiger Solen op: | Den spreder Guld
paa Sky.Ing.RSE.VlI.237. *I Baaden en
Fisker

|
Sees glide fra Landet . .

|
Der

er Sølv om hans Aare
| Og Guld i hans

30 Seil. Aarestr.SS.111.33. *Aftnen bærer Da-
gens Guld i Blærge. Stuck.S.28. en flam-
mende Solnedgang, helt af Guld. Jørg.JF.
1.20. jf. bet. 1.8: *Solen, den ældgamle
Gnier,

|
Er gaaet tilsengs med sit Guld.

Draehm.D.45. 2.2) om hvad der tillægges

lign. værdifulde egenskaber som guld; dels

om hvad der har stor pengeværdi, er
en rigdom(s-kilde) olgn. *Ei gjemme
stolte Bjerge

|
Det røde Guld til Ladheds

40 Træl . .
I
Men Guldet rigt paa Marken

groer. Wilst.D.I.30. dels (især) om hvad
der ved sine indre egenskaber (ægthed, værdi
osv.) minder om guld; om hvad der er af
meget høj indre værd, lødighed, betyd-
ning olgn., især om egenskaber som troskab,
sanddruhed, ubestikkelighed olgn. *Den
Haand hvert Hoved kroner

|
Med Evig-

hedens Guld. Grundtv.SS.lV.227. han var
en egensindig Galning . . men Grunden

50 i ham var ægte Guld. Ing.PO.II.120. *Bor-
geren sit Hjertes Guld | Til Takkeoffer
mynted. Holst.LHbl.203. Det er vanskeligt
for en sen Eftertids kjølige Kritik . . at

smelte Historiens Guld ud fra dens Slak-
ker. Becke.(Ploug.II.XXXIV). jf. : *Morgen-
stund

I
Har Guld i Mund,

| Og Guld be-
tyder Glæde. Grundtv.SS.IV.364. *Hendes
Hierte var Vox, hendes unge Siel

|
Var

prøvet Guld. Ew.(1914).III.205(jf. ndf.).

60tro som guld, urokkelig i sin trofasthed.

*Mand i al sin Kraft er Muld, I Men Her-
ren stærk, og tro som Guld I Grundtv.Udv.
V.23. *Troe som Guld mod Drot og Rige,

|

Dem vi aldrig svige. Hauch. SD. 1. 195.
Kierk. V.200. Feilb. jf.: *Som Guld er hen-
des Troskab,

|
Hun svigter ei i Nød. Hauch,
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SD.II.159. Din bedste Ven, hvem Du
troede bedre end Guld. JK^ierfe.JF. 78. tale
er sølv, men tavshed guld, det er un-
dertiden bedre at tie end at tale. Mau.10137.
D&H.

II
om person; dels om trofast ven i

forb. et prøvet guld (jf.ovf.): *„Han er

vor sande Ven I" — „Et prøvet Guld." Hrz,
XV.150. Bolst.YI.115. dels (jf. ænyd. mitt

hiarte gwld (Chr Hansen. De tre ældste da.

Skuespil.(udg.l874).45), sv. dialguW sota du
i kærlig tiltale (Rietz.222), isl. gull, om præg-
tigt menneske ell. dyr samt i kælende tiltale

(især til børn); sml. ogs. II. Guld-brud, -kri-

sten samt II. gylden sp.éOP^) f som kæleord,

om ens elskede, hustru osv. *Hver tager sit det
søde guld,

I
og see hvor hun kan svanse.

Cit.ca.l700.(Thott8H 73.nr.3.v.2). *„Natura,«
svarede min Præst,

|
„Paucis, Madam!

contenta est! | Paa Dansk, mit Guld I om
du vil vid'et:

|
Naturen nøier sig med

lidet." Wess.210.
II. Onld, en. [gul] (i bet. 2 ogs. Gulder

['gul'arjj. flt. (i bet. 2) d. s. (kun i ubest. f.)
ell. -er ['gul'ar] {forkortelse af ssgr. som
Guld-jeton, -medalje, -penge olgn.; dagl,
især jarg.) 1) Kunstakademiets guld-
medalje, til Sommer tænker jeg at kon-
kurrere til lille Guld. Zahrtmann.M.146.
store Gvi]d.Cit.l919.(smst.l02). 2) <^ spille-
penge af gult metal, hver af l'hombre-
spillerne fik 25 jetons (brikker) og 5 guld-
(er)

i
for en guld(er) faar man 10 brikker

\

Onld-, i ssgr. (f Gold-, se u. -bryllup,
I. -gylden; (nu ikke i rigsspr.) Guide-, se ndf.
u.-Tmg,jf.Feilb.u.-Tøg, -smed; om veksel

ml. Guid- og gul- se u. gul-), til I. Guld,
især i bet. l.i, ogs. (jf. I. Guld 2.i^ i benæv-
nelser for planter ell. dyr, som har — ell.

paa hvilke en ell. anden fremtrædende del

har — guldglinsende ell. gullig farve. || af de
mange ssgr. kan, foruden de ndf. medtagne,
nævnes: guld-agtig, -baldyring, -distrikt,

-dollar, -egn, -felt, -filigran, -forgyldt,
-førende, -glimrende, -glinsende, -indfat-

ning, -kant, -klang, -kurs, -lag, -legering,
-opløsning, -overtræk, -partikel, -produce-
rende, -prydet, -skær; særlig er udeladt en
mængde (bl. a. hyppigt i bibelen og i even-
tyr (se Feilb.) forekommende) betegnelser for
ting, genstande af guld, fx. Guld-alter,
-armbaand, -bidsel, -bord, -brik, -bækken,
-bælte, -fad, -fyldepen, -galon, -kam, -mund-
stykke, -naal, -plade, -sager, -ske, -skil-

ling, -skjold, -smykke osv. osv. -aare, en.

(jf. I. Aare 3.i samt Gyldenaare 1; især
bjergv.). Moth.GSll. EPont. Atlas. 1.^79.
OpfB.^V.268. billedl: (han) genfinder sin
gamle, glemte Kunst og dermed Guld-
aaren i sit Væsens Dyb. FrPoulsen. (Bel-
gien. (1916). 103).

II
(nu næppe br.) overf.,

om rigdomskilde i alm. Leth.(1800). -abor-
re, en. ^ australsk ferskvandsfisk, Cheno-
lates ambiguus. BøvP.II.607. -alder, en.

{jf. oldn. gullaldr og lat. ætas aurea; jf.
I. Guld 2.2; fagl. ell. tp) egl. om den lykkelige
tid („den saturniske alder, tid"), der tf.

grækernes (Hesiodos's) mytiske poesi udgjorde
det ældste afsnit af menneskehedens historie

;

ogs. om tilsvarende forestillinger i nord. my-
tologi; derefter i al alm.: lykkeligt tidsaf-

snit, ell. tidsafsnit, der er det bedste, fuld-
komneste (blomstringstiden) i en ell. anden
henseende (jf. Gyldenalder samt gylden al-

der, tid osv. u. II. gylden 2.2). Holb.Metam.5.
(jeg tror ikke) paa en ny Guldalder her-

10 nede i vor jordiske Tilværelse. Gylb.TT,
284. man (har) kaldt (den augustetske pe-
riode) den romerske Digtekunsts Guldal-
deT.HSchwanenfl.0ldtidensKulturhist(1884).
463. JohsSteenstr.HD.44. Det var i de saa-

kaldte „gode Tider" — den Guldalder en-
hver Familie kan pege tilbage paa. Wted.
S.41. paa Fortovet langs Havnen plantes
der fra Holmens Bro til Højbro Træer,
som faar en Guldalder her, hvor de ikke

20 længere forulempes af Jordens Gasled-
ninger. PoU^kl921.4.sp.l.

II
m. h. t. dansk

litteratur spec. om blomstringstiden i Oeh-
lenschlågers og hans efterfølgeres tid. Stu-

dier over Guldalderen i dansk Digtning.
VVed.(bogtitel.l890). »Guldalderens Sidste
og vor sidste Store (o : I. P. E. Hartmann).
Recke.ND.206. jf.: en Guldalderdigter
af Oehlenschlågertypen. PoUVil921.8.sp.5.
Med Oehlenschlåger og hans Tid fik vi

30 en poetisk Guldaldertid, med Grundt-
vig og Søren Kierkegaard fik vi en reli-

giøs Guldaldertid. EHenrichs. Mændene fra
48. (1911). 7. -arbejde, et. (især fagl.)

dels: det at arbejde i ell. med guld; dels:

genstand ell. kunstværk, udført af guld (jf.

-tøj, -vare^. hans Videnskab udi Chymie^
Mynt-Væsen, og GuldsiTheide. Holb. DH,
III.593. de i Vinduerne opstillede Guld-
arbeider viste mig, at der boede en Guld-

40 smed. Tyrolerfamilien.(1840).77. allerede i

det 11. og 12. Aarhundrede tog Brodere-
kunsten Guldarbejdet i sin Tjeneste. For<

Hj.IIIl.37. -arbejder, en. (fagl., nu L
br.) guldsmed; juveler. Moth.GSll. Halla-
ger.345. OpfB.^VII.301. -baand, et. {glda,

d. s., oldn. guUband) dels: baand, der er

vævet af guldtraade; dels (1. br.): armbaand
olgn. af guld. Moth.G311. En Bevikling
med smalle Gvldh2i2C[id.SophMull.V0.266.

50 Armene er besatte med massive Guld-
baand. DagNyh.^^U1913.Till.4.sp.l.jf Feilb.

-baands-line, en. % d. s. s. Guldlilje.

Larsen, -bad, et. 1) (sj.)jf.l.Badi; bil-

ledl. (jf.l. Guld 1.3;.- (Caligula) væltede sig

i Guid . . I dette Guldbad concentrerede
han . . al Verdens sandselige Lyst. Mat-t.

Den christeligeEthik.Alm.Deel.(1871).138. 2)

konkr., jf. I. Bad 2. 2.1) f smeltet spydglans
(svovlantimon), der brugtes til rensning af

60 guld. Brunnich.M.421. Funke. (1801). Ilt.

378. 2.2) (fot.) tonbad (bl. a. indeholdende

guldklorid), der giver fotografiet en blaaviolet

farve. SaUX.393. -balsam, en. (fagl.)

d. s. s. Glansguld 1. Sal.UX.763. -barre,
en. barre (1), (mindre) stang af uforar-

bejdet guld (jf -stang;. MO. Hage.H98.
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santhemum segetum L. Moth.GSll. Oecon
H. (1784). IL 270. VSO. 3) f om en gul
blommeart: mirabel. Funke. (1801). 11.48.
-blæk, et. (foræld.) guldopløsning, hvor-

med man skrev guldbogstaver. Moth.GSll.
VSO. Sall V. 387. -bog:, en. (nu næppe
br.) lille bog af silkepapir, hvori bladguld
opbevares, ægte og uægte Guld Bøger.
OecMag.VII.8. -bogstav, et. bogstav af

-bille- 10 guld, forgyldt bogstav olgn. (jf. gyldent bog-
stav u. II. gylden 1). OpfÉ.^I.314. Minde-
stenen, hvor Faderens Navn . . stod ind-

ridset med store Guldbogstaver. PonlXP.
VIII.10. -bra(d)8e, en. (glda. d. s., oldn.

guUbraza; arkais.) brystsmykke, -spænde af
guld. *Sin ene Søster gav han Guldbrase
paa Bryst,

|
den anden Guldring paa Haand.

DFV.nr.44.15. LTid.1726.3. OehlXXXIL
60. -brakteat, en. (arkæol). SophMitll.

-basse, en. (zool.). 1) bille af torbisternes

familie m. glimrende, gyldentglinsende far-
ver, Cetonia aurata L. (jf. -torbistj. Liit-

ken.Dyr.404. Kidde.B.146. 2) f d. s. s. -bille.

Ba/f. (1784). 126. -beryl, en. (nu næppe
br.) et ædelsten-mineral: krysoberyl. vAph.
Nath.IIl.186. -bille, en. (zool.) bladbille

(m. metalglinsende farver) af slægten Chry-
somela (jf. -basse 2, -høne, -vinge/ vAph
Nath.IlI.186. Lutken.Dyr.406.
lak, en. (fagl.) spirituslak, der giver en
metalglinsende (rødlig ell. grønlig) farve.

VareL?290. -bjerg, et. (^Zofa. gulbierygh,
oldn. guUberg; nu 1. br.) bjerg, der inde-

holder guld(aarer). Holb.Ep.iL158. Ing.LB.
IV. 78. HjælpeO.164. jf.Feilb. \\ (nu næppe
br.) billedl., om stor rigdom(s-kilde). Holb.
Samt. 12. Øresunds Toldsted kaldes de
DanskeKongersGuldbierg.FSO. i?^
Ew.SK.I.l. love (en) guld bjerge oZ^n. 20 FO.eOi. h-hrvLJkd, ^n. (sj.) glødende guld.

{ænyd. d. s., jf. ty. einem goldene berge
versprechen, fr. promettre des monts d'or

ell. monts et merveilles, lat. montes auri

(ell. maria montesquej polliceri) d. s. s.

love (en) guld og grønne skove (grønne
bjerge), se I. Guld 1.3. Hvad Fanden bestil-

ler du her? Du lover mig Guldbierge og
saa gaar Du og Fulenser Tiden bort?
KomGrønneg.1.262. VSO. jf.: Grønlands-

Hun saa Skæret fra Ilden over hans Haar
. . Haaret blev som Guldbrand derved.
Bang.F.180. II. -brand, en. [-|brBn'] {sv.

dial. gull(i)brand , no. guUbrand; vist egl.

propr. Guldbrand anv. i tilknytning til I. Guld
1.2; jf. Guldfinger samt dial. Hildebrand
(Feilb.), no. Illebrand i sa. bet; se i øvrigt

NoB.VL20.XIL106; talespr., jf.: „Bruges
meest af Børn." Levin.) (højre haands) fjerde

farerne udi vor tid . . giorde ligeledes ^ finger (regnet fra tommelfingeren); ringfinger.

væsen af saadan sand, som de havde seet

ved Strat Davis, og deraf lovede sig gnlå-
hierge. Holb. DNB. 579. (han) forhaabede
at vinde Guld-Bierge ved saadan Krig.
sa.Hh.I.100. -bjorneskind, et. (jf. ty.

goldbår; fagl.) en sjælden slags (land)bjør-

neskind m. gule haarspidser paa sort bund.

SaV111.340. -blad, et. 1) (1. br.) i egl. bet.

et træ med guldblade. Feilb. || om guld-

Moth.F169. *En gylden Ring paa Stand I
|

Den satte han saa venligt paa hendes Guld-
brand. Wiw/A. 77.^04. Guldbrand gik med
Guldring om Maven. HCAnd.V.376. *Guld-
brand har den søde Rang,

|
Bærer Ringen,

gyldentrang. Krossing.D.12. den ringbesatte
Guldbrand. Wanscher.BM.42.

\\
(sj.) om til-

svarende taa. Guldbranden baade fra Hæn-
der og Fødder skæres af (o: af liget af en

prydelser i bladform, (byfogden) burde ha- 40 myrdet). KnudBasm.MS.1.52. -brase, en
ve mødt i Gaia med den trekantede Hat
og Guldbladene paa den grønne Fløjels-

krave. Schand.BS.460. 2) (fagl.) tyndt ud-
hamret skive, blad (1.2.7) af guld (jf. Blad-
guld j. Moth.G311. ('a/'; Cementkobber for-

færdiger man Guldskum eller uægte Guld-
blade. Funke. (1801). III. 394. Raandgern.
446. 3) Sf tropisk træ m. guldglinsende blade,

Chrysophyllum cainito L. FEkkard. Natur-

se -bradse. -brasen, en. Jf fisk afhalvbra-
senernes familie med guldgule længdebaand
paa siderne, Chrysophrys aurata (jf. -stribe

2). BøvP.III.520. -bregne, en. Sif peru-
viansk bregne, hvis bladepaa undersiden er be-

klædt med et guldgult støv, Gymnogramme
chrysophylla Desv. SaUX.494. -brille, en.

(især i flt.; jf. -lorgnet^. Nu glimtede en
Taare . . bag Guldbrillerne. Schand.TF.I.

kundskab. (1795). 188. Warm.Frøpl.355. GJ 50 ^78. et Barn, der for Spøg havde sat sin Bed-
-blank, adj. MO. Schand.SD.173. Maa
nen, som mere og mere guldblank svøm-
mede op over den stille Vandflade.i)rac/im.

F.IL15. -blik, et ell.f en (LTid.1727.
751). (fagl.) tynd plade af guld, fremstillet

ved hamring ell. valsning (jf. -blad 2 samt
gyldent blik u. II. gylden 1). Pflug.DP.
1094. SophMull.VO.387. -blomme, en.

1) t blomsterlignende figur, indvi7'ket afguld-

stefaders firkantede Guidbrille paa (næsen).

Pont.M.53. jf.: denne guldbrille de, rød-
skjæggede Fyr. Gje?.i¥.5i.9. -bro, en. 1)

bro (I.l) af guld; talem. for den flyg-
tende fjende skal man bygge (ell.

slaa> en guldbro olgn. (j/*. m. II. gylden
1 samt ty. dem fliehenden feinde goldene
brucken bauen; nu 1. br.) man skal lette

modstanderen tilbagetoget. Jeg vil ingen re-

traade i tøj (jf. I. Blomme sp.855^). (Kalk. 60 ilexionergiøre om Pavens (optræden)a.t den
V.387.) OeconH.(1784).I.73. VSO. 2) ^
2.1) planteslægt af de kurvblomstrede m. gule

blomster, Arnica L.; især om den eneste i

Danmark voksende art: A. montana L. J
Tusch.26. vAph.Nath.VIII.465. Bostr.Flora.

1.383. 2.2) (nu næppe br.) gul okseøje, Chry-

ey 1 Tide lagde en Guldbroe for sin

Fiende. Tychon.AB. 66. For slagen Mand
bygger man Guldbro, siger et godt gam-
melt OTd.VortLand.^yil905.1.sp.3. 2)(tandl.)

bro (1.4.9) af guld. -broderet, part. adj.

(jf. -broderi; især haandarb.). en Guld
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broderet Nat-Hue. JToZ6.Jei?JI.i. de kar-

moisinrøde, guldbroderede Pager. Schand.

IF. 13. -broderi, et. (især haandarb.)

broderi, hvortil er benyttet guldtraade. Schand.
IF.7. VortHj.IIIl.36. -brokade, en ell.

(1. br.) et (OeconH.(1784).I.73). svært silke-

stofmed ivævedeguldfigurer(jf.-stof).Schan d.

BS.345. -bronze, en. (fagl.) 1) guldlig-

nende legering af kobber og tin ell. kobber,

zink og bly (krysokalk). Sal.IV.387. 2) guld-

gult farvestof til bronzering. Hage.*' 858.

I. -brud, en. (jf. -brudgom, -bryllup^.

Han holder fordetmeste sin troe, fir-

sindstyveaarige Elskede — sin stille, hvid-
haarede Guldbrud, i Haanden. Ing.LB.IV.
56. e. br. II. -brud, en. (ogs. skrevet Gulv -.

Moth.G317; Gul-, se ndf.). {ænyd. gulv-
brud; vist nok til I. Guld 2.2 slutn. og egl.

kælende, omskrivende betegnelse (tabuord),

jf.Feilb.III.1121; dial.) lille væsel; brud (H).

Moth. G312. Sv Grundtv. GIM. NySml. 112
(Falster). OrdbS. (Lolland). Gul-: smst.

(Møn), -brudepar, et. (jf. -bryllup;.

D&H. -brudg^om, en. (jf. -brud, -bryl-

lup^. han vilde have kunnet udmale Ægte-
skabets Poesi med en Guldbrudgoms ær-
værdige Erfaring. Brandes.II.346. -bryl-
lup, et. (f Gold-. VSO.). {lign. udtr. paa
ty., eng. og fr.) (fest i anledning af) et ægtepars
50-aars bryllupsdag (jf. Diamant-, Jærn-,
Kobber-, Sølvbryllup). *Et værdigt Ægte-
Par ..

|
Tænk, De Guld-Bryllup holdt i det-

te Seculs Dage. ChrFlensb.DM.III.80. MO.
JySamUB.ni.118. hertil: Gulåhryllu^s-
dag, -fest ofl. -bræmme, en. (nu 1.

br.). Moth.G311. MO. -bræmmet, adj.

(nu 1. br. ; jf. 'bræmme), om klædningsstykke

:

guldbremmedt skørt. Moth.G312. (en page)
med karmoisinrød, guldbræmmet Vams.
Schand. AE. 185. f ^funklende straaled'

(dragtens) guldbremte Kanter. Pram.
Stærk.128. om person: *en guldbremmed
Mand. Holb.Metam.76. i anden anv.: *guld-
bræmmet Sky. Grundtv.SS.1.458. Ing.EF.
1.22. -bund, en. (jf. I. Bund 6.3; haand-
arb.). Biehl.(Skuesp.VI.261). Perler, Ædel-
stene og Diamanter anbragte paa Guld-
bund (paa huer). TroelsL.lV.127. -bun-
den, part. adj. (glda. guld(e)bunden; jf.
binde sp.676^^; arkais., 1. br.) beslaaet ell.

prydet med guld. *(et) guldbundet Skrin.
Grundtv.PS.VI.160. -busk, en. 1) f om
busklignende guldforsiring til fingeiringe
olgn. vAph.Nath.III.187. 2) S( (sj.) busk

af olietræfamilien, Forsythia Fortunei Lindl.
Vort Havebrug. 1918. 72. -by, en. (l.br.)

by, beboet af guldgravere i et gulddistrikt;

guldgraverby. der har rejst sig en Guld-
by, Dawson City, ved Floden Klondyke.
Sal.VIII.lll. -byld, en. (bibl.) om guld-
klump af form som en stor byld. fem
Guld-Bylder (Chr.VI: artse af guld; og
fem Guld-Muus. lSam.6.4. -bævrer, et.

IKrøn. 28.17. Seneca siger udi Tragæ-
dien: . . Gift drikkes ikke uden af G\i\å-
hægere. Holb.MTkr.lOl. Feilb. billedl: Ba-

bel var et Guldbæger i Herrens Haand,
den haver gjort hele Verden drukken.
Jer.51. 7. -bær, en. % klyngeren Bubus
xanthocarpa. Haven.1916.63. -bærende,
part. adj. (sj.) som producerer guld. De
fuldbærende Egne i de Forenede Stater.
'ædrel.^lU867.1.sp.2. -bors, en. (nu næppe

br.) pengepung (m. guldmønter i; jf. -pungj.
(hun) beder, at Herren og Fruen vilde

10 ikke forsmaae denne liden Guld -Børs.
Holb.DB.II.4. Ew.(1914).IV.37. Ing.EF.
11.8. *jer Guldbørs belønned

| mit gode
lAMm&r.Drachm.BB.23. -daase, en. (f
-dose). Her har jeg en Guld Dose med et

rart Portrait. J3o!&.Paw/s.IJ.5. Nu leverede
hun mig den kostbare Gulddaase, hendes
Fader den gamle Oberst havde faaet i Kri-

fen af en tydsk Fyrste. Olufs. GD.16. Levin.
)&H. -daler, en. (foræld.), det heele

20 Liggendefæe . . beløb sig til 200000 Gulå-
åeler. Holb.Hh. 1.171.jf.: *Maanens blan-
ke Gulådaler.Brachm.F. 1.210. -deJCff),
en. (nu næppe br.) guld- ell. sølvopløsning til

forgyldning (jf. -kalk;. vAph.Nath.III.184.
-draaber, pi. (apot.) jæmholdige Hoff-
mannsdraaber(jf.-eliksir 2, -tinktur 2^. Briin-
nich.M.421. SaUXI.598. -drossel, en. V
1) en asiatisk drossel. Turdus varius Patt.

SaVVl.440. 2) d. s. s. -pirol. Funke.(1801).L
30 231. Kjærbøll.142. Brehm.DL.II.76. -dusk,

en. 1) (sj.) kvast olgn. af guld. I de stakkels
. . Øreflipper hænger der Karuseller med
. . Guldduske helt ned til Halsen. DagNyh.
^ysl913.Till.4.sp.l. 2) (zool.) sommerfuglen
Euproctis chrysorrhoea L. FrHeide.Sommer-
fugle-Atlas.(1913).7. 3) ^ duskblomstret fred-

løs, Lysimachia thyrsiflora L. Lange.Flora.
527. -eliksir, en. 1) (foræld.) præparat,
V. hi. af hvilket alkemisterne mente at kunne

40 forvandle uægte metaller til guld (jf. -tink-

tur 1 samt -pulver 2). SaUX.396. 2) (apot.)

d. s. s. -draaber (jf. -tinktur 2). smst.

de, en. (ogs. -emte. SaVX.396). ^ d. s. s.

-rimte. 0Rung.P.16.
Oulder, en. se II. Guld.
Ould-erts, en ell. (sjældnere) et (Moth.

G312. Ing.LB.IV.81). (mineral, bjergv.)

guldholdig erts (1) (jf. -malm;. En Drage
saae engang en stor glimrende Steen, og

50 . . meente, at det var en Guld-Ertz. Holb.

MFbl.225. vAph.Chym.L326. et Stykke
Gulderts saa stort som en Nød. RSchmidt.
SS.138. jf: *Du store Digter,

|
hvis Navn

er i Guldærts skrevet. Drachm.SB.85. -fa-

gter, adj. (poet.) skøn som guld (jf. -prud;.

*en Yngling med guldfagert Haar. Blich.

(1920). III. 103. Winth.HF. 321. Aarestr.

SS.III.157.
II (jf.l. Guld 1.8; sj.) rig. »To fat-

tige Comtesser . . |
De eied stort ei mere

|

60 End Skjold med Ulv og Ørn I —
|
Saa var

der ogsaa flere |
Guldfagre Kjøbmands-

hørn.Winth.X.326. -farve, en. Moth.G
312. Hvorledes man kan give Sølv den
skiønneste Guldfarve. OeconH.(1784).III.
220. VortHj.IV2.43. -farvet, adj. (især

o;. Moth.G312. *Høit under guldfarvet
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Skye
I
Dirre Lærkens skingrende Triller.

FrSchmidt.D.124. billedl: han skulde lede
hver guldfarvet Stemnings Skær ind i

hendes unge Bryst. JPJacJ.120. -fasan,
en. \ fasan med pragtfulde (bl. a. guld-
gule) farver, Chrysolop'hus pictus L. Kielsen.
Naturhist.IL(1809). 70. Recke. GND.102.
Bogan.1.14. Guldfasanen . . antages at være
Oldtidens Fugl VhQmK.BøvP.1.374. CO -fe-
ber, en. (jf. Feber 2) Ugen, gridskhed
efter rigdom; især om ivrig søgen efter guld-
lejer. Ikke længe efter Guldfeberens Ud-
brud i Kalifornien gjorde den et mægtigt
Spring over til den femte Verdensdel.
OpfB.^y.27o. han kan ikke faa nok (o: af
penge). Det er det, man kalder Guldfeber.
HomoS.GL.238. -fernis, en. (fagl.) fer-
nis ell. lak, der giver ting (fx. polerede mes-
singarbejder) et guldlignende udseende (jf.
-lak). Adr.*/il762.sp.l0. Haandgern.5b2.
-fil, en. spec. (tandl.): redskab, hvormed
guldplomber ell. -indlæg pudses. Ledetraad f.

Tandfyldning. (1921). 38. -finger, en.

(ænyd. d. s.; jf. ty. goldfinger; nu sj.) d.

s. s. II. -brand. Moth.F169. OeconH.(1784).
11.30. YSO. MO. -finke, en. (ætiyd. d. s.

(vist om grønirisk, svenske, Chloris horten-

sis), eng. goldfinch, stillids, ty. goldfinke,
kvækerfinke; nu næppe br.) \ om forsk, til

finkefamilien hørende gul- ell. rødplettede

fugle, fx. om kvækerfinken, Fringilla monti-
fringilla (Moth.G312), ell. dompappen, Pyr-
rhula (VSO.;jf -ring 2). Blich.(1920). VIII.
50. *sin Røst Guldfinken hæver

|
I . .

Hybenhæk. Kaalund. SD. 39. -fisk, en.

1) Jf gyldentglinsende fisk (Pfiug.DP.1117);
især om gyldne varieteter af forsk, fisk (jf.
-emde, -orfe, -rimte, -skalle 1) og oftest om
en fra Kina stammende karpeart, Cyprinus
auratus L., der olm. holdes som prydfisk

(jf -karpe;. LTid.1741.135. vAph.Nath.III.
187. *Guldfisk leger i Dammen. Ing.VSt
264. Krøyer.III.291. et Par kinesiske Køb-
mænd, stumme og kontemplative som Guld-
fisk. SMich.T.219. Brehm.DL.III.158.

||

(fisk.; sj.) om forsk, andre fisk, fx. alm. fiøj-

fisk, Callionymus lyra Fries (Krøyer.1.423),
rød knurhane, Trigla hirundo L. (smst.582).
Lampris guttatus (smst.282). 2) {overf. anv.

af bet. 1 m. tilknytning til I. Guld 1.3 ; jf.
ty. goldfisch, rig ung pige; talespr.) om en
rig person; næsten kun om rig mand, man
kan udnytte, ell. om rig ung mand (ell.

pige), der er et godt parti (jf. -fugl 3.2J.

Oversk.1.63. en ung Mand af formaaende
Familie er en Guldfisk, som Mødrene
sætte Ruser for. CBernh.VII.311. Pont.M.
22. -flod, en. (7iu 1. br.) fiod, hvis sand
er guldholdigt. VSO. de smaa Guldfloder
i Californien.^rz.X^^S. billedl. (jf. -strømj;
Hendes Sjæl er en Guldflod, men naar
den oprøres og bruser, synker hvert Guld-
korn tilbunds i Sandet. Ing.LB.II.152. jf.
I. Flod 3.4: en sand guldflod strømmede
ind i landet • -flue, en. {jf. ty. goldfliege,
Musca [Lucilia] Caesar L.; ikke i zool. spr.;

1. br.) om ^uldglinsende fiue ell. andet insekt;
tidligere vistnok spec. om spansk flue, Lytta
vesicatoria (Moth.G312), og guldbille (EPont.
Atlas.I.670). (strømmen var) et Spejl for
Guldfluer og brogede Sommerfugle. Eør<Z.

KK.7. Høm.S.97.
\\ sætte en guld fluer

i hovedet {efter sætte en fluer i ho-
vedet (se Flue sp.l238*^), m. tilknytning
til 1. Guld 1.3; sj.) gøre en ivrig, gridsk

10 efter (at tjene) penge, unge Mænd, hvem
den ny Tids Foretagelsesaand . . havde
opildnet og „sat Guldfluer i Hovedet",— som der gnavent sagdes om dem.
Pont.LP.V.3. -fod, en. spec: \) til Fod
1. billedl., i talem. (nu næppe br.): Faa-
ret har en Guldfod (o: er værdifuldt), i

hvor det staar eller gaar. Mau.1816. 2)
(fagl.) til Fod 6: forkortelse af -møntfod.
Larsen, -forel, en. >f betegnelse for forellen,

20 naar den gule farve er fremherskende. BMøll.
DyL.IIL156. -fngl, en. {jf.oldn. guUfugl)
1) i eventyr: (levende) fugl afguld. der sad en
Guldfugl paa en Pind og sov. SvGrundtv.
FÆ.II.IO. Guldfugl, Hest og Prinsesse. Et
Æventyr.Drachm.DigtefraHjemmet.(1921).
62. Feilb. 2) (jf. Fugl 2; zool.) dagsommer-
fuglen Polyommatus Phlaeas (jf. -sommer-
fugl 2). Sommerfugle.36. 3) billedl. og overf.
anv. af bet. 1. 3.1) (1. br.) billedl. Nu reise

:o vi snart og fange da Glæden, den deilige
Guldfugl. HCAnd. II. 315. Byen var saa
uhyre stor . . Lykken her var en Guldfugl,
som lod sig fange med lidt Haandelag. And
Nx.PE.IIl.6. 3.2) (jf. Fugl 3; rig person, ell.

person, der har (mange) penge paa lommen;
især om en saadan (mand ell. kvinde; jf. -fisk

2), som man kan nyde økonomisk fordel af,
„plukke", faa til at spendere noget osv. Ikke
en eneste Guldfugl iaften, som det kunde

40 være Umagen værd at plukke (o: ved spille-

bordet)\ Ing.LB.1.69. *jeg vil dig lære . .

hvordan
|
Du fange kan din Guldfugl, og

vorde Lones Mand. Winth.VI.264. *du,
som med saamegen List

I
i Buur din

Guldfugl (o : din datter) sætte lod. Hostr.
S. Ise. Dersom (arbejderne) fangede en
„Guldfugl" paa Gaden, saa skulde han
hen til Carolines Beværtning. For det
var hende og ingen anden, de undte Søg-

50 ning. Thuborg.Brødre.(1923).129. 3.3) (vulg.,

1. br.) guldmønt. D&H. -fuks, en. (ty.

foldfuchs; fagl.) lys fuks (LI). Kidde.AÉ.
,3. D&H. Gul-: SBroberg. Overs, afRa-

belais.(1884).43. -fnnd, et. fund af guld,
især af en guldaare, et guldleje osv. Bran-
des.IX.109. Det rigeste Guldfund . . blev
gjort i Klondyke. NaturensV. 1913. 222.

\\

CO overf. (jf. Fund sp.20P^ samt gyldent
fund u. II. gylden 2.2) om kilde til velstand

60 ell. om en værdifuld, vigtig opdagelse, paa-
pegning af en ny aandsværdi olgn. Moti-
vet er smukt, Fremstillingen gribende.
Ægte Rembrandtsk, et virkeligt Guld-
fund. KMads.BR.18. Et Guldfund for Kun-
de og Købmand er (denne vare). P0I.V9
1920.7.8p.4. -g^aas, en. gaas af guld; næ-

vn. Rentrykt ^/^ 1924
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sten kun om den forgyldte gaas (efter sag-

net opr. en gaas af guld), der er anbragt

paa spiret af Gaasetaarnet i Vordingborg.

*Oin Spiret Sæde de (o: uglerne) tage,
|

Hvor før Guldgaasen hsmg.Éeib.Foet.VlII.
257. *Guldgaasen glimter i det klare Mor-
gengry. Winth.D.221. Trap.^III.321. -ge-
spint, et. se u. -spind, -glans, en. 1)

fisær GI j glans af ell. (især) som af guld

(j/. I. Guld 2.1, Gyldenglansj. Guldglandsen
. . spillede paa enkelte Bølgetoppe. Gold-

schm. VT.87. I Perioden om&ing Aar 1400
er Guldglansen tidt hele Maleriets Hoved-
farve. JLange.n.l44. *over Kornets Guld-
glans staar

|
Vikingestenen Vagt. Drachm.

Vag.232. 2) % (dial.) d. s. s. -stjerne 2.

JTusch.304. -gled, en. (f -gled. Moth.G
312). 1) t gult skum, der dannes ved smelt-

nhig ell. glødning af guld. Moth.G312. VSO.
2) (fagl.) rødlig sølverglød (blyoksyd) (jf.
-skum;. Brunnich.M.119. SaUX.397. 3) CO

gløden ell. stærk glans af ell. (især) som af
guld. *Solens Guldglød. Schand. SD. 216.

hin Guldglød i Hudfarven, der udmær-
ker Giorgione. Brandes.II.83. f -granat,
en. om en slags granatlignende smaa guld-

klumper. vAph.Nath.IlI.183. -graver, en.

person, som i gulddistrikter søger efter (gra-
ver efter) guld, guldlejer osv., ell. som i det

Jiele taget beskæftiger sig m. guldudvinding

(jf. -søger). Ing.LB.IV.80. OpfB.^V.272.
JVJens.NH.117. || hertil: Guldgraver-by (jf.
Guldby; ofl. -gravning, en. (1. br. -gra-

veri. S&B.). virksomheden at grave (efter)

guld. Hrz.XV1.188. MO. -grime, en. se

I. Grime 4 slutn. -grube, en. \) grube, hvor
der udvindes guld (jf. -mine). Fflug.DF.1176.
jeg havde sikkert ægtet hende, om ogsaa
alle Amerikas Guldgruber havde været
mine.BiehL(Skuesp. VIII.220). OpfB.^ V.281.
2) billedl. 2.1) O om stor rigdomskilde. Guld-
grube kan man kalde nok

| En saadan
Tørvegrube. Oehl. XXIV. 294. „Har Du
Mynt?" — „Ikke et Øie . . Kan Du ikke
trække paa Din Søster? Det er jo en reen
Guldgrube." Oversk.1.47. (et asfaltleje paa
Filippinerne) ventes at blive en sand Guld-
fmbe.NaturensV. 1915.284. 2.2) CP om hvad

er indeholder rige aandelige værdier, der
kan udnyttes. Herodotus, og vor Snorro
. . sætte Forskere uophørligen i Arbeid,
og ere uudtømmelige Guldgruber. SwAm.
nist. I. Fort. 2 V. Vor Tidsalders Begiven-
heder anseer jeg endogsaa for en af de
rigeste Guldgruber for Poesien. HCAnd.
IV.267. jf. -korn 2: hvad De siger er just
ingen Guldgruber. Men De har ei fri-

modigt Yæsen. SvLa.FM.77. 2.3) (talespr.,

spøg.) om mødding, en Række opstillet
Favnebrænde skulde undertiden tjene til

at skjule „Guldgruben" midt i Gaarden.
CReimer.NB.25. de tæt udenfor (husene)
paa Veien anbragte Landman dens Guld-

f
rub er, der . . just ikke paa nogen be-
agelig Maade afficere Lugtenerverne.

"olk
'•---"" -

- - -FolkekaL1855.83. -grund, en. 1) (fagl.)

forgyldt baggrunds/lade for billedlig frem-
stilling; gylden luft (se u. IL gylden 1) (jf.
Gyldengrund;. Miniatur paa Guldgrund.
LTid.1725.503. OeconH.(1784).II.54. male
paa Guldgrund. MO. JLange.II.145. han
anvender (den gamle russiske kunsts) Guld-
grunde og Kupler, dens skæve Kors.
KLars.LF.126. \\ billedl. (jf.Fohe 2). (Grif-
fenfelds) Lovbog blev Guldgrund for Kon-

10 gens Navn. HCAnd. VIII. 116. 2) (fagl.)
bindemiddel (linoliefernis olgn.) for blad-

metallet ved forgyldning (ell. forsølvning).
Hannover.Tekn.355. -gubbe, en. (arkæoL)
lille tynd guldplade (fra oldtiden) med men-
neskefigurer i drevet arbejde. Sal.^X.397.
-gul, adj. (især GJj gul som guld (jf. gyl-
dengul j; spec. om glansfuld rødlig gul farve
(HavebrL.^1.249). Moth.G307. *Guldgule
Mark henbølger under Fieldets Hang.OeR

20 KG.290. *den guldguult lokkede Phø-
hns.Heib.Poet.VIII.61. den guldgule Vin
(o: champagne). Schand.TF.I.129. VareL.^
572.

II
(bot.) i plantenavne som guldgul

havre, en slags dyrket havre, Avena sativa

aurea (MøllH.III.45). \\ substantivisk. Guld-
gnnltpsiSi\Jlåent.CVarg.Farve-Bog.(1773).9.
L -gylden, en. (f Gold-;, {ænyd. d. s.; efter

ty. goldguiden; mønt.) en i Tyskland tid-

ligere gængs guldmønt. Moth.G312. SaVX.
3f)397. Én Rhinsk Gold-Gylden (blev sat)

for halfottende Mark. Slange. ChrIV. 475.
smst.31. II. -gylden, adj. (sj.). *Jeg skæn-
ker min Vin. O guldgyldne Blod,

|

giv
Kraft mig igen til at vinde. Drachm.RR.
136. -^(fS9 6^- \ afrikansk gøg, Chryso-
coccyx Boie. BøvF.II.378. -haar, et ell.

(i bet. 2) en. 1) (i eventyr olgn.) om haar
af guld; (især poet.) om guldgult haar. Oehl.

XXIX.138. *De Guldhaar lange
|
Paa Øien-

40 laagene zittre bange. Hrz.D.lV.246. *over
den blændende Skulder

|
skred Guldhaa-

rets brusende Vipper.£>rac/im. 75.44. Feilb.

billedl.: (høstmaskinerne) klipper Agrenes
Gn\å\i2i2ir.DagNyh.^^hl921.1.sp.l. 2) ^ 2.1)

astersen Aster linosyris Bernh. (jf. -top 2).

Hempel. Flora. (1836). 126. NR Møller. Lyst-
haven. (1892). 117. 2.2) (nu næppe br.) en
bregneart (Adiantum Capillus Veneris L. ell.

Asplenium adiantum nigrum L.; jf. Frue-
50 haar;. Moth. G313. (jf. Moth. Conv. F130).

2.3) bladmos af slægten Folytrichum L., især

F. commune L. (jf. Frue-, Jomfruhaar;.
JTusch.180. Sal.XIV.499. -haaret, adj.

(\ -haarig. Moth.G313). (jf -haar 1, -lok-

ket samt gul-haaret, -lokket; poet.). Moth.
G313. *paa det stille Vand guldhaaret
Sælhund flyder. CFrim.FH.73. -liale, en.

spec. (zool.): spinderen Forthesia chrysor-

rhoea; hvidtjørnsspinder. Brehm.DL.III.425.
60 Sommerfugle.44. -haltig, adj. se -holdig.

-hammer, en. spec. (nu næppe br.) i

talem.: Med en Guldhammer lukkes tit

den stærkeste Jærnport op. Mau.I.370 (jf.

u. -krog, -kugle, -nøgle;, -hare, en. (zool.)

amerikansk gnaver, aguti, Dasyprocta. Bøv
F.III.66. -harpe, en. (gldd. d. s. (DgF.
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11.65); poet.) harpe af guld ell. harpe med
guldgule strenge; ogs. i udtr. for digterisk

virksomhed. LThura.Poet.203. Grundtv.SS.
IV.383. *Det lysner i Norden, der høres
en Klang,

|
Guldharperne tone til H-dv-

iruessLng. Heib.Foet.lX.299. Feilb. jf.u.
I. Guld 1.1 : *Laaner mig eders Øre,

|
Mens

jeg Guldharpen slaaerlOeRiV^G.i. Oehl.

XXIV.156. -havre, en. ^ græs af havre-
gruppen ^ Trisetum Fers. JTusch.32. MO.
Lange.Flora.76. LandhO.II.448. -holdig:,
adj. (nu næppe br. -holdende. EFont.Atlas.
I.480.48L vAph.(1764).261. MO. f(m.ty.
form) -haltig. Brunnich.M.422. VSO.). (især

fagl.) som indeholder guld. vAph.(1759).162.
Bjerget er gnlåholåigt. Holst.IV.199. guld-
holdigt Alluvium. S«/.2X587. jf.: det fore-

kom Folk, at hans Penge var mere guld-
holdige (o: værd) end dem, man fik andet-
steds. ^wcM.iSP.i55.

II
hertil(nu isærom møn-

ters ell. guldarbejders guldindhold): Guld-
hol digh ed. Christ.Kemi.154. -born, et.

(drikke)horn af guld. *hen ad Bænken i

den lange Rad
|
Guldhornet gik. Oehl.

XXIV.134. Feilb. spec. om de to (1639 og

1734) i Sønderjylland fundne drikke- ell.

offerhorn fra oldtiden: Slange. ChrIV. 982.

Oehl. Digte. (1803). 75. SophMull.VO. 564.

jf.: *Plovjernet Guldhorn finder. ÆTC^n^.X.
506. -hne, en. (1. br.) hue med guldnakke

(jf. Gyldenhuej. ASvedstrup.ErikGudmand.
(1923). 391. -hungrig, ad!j. [l.s] (nu
næppe br.) gridsk, begærlig efter penge,

rigdom (jf. -tørstigj. LTid.i744.745. Thaar.
(Rahb.LB.IL220). -hus, et. spec, i best.

anv., om det til guldmageren Borri ca.

1668 byggede laboratorium i Kbh. (paa
nuv. Garnisonssygehus' grund i Rigensgade),
senere som navn paa den sammesteds (1683—1814) liggende (ynilitære) klæde- og ma-
yiufakturfabrik. Cit.1713. (KbhDipl. VIII.
286). Borrebye.TF.663. MR.1763.15. VSO.
HistMKbh.L452ff. Norrie.KG.l. f -hus-
kasse, en. 1) i best. f., om en enkekasse
ved guldhuset. Graah.PT.I1.163 (se Guld
sp. 327^). 2) (spøg.) haarpung i nakken. Pa-
rykken . . pudret og med en Guldhuus-
kasse bag \.FGuldb.AM.30. en gammel ud-
levet Mand med Paryk og Guldhuuskasse.
Oehl. Er. 1. 188. Oehl. XIII. 364. -hveps,
en. (zool.) metalglinsende hveps af gruppen
Chrysididæ. CEw.Æ.III.42. BøvP.1.444.
-hane, en. (zool.; sj.) d. s. s. -bille. S&B.
-host, en. (jf. (ind)høste guld u. I. Guld
1.3; sj.). *Gold er den Jord, som Lyngen
bær,

I

Guldhøst ikke der vanker, iloser. T.

150. -ilte, et. (kem.) forbindelse af guld
og ilt (guldoksyd). Sal.^X.403. -indvir-
ket, part. adj. (nu 1. br.; jf. -virket^. *en
Guld -indvirket Giortel. FoulPed.DF.20.
*vatret Baand paa guldindvirket Kjole.
JHSmidth.Poes.193. D&H. f -kalk, en.

en slags guldopløsning til forgyldning (jf.
-dej(g);. vAph.(1759).i62. Funke.(1801).III.
388. -kalv, en. {glda. gwl kalw (Thott
2'>8.281r), oldn. guUkalfr) kalv afguld. Feilb.

næsten kun om den tyrekalv af guld, der blev

dyrket som afgud af israelitterne (se 2Mos.
32): Kongen . . gjorde to Guldkalve; og
han sagde til dem: det er Eder for meget
at gaae op til Jerusalem ; see dine Guder,
lsTdeUlKg.12.28. Ing.EF.I11.109. SaUX.
399.

II overf; ofte i forb. danse omkring,
dyrke, tilbede guldkalven; dels i udtr.

for opsamling ell. nydelse af rigdom: Der
10 kan De see, hvortil det fører at tilbede

Guldkalven . . Rigdomme flyde bort, lige-

som Vanddraaber i et Sold. HauchJII.29.
*Hvi fordre I ikke med tusinde Stemmer

[

Af Guldkalven, som vore Bødler dyrke,
|
Et

saftigt Stykke, en Mørbradsskive. Drachm.
D.36. dels (nu sj.) i udtr. for meget høj værd-
sættelse, tilbedelse af noget: Det er hans
Guldkalv. FiSO. Jeg bøier mig for Dygtig-
heden i den nye musikalske Retning, men

20 jeg dandser ikke med Dig om dens Guld-
kalv. HCAnd.IV.411. -kar, et. {glda. d. s.,

oldn. guUker) DFU.II.nr.15.58. hver Kvin-
de skal begjere . . Sølvkar og Guldkar
og Klæder. 2Mos.3.22. man gav dem at
drikke i Guldkar. Esth.l. 7. Oehl.ER.162,
-karet, en. (nu 1. br. uden for eventyrstil;

jf. -vognj forgyldt karet. Kongens Guld-
Karreet, som man med Forbauselse seer
et Par Gange om Aaret. Kierk.X.336. Bergs.

30 Hvh.51. Feilb. -karpe, en. ^ guldfisk (1),

Cyprinus auratus L. Funke. (1801). 1. 346,
Larsen, -karse, en. 2p 1) hjørneklap,

Erysimum cheiranthoules L. Rostr.Flora.I.

164. La7idbO.II.448. 2) brøndkarse, Nastur-
tium R. Br. HRasm&KSimonsen.LilleFlora.
(1911).17. SaUX.399. -kis, en. (bjergv.)

svovlkis, der indeholder guld. vAph.Chym.I,
327. OpfB.^V.268. -klump, en. at leede
efter Guld-Klomper udi store Dynger af

^V-reenligheå.Holb.Kh.bl^. Man talerikke
om Andet end om de Guldklumper, Sø-
folkene føre med sig. Hrz.XV1.197. Sal.

VIII.lll. -knap, en. {ænyd. d. s., oldn.

guUknappr) 1) i egl. bet., om knap, knop
olgn. af guld. hendes . . Stok med Guld-
knap. ÆTo^^-IfP. il. 7. de to Guldknapper,
som holdt hendes Chemise sdLmm^xi.Schand.
VV.186. jf: *en guldknappet Stok.i^e-
cke.SD.96. 2) 2f en slags (dyrket) ranunkel

50 (Ranunculus L.) med fyldte blomster (jf.
-skaal 2, Gulknapj. JTusch.332. Rostr.Flora.

1.145. -kniv, en. spec. (fagl.) : kniv, hvor-

med bladguld skæres i stykker. Moth.G313.
Faparbeideren.(1835).190'. -kogning, en.

(fagl., foræld.) forgyldning af genstande ved
neddypning i en kogende guldopløsning.OpfB.^
III.232. -korn, et. {æda. gulkorn i bet. 3
( Geheime-ArchivetsAarsberetninger.il.(1856-
60). 11)) 1) lille guldpartikeV Holb.DNB.

60 570. MO. SaUX. 386. jf: (vandet straa-

lede) guldkornet glitrende, guldkornet
myldrende udover Dyhet. JFJac.DU. 183.

2) (billedl. anv. af bet. 1) om værdifuld tanke
(ell. udtalelse) (jf. u. -grube 2.2/ selv mellem
Vildfarelser lærte han mig tidt at opsanke
de enkelte Guldkorn. Hauch.III.239. HO
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And.VIII.187. der (er) Guldkorn skjulte

rundt omkring iVærkets tunge Malm.JBran-
de8.IV.55. der er altid nogle Guldkorn at

hente i hans Tale. JakKnuJn.264. 3) (hist.)

navn paa en skat, som Erik Menved 1313 paa-
lagde bønderne i flere jyske sysler (1 skæppe
rug ell. 2 skæpper korn af hver mark guld
jord). Baden.JurO.I.201. SaUX.400.-kors,
et. (glda.gKiYiQ kors (DgF.II.606), oldn.guW-
kross) Det er kirkelig Skik, at der foran
en Legat i overordenlig Sendelse bliver

baaret et Guldkors. -Brandes, r.58. især om
smykkekors af guld: *Foran paa dens (o:

hjortens) Bryst
|
Et Guldkors fremviste

|

Alverdens Haab og Trøst (o: frelseren).

Winth.HF.195. Hvilke Minder vække ikke
Levningerne fra Konge højene i Jellinge
eller Dronning Dagmars Guldkors!JXan^e.
1.282. -krans, en. {ænyd. d. s. (DaViser.
nr.64.11) , oZdw. guUkranz) 1) krans af guld.

de prydede Templets Forside med Guld-
krandse. ^Mafefc.4.57. 2Mos.25.11. alle sine

Lavrbær vilde han have lagt for Deres
Fødder— De vilde være blevne til Guld-
kranse om Deres Tinding. /Sc/iand.Ji^.^OP.

II
(foræld.) om brudekrone ell. lign. hoved-

smykke af guld; guldkrone (1); hovedguld.
TroelsL.^X.191. 2) Sf prydplante af de kurv-
blomstrede, Coreopsis L. Kiærbøll.FB.146.
-kringle, en. (glda. d. s. i bet. „ring afguld";
arkais.) sporehiul af guld. *Satte den Herre
Guldkringlen | Dybt udi sin Gangers Side.

Oehl.L.1.295. Ing.KE.1.35. Bagger.Il.273.
-kristen, en. {jf. I. Guld 2.2 samt ty. gold-
mann, -mensch, prægtig mand, prægtigt
menneske, sv. guldgosse, -gubbe ; s/.) ægte
kristen. *Ach! naar jeg de første Guld-
Christne betragter,

|
Den Iver, den Møye,

den Kamp, de har haft. Brors.223. jf. Guld-
Kristne. AFibiger. (bogtitel. 1914). -krog,
en. spec: fiskekrog af guld, i talem. (nu
næppe br.): fiske (Moth.F195. VSO.II.87)
eZi. mede med guldkrog(en), dels: vove
mere, end man kan vinde; gøre urimeligt
store bekostninger, der slet ikke staar i for-
hold til resultatet. Moth.G311. ySO.II.87.
dels: søge at vinde en, knytte en til sig, fange
en V. hj. af penge, bestikkelser olgn. (jf. u.

-kugle). Grundtv. Saxo. III. 253. jf: Han
vidste ogsaa, paa hvilken Krog den Fisk
(o: en ung pige) skulde tages; det stille

Velbehag, han havde læst i Elses Øjne
ved Middagen og i Kaféen, havde vist
ham, at Krogen passende kunde være af

Guld. Han havde en saadan Guldkrog.
Rutzeb.VF.88. -krone, en. (ænyd. d. s.

(bet. 1-2), glda. d. s. (bet. 1), oldn. gtillko-

råna) 1) fyrstekrone af guld. 2Makk.l4.4.
*en Konge med Guldkrone paa. Heib.Poet.
VII.376. Feilb. jf: *Guld-Kronen bærer
han (o : Kristus) i Løn | Og Sværdet helst
i Skede. Grundtv.SS.III.301. I| (foræld.) om
brudekrone olgn. (jf. -krans 1 åutn., -rose \).
TroelsL.*X.191. 2) (mønt.) ældre guldmønt
meden krone i præget. Moth.G313. en Dansk
Guld-Krone skulle gielde atten Mark eller

tre Eixåaler. Slange.ChrIV.475. Sal.VIII.
121. 3) (tandl.) hætte af guld, der paasættes
en (plomberet) tand. f -ik.rnd, en. 2( alm.
brandbæger, Senecio vulgaris L. TissotUn-
derretning for Landmanden ang. Sundheden.
(overs.l770).630. -kugle, en. spec. (nu
sj.) i talem. skyde med guldkugler
olgn., (søge at) bestikke (jf. u. -hammer,
-krog, -lod i;. Moth.GSll. VSO.III.K366.

10 Aly begyndte nu atter at skyde med Guld-
kugler; han satte en Præmie af 400 Pja-
stre for ethvert Souliothoved. Blich.(1920).
XIII.19. jf. : Hans guldkugle ramte vist (o

:

bestikkelsen lykkedes). Moth.K383. -kunst,
en. (sj.) d. s. s. Guldmagerkunst. KSelskSkr.
11.76. -kur, en. (med.) navn paa en (1892
i Danmark forsøgt) afvænningskur for dran-
kere, hvorved anvendtes en mikstur med guld-
triklorid; ogs. om en kur for tuberkulose-

20 patienter. KPont.Psychiatr.III.Ul. Sal.^X.

400. -kæde, en. {glda. d. s. (lMos.41.42,
2Mos.28.24(GldaBib.)) Pharao .. hængte
en Guldkjæde om (Josephs) Hals. IMos.
41.42. En Edelmand kom engang udi et

Vertshuus; hvor, da hånd . . vilde gaa til

Sengs, hang hånd sin Guld-Kiæde, som
hånd plejede at bære om Halsen, paa Veg-
gen i Herberget. Holb.Jep.II.3. Winth.HF.
88. Feilb. jf: nu var hans Fængsel for-

30 vandiet til Herlighed, hans Jernlænker til

Guldkieder. Biehl. Cerv. LF. 1. 100. billedl.

:

*Med Guld-Kjæde Himlens Gud
|
Binder

Brudgom til sin Brud. Grundtv.SS.IV.340.
-lak, en, et. (fagl.) d. s. s. -fernis (jf. Gyl-
denlak 1). Paparbeideren.(1835).199. Han-
nover. Tekn.383. -laks, en. >f laksefisk med
guldgliyisende skæl, Argentina Silus. Krøyer.
III.98. BøvP.III.587. -land, et. (egl. som
gengivelse æ/" Eldorado; især CP) land, der

40 producerer ell. er rigt paa guld ; ogs. : „pa-
radis"; eldorado, de vise . . ofte ud i det
Fremmede, til fierne Guldlande og Her-
ligheder. Mynst.Prædikener.(1853).228. det
fjerne Guldland og Vidunderland (o: det

nyligt opdagede Amerika). PalM,(1909).IlI.
281. paa Afstand tog (Kbh.) sig ud som et

Adspredelsernes og Forlystelsernes Guld-
land. Brandes.II.64. -leje, et. (Leonardos
maade at male smil paa) gjorde ligefrem

50 Epoke i Kunstens . . Historie, det oplod en
skjult Skat af menneskelig Fryd . . som flere

og flere flokkedes om, som naar der er fun-

det et Guldleje. JLange.II.255. Sal.^X.390.

billedl.: Orienten synes at være den digteri-

ske Opfindelses rette og rige Guldleie. Hrz.
(Kyrre.HH.Till.29). -lilje, en. S( japansh
lilje, hvis blomster har guldgule striber, Li-

Hum auratum Lindl. (jf. -baandslilje/ JN
Rimm.Stueplanter.(1911).153.HavebrL.H81.

60 -liste, en. (især fagl.; jf. -rammej. en
Samling lithograferede Portrætter i smalle
GuldlisttT. Fønss.UA.43. SaVX.402. hertil:

GuldHste-fabrik(ant). -lod, et. 1) [kanon-,

gevær-) kugle af guld; i talem. (nu næppe
'br.): Naar man skyder med Sølv- og
Guld-lod, er Fæstningen snart vunden.
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MauJ.370 (jf. u. -kuglej. 2) (fagl.) smeltet

guldlegering til lodning. Recke.KS.lO. -lok-
ket, adj. (poet.) som har guldgule lokker

(jf. -haaret samt guUokket^. *Gud bedre
mig guldlokket Mø,

|
For Fæstemand, jeg

iaB.erlDa.Kæmpeviser,udv.afGrundtv.(184?).
195. Pram.Stærk.153. »Guldlokkede Piger.
Hauch.SD.1.95. billedl: »guldlokkede Soel
hæver hver Morgen sig. Steners. Poes. 9.

AE.108. Saa gaar han paa Værtshus og
æder og drikker til den store Guldme-
daille. CEw.Æ.YII.21. Aakj. Ulvens Søn.
(1909).113. jf.: Jeg baade spiser og sover
til den store Guldmedaille. -ffomoS.i<'.i4^.

-mine, en. (jf. -grube;. Moth.GSlS. »Før-
end Guld-minerne i Vesten fundne vare,

|

Hos een Spidsborger Guld og Penge vare
rare. Bolh. Paars. 270. EPont. Atlas. 1. 479.

lorgnet, en. (jf. -brille;, »denne Guld- lo Sal.^X.390.
|| CP overf, om stor rigdom(S'

lorgnet,
|
Der hang ved hendes Barm

Aarestr.SS.III.259. Schand.AE.268. -læ-
der, et. (nu kun arkais.) d. s. s. Gylden-
læder. Moth.G313. Cit.l726.(KhhDipl.VIII.
697). Gamle Billeder hænge rundt om-
kring paa de Guldlæders Yddgge. Oehl.

Er.IlI.170. høiryggede Guldlæders Stole.

Thiele.Breve.259. SvLa.HS.68. -lærk, en.

2f lærklignende træ af granfamilien , hvis

kilde) (jf. u. -bjerg, -grube 2.i;. Leth. (1800),
VSO. Havde Eriks Talent blot været i

Slægt med Brouwers eller Ostades, saa
vilde denne udsøgte Samling Sviregaster
have været en ren Guldmine for ham. JP
Jac.II.189. SMich.Sirener.(1898).35. -mor,
subst. (især fagl.) en slags vatret silketøj

med ivævede guldiraade. »jeg kan aldrig
gaae en Bod forbi,

| Som hænger fuld af
naale før løvfald bliver guldgule, Pseudo- 20 Guldmor og af Sølvmor. Oehl. A. 94. de
larix Kaempferi Gord. Sal.XIV.727. OG
Petersen. Træer og Buske. (1916). 32. -løbe-
bille ell. -lober, en. (zool.) løbebille med
metalskinnende vingedækker, Carabus nitens.

BøvP.L411. Sal.XII.82. -log, et, en. ^
(løget af) en udenlandsk lilje med purpur-
farvede blomster, Lilium Martagon L. (jf.
-rod i;. Larsen, -mager, en. (især for-
æld.) person, som søger at fremstille guld ad

Helliges Relikvier, indhyllede i Guldmor.
Jørg.EL4o. Dér danser Fru Ask . . hun
er i Q\x\åmQT.PLevin.DG.143. billedl: »Bøl-
ge, som dandser med Guldmor om Fod.
Eecke.LD.48.jf:*J)QxiQ^Vi\åmoQY-K\ddå-
de Middags-Soel. Wadsk.l8.

||
gen. guld-

mors brugt som adj. ell. 1. led af ssgr.:

(lavet) af guldmor. (hun gaar) i Guldmoers
Kjole. Bagger.I.207. »Guldmorstrøje. Thor

kunstig (kemisk) vej; alkymist, „en Anti- 30 La.S.68. -mnldTarp, en. (zool.) sydafri
christ? er det ikke saa man kalder Guld-
magerne paa Latin?" — „Du vil sige Al-
chymist. Jo det er en Guldmager." Holb.
Arab.5sc. vAph.Chym.I.607. Guldmageren.
Hauch.(bogtitel.l836). JPJac.I.136. Christ.

Kemi.96. -mageri, et. {især foræld.) kun-
sten at fremstille guld ad kunstig (kemisk)
vej; alkymi (jf. -mager-kunst;. Holb.Arab.
13sc. du driver vel Chemien ærlig og er

kansk muldvarplignende insektæder; Chryso-
chloris. BøvP.II.280. -mnlte, en. > Mu-
gil auratus. BøvP.III.544. -mns, en. (zool.)

børsteorm (af skælryggenes afdeling), hvis
rygbørster for en stor del er guldglinsende

;

Aphrodite aculeata. EPont.Atlas.I.660. BøvP.
III.405. -molle, en. (fagl.) maskine til ud-
vaskning og amalgamering (med kvægsølv) af
pulveriseret guldmalm; kvikmølle. Sal.VlII.

ikke forfalden til Guldmageri eller 2inåie Ali 109. -møikt, en. (Kalk.V.389). vAph.(1759).
slige bedrageriske Kunster? Hauch.II1.1

8

SaUXIII.769. -mager-knnst, en. (især
foræld.) d. s. LTid.1742.724. Bauch.III.315.
JPJac.I.139. -makrel, en. jf makrelfisk
med megetsmukke farver, Coryphaena. Brehm.
DL.Ln.73. -maleri, et. (fagl.) udsmyk-
ning af sølvgenstande ved galvanisk over-

trækning med et tyndt lag guld, der lader
sølvgrunden skinne igennem. Sal.YLlL.123.

162. Vexles paa Anfordring med Guld-
mønt, tekst paa pengesedler. Hage.*619.657.

(jf. o^s.i^.I.Guld 1.2;. -montfod, en. (især
fagl.) det forhold, at guld danner grund-
laget for et lands møntsystem, og at hoved-
mønterne udmøntes af guld (jf. -fod 2).

OpfB.^V.287. Hage.^65.620. -nakke, en.
(især dial.) guldbroderet nakkestykke til kvin-
dehue (jf.-hue), der brug(t)es visse stederpaa

-malm, en, et. (jf. oldn. gullmalmr; 1. Z)n) 50 landet (især ved festlige lejligheder). Dagbl.
d. s. s. -erts. 0pfB}LV.128. jf Oehl.NG.205.
-medalje, en. medalje afguld (jf H. Guld
1;. leg fandt . . een Guld Medallie . . over
Slaget ved Poltowa, hvilcken Brystpenge
een Officeer af Guarden hafde tabt. Ære-
boe.102. Skildrere-Billedhuggere og Ar-
chitectore, som agter at arbeyde i Aar
for Gu\d-MedsLillerne. Adr.^Vil762.sp.8. De
Danske modtog Udstillingens højeste Ud-

''^Id907.2.sp.5. Den viftefoldede guldnakke
glimtede, det hvide korsklæde om panden
og huens brede sorte silkebånd gjorde hen-
des klare . . ansigt endnu ^l^neie. ASved-
strup.ErikGudmand.(1923).45. AarbFrborg.
1918.60. SjællBond.76. Feilb.LV.192. hertil:

-nakket, adj. (især dial). en nydelig
Pige med skjælmske blaa Øine under den
guldnakkede Hue. Muusm.PS.40. Aarb

mærkeise og to Guldmedailler oven i Kø- 60 Frborg.1918.60. f -nedslag, et. d. s. s.

het.Brandes.Xlll.514. \\ drikke til guld
medaljen (Mau.L.135. Baud. G.478) ell.

(nu især) til den store guldmedalje,
drikke umaadelig meget (af spirituøse drikke);
især: være meget forfalden til drik. Pedellen
drikker til den store GvlåmeådLiWe.Schand.

•purpur. vAph.Chym.il.417. -nogle, en.

1) i egl. bet. Oehl.VS.25. Feilb. \\ spec. (nu
1. br.) om kammerherrenøgle. Moth. G313.
HCAnd.AV.141. 2) GJ billedl., i talem. som:
guldnøglen lukker alle døre op, alt

kan opnaas v. hj. af penge (jf. u. II. gylden
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1^. Kan maaskee og forefalde de Leilig-

heder, hvor Guld-Nøgel vil være fornøden
at aabne Døren med. Langebek.Breve.169.
Guldnøgle lukker alle Døre op, undtagen
Himmeriges. FalM.IL.II. 719 (jf. Mau.
3307). Her er et urgammelt, udyrket Land
. . for dem, der ikke eje Guldnøglen, som
aabner Indgangen til de fede Marker.
Skjoldb.SM.l. jf. (sj.) : Det var den Gang,
en Klat Smør var Guldnøglen til (o: var lo

nøglen til, kunde vinde) et tysk Hjerte./)«^
Nyh.''V8l921.1.8p.l. -okker, en. (fagl.)

guldgul okker. VareL.^572. -optag^er, en.

(fagl.) forgylderpensel. Larsen, -orfe, en.

(fra ty. goldorfe) Jff d. s. s. -rimte. LandbO.
IL449. SaUX.396. -papir, et. (især fagl)
om forskellige slags forgyldt papir (tidligere

ogs. m. forsk, mønstre, figurer), nu spec. om
guldfarvet buntpapir. VSO. VareL.(1807).
1.424. udklippede Dukker af Guldpapir. 20

Ing.LB.1.7. Sukkergodt i Guldpapir, ^raw-
des. VII.309. VareL:'132. -pen, en. pen af
guld; nu især: til en guldfyldepen. OpfB.^
in.236. Sal.XIV.173. || d i billedl. udtr.,

der betegner, at noget er ypperligt skrevet.

„Bjergtagen Nr. 1" .. er et af de fineste

Mesterstykker i sin Art, skrevet med en
Guldpen. Brande8.IL451. sommetider skri-

ver K. ligesom med Guldpen. Tilsk.1921.

1.356. -pense, pi. ell. (nu især dial.) en. 30

{jf. oldn. guTlpenningr) mønter af guld.

*Som Engelands Guldpenge,
|
Som Blom-

ster gror i Enge, | Var Glæden immer
ny. Grundtv.PS. VI1.81. D&H.

\\
(nu især

dial.) i ent, dels om enkelt guldmønt, dels

om pengesum i guld. Han fik Hornet, drak,
og lagde en Guldpenge deri til Gammen
for de unge Ægtefolk. Oehl.ØS.317. *Der
klæbed ved hver en Guldpenge rød | Et
kjærligt Suk og en Taare sød. BUch.D.I. 40

41. (han) nikkede til Afsked til de to gam-
le, som han havde givet en stor Guld-
penge for liiÅite\e\et.SvGrundtv.FÆ.II.128.
Feilb. -perle, en. (cew^<i. guldeperle; fagl.)

lille rundt guldstykke til smykker, halsbaand
olgn.; nu spec: perle, fremstillet af en guld-

legering. Moth.G313. Sal.XIV.209. Feilb.

-pil, en. 2f pileart med blommegule grene,

gul pil, Salix vitellina Koch. (jf. -vidje
samt Gulpil;. Viborg. Aspe- og Pilearter. 50

(1800).81. HavebrL.^328. -pirol, en. \
egentlig pirol, Oriolus galbula (jf. -drossel
2 samt Gulpirolj. Kjærbøll.142. vore aller-

sjeldneste Fugle . . Ellekragen, Guldpiro-
len. Isfuglen og Rosenstæren.5aMr?.0/.559.
BøvP.L360. -plet, et. (l.br.) guldpletteret

sølv (gulddublé); ogs.: stof af guld-lignende
messinglegering;talmiguld.jf.: En Guldplet-
brosche . . en Guldpletlorgnet, en Guldplet-
ring. NatTid.''Val912.M.Till.l.8p.2. -plet- 60

tere, v. vbs. -ing. (fagl.) plettere med
guld, messing osv.; især som vos. ell. i perf.
part. guldpletteret Sølv. Sal.XIV.416. -po-
lerer, en. (fagl.) haandværker, der efter
brændingen polerer det guld, hvormed por-
celænsgenstande er blevet dekoreret. Bergs.

GF.I.350. -pose, en. (jf. -børs, -pung;
sj.). Ing.VS.U.81. -prnd, adj. (jf. -fager;
sj.). et guldprudt Sværd. Grundtv.Snorre.
11.71. *Ja, det er saligt at følges ad . .

I

Til Kjærlighedens guldprude Stad. sa.

SS.IV.310. -proTe, en. (fagl.) under-
søgelse af malms ell. (nu især) en guldlege-
rings guldindhold (probering). VSO. M.O.

II
konkr., om det, der undersøges, den Guld-

prøve, som skal undersøges. SaUX.402.
II
om prøve paa porcelænsdekorering med

guld (jf. -polerer;. Bergs.GF.1.292. -pu-
de, en. (fagl.) pude (bræt, beklædt m. kal-

veskind paa vatunderlag), hvorpaa bladguld
tilskæres. Moth.G313. Paparbeideren.(1835).
189. Lu7idb. -pulver, et. 1) (fagl.) pul-
veriseret guld (til guldlakering olgn.); ogs.

d. s. s. -purpur. vAph.(1759).162. Bergs.GF.
IL341. Sal.XL354. 2) (foræld.) om et pul-
ver, som alkymisterne anvendte, og som skul-

de kunne forvandle uædle metaller til guld
(„de vises sten") (jf. -eliksir 1, -tinktur 1).

Aller.11.612. -pung;, en. (jf. -børs, -pose

;

sj.). Ing. VS.II.81. -punkt, et. (fagl.) om
de to punkter, der danner grænserne for
vekselkursernes stigen og fald ml. to lande,

der har samme møntfod. SaVX.404. f -pup-
pe, en. {jf. fr. chrysalide, eng. chrysalis,

puppe, af gr. chrysallis, afi. af chrysos,
guld) insekt paa puppestadiet; puppe. Guld-
pupe.vAph.Nath.III.191. -purpur, et.

(fagl.) purpurfarvet, i tørret tilstand næsten
sort, Ildfældning af guldklorid og en opløs-

ning af tinsalt („Cassius's guldpurpur") (jf.
-nedslag, -pulver i;. Funke.(1801).II1.388.
OpfB.^V.288. Christ.Kemi.154. -ramme,
en. (især glarm.; jf. -liste;. D&H. et ma-
leri i guldramme • -rand, en. (jf. -ran-
det;. *Et Brev med Guldrand ziret..4are-

str.SS.III.71.
II

billedl. Landskabets Linier
synker og stiger med en diset Guldrand
langs alle Omridsene. Schand. TF. 1. 262.
-randet, adj. (jf. -rand;, duftende, guld-
randede . . Billetter. Brandes.VIL133.

||

billedl. *(en) Guldrandet Sky. Winth.BF.
248. -ranke, en. % ( dial.) d. s. s. -regn 2.

Goldschm.VI.53. OrdbS.(8Jæll.). -reg^n, en.

flt. (i bet. 2) d. s. i) tD regn af guld (guld-
stykker, -støv osv.; jf. Gyldenregn 1). at

bestemme den Guldregns Egenskaber,
som flød ned i Danaes Skiød.Ew.(1914).
11.74.

II
næsten kun billedl., dels (ogs. under-

tiden m. tilknytning til bet. 2) om faldende
gnister olgn., spec. om en slags fyrværkeri-
sager, der eksploderer oppe i luften og ud-
sender en regn af langsomt faldende gnister.

*i Maaneskin
|

paa Ruffet af et Dæk
|
(jeg)

saa', hvor Maanens Skive, i tusind Gløder
skaaren, | som en rislende Guldregn over
Vandene blev hasiTen.Drachm.STL.l. oppe
under Himlen blev brændt Fyrværkeri
med Raketter, Guldregn, Kanonskud. Powf.
F.11.105. aa, guldregni spøg. udraab ved
det pludselige syn af noget pragtfuldt, (blæn-
dende) smukt olgn. D&H. jf. (1. br.) : Guld-
regn — aah! SundSan8."/il924.11.8p.l. dels
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(jf. I. Guld 2) om (tildelelse, fremkomst af)
stor rigdom ell. noget meget værdifuldt. *Nu
dalet er fra Himlen ned

|
Med Naade

over Naade
|
Guld-Regnen af Guds Kjær-

lighed. Grundtv.SS.IIL468. 2) {sv. no, d. s.)

^ træ ell. busk af de ærteblomstrede med
klaser af gule blomster, Cytisus L., især C.

labumum L. (almindelig guldregn) (jf.
-ranke, Gyldenregn 2 samt Bønnetræ, Ge-
&&]dQ).JPaludanMøen.II.(1824).169.*^om-
merdagen

|
Med Guldregnen og med Ro-

sens Flor. Grundtv.PS.VI.640. Hrz.XIII.
343. Lange.Flora.821. -renser, en. (nu sj.)

d. s. s. -vasker, de fleste Indbyggere vare
enten Biergfolk, Guldrensere eller Perle-
fiskere, som . . rodede i Jorden og i Søen,
for den kiære Vindings Skyld. Bagges.NK.
143. -ribs, en. '^prydplante af ribsfamilien
med lysegule blomster, Ribes aureum Purs.
MentzO.Pl.90. -rigf, adj. (især GJ j som er rig

paa guld. Moth.G314. Guld-riige Floder.
LTid.1728.364. Bolivia er ligesaa guld- og
sølvrigt som Feru. OpfB.'IV.12 7. (i det 5.

aarh.) havde (franker og angelsakser) deres
guldrige Tid, med svære, massive Guld-
smykker og romerske Solidi. SophMUll.
y0.614. -rimte, en. \ gylden varietet af
skallearten rimte (Leuciscus idusL.), der ligner

guldfisken ^j/.-emde, -orfe, -skalle 1). Danm
Fauna.XV.268. LandbO.II.449. -ring:, en.

(-f Guide-. Wadsk.38). (glda. d. s. (lMos.41.
42(GldaBib.)) ell. guUering (Brandt.RD.L
69), oldn. gullhTingr) 1) ring af guld. I.l)

i alm., især om større riyig. Og du skal
støbe fire Guldringe til (pagtens ark) og
sætte dem i dens fire Hjørner. 2Mos.25.
12. Monrad. Ps. 123.

||
(nu næppe br.) i

ordspr. og talem., m. henblik paa en saa-
dan rings kostbarhed. Det er ondt, at fø-
des med en Guldring i Munden, og at
tabe den (o : fødes til rigdom og senere blive

fattig). Mau.3301. jf.: Ligesom et ungt
Fyrstebarn . . faar Magtens og Ærens
Guldring trykket fast paa sine Lokker.
JPJac.L104. Et Haandværk er en Guld-
ring. Mau.L380. jf. u. I. Guld 1.3 : Guld-Ring
er aldrig saa rød, den jo brydes for Brød.
Grundtv.Saxo.III.49. 1.2) fingerring (ogs.

spec: forlovelsesring) af guld (jf. H. -brand,
-finger samt Gyldenring^. (jeg) kunde see
en tredobbelt Guld-ring, som hun havde
paa Fingeren. Holb.UHH.1.4. Han gik med
en stor, blank Guldring, der klemte ham
om hans tykke Finger. Drachm.STL. 67.
Feilb. 2) f \ d. s. s. -finke. Moth.G314.
-rod, en. ^ 1) {jf. ænyd. gulrød (Kalk.
11.96)) d. s. s. -løg. Larsen. 2) f Asphodelus
luteus L. (jf. u. Benbrud 2). vAph.Nath.I.
197. jf. (m. sa. bet): Guld-Roed-Lilie. sms<.
198. -rose, en. 1) (foræld.) i fit., om et

guldhovedsmykke til en brud (jf. -krans 1,

-krone i;. troelsL.^X.189. 2) 2e prydplante
af de kurvblomstrede, Ximenesia. Kjærbøll.
FB.470. -rnbin, subst. (fagl.) med guld
farvet rosa glas. 8aVX.404. -rod, adj. (jf.
gulrød; nu 1. br.). „Er det, som er bleg

rødt." Moth.G314. Solens sidste synlige
Rand (sank) glimtende i sidste Øjeblik som
en guldrød Stjerne. Goldschm.V.84. blodrød
Karfunkel løftende sig frem paa guldrød
Stilk. JPJac.FruMarie Grubbe.(1876).190.

II (fC'9^') substantivisk: guldrødt, om en
slags engelskrødt til polering af guld og sølv.

SaVX.404. -salt, et. (fagl.) salt, dannet
af guldilte og alkalier, især om svovlunder-

10 surt guldiltenatron. OpfB.^V.288. VareL.^
61. -sand, et ell. f en (LTid.1725.535).
(ænyd. d. s., oldn. gullsandr; fagl.) guldhol-
digt sand ell. gulaholdig blanding af sand
og mudder (jf. -sæbe^; ogs. om det heraf
indvundne støvfine guld (jf. -støv^; tidligere

ogs. („I daglig Tale." VSO.) om glimmer-
sand olgn. den store Flod Seine . . har
Guld-Sand. i?o/&.Z)i2. r.5. paa det at han
ikke skulde falde . . var den heele Vey

20 bestrøed med Guld -Sand. sa. Berod. 309.
Slange.ChrIV.863. Wiwet.EL.89. *rislende
Bølgerne gaae

|
Henover Guldsand, der

glimter fra Grunden. CKMolb.SD.217. Opf
B.UIL70. -skaal, en. (oldn. guUskål, f.,

jf. ænyd. guldskaale, glda. guldskalæ (Suso.

9)) 1) i egl. bet. Guldskaaler fyldte med
Røgelse. ^a&. 5. 8. vAph.(1759).162. smaa
Guldskaale med Gryn og Salt, der sym-
boliserede Hiemmet. Riget.'^^/9l911.4.sp.3.

\\

30 billedl. (jf. bet. 2). Gyvelen blomstrede;
Guldskål ved Guldskål stod den vejrbidt
udbredt langs Ljngvejen. Rørd.nS.20. 2)

(jf. sv. guUskål, Ranunculus acerL.; dial.) S?

navn for forsk, ranunkelarter (jf. -knap 2).
Feilb. -skalle, en. >n) d. s. s. -rimte. SaU
X.396. 2) enkelte steder (fx. omkring Odense)
betegnelse for rudskallen, Leuciscus [Scar-
dinius] erythrophthalmus. Fedders. (Natur-
hist.Tidsskr.3.R.XIL(1879-80).88). Sal.XIV.

40 20. -sko, en. (glda. d. s.; nu især i even-
tyr) *Han lod lægge under hendes Gan-
ger de røde Guldsko, | og saa rider hun
til Blide-Bro. DFU.nr.8.12. Wadsk.134. EC
And.VII.151. jf. -tøffel: Ganske tidligt .

.

førend Jomfru Maria fik sine Guldsko paa.
AKohl.MP.1.36.

II
(især sko.) om bronzerede

ell. guldbroderede damesko (til selskabsbrug).
(man har) tynde Støvler paa. Ens Dame
Guldsko. DagNyh.'y2l908.1.sp.3. PoVk

50 1924.11. sp.4. -skræppe, en. ^ \) (jf.
gul skræppe. JTusch.209f.) strandskræppe,
Rumex maritimus L. Larsen. 2) f om en
slags bede (Beta L.), maaske: strandbede.
vAph.(1764).261. -skum, et. (fagl.) uægte
bladguld ell. metalguld (jf. -blad^; tidligere

ogs. d. s. 8. -glød 2. HesteL.(1703).C7r. vAph.
(1759).162. Funke.(1801).in.394. Sal.VIII.
125. -slaggen, part. adj. (ænyd. d. s.; ar-

kais.) beslaaet med guld; ogs.: af hamret guld.
60 *I guldslagen Kiste nedlægger hun sig.

Pram. Stærk. 104. Mer (o: i pengeskrind)
glimte de guldslagne Plader | I vægtige
Mynter, smst.175. *lad os drikke Vinen af

de guldslagne Kar. 0ehl.HE.123. guld-
slagne hængte de gode Våben. Rørd.B.44.
-slagger, en. (f -slaaer. Moth.G314). (ænyd.
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guldslager, -slaaer mfl., glno. gullsiagari;

fagl.) haandværker, der fremstiller (udham-
rer) bladguld. IIallager.335. Faparbeideren.

(1835). 187. SaVIII.374. || hertil: Guldsla-

ger-form (vAph.(1759). Funke.(1801).1.578),

-hinde ( Vare L:' 89), -skind (Sal. XI. 1058)
ell. (nu især) -hud (VareL. (1807). 1.424.

Drachm.FÆ.35. Ledetraad f. Tandfyldning.

(1921).34), om tynde blade, der er lavet af
den ydre hinde af oksens blindtarm, og som lo

anvendes til at adskille guldbladene under
den senere del af slagningen (hamringen).
-slagreri, et ell. -slagning:, en. (jf.

-slsiger; fagl). Sal.IlI.92. OpfB.UII.229.
-slot, et. (nu især i eventyr). Kongen af

Mundien . . boer i et Guld-slot. -Efo/6.l7/.I.

6. Feilb. billedl.: *Guds Sol gaaer i sit

Guldslot ind. Ing.RSE.VII.242. -smed,
en. et -smid. Moth.G314. Slange. ChrIV.
245). (glda. d. s. (bet. i), jf. æda. gulz smith, 20

oldn. guUsmiQr) 1) person, der fremstiller

(ell. handler med) forsk, (brugs- ell. smykke-)
genstande af guld, sølv ell. andre finere me-
taller, indfattede smykkestene olgn. (jf. Ju-
velerj. Man borttog Slaggerne fra Sølvet,

saa fik Guldsmeden et Kar ud deraf. Ords.

25.4. naar en Guld-Smid blev Bormester,
saae hånd paa Guld-Smeddenes Interesse.

Holb.Kandst.IL3. Guldsmed J. skal alleene
smelte Guld og Sølv. Luxd. Dagb. 1. 145. 30

Hallager.345. *Ak, kjæreste Hr. Guldsmed.
Høedt.LG.3. han havde . . bestilt Ringe
hos Guldsmeden uden at la' hende vi-

de noget derom. Aakj. VF. 30. || hertil fx.
Guldsmed(e)-arbejde (\ Guldsmeds-. vAph.
(1759).162), -bod ff Guldsmids-. Moth.G
314), -butik, -fag, -kunst, -lav, -lære, -lær-

ling, -mester, -mærke, -svend, -værksted.

2) guldglinsende insekt af de retvingedes or-

den, Libellula. Moth.G314. vAph.Nath.III. 40

192. *Saakommer en Guldsmed der inde fra

Landet,
|
staalblaa og gylden og flot i sin

Flugt,
I

skødesløst stryger den tæt over
yandet Stuck.D.14. BøvP.1.593.

\\
(dial.)

ogs. om mariehøne, Coccinella, og guld(løbe)-

billen.EPont.Atlas.1.670. Feilb. -smedje,
en. (guldsm.) en guldsmeds værksted, guld-
smiddie. Moth. G314. Guld- og Sølvsmedie.
Krak.l919.II.450. -snit, et. (fagl.)om guld-
belægning ell. forgyldning af (ell. langs) kan- 50

terne afnoget. *Den næste var En med Guld-
snit paa Kraven,

|
han gik med en synlig

Bor'mester i Maven. Drachm.LK.116. *Det
skrev hun paa Papir med Guldsnit. sa.DJ.
L.79. (en) Tronstol med hvid Lakering og
Guldsnit. Hørup.II.8. \\ spec. (bogb.) om for-
gyldning paa en beskaaret bogs sideflåde og
endeflader (snittet). Bøger i Safian og Guld-
snit. HCAnd.V1.174. en Solstribe .. glim-
rede paa Guldsnittet af min Psalmebog. 60

Berg8.GF.IL318. BibliotH.'*483. jf (sU:
guldsnittede Psalmebøger. CMøll.PF.
351. -snor, en. flt. -e ell. (nu ikke i rigs-

spr.) -er (Holb.DH.lI.670). (glda. guld-
snore) 1) snor af guld(traad), især orugt
som værdighedstegn (jf. -tresse 1^. Holb.

Faars.274. Saadan En kaldes en Adjudant,
og han har Guldsnor om Armen. Schand.
SB.219. Nu kom Fuldmægtigen, med Guld-
snor om Ksisk\etten.JakKnu.S.88. jf. (I br.)

:

*en rød
I
Gu Idsnor et T\iThsin.Hauch.DV.

L.28. Schand.BS.433. 2) (meton. (jf. -tresse

2); især jarg. og i flt.) statsbanefunktionær
af de højere klasser (fra assistenter opefter).
Over 600 „Guldsnore" havde givet Møde.
VortLand.'yiil903.3.sp.l. PoU^U1924.5.sp.4.
-sommerfugl, en. 1) (sj.) sommerfugl
af guld (brugt som smykke ell. lign.). Riget.
^'^kl913.8.sp.3. 2) (zool.) dagsommerfugl med
gyldentfarvede vinger, Polyommatus virga-
aureæ (jf. -fugl 2). SaUX.409. f -spån,
en, et. {glda. d. s.) spænde ell. hals-, hoved-
smykke af guld (if. -spangj. Moth.G314.
3 Guldspanne med Diamanter. Holb.DH.I.
702. -spange, en. (ogs. -spange, et. HF
Ew.NielsEbbesøn. (1886). 112). {glda. d. s.,

oldn. gullsp9ng; arkais.; jf. dial. guldspan-
gelue, guldspangshat, om guldsyede kvinde-
huer. (Feilb.)) d. s. *Guldspanger og Co-
raller

|
Han ikke spared ][>aB..Winth.HF.

182. jf. (sj.): Guldspangede Arme. JP
Jae.11.365. -spind, et. (ogs. (jf. ty. gold-
gespin(n)st^ -gespint. Sal.VIILll2). (især

fagl.) guldomvundne silketraade (jf. -traad^.

S&B. Paa sin Fløjls Baret havde han tre

Fjedre af Guldspind. Brandes. MB. 40.

-spinder, en. (fagl.) haandværker, der
spinder de guldomvundne silketraade (jf.
-væver 1). Sal^X.410. -spinderi, et ell.

spinding;, en. (fagl.) spinding med guld-

og sølvtraad(jf. -væveri, -vævningj. Aller.

n.614. D&H. -spink, en. \ (sj.) gul
vipstjært, Budytes flavus L. (jf. Gulspink^.
BMøll.DyL.LI.74. -spore, en. spec. (ar-

kais.) om riddernes forgyldte sporer (jf.
gylden (II.l) spore, Gyldenspore^. Med
Guldsporen følger Ridderslaget. Jw^.FS.J.
139. JVJens.SS.45. -sprængt, part. adj.

(1. br.) fx. om malm, tøj, betræk: isprængt guld,

guldtraade ell. noget, der ligner guld. MO.
-spurv, en. V d. s. s. Gulspurv. Funke.
(1801).!.179. Kierk.XIIL581 (se u. -stads;.

BagNyh.^'/il923.9.sp.2. -spænde, et. (jf
-spån, -spang^. han sendte ham et Guld-
spænde, som der pleier at gives Konger-
nes Slægtninge. lMakk.10.89. Hosebaandet
. . er blaat, bedekked med . . kostelige

Steene med et Guldspende. Holb.Anh.l37.
Jos.7.21 (Lindberg), -spændt, i^aH. adj.

(arkais.) forsynet med guldspænde. *Han gav
mig et Par guldspændte Sko, | der findes

ikke bedre paa Dronningens Fod. DFU.
nr.11.20. Ing.VS.L56. -spætfte), en. %
om forsk, spætter m. gul ell. gullig fjerdragt

(jf. Moth.Conv.G168), nu kun om en ameri-

kansk spætte, Colaptes auratus ^'JM' ^^^"
spæt(te) og gyldenvinget;. Sal.XVL568.
-stads, et. (især dagl.) nedsæt, betegnelse

for et ell. andet af guld. Det vilde jo være
som at bebreide Guld-Spurven, at det er

dens Stolthed eller af Stolthed, at den
har alt det Guldstads paa. Kierk.XIIJ.58L
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jeg holder meget af smukke Kjoler og
Gu\dstSids.Schand.F.438.Kbh.^V6l913.1.sp.3.

-stange, en. især, dels (nu 1. hr.) d. s. s.

-barre: vAph.(1759).162. Min Principal har
mærket, at der under mine Hænder ere
forsvundne adskillige Guldstænger. IZeife.

Poet.I.210. en Kasse fuld af Guldstænger.
Hauch.lll.427. MO. dels (især fagl.) om bril-

lestang af guld: Et Par Briller med Guld

hænderne, saaledes at en tredie kan sidde

(og løftes, bæres) paa disse; næsten kun i

forb. bære i ell. (nu 1. br.) paa (Kofoed-
Eansen.DL.83. Eag.V.Gl) guldstol, bære
en paa den angivne maade, især for at vise

ham ære , hyldest. MDL. Levin, („er alm.
over hele Landet.**), han havde holdt fem
og trediveaarigt Jubilæum som Visedigter
og (var) ved Souperen . . blevet baaret i

stænger. Ing.EF.VII. 97. Schand.TFJ. 28. lo Guldstol Salen rundt. Bang.S.230. de hy
-stemme, en. {jf. I. Guld 2.2, Guldkristen;
sj.) fortræffelig (sang)stemme. som . . en
Stemme fra en anden Verden, en Guld-
stemme, rig og fyldig. Brandes. IX. 137.

t -sten, en. (glda. gulsten, af uvis bet.)

sten, der skinner som guld; især: ædelstenen

olivin (krysolit). Moth.G314. VSO. om glim-

mersten olgn.: *De vandred i en Løngang,
hvor Guldstenen smuk | Lyste ved Nat-

ler i Kor af Begejstring og bærer dig i

Guldstol. CEiv.D V.42. raske Ynglinge, som
bærer en forgudet 83-aarig Bedstemoder
i „Guldstol** fra Stuen til fjerde Sal. iV^ic

Holm.LA.130. Feilb. -stribe, en. 1) stribe

af guld, guldgul stribe olgn. det brune Haar
. . var gjennemfuret af Guldstrib er, dan-
nede af Lysets vilde Spil gjennem den
utætte Hængeask. Schand.AE. 334. Guldstri-

tens Fakkel. Oehl.XXXI.230. -stift, en. 20 be (til Ærmedistinktioner). Scheller.MarO.
Kammerherren havde listet sig til at stange
sine Tænder med en Guldstift, som han
praktiserede op fra Vestelommen. Drachm.
T.154.

II
spec. (foræld.) om en slags guldknap-

per, der anbragtes som prydelse paa en klæd-

ning (fx. paa ærmer, skuldre ell. ryg). (Kalk.
V. 390). Ing. VS. L 163. TroelsL.IV. 128.

t -stikker, en. person, der udsyr klæd-
ninger olgn. med guld, sølv ell. perler; perle-

jf: *guldstribet Frugt. Sceners. Ode. 50.

2)f^d. s. s. -brasen. Moth.G314. -strem,
en. (jf. -flod^ især (CP) billedl. om guldglin-

sende strøm ell. (jf. I. Gruld l.sj om indkom-
mende, -strømmende guld-, pengemængde, de
guddommelig brede Former (o: hos Tizians
Venus) gliderud iLjsetsGuldstrøm.Schand.
TF 1.132. da guldstrømmen udefra stand-
sede efter verdenskrigen, brød mange

stikker. Moth.G314. VSO. -stjerne, en. 30 handelshuse sammen
j
-stykke, et. (f

•styk. vÅph.(1759)). (glda. (fit.) guldhstyk-
kæ (2Mos.26.29(GldaBib.)) i bet. 1)1) stykke

guld (jf. -barre, -klump^. du (skal) lade
udgrave begge stenene efter Israels børns
navne; du skal lade dem indfatte rundt om-
kring i guld-stykker (1871: med Guldflet-

ninger;. 2Mos.28.11(Chr.Vl). Eolb.Eh.I.
564. de gave ham hver et vægtigt Guld-
stykke. ilfowrad.Ps.^^^. 2) 19 guldmønt (if.

1) O dels (1. br.) om virkelig stjerne, der
straaler med guldglans; dels om stjernefor-

met genstand, billede osv., der er af — ell.

ser ud som værende af— guld. *Skjebnens
stærke Storme

|
Havde oprørt hans Bryst;

|

Nu klart, som Kristallen,
|
Det var for

Bølger fri,
| Nu speiled alle Glædens

j

Guldstjerner sig deri. Winth. EF. 317. i

Toppen (af juletræet) skinnede en Guld-
stjerne, der skulde tyde paa Jesu Fød- 40 VSO. især om skuepenge,medalié olgn.). vAph
selsstierne. ECAnd. AV. 23. Feilb. jf.: i

' " "

(Venezia) fandtes en Guldstjerneorden.
Sal.Xlll.948. 2) ^ blomst af liljefamilien

med gule blomster, Gagea L. (jf. -glans 2
samt Græsløg). Lange.Flora.176. CP -stjer-
net, adj. (1. br.) opfyldt af ell. besat, pry-
det med guldstjerner (1). Men guldstjernede
Vuri^urdragt. Eeib.Poet.I11.70. *Den store
Hauge glimred ret

|
Som et guldstjernet

(1759). 162. Leth. (1800). hun (lod) tre

Guldstykker glide ned i Taterens Hue.
Etlar.GE.1.90. Nans.JD.16. 3) {jf ty. gold-
stiick, fr. drap d'or) f d. s. s. II. Gyl-
denstykke. (Kalk. V. 390). vAph. (1759).
-st«v, et. (fagl.) det meget findelte guld,

der udvindes af guldsand; vaskeguld (jf.
-sandj. (jordens) Stene ere Saphirens Sted,
og den har Guldstøv i sig. Job. 28. 6. Zet-

Silkenet;
| Thi Lamper hang i alle Træer. 50 litz.NE.44. *da Landsherren tinged et

Winth.V.191. Den oprindelige Dekoration,
en guldstjernet Himmel, var forsvundet.
Wanscher.RM.81. -stof, et. (foræld.) d.s.s.

-brokade ell. II. Gyldenstykke. Leth.(1800).
VSO. MO. jf: den stive Guldstofs-Klæd-
ning, hun sædvanlig viste sig med.Jw^.PO.
11.253. -stol, en. {ænyd. d. s. (bet. 1), oldn.

ffuUstoU) 1) stol af guld ell. forgyldt, guld-
oeslaaet stol; spec. (foræld.) om bispens stol i

Laan,
|
saa gav de hans Sendebud Guld-

støv at drikke. Drachm.DD.115. Eage.*628.

II G) billedl. *Insectet fløi i Samlers Garn,
|

Med deiligt Guldstøv paa den unge Vinge.
Bagger.11.488. De gule Nødderakler drys-
sede Guldstøv over det gamle, visne Løv.
Emma Kraft. Regn og Solskin. (1895). 116.

•suder, en. ^ orangegul ell. rød varietet

af suderen, Tinca vulgaris Flem. var. au-
kirken. Krist.JyF.V111.151. Skattegraveren. 60 rata, der holdes som prydfisk. Krøyer. 111.
1889.1.46. 2) t stol, i hvilken barselkvinder
anbringes under fødselen. Moth.G314. 3) (vi-

dere udvikling af bet. 1, jf. sv. dial. gullstol

og dial. oldemoaerstol (Feilb.) samt Læne-
stol i sa. bet.) det sæde, der fremkommer
ved, at to personer tager hinanden fast om

364. BM0ll.DyL.llI. 144. -svamp, en.

(tandl.) porøs guldmasse til guldplomber;
(nu:) svampguld. Sal.VlII.112. -svovl,
et. (kern.) femfold svovlantimon; antimon-
pentasulfid. Christ. Kemi. 102. -syre, en.

(kern.) aurihydroksyd; guldhydroksyd. Sal.^

VU. Rentrykt 6/a 1824 28
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X.403. -sæbe, en. (fagl.) guldholdigt dynd,

sand olgn. i en flodseng (jf. -sand>. Sal.YIII.

108. -sæk, en. sæk, fyldt m. guld; kun
(nu næppe hr.) i taUm. : Bær Asenet en Guld-
sæk, det æder dog Tidsler olgn. (o: bliver

ikke anderledes, vrager ikke andre ting af
den grund). Mau.3309. Cameelet . . bær en
Guldsæk og æder Tidsler, bær Viin og
årikkerYajid.Holh.MTkr.30. -»»ger^ en.

to^pr(o: hesten m. den gyldne pandelok) ; sj.)

spec. : 1 ) som kælenavn;omen guldlokket dreng:
Drachm.yi.311. || om en fugl, vistnok: gul-
spurven. *Da nynned jeg saa smaat i Af-
tenstunden:

I

Flyv, Guldtop! flyv rundt i

Bøgelunden. Grundtv.PS.VI.625. 2) ^ d.

s. s. -haar 2.i. JPHansen. Fortegnelse over
Træer,Buske,Stauder og Potte-Planter.(1841).
16. -torbist, en. (zool.) d. s. s. -basse 1.

(1. hr.) person, der søger efter guld(lejer) lo S&B. f -torne, en. {jf. sv. gulltorne) 2(

(jf. -graver;. MO. OpfB.W.269. -salv,
et. (bjergv.) lysegul legering af guld og (mere
end 20 Vo) sølv; elektron. SaUX.410. I.

-som, en. (haandarb., 1. br.) søm af guld-

traad.jf.: guldsømmede Handsker. B^C
And.IX.192. \\ billedl. *det svage Gry . .

|

Fjernt med sin Guldsøm rander Himlens
lA.wdd[Y.Becke.BD.27. II. -som, et. (glda.

d. s., om hesteskosøm af guld) søm af guld.

Feilb.
II

især (fagl.): lille søm med skaalfor- 20 trasLås IlneiiakkeT.Holstein.Æ.20. -traad

Scolymus hispanicus. vÅph.Nath.III.206.
-traad, en. (fagl.) traad, udtrukket af
guld, ell. silketraad, omspundet med guld (jf.
-spind;; ogs. om forsk, efterligninger. Moth.
G315. Fryndserne om Forhænget hist la-

der dog til at have været Guldtraad en-
gSing.Ing.EF.II.258. Hauch.SK.64. Plet-
teret Sølv- og Gulåtrasid. OpfB.UL271. jf.
-nakke: *hine stovte Konekuld

| med Guid-

met messinghoved, der benyttes til at fat

holde betrækket paa møbler; bukkelsøm. den
gamle Læder- Lænestol med de mange
Guldsøm. Bergs. PS. II. 378. VareL.H31.
-taare, en. (poet. (jf. Gyldenregn 1)).

*Guldtaarer den yndige Freya græder.
Oehl.Digte.(1803).20. *hver Gang Danmark
græder

|
Guldtaarer med Guldklang. Grwnd-

tv.PS.VII.296. -tand, en. (oldn. guUtgnn)

trækker, en. (nu næppe br.) d. s. s. Guld-
trækker. Hallager.339. -tresse, en. (sj.

-tris. Søiberg.L.lOl). 1) (især fagl.) baand
med kæde af silke, hør- ell. bomuldsgarn og
islæt af guldtraad (fx. brugt paa visse øvrig-

hedspersoners hovedbeklædning; jf. -snor i;.

en Vest med Guldtresser. Hauch.VlI. 141.

Fuldmægtigens Guldtresser lyste frygt-
indgydende i Eftermiddagssolen. Aakj.PA.

tand af guld. jf. (vist m. henblik paa form- 30 67. 2) (meton.; 1. br.) om øvrighedsperson.

len giv mig en bentand for en guldtand
se u. Bentand; : *Guldtand for Bentand ham
(o: Hejmdal) voxte i Mund. Grundtv.PS.
V11.162.

II
nu især (dagl): tand, der er for-

synet med guldkrone ell. plomberet med guld.

-tavl, subst. (arkais.) brætspil af guld (jf.
-terning;; især i forb. som lege guldtavl.
*de le^e Guldtavl i hendes Bur. DFU.nr.
8.1. *Da bød dem Odin kaste I Guldtavel

(med guldtresse paa kasketten; jf. -snor 2).

Kort efter kastede Guldtressen (o : en her-

redsfuldmægtig) Haanden skjødesløst op
til Huen. Aakj.PA. 68. hertil: -tresset,
adj. (sj. -trisset. Søiberg.L.lOl). (især fagl).
*I)in Hierne med guldtræsset Hat du tæk-
ke. ChrBorup.PM.8. en guldtresset Kasket.
lng.EF.VIII.39. Skifterettens guldtresse-
de SiakaXer. RGandrup.JD.67. -tryk, et.

over Bord. Oehl.NG.4. *Ved barske Vin- 40 (bogb., bogtr.) dels om trykning af guldbog
tertider i Salen luun og tæt

|
Vi spille

Guldtavl ved Malvasier og Klaret.Winth.
V1.199. -terning, en. (især arkais.) ter-

ning af guld (til guldtavl). *„Hør du, go-
den Ungersvend,

|
leg Tavlebord med

mig I** . .
I
Fordi de legte og de spillede

GMtærning. DFU.nr.39.1. Feilb. billedl:

*Gud give os at skinne saa, | Som Him-
mellys, skjønt af de smaal

|
Da randt for

staver, -ornamenter olgn. (fx. paa et bog-

bind), dels om bronzefarvet farvetryk (brofize-

tryk). MO. (et bogbind) med gammeldags
Ornamenter og_Blomster i Guldtryk. i2c-

cke.ST.55. SaUX.410. -træ, et. spec.(fagl):
udenlandsk træsort (med gulrøde striber), der

anvendes til finere snedkerarbejder, stokke og
paraplyer. VareL.^291. -trækker, en.

(især fagl) person (haandværker), der giver

os Guldtærning. Grundtv.SS.IV.364. *Lyk- 50 sig af med guldtrækning, fremstiller guld-
ken gjækker Store, Smaa,

|
Leger med

Guldtærning. Ing. RSE. VII. 243. -tink-
tur, en. 1) (foræld.) d. s. s. -eliksir 1. SaU
X.396. 2) (fagl.) guldklorid -opløsning til

forgyldning af staalvarer; ogs. om gulddraa-
ber og lign. præparater (jf. -eliksir 2, -draa-
ber, -æter;. vAph.Chym.I.608. SaUX.410.
told, en. (fagl) told, der betales i guld-

C.V.mønt (Kalk. V. 390) ell. med et beløb, der

traade, -galoner, -tresser osv. (jf. -spinder,

-traadtrækker, -væver 1). Moth.G315. LTid.
1745.514. vAph.Chym.1.592. Krak.l919.II.
453. jf.: Løjtnantens gule Lædervams med
en bred, stiv Bort af stukket Guldtræk-
kerarb ej de. Jian^e.JJ.568. -trække-
ri, et ell -trækning:, en (SaUX.410).
(fagl) den virksomhed (det haandværk) at

fremstille guldtraade olgn. (til broderier, tres-

svarer til den nominelle afgifts værdi i guld. 60 ser, galoner osv.) (jf. -spinderi, -spinding.
Guldtolden vil gennem den tilsigtede Im-
portbegrænsning medvirke . . tilKronens
Kursforbedring. Rigsdagst.A. 1923124.6292.
-top, en. {jf. isl gulltoppur, lysmanket
hest, 3( gyldenlak, guTltoppa, hoppe (m. gyl-
den pandelok), og det oldn. hestenavn Giill-

væveri, -vævning). LTid.1745.514. Aller.

11.614. t -tvæt, en. d. s. s. -vaskeri, -vask-
ning. VSO. f -tvætter, en. d. s. s. -va-

sker, smst. -taffel, en. spec. i forb. Ma-
riæ guldtøfler (no. d. s. (JTusch.135):

jf. dial Maries tøfler (smst); sml ovf. u.
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^sko; dial.) 2( alm. kællingetand, Lotus corni-

culatus L. Groldschm.YIII.28e. -taj, et.

(1. br.) sager, genstande af guld (jf. -arbejde,
-varej. Og Svenden udtog Sølvtøi og Guld-
tøi og Klæder. lMos.24.53. alt det Guld-
tøi (Chr.VI: tøy af guldy, som Salomo .

.

havde ladet gjøre i Herrens Tempel. 2Kg.
24.13. D&H. Feilb. Qp -tørst, en. (ænyd.
d. 8.) heftig attraa, begærlighed efter rigdom.
*Han aldrig til en fremmed Strand | Af Guld- lo

tørst dine Sønner sendte. Thaar. ES. 237.
Oehl. A. 141. Høm. Foraarshistorier. (1909).
198. hertil: CP -terstig, adj. {jf. ænyd.
guldtørsteligsawf -hungrig; l.br.) din egen-
nyttige, guldtørstige §iæl.Hauch.III.295.
«ngle, en. navn paa natsommerfuglene Flu-
sia gamma L. (Larsen.) ell. Xanthia aurago
F. ('graabrun gnldugle. FrHeide. Sommer-
fugle-Atlas. (1913). 10). t -niv, en. {ty.

goldwolf) alm. sjakal, Canis aureus. vAph. 20

Nath.III.207. Funke.(1801).L92. *Guldul-
vens Hyl

|
I Ørkenen forkynder Tigerens

Komme. Boye.Erik.128. -ur, et. (lomme )-

ur af guld. Holb.Hex.IL5. TelefB.1924.sp.
3404. jf.: et Guld-Uhrverk med Dia-
manter besat af stor Værdie. Slange.ChrLV.
1445. t -urt, en. ^ kransbladet lilje, Li-
lium Martagon L. vAph.(1764). -talmue,
en. 3^ nordamerikansk plante af valmue-
familien med store gule blomster, Eschscholt- 30

zia californica Cham. OrdbS. -vand, et.

{ty. goldwasser) T d. s. s. Gyldenvand. Vare
L.^296. -vare, en. (især guldsm.; oftest i

flt.; jf. -arbejde, -tø\). Guld- og Sølvvarer
en gros. Krak.1919.LI.451. Guldvarefa-
brik. sms^. -vasker, en. (fagl.) person,

der giver sig af med guldvaskning (jf. -ren-
ser, -tvætter;. Moth.G315. OpfB.^V.272.
-vaskeri, et(Moth.G315. 0pfB.ULL221)
ell. -vasknins;, en. (fagl.) den virksom- 40

hed at udvinde (udvaske, udslæmme) guld af
guldholdigt sand olgn. (jf. -tvæt;. Holst.IV.
198. Sal.VIIL.109. -vidje, en. ^ (sj.)

vistnok d. s. s. -pil. *Med villig Væxt Guld-
vidien sig hæver. JHSmidth.Haver.102.
-vinge, en. (zool.) d. s. s. -bille. Levin.
Larsen. GJ -virket, part. adj. med ind-
vævede guldtraade, udsyet med guld olgn.

(jf. -broderet, -indvirket;. *Guldvirkede
ilkereeb holde (sejlene) fast. Pram.Stærk. 50

263. *en guldvirket Fnug. Heib.Poet.VLL
376. om Panden bærer han et smalt, guld-
virket B3ia.nd.Recke.Mich. 7. -vogn, en.

(jf. -karet;. Feilb. især i ordspr. som: den,
der tragter efter en guldvogn,

g

faar i det
mindste en lundstikke, se Lundstikke.
-vægt, en. 1) vægten af guld; nu især

(fagl.): vægten af det guld, der findes i en
mønt ell. en guldvare; finvægten (1) af en
guldmønt, -vare. Guldet gav hånd efter 60

guld-vægten (1871: Vægten paa Guldet;
til allehaande k&r. IKrøn. 28.14 (Chr.VI).
Holb. Ep. III. 243. Funke. (1801). III. 379.
.SaVX.410. 2) (fagl.) fin vægt til vejning af
guld, sølv olgn. ; ogs. : vægt, indrettet til sam-
tidig vejning og sortering af guldmønter.

Moth.G315. VSO. Brandes. XII. 6L Sal.

XVIII.433. 3) CP billedl. anv. af bet. 2; i

udtr., der betegner omhyggelig, nøje bereg-

ning, overvejelse, værdsættelse olgn. (jf. Fin-
vægt 2); ofte i forb. veje paa en guld-
vægt feZZ. guldvægten;, (købmanden skal)

altid veje (sine) Forbindelser paa Guld-
vægten. PAHeib.US.66. *hiin

I
Paa Sma-

gens Guldvægt veier det. Fa'er min,
\

Som Pøblen veier ofte paa en Bismer.
Hrz.D.III.51. at bruge et Udtryk, som
ikke er veiet paa Guldvægt. Winth.IX.153.
Jeg trængte til en Virkekreds, hvor Ar-
bejdet . . vejes paa Videnskabens Guld-
vægt. 5er^s.P(S.iJ.ii4. Selv en gammel
Statsmand som C. vejer ikke sine Ord
paa en Gnldvægt. P0UV9I914.I. -værk,
et. (1. br.) virksomhed (fabrik), hvor guld
udvindes afraastofferne. Langebek.Breve.508.
Sal.''X.388. -væver, en. 1) (fagl.) per-
son, der fremstiller vævede ting af guldtraade
(jf. -spinder;. SaUX.410. 2) \ en afri-
kansk væverfugl; pirolvæver; Ploceus gal-

bula. Brehm.DL.II.66. -væveri, et (Al-
ler. II. 614) ell. -vævning, en (D&H.).
(fagl.) vævning med guld- og sølvtraad (jf.
-spinderi, -spinding;, -æble, et. {gl'da.

d.s. (2Mos.28.34(GldaBib.). Brandt.RD.I.
296), oldn. guUepli) 1) æble af guld; gyldent
æble. Hvilcken af os du dømmer for den
Deyligste, den beholder det Guld-Æble,
som Jupiter har kast iblant os. Holb. Ul.
Prol. (hesperiderne) vogtede den Have i

Mauritanien, hvor i Guld-Æbler voxte.
Clitau.PT.58. *Idun sad i gamle Dage . .

|

Med Guldæbler uden Mage
|
I sit Dron-

ningskjød. Grundtv.PS.VI.615. Feilb. brugt
som symbol paa herskermagt (rigsæble):

Gram. (KSelskSkr. LV. 283). Guldkronen
havde (kongen) paa Hovedet, Scepteret i

den ene Haand og Guldæblet i den an-
den. HCAnd.V.70. „Guldæblerne" paa
„gammel Torv" sprang, som ellers kun
Saa Kongens Fødselsdag, smst. XII. 319.

chack.l6. Tidsskr.fKunstindustri.1892.168.
171. talem. (1. br.): det er som guld-
æbler i sølvskaale olgn. {efter Ords.25.

11; sml.glda. Gul æbel i sylf sæng ær
Jhesus. Suso.106) det er ord, talt i rette tid,

paa rette sted. Moth.G310. naar det er i en
Opera . . saa er det ypperlige Foredrag
ikke paa sin rette Plads, ikke et Guld-
æble i en SølvsksL&l. Kierk.XIIL454. || GJ

billedl., om rigdom ell. (især) værdifulde ev-

ner, lykke olgn. *Dend blinde-Nitte (0:

lykken) gaar | Og tidt i Skjødet slaaer
|

Guld-Æblet paa en nax. LThura.Poet.55.
(spaakonen) skal have sagt til Barnet (0:

Griffenfeld): Ja min Søn I du har et Guld-
Æble i din Haand, men see vel til at du
ikke lader det falde fra dig. CPRothe.Grif-

fenfeldsLiv.1.(1745). 3. Det søde Barn . .

kommer nok frem i Verden! han er født
med Guldæble i Haanden. HCAnd.IV.333.
HSchwanenfl.In.25. en, der ikke har faaet

Guldæblet i sin Turban, men selv har

23"
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hentet det derned. Tandr.( Verden og ViMj
1918.6). 2) navn paa visse frugter. 2.1) (poet,

sj.) om appelsin ell. citron. *hisset, hvor
Guldæblet gror, | I Vælsklands de blaa-

nende BaXe. Drachm.M.159. 2.2) f tomat-

(plante), Lycopersicum esculentum Mill.fjf.

Elskovsæbie;. Moth. Conv. G168. Den lille

Gartner.(1831).40. store Druer eller syl-

tede Guldæbler . . var hans største Slikkeri.

HCAnd.I.Q. -æg, et. spec. (efter en fa-

hel hos Æsop) i talem. man skal ikke
slagte hønen, der lægger guldæg
o: man skal ikke (for at opnaa en øje-

blikkelig fordel) tilstoppe en sikker indtægts-

kilde, ødelægge en varig værdi olgn. DagNyh.
^yiol924.2.sp.2. -æter, en. (fagl.) d. s. s.

-tinktur 2. 0pfB.UII.232. -eje, et; t bet.

2: en ell. (1. br.) et (Sal.VI.?21). i) (fagl.)

øje af guld paa fine synaale. NatTid.^^l»1904.

Åft.S.sp.l. 2) (zool.) florflue, Chrysopa. Frem.
DN.668. LandbO.lI.449. -ern, en. \
kongeørn, Aquila chrysaetus L. *Høit under
Skyen kredser |

Guldørnen som et Punkt.
Winth.HF.198. Brehm.DLJLl68.
t Gnle, en. {jf.sv. gula (best. f. gulan;;

substantivering af (best. f. af) gul; jf. u.

gul 1 slufn.) (ægge)blomme. (fugleæggene
er) bedækket med Hinder, inden for hvilke
ligger Moder-Kagen, saasom Gulen i Æg-
get. LTid.1750.824. gnle-, i ssgr. af gul

(jf. gul-); nu kun i Gulerod, jf. u. Gul-sot,

-visse.

Oale-rod, en. ['gula-] (sj. skrevet Gulle-.

Pont.HK.74. f Gul-. Moth.Conv.G171. vAph.
Nath.in.215. jf. VSO. — nu kun gldgs.,

vulg. ell. dial.: Guleroe. Feilb. Esp. 117;
hertil flt.-roer: PNSkovgaard.B.36. Folkekal.

1861.114. Feilb.). flt. -rødder (tidligere ogs.

skrevet gulerødder. Klevenf.RJ.35. vAph.
Nath.n.544. Tode.ST.II.62). (ænyd. gule-

rødder, gule rødder, j7- ^*^- gulrot, ty. gelbe
ruben; sml. I. Gulrod) 1) dels om den (rød-)

gule spiselige rod af den dyrkede skærmplante
Daucus carota L. (almindelig gulerod), dels

om hele planten ell. arten og (bot.) om hele

den slægt af skærmplanter (Daucus L.), hvor-

til den hører (jf. Barkan(i)e-, Darre-, Dirre-,

Morrod samt Fuglerede 2.i). hvad der be-
høves til Kjøkkenet, lige fra Dyrestegen
og ned til Gulerødderne. PAHeib.E.137.
•Amagermo'er,

|
giv mig Guleroer I |

Nei
saagu gjør jeg ei! | Vil Du gaae din Vei.
Folkekal.1861.114. *Hønsefødder og Gule-
rødder

I
og Halsen af en Svane 1 Børnenes

Musik.(1871).nr.41. Lange.Flora.560. vild
(foTvMet.SaUX.412) g u 1 e r o d.vAph.Nath.
11.544. MentzO.PU88. jf.: Hvid grønho-
vedet Kæmpe-Gulerod. 8mst.207.jf. bet. 2:

En gammel kroget og forslidt Bondekone,
hvis Hænder lignede Gulerødder. Schand.
F.203. 2) (vulg., jf. DSt.1918.55) overf., i flt.

om fingrene. Staun.P.206. Han hæver Gu-
lerødderne mod Bimlen. StormP.HoteUazz.
(1921).40. Ungersvende med Sving i Næ-
verne, ildrøde paa Gulerødderne. Bønne-
lycke.(PoUk%1922.9.sp.5). Gulerods-, i

gnlbærdet 360

ssgr. (ogs. (især naar 2. led begynder m. s)
Gulerod-^, af Gulerod 1. -bregne, en. 2e
bregne af slægten radeløv, Asplenium bulbi-
ferum Forst.ilavebrL.^330. -fine, en. ('Gu-
lerod-. Frem.DN.719). (zool.) sort flue med
rødgult hoved og gule ben, hvis larve lever i

gulerødder; Psila rosæ. HavebrL.^330. f -ka-
ge, en. kage, lavet af gulerødder, æggeblom-
mer, sukker w. m. Huusm.(l 793).266. -saft,

10 en. (nu 1. br.; jf. -siru^). DécH. Gulerod-
saft . . har været anvendt som Husraad mod
forskellige Forkølelsessygdomme. VareL.*
291. -sirnp, en. (nu næppe br.) tyk gult-
rodssaft. Gulerod-: Apot.(1791).42. Fun-
ke.(1801).IIL613. -snppe, en. (ogs. Gule-
rod-. FrkJ.Kogeb.104). (kog.) suppe, jævnet
med gulerodspuré. Const.Kogeb.l5. -svamp,
en. (ogs. Gulerod-. Sal.XIV.305). % svamp,
der angriber (dyrkede) gulerødder, Phoma

20 sanguinolenta Rostr. HavebrL.^380. -top,
en. De er saa gul som en vissen Gule-
rodstop. S'cAand.6'-6.ii5. den gennemtræn-
gende Lugt af Gulerodstop og Roeblade.
Pont.F.1.115. -vikler, en. (zool) lille

sommerfugl (vikler), hvis larve spinder gule-
rodsfrugterne sammen og fortærer dem;
Grapholitha rufillana. LandbO.IV.783.
Onle-sot, en. se Gulsot, -vis, en. se

Gulvisse.
30 Onlf, en. se I. Golf.

Onl-iilter, et. (fot.) gulfarvet glas-

plade ell. hinde, gennem hvilken man foto-

graferer, naar de blaa farvestraalers virk-

ninger skal tilbageholdes noget i forhold til

de gules; (alm.:) gulskive. SaVX.413. -fnks,
en. se Guldfuks. -gods, et. (fagl.) gult
messing (jf. -kobber). Sal.XII.702. -graa,
adj. af en graa farve, som falder i det gule

(jf. graagul^. *guulgraae Spurve. Oehl.NG.

^ 283. Bjerget Hymettos, over hvis guulgraa
Steenmasse . . en mørk Sky kastede sin
Slagskygge. HCAnd.IX.84. De 6—10 smaa-
bitte Æg er lyst gulgraa og graaprikkede.
Brehm.DL.II.25. -grejser, en. se Grej-
ser. -gron, adj. af en grøn farve, der fal-
der i det gule (jf. grøngul^. Moth.G308.
den gulgrønne Skattering . . kunde gaae
for Følgerne af . . Nattevaagen. Tolderl.

F.III.17. det gulgrønne Mos og Græs.
50 Schand.F.476. -haaret, adj. (jf. -hær-

det, -lokket samt guldhaaret^. vAph.(1759).
163. En guulhaaret Pige. VSO. MO. Feilb.

CP -hed, en. (1. br.) det at være gul; gul farve.

(Kalk.V.387). Moth.G309. Jeg hader og jeg
afskyer Maanens Guulhed. Heib.Poet.1.218.
MO. t-holt, et.{jf.ænyd.geelholt,ty.gelb-
holz) d. s. s. -træ. vAph.Nath.11.546. -hnd,
en. {dannet efter Rødhud; sj.) person (mand)
af den gule race. WCRussell. Min danske

60 Brud.(overs.l892).358. -hvid, adj. af en
hvid farve, som falder i det gule (jf. hvid-
gul). *en Hyldebusk, | som nikked med
gulhvid Blomsterdusk. Schand.SD.178. to
åulhvideSandstriber.Pow/.-Fi.459.t-hær-
det, adj. {no. gulhært (-hærd), afl. a/'Haar,

jf. u. graahærdet) d. s. s. -haaret. *Ild med
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Jonathans guulhærdet Isse leger. Nord
Brun.Jon.31.

g^nlig^, adj. se gullig.

Onl-iriisk, en. \ sydeuropæisk finke,
der er en varietet af vild kanariefugl; Se-
rinus canarius hortulanus. Kjærbøll. 371.
BøvP.1.343.
Oalje, en. ['gulja] flt. -r. {dannet i ny-

este tid (til I. Guld) efter Sølje (jf. Sandfeid.

dom, tjent paa den angivne maade;
ogs. i alm. om hurtig (ell. ved mindre
fine midler) skabt rigdom; endvidere
om den saaledes opstaaede rigmands-
klasses hele levevis og opførsel (ødsel-
hed, flothed osv. ved siden af smagløs-
hed, udannet hed). NatTid.^Viol916.Aft.3.
det smager uhyggeligt af Gulasch, naar
en jævn borgerlig Familie med et Par

S.-97); især guldsm., 1. br.) (bryst)spænde lo Børn, der udmærket kan nøjes med en
af guld ell. forgyldt. 1 stor gammel
GuUie, med en indfattet rød Sten i Midten.
F0UV9I9O6.7. Hun vilde nu tage Silkelivet
og Guljen ipaa.. KMich.LUK.65.
Oal-jord, en. se gul jord u. gul 3.

-jeeriisten, en. (fagl.) jæmtveiltehydrat

af gul farve og oftest okkeragtig beskaffenhed;
jærnokker (xanthosiderit). Wagn.Tekn.317.
Oalk, en. [gul^, golV] ftt. -e (Lundb.)

4—5 Værelsers Lejlighed, piuaseiig og
absolut skal installeres i et Slot eller paa
et Gods. ChKjerulf.(PoUy6l918.8). Det her
bliver ved, det er ikke Gullasch, det er
permanent, ærligt Spil. PDrachm.KM.53.
den Demoralisation, Krigskonjunkturerne
førte med sig, „Gullaschen", som man
kaldte det den Ga.ng.smst.105. Der er
under Krigen . . „gaaet Gullasch" og-

(vel sideform til Kulk;jf. dial. guYke, gurgle, 20 saa i Jagten: Krigsmillionærerne køber
skrige (om krager) (OrdbS.), no. gulka, gylpe,
harke m. m., sv. dial. gylka, hulke; vet. ell.

landbr.) det sted paa hestehovedets un-
derside, hvor hoved og hals støder
sammen (ørespytkirtelregionen). LandbO.
11.661. (han) sugede paa Vandpiben, saa
hans Hals med visse bestemte Mellemrum
skælvede som Gulken paa en Hest. Fr
Poulsen.HH.135.

||
(spøg.) om den ménne-

Reviev.'* IIKaarsb.M.226. \\ koll, om den
saaledes opstaaede rigmandsklasse:
gullaschbaronerne. Den saakaldte „Gulasch",
der ikke véd, hvad den skal gøre af sine
mange Fenge.Pol.yiol918.3. Han er . . en
norsk Opkomling — et Folk, der maaske
i Norge har mere Marv i sig end det
hjemlige Gulasch. VilhAnd.FM.118. Bøger
for Bibliofiler eller rettere Krigens Gul-

skelige^ strube, naar jeg fa; en hestepranger) 30 Isisch..Aarbogf.Bogvenner.1930.238.
\\ (1. br.)"om den enkelte opkomling: gullaschbaron.

han strøede om sig med penge, saa man
skulde tro, han var gullasch ! jf.: et Gul-
lasch-Øg, der for halvvejs stjaalne Penge
er kommen i Besiddelse af et Stykke
herlig Natur — Skov eller Strand. Aaifc/.

PL.85. Grallasch-baron, en. [2] nedsæt,
betegnelse for en af de under verdenskrigen
opstaaede rigmænd (jf. Børs-, Finansbaronj.

vil, skal jeg nok faae Tag i jeres Gulk.
Winth.Vin.53.
Onl-klever, en. (ogs. gul kløver. Feilb.).

2( (især dial.) humle-sneglebælg, Medicago
lupulina L. Frem. DN. 260. Vare L.^ 526.
•knap, en. ^ d. s. s. Guldknap 2. Hag.^
IV.431. -kobber, et. (ogs. gult kobber.
Sal.XIL702). (fagl, 1. br.) d. s. s. -gods.
Kaper, -laden, adj. (i rigsspr. GJ, 1. br.)

d. s. s. gullig. Haver, klædte i Efteraarets 40 FyensV.^^kl921.3.sp. 3. sallasche, v.

sidste lyse guuUadne Grønne. Sibb. 1. 60.
Hans Farve var noget gulladen, men dog
uden noget usundt JJdseende. Schand.TF.
1.11. (egens) ganske ny, gulladne Løv.JP.
Jac.Il.273. Feilb.

Crullascli, en. (ogs. skrevet Gulasch^.
['gulaj, vulg. ogs. igulas(g), 'gulags] {ligesom
ty. gulasch (østrigsk-ty. kolasch^ laant fra
ungarsk gulyås (bet. 1)) 1) (kog.) en (opr. un

[igulaja] -ede. {afl. af Gullasch 2; sj.) egl.

m. henblik paa forholdene under verdenskri-

gen: tjene sig en formue ved at drive handel
med krigsfornødenheder, fødevarer olgn., ved
spekulation i den ved krig fremkaldte dyrtid,

ell. i alm.: hurtigt (ofte: m. mindre fine

midler) blive rigmand; ogs.: optræde som,
være 'gullaschbaron, disse nymodens Millio-

nærer . . er jo oplærte til, at en Tredjedel
garsk)ret,bestaaendeafsmaatskaaret kød, der 50 eller Halvdelen af, hvad de gullascher
er let brunet, overhældt m. suppe, krydret m.
paprika olgn. og kogt under laag et par ti-

mer. CGinderup.Detda.Køkken.(1888).163.
FrkJ.Kogeb.(1901).225. Den ungarske Gu-
lasch. NatTid.^^lxol916.Aft.3.sp.4. jf (m.sa.
bet.): Golasch-Kjød. Ill.Kogebog.I.(1855).
456. Gulyaskjød. NHalvorsen. Kogebog.
(1878).219. 2) {fra ca. 1915; overf. anv. af
bet. 1 m. henblik paa den store eksport af

sig til, skal gaa i Statens og Kommunens
Kasse. Nans.HendesElskede. (1918). 133. (de

danske i Sverige) har ikke, som saa man-
ge andre Udlændinge, benyttet Lejligheden
til at „gulasche". De er for det meste agt-

værdige Borgere. Pol.^yiil918.13. Gul-
lasch-folk, pi. [2] gullaschbaroner; gul-

lasch (2). Man klager over at ingen af vore
Digtere er faldet paa at tage vore Gu-

gullasch til de krigsførende lande, som fandt 60 laschfolk paa Kornet. Vilh And. FM. 198.
sted under verdenskrigen (1914-18), og som
skabte en ny rigmandstype || bet.-overgangen
vistnok støttet af, at ordets 1ste del minder
om L Guld) det at drive (og tjene sig rig
ved) spekulation i krigsfornødenhe-
der olgn., især ved at eksportere dem; rig-

kod, et. se u. Gullasch 1.

€rulle-rod, en. se Gulerod.
Oullie, en. se Gulje.

gullig:, cidj- ['Quli] fø- guJJg« DagbU^lxQ
1873.2.sp.2. jf. guullig. Levin.), {dannet af
gul i lighed m. fx. blaalig, grønlig; først
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alm. fra slutn. af 19. aarh., jf.: „sjeld."

Levin.; ordet har i alm. spr. næsten for-

trængt gul-agtig, -laden) af en farve,
der ligner, minder om gult, falder i

det gule. Hans blege, gullige Ansigts-

farve skar mig i Sjælen. Goldschm.Fort.III.

79. (armene) glitrede i Solen som gulligt

lA2irmoi.Schand.Vy.326. de gulligt glit-

trende Ruder. JPJ^acJ.95. *Jeg (o: havren)

faar Solens sidste lange Blink,
|
før den

dukker ned bag gullig 'Biink..Adkj.YYF.
138.

II
hertil guUig-bnin, -hvid ofl.

CP énl-lokket, adj. (1. Ir. gi

YS.ir.200). (jf. -haaret samt guldlokket).
adj. (1. Ir. gult-. Ing.

en lueforgyldt Hjelm (som han) satte paa sit

guullokkede Hoved. Ing.EM.III.113. MO.
man (ser) den lille Crocus stikke sit gul-
lokkede Hoved frem af Jorden. Tolderl.F.

III.3. -moden, adj. (landbr.) om korn,

som m. h. t. modenhedsgrad staar imellem
grønmodent og fuldmodent korn. LandbO.
III.582. jf. Gulmodenhed. smst.II.457.

g^ulne, V. ['guCOlna] -ede. (ænyd. d. s.,

SV. gulna; til gul) 1) (især tD) intr. ell.

(nu højtid, ell. poet.) i pass.: (begynde at)

blive gul (hyppigst om planter ell. blade).

LThura.Poet.35. *Engen af Smørblomsten
lysnet gulner. CFrim.Foet.70. *For Harme
han ei mæle kan,

|
Fast gulner han af

Galden. Ing.YSt.54. Kornet maa høstes,

naar Straaet gulner og Kjærnen begynder
at blive fast. MHans.II.64. Pont.M.61. \\ dep.

Udi medio Augusti begynde de underste
Blader at gVLVL\nes.LTid.l727.282. *Græs-
set guulnes, helder, åøer.Etv.(1914). V.195.
Ploug. YY. 1. 145.

||
part. gulnende som

adj.: som begynder at blive gul; ogs.: som
falder i det gule; gullig, den gulnende Rug.
JPJac.II.327. Oldtidens Rom under den
gulnende blaa Himmel. EHannover. Con-
8tantinHan8en.(1901).77. 2) (nu 1. br. (høj-

tid.) uden for fagl. spr.) trans.: gøre, far-
ve gul. *aen tynde Krands, som Jorden
skjænker,

|
Gulner Østenvind i Vaarens

IisLanå.Thaar.ES.507. *Jeg (o:Pan) lader
Efteraaret guulne dem (o: bladene). Heib.
Poet.IIl.6. Regn og Sol og Storm . . gav
hans Korn Vægt eller gulnede hans Eng.
Pont.F.1.78. Tørrelsen (i oliefarve) ha.r til-

Uge den Fejl, at den gulner hvid Maling.
Haandv.294. Kagen bages i en Ovn saa
varm, at den gulner et Stykke Papir næ-
sten strsiX.Con8t.Kogeb.243. 3) part. gul-
net som adj.: som har faaet en gul(lig)

farve; især om blade i bøger. Drachm.DM.
104. de mange, af Aarene allerede noget
gulnede Blade. Pont.LP.YI.5. En Bunke
gulnede Bøger laa hulter til bulter paa
Bordet. NSvend8.H.120.
^nl-næbbet, adj. (især zool.). 'Skynd

dig (o: en fual) nu hjem til din fjedrede
Mage,

I
Til de guulnæbede Smaa. Winth.

1.68. Pont.F.I.211. den guhiæbbede . . Gøg.
BøvP.ni.275.
Onlp, et. se H. Gylp. skulpe, v. se

gylpe. gnlpié)'græae, v. se u. gylpe 1.

Onl-pil, en. ^ dels d. s. s. Guldpil (jf.
gul pil u. gul sp.324'^): LandbO.UI.249.
dels om en no. og færøsk pileart, Salix phy-
licifolia Sm.: I)anmHavebr.735. -pirol,
en. \ (sj.) d. s. s. Guldpirol. Bagger.I.61.
I. -rod, en. {ænyd. gule-roed i bet. 1) 1)
(nu 1. br. (dial.)) d. s. s. Gurkemejerod.
Moth.G308. FolkLægem.1.28. 2) ^ en pryd-
plante med gul rod, Xantorrhiza. Kjærbøll.

10 FB.471. II. -rod, en. se Gulerod, -rust,
en. rustsvamp (paa byg, kvik, rug og især
hvede), hvis sommersporer er citrongule ell.

orangefarvede; Puccinia glumarum (jf. Avn-j
Brunrust). Bostr.Flora.II.40. LandbO.II.
457. -rod, adj. af en rød farve, som falder
i det gule (jf. guldrød, rødgul samt orange).
Moth.G309. en ung Han-Vindthund af

guulrød Farve med en sort Næse. Adr.Vi
1762. sp. 16. den gulrøde Aftenhimmel.

20 Pont.LP.YIII.9. Sal.XYI.487. -simmer,
en. Sf gul anemone, Anemone ranunculoides
L. (jf II. -ved;. Frem.DN.250. -skade,
en. (fagl.) en slags due (tumling). CGram.
Husduen.(1910).39. jf.: Buer, 1 Par, Ram-
horg-Gulsksider. PolitiE.Kosterbl.V1^1923.2.
sp.2. -skive, en. (fot.) d. s. s. -filter. Ama-
tør-Fotografen.1918.69. -skræp, en. \
stor skallesluger, Mergus merganser L. Kjær-
bøll.696. Sal.XYI.2b. -sot, en. ['gul-'] (f

30 Gulesot. LTid.1743.716). {ænyd. d. s., æda.
gulæsot (Harp.Kr.9), oldn. gulusott; jf. u.

gul 1 samt den gule sot u. gul 3) sygdom(s-
symptom), der især viser sig ved hudens gule

farve, og som er fremkaldt ved galdestoffets

(galdesyrernes osv.) overgang i blodet (Ic-

terus) (jf. -syge samt Blygulsot), hun laae
syg af Guulsot i Fior.Holb.Jep.1.3. Imod
Guulsoet skal det være et godt Middel, at

hænge en udhulet Gulerod, hvori man
40 har ladet sit Vand, op i Skorstenen. Thiele.

III.109. Jeg saae hans Liig, Guulsoten
havde givet det Udseende af en Bronze-
Statue. HCAnd.XII.302. AKrogh.Fysiol.20.
sort gulsot, betydelig grad af gulsot (Me-
lanicterus). Luxd.Dagb. 1.266. e.br. jf. Heste
L.(1703).C8*'.

II
m. henblik paa det forhold,

at denne sygdom (en sjælden gang (se SaUX.
416)) kan opstaa som følge af stærk sinds-

bevægelse, især ærgrelse (jf. ærgre sig gul
5j) (og grøn) u. gul 1, grøn 1.4). Fruentimmer

. . ere creperet, og har faaet GuUsoot
over min Koldsindighed. Holb. Tyb.II.2.
Herren (kan) icke vinde andet ved sin

Kierlighed end elske sig en Feber eller

Guulsoot paa Halsen. sa.AB.J.Jf. nu især i

forb. w. ærgre: je^ ærgrer mig en Guul-
sot paa Halsen. JHei&.Poe<.7J2.4 7. den For-
bitrede . . „giver sin Galde Luft", hvis
han ikke vil risikere „at ærgre sig en

60 Gulsot til". CLange.S.38. \\
(især gart.) om

plantesygdom, hvorved bladene bliver gule

før tiden, nu især om selleri-skurv (Phoma
apiicola). HaveD. (1 762). 142. HavebrL.^ 330.

t -sot-rod, en. d. s. s. Gurkemejerod (jf.
1. Gulrod 1). vAph.Nath.III.216. -sotti^,
adj. [-|So'di] (nu 1. br.) som har, lider af
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gulsot. Moth.G309. den Gulsottige seer Alt
gult. KierkJX.273. D&H. jf.: „Skulde det
være Misundelse?" — „Dens gulsotige
Ansigt har før end idag sminket sig med
For&gt'' Gjel.W.12. -spaan, subst. (fagl.)

gult farvestof, der faas af visse planter.

SaUX.382. -spids-syge, en. (landbr.)

sygdom hos kornarter, især havre, der viser

sig ved, at bladspidserne bliver bleggule ell.

gult farvestof (jf. -holtj. BOlsen.Farvebog.
(1858).l. MenfzO.Pl.333.
OuIt, et. [gol, sj., kunstlet golv] giilv.

Høysg.AG.37. flt. -e ell. (dial. ell. vulg.) -er

(CHans.S.167. Bergstedt.III.54. UnivBl.I.
381(sjæll.)). (glda. gulf, golf i bet. 1 og 2,

æda. gulf om bryst- og mavehulen (jf. bet.

l.i), oldn. golf i bet. 1 og 2)

1) om Jævn flade, især til at gaa paa
hvide. SaUX.416. -spink, en. {jf. eng. \o ell. anbringe noget paa. 1.1) den plane
goldspink, stillids; 2. led er diaZ. spink, be- flade af brædder, fliser, stampet ler

" ' " '
"" " osv., der danner den nederste vandrette side

af et rum (en sal, stue osv.). han byggede
nævnelse paa forsk, smaafugle, en lille dreng
m. m. (MDL. Feilb.)) \ gul vipstjert, Mo-
tacilla flava L. (jf. Guldspinkj. vAph.Nath.
III. 218. Kielsen. Naturhist. II. (1809). 216.

Kjærbøll.239. Feilb. -spnrv, en. (nu ikke

i rigsspr. -spurre. Moth.G309. VSO. jf.
Feilb. flt. -spurrer. Raf.(1784).351). en i

Danmark meget alm. fugl med gult hoved

Husets \digge indentil af Cederplanker,
fra Gulvet i Huset indtil Loftets Vægge
overklædte han det indentil med Træ.
lKg.6.15. en Marmor-Steen, som laa paa
hans Gulf. IIolb.Intr.I.177. *Lerstampede
Gulv, hvor med Skjorte paa

|
Jeg lærte

og gul underside, Emberiza citrinella L. (jf. 20 krybe. PMøllJ.93. *Man spytter paa Gul-
-værling sam^ Guldspurvj. Moth.Conv.G174.
Kielsen.Naturhist.II.(1809).226. Bagger.II.
319. Frem.DN.371. f -spæt(te), en. \
om forsk, spætter, der har noget gult i deres

fjerdragt, bl. a. om grønspætten (m. grøngul
ryg), Picus viridis L. (jf. Guldspættej.

Pflug.DP.20. -spæt: Moth.G309. Kielsen.

Naturhist. II. (1809). 178. -stribet, adj.

(især zool.) som har gule striber; (sj.) gul

vet, hvor man vil,
|
Og lader Cigarerne

brænde. Winth.IV.44. *Paa Gulvet var der
redt til hendes raske Dreng. Aarestr.SS.
III.42. skure, vaske gulv

j
strø sand paa

gulvet I et kæmpestort juletræ, der naaede
fra loft til gulv

j
stampe i (^ paa. Holb.

Kandst.V.3) gulvet
\ f (jf. u. Finger sp.

999""^): Holder jer Snude til I Skabhalse,
I skal sticke Fingeren paa Gulvet, og

med (mørkere) striber. MO. Gulstribet Mulle. 30 lugte, hvad Huus I er udi. smst. V.5. \\
billedl.

:

B0vP.IU.6O8. „Se den gulstribede der —
er det ikke Zebraen?" — „ . . Det er Ti-
geren, min Herre. "^ Buchh.MCl 7. f -sy-
ge, en. d. s. s. -sot. Moth.Conv.G173. -syn,
et. (ogs. Gult-. SaUX.415). (med.) sygdom,
bestaaende i at lyse genstande ses som gul-

grønne, medens mørke genstande ofte synes
violette; blaa-, violetblindhed (xanthopsi).
Sal. VIII.134.XVIII.677.

*JegPontum (o : Sortehavet) haver seet af

lisen stille staaet, | Og som et slibrigt

Gulv paa samme store B.siY.Falst.Ovid.72.

paa Etymologiens spejlglatte Gulv gled
(Grundtvigs) Fod hvert Øjeblik. Jo/iS/S^eew-

str.IID.53. Havet (o: set fra en Amerika-
damper) var aldeles glat og hævede sig i

lange, brede Gulve. JVJens.EE. 7i. || f e j e

gulv(et) olgn., spec: 1. (nu næppe br.) i

Crult, et. [gu-'y] uden best. f. og flt. (egl. 40 forb. m. med: slæbe ved haaret hen ad gul-

intk. af gul) 1) gul farve(tone). gult,

orange, rødt og purpur have en oplivende
og vækkende Virkning. jSaZ.FJ.55i. 2) om
hvad der er gult; noget gult; spec: gult
tøj. *Grønt og Guult og Rødt for Øiet
svæver,

| Det er Blomster Engelen ud-
strøer I IICAnd.X.468. gaa klædt i gult.

D&H. 3) (især fagl.) gult farvestof, sæ-
beægte gult. Sal. VIII. 134. indisk gult.

SaUX.II.305. hyppigt i ssgr. (jf. Bjerggult, 50

Blygult l)somKadmium-, Kasseler-, Ko-om-,
Neapelgult (se SaUX.382).
galt-, i ssgr. til gul 1 ; i enkelte ssgr. af

intk. samt undertiden i (part.) adj., der er

anv. attrib. til et subst. af intk., fx.: det
guultanløbne Ansigt. Blich.(1833).VI.26. et

gultfarvet GlsiS.SaUX.416(jf.: Genstandene
viser sig gulfarvede. 8mst.415). se endvidere
u. gul-lokiet, -syn.

vet (jorden; jf. bet. I.2J. At feie Gulve med
Een. VSO. 2. (dial.) danse brudedansen ell.

bryllupsdansene. Feilb. gaa i gulvet, se

gSLSi sp.496*^. kaste, lægge, slaa i gul-
vet, kaste, slaa omkuld (paa gulvet). VSO.
„Men han lagde s'gu Døden i Gulvet",
sagde Overlæge E. (om en, der havde været

dødssyg). KLars.GHF.I.125. lægge gulv
(jf. gulv-lagt, -lægge;.- Moth.G317. VSO.
Var det et Stuehus, der blev bygget,
skulde der lægges Gulv. Og hertil brug-
tes der . . Ler, der bankedes fast og
jævnedes . . men i Stegerset blev der
lagt Gulv af Brosten, der ikke var altfor

store. SjællBond.23. j/". Dansegulv 2: *Der
var pyntet med Flag i Skoven . .

|
Og

lagt Gulv, hvor de skulde åanåse. Recke.

LD.89.
II

til gulvs, (nu 1. br.) ned paa ell.

til gulvet; især: omkuld_ (paa gulvet), da
nl-toppet, adj. (især zool.) som har 60 han var en bomstærk Mand, maatte Ad

gul (hoved)top. Gultoppet Kakadue . . Gul-
toppet Pengvin. B0vP.III.6O8. gultoppet
fuglekonge, se Fuglekonge 1. -træ, et.

(nu næppe br. gult træ. VareL.(1807).I.439).
(fagl.) ved af forsk, træsorter (især farve-
morbærtræet og paryktræet), der afgiver et

skillige dandse til Gulvs. Grundtv.Saxo.III.

378. jeg maatte brydes længe med Kra-
baten inden jeg fik ham til Gulvs. 7w^.

EM.II.118. det var ham, der slog Henner
Friser til Gulvs. smst.I.17. de to Damer,
der havde dandset Don Quixote til Gulvs.
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Lieh.DQ. 11.458. (kelnerne) slog Hælene
sammen og bukkede til Gulvs. Wied.Kna.
244. II

m. henblik paa gulvets anvendelse til

at danse paa (jf. ogs. Dansegulv^; især i

udtr. SOM være paa gulvet, danse (jf.
oldn.vera. å golfi), ikke være 'af [a, a]
gulvet, danse hver dans. (fanden) vilde
icke dantze den heele Nat, da hånd dog
tUforn aldrig var af GMlved.Holb.UHH.I.

Der er kun fire Korn gulve i vor Lade.
Kvæmd. || som maalsbestemmelse. Et Gulv
Rug. VSO. (øget) har ædt syv Gulve Hø.
SvGrundtv.FÆ.I.125. Feilb.

Oalv-, i ssgr. (sj. Gulve-, se u. -fjæl,

-tæppe^. især til Gulv l.i, fx. (foruden
de ndf. medtagne) -beklædning, -fernis,
-fejning, -filt, -læder, -pap, -planke,
-skuring, -sprække, -søm, -vask. -bjæl-

5. Han var ikke af Gulvet fra Begyndel- (o ke, en. bjælke, som bærer (danner under-
lag under) et gulv (jf. -leje, -strøj. Landb
O. II. 459. -brud, en. se H. Guldbrud.
-brændt, part. adj. [2] {jf. dial. og ænyd.
gulvvarm (Feilb. Kalk.V.891); nu næppe
br.) om korn: som er brændt sammen (se

II. brænde 25.i^, fordi det er bragt vaadt
ind (jf ladebrændt;. Moth.G317. VSO.
MO. -bræt, et. om de brædder, hvoraf
et (brædde)gulv bestaar. det løse Gulv-

sen til Enden (o: af ballet). Hostr.G.74.
Han har Skam været paa Gulvet i Aften,
saa det havde Art. Drachm.STL.192. Gu-
sta kom paa Gulvet . . de dansede tre
FaT.Ba7ig.T.155. rundt paa gulvet, om-
kvæd paa en døgnvise fra 1880'erne. ChKje-
rulf.(ArbejderensAlmanak.l918.50). KLars.
SF.79. 1.2) (bibl, dial. (dagl, især barne-
spr.)) dels om tilsvarende flade (brolæg-
ning, flisebelægning osv.) udendørs, dels 20 brædt . . knirkede saa ubehageligt, naar
(ofte m. overgang til bet. l.i^ om selve jord
overfladen, jorden. Mange tyranner
maatte sidde paa gulv (1871: Jorden^,
men den, som man ikke tænkte paa, bar
^one. Sir.ll.6(Chr.VI). da bøiede de sig
ned med Ansigtet til Jorden mod Gulvet
(o: i gaarden) og tilbade . . Herren. 5Zrøw.
7.3. deres Guds tempel blev giort til bart
gulv (1871: jævnet mQåZoTdien).Jud.5.21

man kom til at træde paa ået. AGnudtzm.
TreSøskende.(1912).7. -bræd(d)er: VSO.
MO. g^alve, v. (gølve. Høysg.S.221. jf.
Feilb.). -ede. {jf. ænyd. gylne i sa. bet.

(Kalk.IL102) samt no., sv. dial. golva, kaste

i gulvet; afl. af Gulv (2); dial.) lægge
(korn, hø) i fag i laden; ogs.: lægge det

første lag korn i laden, lægge det første lag

ler i dæmninger m. m. (se Feilb.). Moth.G
(Chr.VI). Vi maatte . . save Grenene af 30 318. MO. Niels Peter sad inde bag Lugen
(træet) og lade dem dumpe paa Gulvet
med Biklyngen paa. Halleby.34. Rietz.208
(skaansk). 1.3) (sj.) om mindre flade ell.

plade, hvorpaa noget er anbragt (jf.
Bæregulv^, ell. som danner skillerum
(jf. bet. l.å). den Konst, at indrette Uroen
i Lomme-Uhrer formedelst en liden ge-
råde Feder, som paa en Side er giort fast
paa den yderste Kant af det underste

og gulved hen . . Palle . . stod foran Lu-
gen og stopped Høet inå. Aakj.SV. VIII.
39. sa.VB.238. Feilb.

\\
prøve om høet

er ordentlig gulvet olgn., have kære-

steri for (samleje) i laden. Bregend.MAG.26.
sa.TGK.105. Onlve-, i ssgr. se Gulv-.

I. Crul-ved, en. ^ Xanthoxylon L. Ha-
vebrL.^330. jf. (flt, som navn paa en slægt)

:

Guulvedde. Zanthoxyleæ. Drejer.BotTerm.
Gulv, og paa den anden Side er skudt 40 286. II. f -ved, en. (jf. Blaaved^ ^ d.s.s.

ind i den yderste Ende af U-roen. -LTirf.

1735.447. 1.4) t om skillevæggen ml. bryst-

og bughulen hos dyr ell. mennesker; mellem-
gulv. Moth.G317. 1.5) (isærteat.) om par-
ket- og parterrepladserne i et teater
olgn. 10de Række paa Gulvet. CMøll.Fa-
mili€liv.(1886).208. D&H. gulvet er ud-
solgt

i

2) (dial.) dels om rum i et beboelseshus

-simmer. Moth.G309.

t Onlv-fejelse, en. fejeskam (jf.

-skarn, -snavs^. OecMag.III.361. -fjæl,
en. (sj. Gulve-. JFibiger.(Diod.)Gr.32). (1.

br. i rigsspr.) d. s. s. -bræt. MO. *0m Daa-
ben jeg beder —

|
paa Gulv-Fjælen ligger

jeg. Drachm. HV. 51. Feilb. -flade, en.

tykke Taepper ligger tystnende over hveræp
GuTomme Gulvflade. Dannebrog.''V-il909.3.sp.

(Feilb.; jf. Fremgulv samt Altergulv slutn.), 50 5. Hag.IV.126. -flise, en. flise, der bruges
dels om afdelt rum (fag) ml. to bjælker i

en lade (tidligere ogs. om to saadanne fag.
Moth.G317. MDL.), hvor det indhøstede korn
sættes fra gulvet opefter (jf. gulve^; ogs. om
rum i laden til anden anvendelse (jf.
fx. Age-, Fodergulv. Feilb.) ell. om hele
laden (jf Byggulvj. Moth.G317. (han)
vidste nøjagtig, hvilke af Folkene der var
i Marken og hvilke der var i Laden —

til beklædning af gulve. MO. Drachm.UB.
154. SaUVin.251.
Onl-visse, en. (dial. Gulevis. Moth.

G309. vAph.Nath.III.225. Etlar.XIX.127.

jf Feilb. t Gyl-vls. vAph.Nath.III.225). 3(

farvevisse, Genista tinctoria L. (ogs. om an-

dre arter af slægten visse, Genista L., se

vAph.Nath.III.225). JTusch.98. Aller.II.615.

Oalv-klad, en. klud, der bruges til

eller „i Gulvet**, som man i denne For- 60 vask af gulve. Moth.G317. Ing.EM.I1.117.
bindelse (o: ved indhøstningen) siger. Jak
Knu.GP.83. Det vil knibe med at faa
Plads til Havren i de tre Gulve, Hr. Ba-
ron. Wied.S.247. MDL. Esp.109. Feilb. jf:
•vent, til Høsten berammes,

| til Ruggul-
vet aabner sin videste Vort. AakjM,S.36.

Schand.VV.92. -kost, en. (nu næppe br.)

fejekost (til gulve). VSO. -kræts, et.

(fagl.) a/fald paa gulvet (i fejeskarnet) ved

forarbejdning af ædle metaller. Larsen. Sal.*

XIV. 814. -laet, part. adj. (jf. -lægge;
nu 1. br.) om hus, stue: forsynet med gulv
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(gulvbrædder, -fliser osv.). Moth.G317. Stuen
i mange islandske Huse er ikke engang
gulvlagt. MO. Larsen, -lampe, en. (1.

br.) høj lampe, der staar paa gulvet; stan-
derlampe. F Tuxen. Forviklinger. (1901). 7.

-lejCj^ en. (o^s. -lejer, -jejre, -leder. jf.Feilb.

d. s. s. -bjælke. LandbO. 11.459. Kværnd.
L518.IL391. -lieeer. S&B.

-leaer. jj
Kaper.). (tøm.)

t -lægge, V. vbs. jf. -lægning, lægge gulv
(se u. Gulv l.i; jf. -lagt;. vAph.(1759).163.
-lægning:, en. (1. br.) vbs. til fgulvlægge
og) lægge gulv (se u. Gulv l.i; jf. -lagt).

vAph.(1759).163. MO. -maatte, en. (nu
kun diaZ. -matte. vAph.(1759). Feilb.). maat-
te, der lægges uden for (indgangs)døre og an-
vendes til at aftørre fodtøjet paa; ogs. (nu 1.

br.) om straa- ell. bastmaatte til at lægge
over gulvet. Jeg har prægtige Gulvmaat-
ter, gode Herre! Den, der ligger udenfor,
seer noget afdanket ud. Oversk.1.93. MO.
yareL.^291. -malteri, et. (fagl.) malteri
med luftige gulve, hvorpaa det udblødte korn
lægges. LandbO.III.502. -matte, en. se

-maatte. -pige, en. (fagl.) i cigarfabrikker:
pige, der udfører forsk, hjælpearbejder, fx.
pasning af tørrestuer, rengøring, fordeling

af materiale m. m. Socialdem.^^/2l919.9.sp.5.

-sand, et ell. (nu kun dial.) en (MO.
Levin.), fint, lyst sand, der bruges (og især
tidligere brugtes) til at strø paa gulvet. Strøe-
eller Gulv-Sand. Forordn.^yijl7S4. Adr.Vs
1762.sp.ll. For øvrig er det bedre Tider
nu for Brændehandlerne end for os Sand-
mænd. Folk bruger ikke nær saa meget
Gul'sand nu som før. Drachm.STL.288.
JakKnu.G.48.

|| (geol, 1. br.) d. s. s. Blysand
1. GForchh. (Vid Selsk Oversigt. 1862. 157).
-skarn, et. (nu 1. br. i rigsspr.) d. s. s.

-snavs. (Kalk.y.391). VSO. Feilb. -skrub-
be, en. skrubbe, hvormed gulve renses (skrub-
bes). Moth.G317. Pigen bearbeidede Trap-
perne med Gulvskruppen. CBernh.XI.lO.
»tundom gav hun sin Mand baade Kar-
klud og Gulvskrubbe i Hovedet. Aarb
Frborg.l 918.8. jf.: Kvinden bringer (dig-
teren, der gifter sig,) ned i Trivialitetens
Søle, og hun bliver Gulvskrubbe og Til-
lægshoppe. Schand.TF.II.98. -snavs, et.

snavs, der samler sig paa gulve; fejeskarn

(jf. -fejelse, -skarnj. -spand, en. vand-
spand til brug ved vask af gulve olgn. Vort
HJ.II2.264. -sten, en. (nu 1. br.) sten ell.

flise til beklædning af gulve (jf. -flisej. Moth.
G317. (fangen) rullede en svær opreven
Gulvsteen for Døren. Lng.VS.II.67. Gulv-
stenene (i jættestuen) ere sværtede . . af

l\å.SophMåll.V0.90. -strå, en. (tøm.) d.

s. s. -bjælke. LandmB.III.349. -tæppe,
et. (sj. Gulve-. nCAnd.X.523). tæppe til at
lægge paa (stue)gulve (jf. Fodtæppe^. Fr
Sneed.1.556. man traadte . . med Velbehag
paa de bløde, brogede Gulvtepper.Wm//i.
NDigtn.271. Const.Kogeb.337. billedl.: Det
grønne Græs med de smaa røde og hvide
Blomster var Gulvtæppe. HCAnd. V. 59.
BøvP. (Naturens V. 1916. 101). -tæppe-

sknespiller, en. (jarg.) skuespiller, der
anvendes til at spille elskerroller ell. lign.

fremragende roller i moderne stykker (jf.
Fløjlsskuespiller;. Dania.lIL237.
Gnl-værling, en. \ d. s. s. -spurv.

vAph. Nath. III. 218. Kielsen. Naturhist. II.
(1809).226. Kiærbøll.339. Sal.^X.417.jf.Esp.
117. -øjet, adj. „Er den, som har sorte-
gule øien.'* Moth.G309. || nu især (dial.):

10 som ser vred, gnaven ud. „Er det en Tid
at komme med æ Køer, din Slog .

.** be-
gyndte Ann' Kjestin g\x\ø\et.Aakj.VB.54.
smst.72.

Onm, en. se I. Gumme.
gam-agtig, adj. se gummiagtig.
gamle, v. ['gomla] -ede. imp. (1. br.)

guml (Bredahl. 1.41) ell. (nu næppe br.)

gumle (jf. JBaden.Gram.139). (ænyd. d. s.

i bet. 1, jf. t gumme (i bet. 2; Moth.G320),
20 dial. gumse (Esp.434. Feilb.), sv.dial. gumsa

(jf. ogs. gamse^; til I. Gumme) 1) f skylle

halsen; gurgle. Moth.G320. 2) egl.: tygge
(langsomt og besværligt) med gummerne
(af mangel paa tænder); tygge langsomt,
grundigt ell. besværligt; spise, æde
langsomt. 2.1) uden obj., ofte i forb. m.
paa

II
om dyr. *Min Faders Kvie gumler

i ^tdilå. PMøllI.92. *jeg blødte ham (o:

en hest) Skoften,
j
lod ham gumle i Ro.

30 Bich.I.196. deres store Heste strakte Hal-
sene ind gennem Vinduet . . gumlende
paa deres Bidsler. JPJac.J/.^^^. Aakj.RS.
86.

II (ofte nedsæt.) om mennesker. Moth.G
320. *(en) gammel Mand,

|
Som tandløs

paa den møre Budding gumler. PalM.I.
109. Du sidder der og gumler paa Guds
Gaver, som om det var et Stykke Kork.
Det er Napoleonskage, gamle Ven I JV
Jens.D.lO. jf.: (han) gumlede paa sin Un-

40 åev\ddbe.Drachm.T.220. ogs. m. spec. henblik

paa den m. en saadan tygning forbundne
lyd: det er forfærdeligt, som han gumler
og smasker

j jf. : andre lægger (stemmen)
ned ('j: ved oplæsning) og mumler og gum-
ler nede i Stemmens dybeste Toner. VoH
Hj.I3.27. billedl., om langsom, grundig ell.

besværlig aandsvirksomhed (sml. u. tygge):
i disse saakaldte Brødvidenskaber vilde
(han ikke) lade sig nøie med Skallen . .

50 inen vilde blive ved at gumle paa dem
saa længe, til han fik de fornødne Tænder
for at bide sig ind i ^ieinen.Bahb.Tilsk.
1797. 666. gumle paa Stumperne af en
Forelskelse. Kierk.VI.275. 2.2) (1. br.) m.
obj.

II
om dyr. *Koen sin Middag i Klø-

veren gumler. Drachm.FÆ.196. \\ om men-
nesker, (en gammel kone) sad paa en Bænk
og gumlede lidt bart Brød. Goldschm.V.
395. *(han) gumler sit firskillings Grov-

60 brød
I
og skyller det ned med en Taar.

Sødb.GD.43. Omsider fik han det gumlet
i sig. VSO. jf: (han havde) i Munden en
kort Pibe, som han gumlede hen i den
ene Mundvig. Breum.HH.117. billedl. (jf.

u. bet. 2.1^; gnavne gumler vi i Sofahjør-

nerne de graa Aviser. Jør^. 7^.8. Crum-

VII. Rentrykt 6/12 i924
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ler, en. 1) (sj.) person, der gumler. MO.
2) (zool.) pattedyr (fx. bælte-, doven-, skæl-

dyr, myresluger) af en orden, der er karakteri-

seret ved sit ufuldstændige tandsystem (Eden-
tata).Prosch.DyrerigetsNaturhist.(1851).109.

BøvP.IL136. Grumle-ring:, en. [2.i] ring

(af ben, violrod olgn.), som gives smaabørn
at tygge paa, inden tænderne bryder frem;
(dlm.:) bidering. Wied.LH.15é. Onmling,
en. ['gomleii] fit. -er. (afl. af gumle; sml.

Billing, Gnalling samt bornh. gnomling
(Esp.107)) 1) (1. br. uden for dial.; jf. „dagl.

Tsåe.** MO.) mindre stykke ell. bid af
haardt brød olgn. (til at spise (gumle paa)
ell. som man har spist (gumlet) af); ogs.:

(mad)levning. Moth.G320. Rahb.E.I.70.
Han tog en Gumling Brød til sit Brænde-
viin. YSO. Jeg vil ikke spise dine Gum-
linger. smsi. Han tager nogle Gumlinger
op af Lommen og begynder at gnave.
PalM. Ungdomsskrifter.IL(1859).456. MO.
Feilb. 2)(dial.(sjæll.)) mindre tørvestump.
Jeg havde dækket kakkelovnsilden meget
omhyggeligt med tørvesmul og gumlinger.
Ejortø.UFS.9. AarbFrborg.1920.89. jf.: en
Skovlfuld Tørvegumlinger. Font.LP.I.

142.
I. Onmnie, en. [>goma] (f Gum (Gom).

Moth.G217). flt. -r. {glda. gomæ (Suso.13),

æda. (best. f. ent.) gomæn (AM. Harp.Kr.
124), oldn. gomr (bet. 1-2), gomi (bet. 1),

oht. guomo (hty. gaumenj; jf. gumle)
1) (nu kun dial. (se Feilb.) ell. bibl.)

gane (1.2). Moth.G217. Din Tunge skal
hænge ved din Gumme. Holb.JH.II.466.
især i flt, m. sa. bet. som ent. (undertiden
m. overgang til bet. 2,): Min Kraft er tørret
som et Potteskaar, min Tunge hænger
ved mine Gummer. Ps.22.16. Mig synes,
at vi har talt saa længe, at Tungen klæ-
ver fast ved Gummerne (Lieb.DQ.II.88:
Gsiiien).Biehl.DQ.IIL106. *Lidet dine læk-
kre Gummer (Oehl.(1841).L56: din lækkre
Ganej vilde kildres, hvis

|
Hel til Giest

dig bad. Oehl.ND.206. han har den slemme
Fejl, at han fugter Gummerne lovlig me-
get (o: er drikfældig). ZakNiels.Ki.7. jf.:
At spise Oxegummer i Finker. VSO.
Nu har hånd fåedt noget at smørre sine
gummer i (o: noget lækkert at spise). Moth.
G320. VSO. jf. Feilb. 2) (1. br. i fagl. spr.)

de slimhindebeklædte bløddele paa det
bueformede fremspring i over- og un-
dermund, hvori tænderne sidder; tand-
kødet (gingiva). *I min spæde Barndoms
Stand,

I
Før min Gumme havde Tand.

Kingo.455. Stub.133. især i flt, om begge
gummebuerne: Hånd måe tygge med gum-
merne. 3fo/A.6?5^0. Pamela.llL244. *1alde
Perlerne (o: tænderne) dig først af Mun-
den,

I
Da vil det hvisle giennem Gum-

merne,
I
Som Blæst i Tornehækken. Oehl.

V11.117. *Gangernes Gummer om Bids-
lerne heå.prachm.TJD.270. de to gamle
Vølver (nikkede og slog) Gummerne sam-
men. JVJens.CT.lOO. hesten har ondt i

fummerne, (spøg.) o: den vil bide. KLars.
oldatspr.l5.

|| bruge gummerne (sine
gummer), (nu 1. br.) spise graadigt. Moth.
G320. VSO. faa, give paa gummerne
olgn., (vulg.) faa, give prygl; faa, give „paa
tæven'', (konfirmanderne) ^]pasL Gummerne,
fordi de vendte Kolbøtter i Græsset.
OvershLlO. han er en Flab . . han skal
have paa Gummerne. Hostr.G.149. Anker

10 Lars.LivetsTJbønhørlighed.(1905).137

.

II. Gramme, en. se Gummi.
III. giimme, v. ['goma] {ænyd. d. s.; afl,

af II. Gumme, se u. Gummi; foræld.) d. s. s.

gummere 1. Moth.G319. Tilsyneladende
drev (Dina) et borgerligt Erhverv ved at

gumme og perse SUketøier. SBirketSmith.
Leonora Christina TJlfeldtsHist.I. (1879). 200.
BiogrLex.IV.268.
Onmme-, i ssgr. 1) til I. Gumme 2.

20 2) t til n. Gumme, se Gummi-, -bue,
en. (fagl.) hele det bueformede fremspring
i over- og undermunden, hvori tænderne sid-

der; gummevold (processus alveolaris). SaU
XV.113. -lyd, en. (fon.) lyd (konsonant),
der dannes ved, at tungespidsen føres op
mod gummerne; overtandlyd (supradental).
Jesp.MFon.^31. -rand, en. (jf. Ganerandj.

D&H. Jesp.MFon.^31.
grummere, v. [go'me-'ra] (ogs., især i

30 bet 2: gummiere [gomi'e'rø]^. -ede. vbs. -ing.

(jf. ty. gummieren; afl. af Gummi (Gum-
me); jf. HI. gumme) fugte ell. bestryge
med opløst gummi olgn. 1) appretere
tøj med gummiholdig appretur. CVarg.
Farve-Bog.(1773).76. VortHj.IV2.115. SaU
X.418. 2) forsyne (frimærker, konvolutter

osv.) med et overtræk af gummi ell.

dekstrin, som- bliver klæbrigt, naar det

vædes, (hyppigst i perf. part. brugt som
40 adj.). Overføringsbilleder forsynede med

en gummeret Bagside. Haandgern. 572.
Konvoluten, som han efter almindelig
Sædvane, men forgæves forsøger at lukke
med Spyt, da den ikke er gummieret.
PoWhl912.7.
gnmmer-le, v. {til gumre 2; sj.) le

hjerteligt. Schandrup.S3^.
Onmme-vold, en. (fagl.) d. s. s. -bue.

Sal.XVIL928.
50 Onmmi, en, et. ['gomi] Høysg.AG.38.

(f Gumme. Moth.G319. LTid.1728.60L Oe-

conT.VLlll). fit (i bet. „forsk, slags gum-
mi") -er (vAph.Chym.L613. D&H.). (ænyd.
gummi, gumme, glda. gumi (Mand.l2);
fra lat gummi, cummi, gr. kommi; egl. et

ægyptisk ord) 1 ) (især fagl.) navn paa forsk,

pianteafsondringer (især af akacie- og

astragelarter, som fx. gummi arabicum og

kirseoærgummi) , der er opløselige i vand
60 (men uopløselige i vinaand), og som an-

vendes som binde-, klæbemiddel, i me-
dicinen, som tilsætning til blæk, til

appretur olgn. LTid.1728.601. vAph.Chym.
1.613. Warm.Botl87. sære Vækster . . som
svedte det rene Gummi. OscJens.IN.5. 2)

(ikke i teknisk spr.) om de to stofer kaut-
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sjuk (der fx. anvendes til cykel-, automohil-
ringe, galocher osv.) og guttaperka (s.d),

der udvindes af visse planters (fx. gummi-
træets) mælkesaft ; gummielastikum. Vare
L?292. Sal.^XIII.729. elastisk gummi,
(nu sj.) kautsjuk (jf. Gummielastikum^.
Funke.(1801).II.241. MO. \\ ogs. om hvad
der er lavet af disse stoffer, især i ssgr. som
Auto-, Cykelgummi (TelefB.1924.sp.3412

;

jf. Gummi-dæk, -ring, -slange^. Rader-,
Ventilgummi. Grimiiiii-, i ssgr. (f Gum-,
se gummiagtig, f Gumme-, se gummi-agtig,
-gut, -lak, -olie, -vand^. især (ikke i tek-

nisk spr.) til Gummi 2, fx. (foruden de ndf.
medtagne) en mængde betegnelser for ting,

lallet afgummi, ell. til dels bestaaende afgum-
mi ell. elastik: Gummi-baand, -dukke, -dæk,
-frakke (o : en slags gummiimprægneret regn-

frakke), -handske, -hæl, -kappe, -plade,

-ring, -saal, -slange, -snor, -strømpe, -støv-

le, -sut, -svamp, -traad, -tøj || i videre (bil-

ledl.) anv., for at betegne elasticitet, letbe-

vægelighed, spændstighed olgn.; især i mere
tilfældige dannelser, fx.: (skuespilleren) med
Gummi-Ansigtet. PoU^Iq1924.7.sp.3. en
lille, gummilet Mand. StormP. Det er

ikke mig! (1920). 14. Hans velnærede Skik-
kelse . . med de bløde Bevægelser forekom
ham . . ikke ulig en trivelig Gummi-
mand. GyrLemche.FS.205. -ajg^tig:, adj.

(i gumme-. Moth.G319. f gum-. LTid.1724.
298). som ligner gummi (1 ell. 2) (jf. gum-
mig^. En gummiagtig Vædske.FSO. Vand-
draaber gled sejgt, gummiagtigt ned ad
Stammer og Grene.S^c/iancZ.Ti^.i.^^i.-bold,
en. (tennisbolde) ere lette Gummibolde, der
bør være overtrukne med et stramt Flo-
nelshylster. Gymn.II.104. en Gummibold
til et Automobilhorn. NatTid.^hl913.M.Till.
l.sp.3. i sammenligninger: De fløj afsted i

Dansen . . den Lille var elastisk som en
Gummibold. Schand.SB.126. Pont.F.II.285.
-celle, en. (fagl.) særlig slags, med kaut-
sjuk foret, celle for desperate forbrydere ell.

sindsyge. en Forside-Artikel med den kæm-
pemæssige Overskrift Fra Rigsdagssalen
til Gummicellen. Pon<.i)-R.iy.8. -dreng:,
en. (jarg. (kbh.), nu 1. br.) person, der er

kæreste med en skøge og lader sig underholde

af hende; alfons (jf. Guttaperkafyr j. *hans
fordums Værdighed:

j
som Bølle, Gummi-

dreng og Soldebro'r. Drachm.DJ.II.198.
der findes en Klasse Ynglinge — „Gum-
midrengene" — der i deres absolute Man-
gel paa Arbejdsomhed . . ligner Liljerne

Eaa Marken, og hvem skønne Damer fra

idegaderne forsyner med Lommepenge.
PoVyi7l904.A.l.sp.5. -elastiknm, subst
[gomie'lasdi^om] (nylat. gummi elasticum;

jf. elastisk gummi u. Gummi 2) dels (fagl,
nu 1. br.) om kautsjuk, dels (dagl, især spøg.)
om (noget af) gummi (2), elastik (2) ell. no-
get andet elastisk. Funke. (1801). II. 241.
(blomstersprog:) „Min Beskedenhed er en
Acacia . . Den indfolder sine Blade, som
en Mimosa pudica, ved mindste Berøring;

og dog yder dens Troskab en Gummi,
der ikke viger den arabiske." — „Maaskee
det er Gummi elasticum, som man kan
viske ud med?" Oehl.XYI.77. SaUXlII.
727. „hvad er det, du bundter brevene
sammen med?" „det er noget gummi-
elastikum."

I
billedl. : Hans Døgn maa være

af Gummielastikum. DagNyh.^hl921.7.sp.6.

jf. (spøg.): mosen gyngede under dem;
den var helt gummielastisk

\

j^nm-
miere, v. se gummere. Gammi-ng;en-
træ, et. % (1. br.) d. s. s. -træ 1. SaUX.
419. -flaad, et. [1] (ogs. skrevet -iiod).

(fagl.) om (visse træers) afsondring af gum-
mi; ogs. om lignende sygeligt fænomen hos
kirsebær-, ferskentræer o/l. HavebrL.^ 330.
-flip, en. flip af elastisk celluloid (jf. -lin-

ned}. Tag Gummiflippen. Alle praktiske
Mennesker gaar med Gummiflip nu til

20 Dags . . Er den skidden, kan Du rense
den. Brug Tandbørsten og forstyr mig
\^^e\Tandr.HS.114. ORung.StjaalneMasker.
(1923). 11. t |»;nniniig:, «4?'- (op- g"*""

misk. LTid.1736.14). (jf. ty. gummig, gum-
micht) som ligner gummi (1); gummiagtig,
(kødlim) er en mere gummig end harpix-
agtig Ssift. vAph.Nath.IV.353. Onmmi-
^aloche, en. (lidt gldgs.) galoche (af gum-
mi); gummisko, endnu igaar puttede han

30 Deres ene Gummigalosche i Kakkelovnen
og forbrændte tre Fingre. FritzJurg.nr.23.
EGad.S.166. IK;//". Galocheræv; l.br.)iudtr.,

der betegner en forsigtig („listende") og lumsk
optræden olgn. *(de hellige) lister sig om
i Gummi- Galoscher. Drachm. M. 202. jf.
Schand.0.1.64. -gut, en. [-igud] ff Gumme-.
Moth.G319. t Qummigute. LTid.1759.7).
(nylat. gummi guttæ; om 2. led se Gutta-
perka; fagl.) en slags gul gummiharpiks

40 (udvundet af den tropiske planteslægt Gar-
cinia), der benyttes til fremstilling af visse

vandfarver, guldfernis, afførende piller m. m.
VareL. (1807). 1. 433. VareL.^ 293. -har-
pikis, en, et. [1] (fagl.) naturlig blanding

afgummi (1) og harpiks (jf. Harpiksgummiy).
MentzO.Pl.316. -hjnl, et. (vogn)hjul, be-

klædt med gummi(ring). der kommer et

Køretøj med hvid Kusk og sort Tjener,
det gaar paa Gummihjul til det flotteste

50 Hotel i Byen. KLars.HPE.155. Dagbl.Vs
1904.Till.2.sp.2. -kit, et. (fagl.) kautsjuk-

opløsning, der bruges til sammenkitning. Krak.
1919.11.456. -lak, en, et. [1] (i Gumme-.
Moth.G319). harpiksagtigt stof, der frem-
bringes ved stik af lakskjoldlusen, Coccus
lacca, paa grenene af forsk, mælkesaft-

førende træer. vAph.Nath.lIL213. Den vig-

tigste Anvendelse af Gummilakken er . .

Fremstillingen af Skællak. VareL.''293.
60 -linned, et. (fagl.) manchetter, flipper olgn.

af celluloid (jf -flipj. SaUX.420. -lær-
red, et. gummiholdigt, vandtæt lærred, der

bruges som underlag i sygesenge olgn.; syge-

lærred. Krak.1919.II.455. -olie, en. [1]

(i Gumme-. Moth.G319). (nu sj.; jf. -pla-

sterj. *et mindre Plaster og et stort (o:

24"
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surdejsplaster) \
Med Gummiolie . . | Paa

alle Kanter dygtig oversmurt,
|
Han læg-

ger paa hum. FalM.(1909).L43. -papir,
et. (L br.) kautsjukhæfteplaster. det gabende
Saar (blev) dækket med Gummipapir. Jfv

BVIb1912.2.sp.4. -perka, en. se Gutta-
perka 2. -plante, en. ^ d. s. s. -træ 1.

MentzO.PUie. -plaster, et. [1] (med.)
plaster, tilberedt ved sammensmeltning af bly-

plaster, gult voks, ammoniakgummi, galba-

num og venetiansk terpentin (jf. -oliej. MO.
Panum.271. -sirap, en. [1] (fagl.) præ-
parat, bestaaende af gummislim og sukker-

sirup. SaUX.419. g^mnmisk, adj. se gum-
mig. Oammi-sko, en. (1. br.) gummi-
galoche. Skyerne skilles . . Paraplyer og
Gummisko forsvinder af Æliet. Drachm.
RI.107. Han går altid med Gummisko for

sin Gigts ^kylå.Rørd.KK.lO. SaUIX.375.

for at man derigennem kan udtage Ind-
voldene. Frfc7.^o^e&.^55>. et Kuld lystige
Ællinger, der dykkede, som var de betalt
for det, med den forsorne Gump i Vejret.
AlbaSchivartz.Skagen.II.(l 913).44. Kværnd.
Feilb. 1.2) (dial.) (den bageste del af) ha-
len med halefinnen hos fisk (jf. Gum-
pefinne;. OrdbS.jf.:*fnt vi (o: haletudser)
røre vore Gumpe

| i det blanke Vand.
10 CEw.Æ.II.61. 1.3) (dagl, spøg.) om ayidre
dyrs ell. menneskers bagdel, især som et

finere udtr. end rumpe. PoulPed.DP.37.
*Bjørnen . . forstødte Gumpen | ved den
forfærdelige Humpen (o: paa en hest). Kaa-
lund. 124. Hun har en ordentlig Gump.
Kværnd. jf.:

*(rytteren) letted sin blank-
slidte

I
Lædergiimp. Aa Berntsen. Klinten

og Hveden. (1914). 25. 2) {overf. anv. af bet.

1; jf. ænyd. gumpevod; fisk) det bageste,
•slim, en. [1] (fagl.) slimet vædske, der er 20 til optagelse af fisken beregnede, rum i en
en opløsning af arabisk gummi i vand, an-
vendt som klæbemiddel og i medicinen. Vare
L.^294. -spæk, et. (fagl.) betegnelse for
kautsjuk, naar det gaar i handelen i store,

brede stykker; spækgummi. Larsen, -sten,
en. [1] (mineral.) hyalit; glasopal. Sal.XIII.
900. -svulst, en. [1] (med.) knude- ell.

svulstformig dannelse (m.gummilignende ind-
hold) ved syfilis i det tertiære stadium (gum-

ruse. Sal.XV.303. 3) (nu kun dial.) om per-
son (jfFøjtegump), især: tyk, svær, klod-
set person. Han er en rigtig Gump.
Kværnd. Feilb. I. Onmpe, en. se Gump.
II. g^ampe, v. ['gom6a] -ede. (sv. dial gum-
pa, guppa ; afl. afGump 1) 1) (nu næppe br.

;

jf. gumpet i; skære gumpen af ell. af-
skære (halefjerene olgn.) til gumpen. Moth.
G321.ogs. i forb. gumpe af. smst. 2) (dagl.)

ma). SaUX.420. -tryk, et. [1] (fot.) en 2Ki om stødende bevægelse; dels omvogne, dyr
kopieringsmefode, hvorved bl. a. benyttes pa
pir, oversmurt med en opløsning af arabisk
gummi; ogs. om et saaledes kopieret billede.

VortHj.IIIl.143. SaUX.420. -træ, et. ^
1) træet Ficus elastica Roxb., af hvis mælke-
saft der fremstilles kautsjuk (ogs. anvendt
som stueprydplante). LTid.1728.601. vAph.
Nath.lII.213. MentzO.Pl.322. 2) Eucalyp-
tus (der er rig paa æterisk olie); især om

og (sjældnere) mennesker: bevæge sig (køre,

trave, gaa) paa en meget ujævn maade, m.
stødende bevægelser (hop osv.) op og ned;
humpe; (om vogne:) støde; dels om den,

der befordres i vogne, paa heste osv., der be-

væger sig saaledes: køre, ride saaledes,
at man stødes op og ned, bliver gennem-
rystet olgn. (jf. IV. gimpe;. At gumpe
siger man om Hesten, naar den løber i

E. globulus Lab. (jf. Blaagummitræ, Feber- 40 meget kort Galop. Junge.382. Man gum
træ 1). Warm.Frøpl.336. BMøll.DyL.II.
194. -vand, et. [1] (\ Gumme-. Moth.G
319). (fagl.) (arabisk) gummi, opløst i vand
(jf-slim). LTid.1748.786. Green.UB.264.
MO. JLange.II.169. -vare, en. især i flt.,

om varer, der er fremstillet af gummi (2)

;

spec. om franske artikler (se Artikel sp.864^^).

VareL.^294. TelefB.1924.sp.3408ff.
Oamp, en. [gom'6] (nu næppe br. Gum-

pe. vAph.(1759). OeconH.(1784).n.99. jf.sp
VSO.). flt. -e. {ænyd. gump, gomp, oldn.

gumpr, jf. mht, ty. dial. goffe, guffe; jf.
II. gumpe) I) om levende væseners bag-
del, bag(ende). I.l) (uden for dial. især

fagl., fx. zool., landbr., kog.) den bageste,
oftest spidst udløbende, del af fugles^, (nu
især gæs og ænders) krop, hvorfra hale-

fjerene udgaar; ogs. om dette stykke af en
stegt fugl: gumpestykke; tidligere ogs. spec.

per saameget, naar man kiører i det Slags
Vogne. VSO. Seel hvor han gumper af.

smst. *Han gumper som en Bondemand
|

Med Hæl i Hestesiden. Jn^.F^S^. 7. jeg (ser)

Noget, der pjasker i Vandet og som lige-

som kommer saadan gumpende i stødetal

hen imod os i Bølgerne. Oversk. (TB. nr.

152.6). Der holder en tohjulet Kærre ved
Stationen for at hente ham, og vi gum-
per op i Bjærgene igen. AndNx.SD.165.
Bag i Vognen sad (de) og gumpede mod
Vognbunden, medens Hjulene raslede hen
over Brostenene. Tom Krist. LA. 129. den
vagtsomme Hare gumper adstadig frem
ad Yeien. BT.'yel922.3.sp.L 3) f (sj.) re-

ciprokt: lege gumpele^. (han) havde at

møde paa Skolen (o: i Slagelse) omtrent
en Time før Lærerne kom, for at lege
Tampeleg — eller brydes — eller gum

om den bageste, til halen grænsende, del af dO hes.lng. Levnet. 11.16. Onmpe-, i ssgr

fugles ryg: overgump (Kielsen. Naturhist.
IL(1809).5). En god Hane bør have . .

en anselig Gumpe. OeconH.(1784).n.99.
Hun piller gierne Gumpen af en stegt
Gaas. vSO. Gaasen gives et Tværsnit ved
Gumpen, men ikke større end nødvendigt.

(ogs. Gump-, se u. Gumpe-fod, -lodet, -styk-

ke, samt Gumphøne;, ['gomfca-] I) (hvor

intet andet ndf. angives) til Gump 1. 2) til

II. gumpe 2. t -finne, en. gatfinne. Ryg-
finnen begynder ved Nakken, Gumpe-
finnen ved Rumpen og gaae begge til
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Halen. AFJust.NaturMst(1802).353. -fod,
en. (zool.) langt bagtil siddende svømmefod.
SalVlILlSS. Gump-. Saaby. '' -fodet,
adj. ^gumpføddet. Saaby.''), (zool.) som har
gumpefod. Gumpefodede Fugle (o: lommer
og lappedykkere). Sal.VIII.138. -hene,
en. se Gumphøne. -karre (AndNx.D.291)
ell. -kasse (RKaarsb. Folkene paa Nakke-
bjerg.(1895).57. Dag Nyh.-^yi, 1919. Tilllll.
sp.6. OrdbS.(sjæll., lollandsk). Feilb.) ell.

-kærre, en. (til II. gumpe 2; især dial.)

tohjulet køretøj med akslen midt under den
firkantede vognkasse (som støder, gumper,
stærkt under kørslen), især brugt til trans-

port af mælk, jord, møg olgn.; ogs. brugt
som nedsæt, benævnelse for et tohjulet køre-

tøj til befordring af mennesker. Junge.382.
VSO. *Snart ager jeg paa liden Gumpe-
kærre

I
Igjennem Skaanes skjønne danske

Egne. Blich.Svithiod.(183?).9. *Kudsken i

sin Gumpekær' | Med Mælk til Staden
gynger! Kaalund.SD.157. disse høje Gum-
pekærrer . . bruges til at transportere
flydende Gødning i. DagNyh.^^U1905.1.sp.
2. Rietz.222 (skaansk). f -leg, en. (jf.
II. gumpe S), den farlige „Gumbeleg" (o:

i Slagelse skole), hvorved to Smaa svingedes
baglænds mod hinanden af otte Store, der
holdt dem ved Hænder og Fødder. Ing.
Levnet. 11.18. -stykke, et. (ogs. Gump-.
Saaby.'') (især kog.) det bageste stykke (med
gumpen) af en stegt fugl. Moth.G321. VSO.
MO. idet hun trancherede Kalkunen, rakte
hun ham etGumpestykke (orig.II.171 : Ryg-
stykke;. Bergs.GF.MI.(1895).115. gum-
pet, adj. ['gom&af] {ænyd. gomped i bet.

2; til IL gumpe 1 ell. Giimp 1) 1) (fagl.)
som mangler den sidste halehvirvel (og hale)

(jf. Gumphøns^. En gumpet Hane, Høne.
VSO. de saakaldte gumpede . . Høns.
CGram.Husduen.(1910).115. 2) f om klæd-
ningsstykke : som stumper oven for (ikke naar
ned over) bagdelen; stump(rump)et. Moth.
G321. jf.: Man seer saa gumpet ud i den
Dragt. VSO. -gumpet, i ssgr. [-igomO-
bQt] i (zool.) ssgr. som brun-, rød-, sort-
gumpet (Kielsen.Naturhist.(1809).JI.l 79f.),
om fugle: som har brun osi\ gump. Gump-
fod, -foddet, se u. Gumpe-fod, -fodet.
-hone, en, -hens, pi. (ogs. Gumpe-. Kiel-
sen. Naiurhist. II. (1809). 71. SjællBond. 86).
(fagl. ell. dial.) om høns, der mangler den
sidste halehvirvel og halefjer (jf. gumpet i).

Kielsen.Naturhist.il. (1809). 71. MO. SaV
XII.137.

II
bære (en) gump(e)høne, (sj.)

om en leg (en slags fedtelam), hun bar mig
Gumpehøne paa sin Ryg. AndNx.DB.75.
II (dial.) om klodset ell. fedladen kvinde.
Feilb. -stykke, et. se Gumpestykke.
gnmre, v. ['gomra] -ede. {ænyd. d. s.

(bet. 1), SV. dial. gumra; jf. jy. no. humre;
lydefterlignende; smZ.Horsegumme(r); dial.)

1) om dyr: frembringe forskellige lyde,
der er udtryk for glæde, velvære olgn.

I) om væder en (i brunsttiden) og fa året
(ved synet af sine lam olgn.): frembringe

en svag, brummende lyd. Moth.G321. VSO,
der stod Faarene . . stumt gumrende
naar man bød dem noget at spise. JFJews.
NG.255. Feilb. || om hest: vrinske sagte;
gnægge (1) (ved udsigt til foder olgn.). Junge.
382. Levin.(G.). det var ligesom den
Brogede (o: en hoppe) hun grinede af os,

fordi vi lovede at vi . . skulde være gode
Venner. Hør! nu gomrer hun ig\en.Ant

10 Niel8.FL.III.94. smst.118. alle begyndte at
. . „gumre" nede i Krybberne med denne
hule, hyggelige Lyd, hvormed Heste mod-
tager kendte Folk i Stalden. Pont.FL.U9.
Thorsen.lél. Halleby.221 (se u. gnægge l^.

2) oyerf., om lignende menneskelige
ytringer, fx.: udtrykke glæde ved udsigt
til mad (OrdbS.(sjæll.)), brumme i skægget
(Feilb.), (nu næppe br. :) le hjerteligt (Moth.
G321. jf. gummerlej.

20 1. Gnnge, en. ['goixa] flt. -r. (glda. d. s.;

til II. gunge) 1) (især dial.; jf. I. Gynge 1)
sted (strækning, plet) i en mose, sø olgn.,

hvor der har dannet sig et, i alm. græsklædt,
gyngende og usikkert jordlag oven paa dyndet
ell. vandet; ogs., især i flt., om usikker, gyn-
gende mosegrund; hængedynd; hængesæk.
Moth.G218. EPont.Atlas.IA06.534. De vaa-
de, men tillige svemmende Enge, som vi
kalde Gunger, ere utienlige til Græsgange,

30 uden der, hvor man kan aflede det Vand,
hvorpaa Gungerne hvile, og derved giøre
dem til fast Land. Schytte.IB.II.124. (Sven
Grathe er) blevet hængende med sin Hest
i Gungerne af een eller anden Mose . .

Her opdagedes han. Blich.(1920).VI.149.
Gæst er ude paa de frosne Gunger for at

se efter hvad det er der gemmer sig der
om Sommeren. JVJens.NG.179. MøllH.IL
492 (fynsk). Halleby.79. Feilb. jf.: Gunge-

^ o Kongen kunde han ogsaa kaldes, men
vi synes nu bedst om at sige Dynd-Kon-
gen. jETC^wÆ. 71.555.

II
i billedl. udtr., om

noget usikkert, farligt, bedragerisk (jf. I.

Gynge 3j. *Jeg zittrer hvor jeg staaer,

som Jorden var en Gunge. Wadsk.Skuepl.
9. *den Fux er ond, som I nu seer. |

Hånd
er i Hiertet falsk, og smigrer med sin

Tunge,
I
Kand hånd, hånd kører af med

eder paa en Gnnge. ÉeynikeFosz.(1747).58,
JO *det er jo bare Hængedynd og Gunge,

|

som vi har gaaet paa den hele Tid. Jak
Knu.Va.221. jf.: hun (var) som Elverpigen,
der har lokket Bondegutten ud paa Gun-
gen.Aakj.VF.188. 2) (nu kun dial.) d. s. s.

1. Gynge 2. Moth. G218. *Jeg satte mig
da strax i samme Spand og Junge, |

Og
lod mig tridse ned saa glat som i en
Gunge. ReynikeFosz.(1747).495. VSO. Feilb,

IL gange, v. ['goixa] -ede. (ænyd. d. s.; egl.

60 sa. ord som II. gynge; jf. I. Gunge; især

dial.) bevæge (sig) op og ned; gynge; især

om jord, gulv, bræt osv., der giver efter for
trin olgn. (jf. I. Gunge l). Moth.G218. *Naar
Hun (o: et barn) sin Vugge-Seng fornam
at gaa og runge, |

Hun tænkte: Verden
maa, med hvem den lyster, gunge | . .
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min Attraa er at bo, |
Hvor, fra en stadig

Grund, udspiirer evig Ro.LThura.Poet.225.
Loftet gunger, (det gunger i Loftet,) naar
de dandse paa Salen. VSO. Hængedynd
funger, naar man gaaer derover, smst.

æl3s.et (o : paa taget) havde gunget under
ham som en Hængesump. Aakj.VF.141.
Esp.109. Feilb.

\\
(poet.) m. tilknytning til

gungre (2-3). *Naar Odin vinker,
|
naar

Sværdet blinker, |
er Helten glad . .

|

Hans Vaaben gunge (OeM.XXXI.188: run-
ge;. Oehl.EB.126. *Da revner (fjeldet), de
faste Stene gunge. sa.L.1.50. *(kulien) lø-

ber, saa det gunger
|
sprængfærdigt i

hans hvingeT.SMich.B.42. Oange-dynd,
et. (jf. I. Gunge 1; 1. br.). Sumpe og Mo-
radser, der i Tidens Løb blev Hænge-
mosermed Gunsedynå. Rist.LM.lll.Onn-
ger, et. ['goi|8r] (1. br.) vbs. til gungre
(2-3). det dybe Gunger af de store Skud.
AKohl.MP.111.313. Der er min Salighed
ingen rigtig Gunger i Fjælene. EErichs.
N.123. billedl. : noget af den græske Frises
uudtømmeligt virkende Fylde, af dens
Gunger og Gny. SMich.BJ.31. guns^'e,
V. [igoivra] -ede. vbs.jf. Gunger. {ænya.d.s.
(PJColding.Etymologicum.(l622). 857) ; afl.

af H. gunge) 1) (nu næppe br., jf. dog
Feilb. u. gynge) i alm.: bevæge sig op og
ned; vippe; gynge. *Hans Vugge var vin-
ged og gungred paa Vand. Sort.HS.F4r.

2) om jord, gulv osv.: give efter, ryste,
gynge (p. gr. af trin, trampen olgn.), sam-
tidig med at der fremkommer en hul
lyd (jf. n. gunge); ryste under og give
genlyd af trin, trampen; døne. jorden
gongrer. Moth.G-218. *Med Gru nu Jorden
gungrer

|
Ved Gangertravet; | Fast skiller

denne Skielven | Min løse Skygge. Oehl.

ND.197. Gold8chm.I.362. (de) gav sig til

at danse med hinanden . . Gulvet gungrede
under deres Vægt. Schand.PR.83. Isen
gungrede under hB.m.Rørd.LB.262. \\ upers.

VSO. *Det gungrer i Helligtrekongers
Nat

I

Gjennem Haraldstedskov paa Huul-
veien glat. Ing.VSt.4. det synede noget og
gungrede i Jorden naar alle ToUingerne
paa en Gang troppede frem. JVJens.CT.
47. 3) om ting: frembringe ell. foraar-
sage en hul, drønende lyd; om lyd, røst

08V.: lyde hult; give genlyd; runge. *(i

de) sorte
|
Underlige Fæstningsporte

|

Gungrer Vagtens Skjoldeklang. Ing.DM.
86. *Fjerne Hovslag om mig gungrer. Eic/i.

DM.18. hans Latters gungrende Skrald.
Schand.BS.83. Henimod Midnat gungrer
Fængslets Portklokke. CHan8.S.194'. ogs.:

bevæge sig under frembringelsen af en saa-
dan lyd. (paa markedspladsen) gungrede
og klingrede Karrusellen innåt.JakKnu.
S.IOO. *Grotte (o : kværnen) gungrer

|
i en

Røg af Grøde. JVJen8.NG.313.
||

(sj.) m.
indholds-obj. *I Taarnets Hul den (o : klok-

ken) svinger
| Og gungrer dybe Slag.

Aare8tr.ED.219. BerlTid.'^/el922.Aft.3.8p.3.

4) (nu især dial.) om person ell. legemsdel:

ryste; bæve; sitre. Det gungrer i mig
. . Jeg gungrer. Høysg.S.39. Odins spyd
hed Gungner; det gungrede i en, når han
blev truffen deT2ii.NMPet.Myth.168. du
bæver, min Eulaliel Du gungrer af Knl-
de\PalM.IL.I.167. jf.: Graaden gungrede
i hende. Gravl.BB.36. ogs.: bævre af fed-
me. Han er saa fed saa han gungrer.
Kværnd. jf.: efter Højmessen gaar de

10 svære Domherrer af Kølns Metropolitan-
kapitel gungrende hen og ærer Eders (o

:

de hellige tre kongers) Relikvier I Jørg.Som en
TyvomNatten.(1921).84. || om tænder: klap-
re. Moth.G218. saa koldt var det, at Tæn-
derne gungrede i Munden. AlbaSchivartz.
SkagenJ.(1912).22. jf.: gungre med Tæn-
derne. vAph.(1759).163.

CP Oanst, en. [gon'scZ] jf.: Vi udtale
. . Konst . . med den samme O-Lyd som

20 i Bonde, ikke som U-Lyden i Dunst og
Gunst. MO.I.XVII. næppe br. i ftt. (glda.

g(i)ønst (Kalk.IL105), gynst (Suso.189),
gunst (KbhDipl.I.175. Rimkr.217); fra
mnt. gunst, hty. gunst; egl. smsat. af ge-
og oht. unst, naade, velvilje (se undej)

1) (forhold ell. stilling, der skyldes)
særlig velvilje, venlighed, imødekom-
menhed, begunstigelse, l.l) det forhold,
at en person viser en anden (en lavere

30 staaende ell. en, der af en ell. anden grund
attraar hans velvilje osv.) særlig velvilje,
venlighed, opmærksomhed, begunsti-
gelse fremfor andre; det at være velvil-
lig (gunstig) stemt over for en; ogs.

(nu sj.) : det at være afholdt af en (højere

staaende osv.), have indyndet sig hos en:
yndest, (forskellen ml. Gunst og Yndest er

nu især den, at Gunst skyldes den enes ned-
ladenhed, velvilje osv., medens Yndest beror

40 paa den andens gode egenskaber, evne til at

gøre sig afholdt osv.). (ofte i forb. som bejle
til, have, miste, søge ens gunst, komme,
staa, være i gunst hos en). Et godt Navn
er at foretrække for stor Rigdom; Gunst
er bedre end Sølv og Guld. Ords.22.1. han
kom i Kongens Gunst. 2Makk.4.24. *AkI
Yndest og Gunst,

| Du hastig opførte og
faldende Dunst. Kingo.254. Hånd har tabt
sin gunst . . til hove. Moth.G322. icke Al-

so muens Yndist, Gunst og Faveur, men Lyc-
ken baner Vey for hans Hoved til Laur-
bær-Krantze.iiroZ6.Z7Z.II.7. Gunst vinde de
Stykker som more, Respeet de som kjede.
IIeib.Pros.V.239. *glad tilmode, med kon-
gelig Gunst,

I
Han (o: kongen) talede høit

for Alle; . .
|
„Du bære herefter adeligt

Skjold." Hrz.D.II.121. flere af Cardinaler-
ne kastede deres Gunst paa ham og be-
stilte kostbare Arbeider hos ham.Holst.Y.

60 150. han stod højt i kongens gunst
j
(nu

1. br.) m. attrib. adj.: Han var i stor ("høj.

D&É.) Gunst hos Kongen. MO. (nu næppe
br.:) Optage noget i gunst (o: gunstigt).

Moth.G322. f iforb.m.foT: *Jeg har en
Brud behov . . j Som . . mig til Medgivt
gier den Gunst, man har for hende. Sk Vid.
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11.19. m. overgang til bet. 1.2: hverken
Gunst eller Avind skal veje det mindste
Gran i Retfærdighedens Skaaler. Blich.

(1833).1L155 (jf. u. Avind sp.969'^).
||
(nu

næppe br.) om himmelsk naade. herrel
du er forunderlig, og dit ansigt er fuldt

af megen gunst (1871: 'Nsi3iåe).St.tEsth.l5.

12 (Chr. VI). *Endnu er Gunst at faae
|

For knuste Hierters Raaben,
|
Endnu er

Gud at nsLSie. Brors. 110. •Vidunder-Sko-
ven,

I
Med Gunst fra oven,

|
En Fugl be-

bor. Grundtv.PS.VI.302.
\\ f af gunst,

uden gengældelse, betaling; for intet, af bar
idel gunst. Moth. A30. jf.: Paulus sagde:
. . er det, hvorfor (jøderne) anklage mig,
uden Grund, da kan Ingen af Gunst (o:

uden grund) opoffre (1907: da kan ingen
prisgivej mig til dem. ApG. 25. 11. || med
gunst, (nu næppe br.) velvilligt; venlig(s)t.

*med Gunst I nikked huld
|
Til Eden, nys

jeg svor. Ing. DM.76. hvis I med Gunst
vil høre mit . . Raad. Blich.(1833).IV.118.

*Hvis De med Gunst, min ædle Frue!
|

Modtager Fredens Olieqvist
|
I disse Bla-

des Fairvelue.Winth.ED.13. jf.: De Hand-
linger, som foretages til egen eller andres
Fordeel, maae unægtelig ansees med mere
Gunst, end de, som uden Nytte iverksæt-
tes. ChrBrors.6DL.280. ||vor (synder-
lig®) gunst (tilforn), fra kong Hans's
tid (KbhDipl.IV.314) alm. (indlednings)for-

mel i kongebreve, især til enkelte personer,

(egl.) udtrykkende kongelig velvilje, naade
over for adressaten (yot synderlige gunst
(tilforn) brugtes især i breve til de højeste

embedsmænd, rigsraader, ministre, biskopper,

jf. DMag.2R.VI.155 anm.). Vor gunst til-

forn (til en politimester). Cit.l722.(KbhDipl.
Y1II.536). Hr. Wilhelm Hedeviger greve
af Sponek, general lieutenant og comman-
dant, med fleere . . Vor synderlig gunst
tilforn. Cit.l722.(smst.543). Vor Gunst (til

en amtmand). Collegial- Tidende. 1835.162.
Vor synderlige Gunst (til en minister).De-
partementstidenden.1865.264. smst.478. Vor
synderlige Gunst! (til en minister; form-
len findes ikke i tilsvarende Reskr. Nr. 162
^Vel910; jf. u. du sp.l068'V. Reskr.Nr.332
^1^1909. DSt. 1922. 137. \\ ordspr. og talem.

(jf. u. Folkegunst^. Store Herrers Gunst
er ikke at bygge paa (jf. u. Herregunstj.
VSO. gunst er bedre end kunst, pro-
tektion spiller ofte større rolle end dygtighed.

VSO. Mau.3324. jf.: Har man ej Gunst,
saa hjælper ingen Kunst. 8mst.3323. 1.2)

(nu 1. br.) det at vise særlig velvilje, overbæ-
renhed osv. i tilfælde, hvor en (retfærdig)

afgørelse skal træffes, saaledes at afgørelsen
bliver uretfærdig; uretfærdig begunsti-
gelse; partiskhed; i faste forb. som (for)
gunst og skænk ell. især (jf. Gave sp.

717*'') gunst og gave. *0m Kelters dierf-
ve Drift lad andre Skialdre tale, |

Om
Tog og Leding lad for Gunst og Skienk
dem pTSLle. Holb.Skiemt.)(7v. *Hans Scepter
aldrig nogens Ret | For Gunst og Gave

bøyer. ^rors.P5. VSO. MO. S&B.(„d3ig\ig
Tale."). Feilb. jf. bet. 1.3: *Arbeids-Folk i

Morgen-Gry
|
Han (o: gud) leied til sin

Have,
I
Men leier immer Fieer og Fieer

. .
I

Dem lover Gunst og Gave! Grundtv.
SS.I.151. 1.3) begunstiget, foretrukken
stilling; ogs.: begunstigelse; gunst-,
naadesbevisning; nu især om erotisk
begunstigelse. ApG.25.3. om jeg frit tør

10 udlade mig for hende, da veed jeg icke
at kand slaa min Liid til saa søde Ord,
med mindre hun ved en liden Gunst vær-
des at stadfæste hendes Ord. KomGrønneg.
11.267. *En Gunst han ham befaler

|
At

kaare (o : udbede) sig. Ing. VSt. 57. *Jeg
havde lovet hende Diademet,

|
Hvis den

Gang hun sin Gunst mig havde negtet.
FalM.VI.120. (han) nød mange Kammer-
pigers Gunst. Schand.IF.226.

|| (nu næppe
20 or.) velvillig, naadig (gunstig) tilla-

delse. *Paa Jorden igien jeg med Læse-
rens Gunst vil nedstige. Bagges.1.74. især

i forb. som med gunst at melde, sige
ell. tale, brugt som undskyldning for et ud-
tryk, man vil bruge: med tugt at melde; re-

verenter talt; med permission. Holb.Skiemt.)(
8^. jeg. Herre, har et slemt Hul her bag
paa mine Buxer, at de kand see mig, med
Gunst at sige, lige o-p. KomGrønneg.1.93.

30 den Engelske Tractat om de (med Gunst
at melde) saa kaldede Vegge-Luus. iTi^^.

1733.106. VSO. 1.4) t i forb. som eders
gunst, brugt som høflig, ærbødig tiltale:

eders naade. „Eders (junst behager at

høre " — „Ej lad kun fare de Com-
plimenter og kald mig Svigerfar." Holb.
Stu.11.2. Vil jeg tale om Gudsfrygt, giver
eders Gunst saa vel som eders Dydziren-
hed mig Vidtløftighed af Materie. sa.L/Sfe.

40 1.5.

2) gavn; nytte; fordel (II.S); i forb. til

gunst for (f i gunst af), til ens bedste,

fordel; i ens favør, dette Brev . . var i Gunst
af Stege Kjøbmænd. JPaludan. Møen. I.

(1822).294. de forestillede mig, at de hav-
de flere Exempler til Gunst for deres
FoTmening. Schand.IF.216. han vidste, at

denne (mæcen) var bleven paavirket til

Gunst for h3.m.Pont.LP.VIII.19. disse ting
50 synes at tale til gunst for hans hypotese

j

t s:nn8t-beliag:elis:(eii), adv. [l.i]

(emb.; ved høflig opfordring) velvillig(s)t;

gunstig(s)t. (de herrer) anmodes om gunst-
behageligen at besvare dette SpørgsmaaL
Politievennen.1798/99.795. Blich. (1833). VI.
105. CP -bevisning:, en. [l.i; jf. 1.3]

handling, der er udtryk for særlig velvilje,

naade osv. vAph.(1764).261. Paa Kaffehu-
sene og i mine Kammeraters Selskab gior-

60 de jeg mig til af visse Gunstbeviisninger.
Skuesp.X.166. Hunnærmede sit lille, skjelm-
ske Ansigt til hans, ligesom hun vilde
indrømme ham en meget øm Gunstbeviis-
ning.Ing.LB.IIL154. MO. D&H. -fuld,
adj. [l.i] (ogs. gunste-j. (nu kun arkais.)

d. 8. 8. gunstig 1. „Gunstefulde Herre, det
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er ikke — — ** — „Jeg vil ikke høre
denne Tale meere, I skal kalde mig Svi-

gerfar.** SoZ5.5/m.J/. 5. I maa tage Eder
ivare, gunstfulde Berrel Etlar.DV.171.
gunstig^, adj. ['gonsdi] adv. -t ell. d. s.

ell. (nu kun arkais., jf. Rubow.SP.245) -en

(Moth.G323. Biehl.DQ.IV.61. VSO.). {ænyd.
gynstig, gunstig; fra mnt gunstich; afl.

af Gunst)
1) t9 til Gunst l(.i): velvillig; naa-

dig; venlig \\
(nu især arkais. ell. spøg.) om

(højerestaaende) person. Ved Berømmelse
af gunstige Patroner blive mange befor-

drede. Hø2/S9'.*9.i85. *vær saa gunstig at

melde, |
Hvad du mon føre i Skjold.

Grundtv.PS.VI.57. i tiltale foran titel (ogs.

ubøjet: gunstig Hr. Dommer 1 Holb.Jep.V.2.
gunstig Herre I smsLF.i^: Jeg glæder mig
ved, at finde min gunstige Herre med
Dydædle Frue her aliene. sa.LS'fe.7.5. *skaan
os, min gunstige Hr. Officeer. ilei&.Poet

VII.195. Nu v3 jeg giøre en Lignelse
mellem mig og Paris, at den gunstige
Læser kand deraf see, hvilcken af os er

størst. Holb.Mel.1.5. Høysg.2Pr.26. Dette
har jeg ogsaa sagt den gunstige Læser
af TamBog.Ing.VS.1.14. være (en) gun-
stig, være velvillig, naadig stemt over for
en. TIøysg.S.154. Kongen havde mange
troe Undersaatter, der hverken vare Her-
tugen eller de Fredløse gunstige. Ing.EM.
111.157. D&H. m. overgang til (nu opfattet

som) bet. 2, om lykken, skæbnen osv. : VSO.
De vil tale med mig? Hvilken gunstig
Stjerne tør jeg tilskrive denne Lykke?
Heib.Poet.V.236. *Snart var ham Lykken
gunstig, snart var den ham imod. Hauch.
LDR.254. en gunstig Skæbne ordnede Sa-
gerne efter Pastor H.s Bekvemmelighed.
Scha7id.SF.290. D&H. || som beror paa, er

udtryk for velvilje (undertiden m. overgang
til bet. 2). Dersom hun vil ynckes over
min Elændighed, kaste et gunstig Øye paa
hendes underdanige Slave. Kom Grønneg.II.
248. De fik alle en gunstig Afsked (nu: af-

sked i naade/ySO. jeg imødeser gerne De-
res gunstige Afgørelse. Ludv. (nu kun ar-

kais.) i forb. som: med gunstig forlov,
tilladelse, med (naadig) tilladelse; ogs.:

undskyld! Med Deres gunstige Tilladelse,

min Herre I Siig mig engang (osv.). JSneed.
1.72. Heib.Poet.II.73. jeg (vil) med Herrer-
nes gunstige Forlov fortælle det. Gold-
schmyi.lO. JPJac.1.264. ASvedstrup.Erik
Gudmand.(1923).246. (han spurgte) om han
følte nogen Smerte. „Lapperi . ..ellers

Tak for gunstig Tilspørgsell" Jn^.LjB.
1.86. saæO.II.eO. „Hvor gaar det ellers

med Håndteringen?" . . „Vel nok, med

br.) i hoflig (underdanig) tiltale: Vil Hr.
Baronen gunstigst umage sig ind i Bou-
tSk\Len.Heib.Poet.V.225. dersom Hr. Gene-
ralen gunstigst vilde have mig i Erin-
dring. Ploug.(Studenterkom.76).

2) (især CPj til Gunst 2: som er til gavn,
fordel, held ell. udmærket passende for en;
fordelagtig; heldig; god. det Veir er
ikke gunstigt for Sæden. FiSO. aldrig har

10 min Haand med større Lethed ført Pen-
selen, aldrig har Belysningen været mig
saa gunstig. irei6.PoetyiI.i40. Propheter-
nes Ord ere som af een Mund gunstige
( Chr. VI: gode) for Kongen. IKg.22.13. dis-
se usædvanlig gunstige Betingelser. Ludv.
disse skovtog løber kun i tilfælde af gun-
stigt vejr

i II
gunstig lejlighed. Leth.

(1800). Menelaus, som tænkte, at han nu
havde faaet en gunstig (Chr. VI: god) Lei-

20 lighed, stjal nogle Guldkar af Templet.
2Makk.4.32. S&B.I.579. spec. ^: gode vind-
og strømforhold for sejlads fra et sted til et

andet. VSO. Scheller.MarO.
\\

gunstig
vind, J, gode vindforhold, især: medvind.
*Med første gunstig Vind vi til Carthago
gaae. Luxd.(Rahb.LB.I.596). SøLex.(1808).
Vinden var gunstig, ligetil Solen gik ned,
men da sprang den om. Hauch.V.113. Schel-

ler.MarO.
30 3) (afsvækket brug af bet. 2; dagl.) som

udtryk for, at noget falder i ens smag, fin-

des tilfredsstillende ell. udmærket: fin (1-1.2);

god (især i nægtende sætn.). Her gik en
Kælling og gjorde rent. Hun saa' ikke saa
gunstig ud, forstaar Be. JMagnussen.Smaa
Verdensaxer.(1904).103. „Den er gunstig",
sagde Lina. „Jeg har også Krus." smst.

163. tyven blev nappet paa fersk gerning;
den bliver ikke saa gunstig for ham

\

40 Oniistig-hed, en. {ænyd. d. s.) 1) f
til gunstig 1: d. s. s. Gunst 1. Moth.G323.
Hørn.Moral.II.46. \\ d. s. s. Gunst 1.4. naar
jeg ligner min Persons Ringhed med Saa-
dan Jomfru paa hvilken eders Gunstig-
hed har behaget at give mig Transport,
er jeg ikke værd at løse hendes SKoe-
Temme. Holb.Stu.1.9. sa.LSk.1.5. 2) (nu 1.

br.) til gunstig 2. Svarets Gunstighed.
VSO. Veirets, Vindens, Gunstighed. smst.

50 t Gnnstling:, en. flt. -e. {efter ty. giinst-

ling) yndling; protegé; favorit. Slange.

ChrIV.1095. *Naiden saae fornøiet af sin

skyldig Tak for gunstig Efterspørg-
"." JPJac.I.290.\\ som adv. (ofte i superl.).sel

(kusken) beroligede Hestene ved at klappe
dem gunstig med Pidskeskaftet. Jn^.LB.
IV.145. Kjære . . tal gunstigt (Chr.VI:
got^. IKg. 22. 13. ministeren er gunstig
stemt for planen

j (jf. ovf. 1.16; nu næppe

Throne,
|
At hendes Gunstlinge fik Ret

til Skialdekrone. Steners.(Rahb.LB.I.194).
Formodentlig er Hartkornets Størrelse fast-

sat ved en af daværende Amtmands eller

GnveTnøTsG\xnsi\\nge.PNSkovgaard.B.187,
•ræd Mand er |

Ei Lykkens Gunstling.
Schaldem.MR.13L

60 Oar, en, et. [gu'r] (ogs. skrevet Quhr.
vAph.NathJIL177. Hage.*840. Ourr. Oec
Mag.1.39). {fra ty. gu(h)r, vist egl. „gæring'-'

(til ty. gåren, ^ære); undertiden sammen-
blanifet m. et vistnok identisk ord: jy. gor,

dynd, slim (VSO.II.421. Feilb.), æda. gor,

tarmindhold, sv, gorr, oldn. gor, jf. eng. gore,
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størknet blod; mineral, nu kun i ssg. Kisel-

gur) løs, kridt- ell. mellignende jordart, som
oestaar af sammenhobede skaller af kisel-

alger, og som undertiden forekommer i mo-
ser; infusoriejord; diatomit; moler;
bjerg mel. OecMag.1.39. Brunnich.M.5.
EFKoch.OlufBorck.(1866).28. jf.: den seye
og haardkampige Jord, samt gurrede
og moesagtige behøver Sand. OecMag.1.40.
Onre, en. ['gu-ro] (f Gurre. Moth.G

323), ilt. -r. {ænyd. gurre (PJColding.Ety-
mohgicum.(1622).1400); besl. m. I. Gaare;
tsær dial.) stribe, rille, aare (i træ) olgn.

de egentlige Rifler have snoede Gurer.
Blich.(JyllF.yil839.1.sp.2). Skabets støvede
Gurer. Aakj.VB. 233. Feilb. (u. gkre). jf.:
bliver et enkelt Parti (af abens hale) haar-
løst og forsynet med Følegurer ligesom
Indsiden af Menneskets Haand, bliver den
tillige en Følehale. Sal.1.78. I. gnret, adj.

{afi. af Gure; jf.
gaaret; især dial.) fuld

af gurer; stribet, aaret osv. et glans-
løst, guret Stof. JPJac.II.32. (det) ege-
malede Klædeskab med gurede Døre. Aakj.
VB.92. smst.234. jf Feilb. (u. gåreret;.

II. genret, adj. se u. Gur.

t Oar|^el,'en. CGørrel. Moth.G371).
{fra ty. gurgel, oht. gurgula, jf. lat. gur-
gulio samt Gorge, Kværk; sml. gurgle)
strube; strubehoved. Holb.Metam:52. St.

Pancratius (er skytshelgen) for Krampe, St.

Blasius for Gurgelen i Halsen. sa.Ep.VJ'
99. Naar hånd nu saaledes har raabt, hæn-
ger Skarprætteren ham op ved Beenene,
og skiær Gurgelen ud paa ham. LTid.1736.
46. *Først afbrudt Stemmen er (hos en
fugl), og Gurglen triller tyst, | Indtil ved
Elskovs Ild opsvulmet spæde Bryst,

|
Af

søde Længsler fyldt, sin hele Siel udtøm-
mer. Æ;Co^6.rEa;i6.L^.i.504;. YSO. („Hed-
der ellers Qværken").
Gor^o^elette, en. [gorgo'lædo] (ogs.

Gurgulette. OrdbS.; i Dansk- Vestindien ofte
(i bet. 1) Guglet;. flt. -r. {fra indisk-eng.

goglet, gugglet, gurg(u)let, af port. gor-
goleta) 1) om vandbeholder. 1.l) (l.br.) lang-

halset (stentøjs)dunk, brugt i de varme
lande til at holde vand koldt, en egen Art
Leertøi (o: i Bahia), især i Form af Flasker
og Gurgeletter. DPontoppidan.Reise tilSyd-

america.(1841).31. Etlar.SB.34. en Stén-
dunk fuld af amerikansk „Rye" Whisky
og en Gurgelette køligt Kildevand. Christ-

mas.UT.134. Skønvirke.1923.59. 1.2) (sj., nu
næppe br.) om andre vandbeholdere, fx. om
en vandkande til et servantestel, en sky Ile

-

skaal med et lille skylleglas i (i Kbh. i

1880'erne). OrdbS. 2) (talespr., spøg.; nu I
hr.) om halsen (jf. gurgle^, især i udtr.

for at slukke tørsten, tage sig en hjertestyrk-

ning olgn., fx. fugte ell. væde, smøre
ell. skylle gurgel etten. *Først vil vi
her paa Pletten | en lille Taar os ta',

|

saa skyller vi Gurgeletten | og saa —
brænder den a'. (sømands)vise fra ca. 1880.
OrdbS. jf.: Nu mangler vi blot . . Glassene,

saa der kan komme daglig Vande i Gurge-
letten. Cilføii.fio<eZi)aw?a.fi89i;.5i 7.

II
i sa.

bet. ogs.: faa (en lille) en paa gurge-
letten. Ever8Dag.^Viil903.142. 3) (tale-
spr., spøg.; nu sj.) om bagdelen, enden.
op med gurgeletten! fx. til en svær person,
man hjælper til vogns ell. op fra en hvilende
stilling. OrdbS. jj oftest i udtr. for at faa ell.

ell. give prygl, fx. (faa ell. give) en ell.

10 nogle paa gur geletten(ESEllis.Den in-
diskeDiamant.(overs. 1918).91), smøre ens
gurgelette (OrdbS.).
Onrgel-Tand, et. se Gurglevand.
Onrg:eineje, en. se Gurkemeje.
gurgle, V. ['go()rql8, ogs. 'gul;-, go)-,

1. br. 'go^Orla osv.] (f gyrle, gørle. Moth.G
328.371). -ede. vbs. -ing (KLars.DM.35.
VortHj.Il2.262). {ænyd. gurgle, gorgle;
fra mnt. gorgeln, nt. gorreln, hty. gurgeln;

20 af Gurgel) skylle den bageste del af
mundhulen og den øverste del af svæl-
get ved at indtage en vædske og v. hj. af
mundhulens muskler sætte den i bevægelse,
hvorved der frembringes en hult rallende lyd

(jf gumle 1). vAph.(1759).163. Hans Hel-
lighed gik længe og gurglede sin Mund,
som vilde han spytte Dødstanken ud med
det ssLvame. SMich.Dø.l5. Tørst kan . . og-
saa slukkes ved Gurgling. Cyclehb.59. Pa-

30 num.271. ofte reft.: VSO. MO. patienten
skal gurgle sig (ell. gurgle ell. gurgle hal-
sen; tre gange daglig

j jf.: det kogte og
boblede i (temaskinen), saa det lød, som
den gurglede sig. CMøll.M.III.82.

\\ CP bil-

ledl. Vandet strømmede ind (i hulen) og
forsvandt med en fjærn Gurglen og Bru-
sen. Gjel.En arkadiskLegende.(1887).9. en
Sandpumper midtstrøms gurglede sit Mud-
der med Plask ud i en Pram. ORung.VS.

40 18. han (rejste) sig, hentede Sækkepiben
i Køkkenet og lod Tonerne gurgle, i^wc^^.
SP.132. en let overdreven Komik, der faar
Publikum til at gurgle af Latter. PoZ.^Vt
1923,8.sp.l. Crurg;!e-vand, et. (f Gur-
gel-. OeconH.(1784).III.24. HCLund.Sam-
ler.II. (1804).171. Thornam.163. f Gyrrel-,
Gørrel-. Moth.G328.371). vædske, der an-
vendes til gurgling. saadanne Gurgel-Vande,
som i slige Tilfælde sædvanligen bruges.

50 KSelskSkr.VI.92. VortHj.II2.262. Panum.
271.
Grarg:n1ette, en. se Gurgelette.
Oarkemeje, en. [gorga-, gurga'maia]

(ogs. skrevet Gurge-. Bagger.1.45. Landm
B.II.427. t Gurkemej. CVarg. Farve-Bog.
(1773J.10. t Kurke-, Kurremeje. Moth.K39i).
{fra ty. gurke-, kurkemei; omdannelse af
mlat. eurcuma, egl. et arabisk ord) 2( ost-
indisk krydderurt, Curcuma longa L.,

60 hvis rodstok indeholder et gult farvestof samt
anvendes som krydderi; ogs. om roden elL

det deraf udvundne farvestof: gurkemeje-
rod (jf. I. Gulrod 1, Gulsotrod;. Moth.G323.
VareL.(1807).1.439. (han) sang med pi-

bende Falset: *Gurkemeie, ride Ranke
|— ride ud og Blomster sanke l<SMic/».X)ø.

VII. Rentrykt 9/i2 1924
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42. Gurkemejens Anvendelse som Kryd-
deri er hovedsagelig den, at den næsten
altid forekommer i den Krydderiblanding,
som kendes under Navnet Karri. ilfenteO.

Pl.221. Onrkemejé-papir, et. (kem.)

filtrerpapir, der er imprægneret med en op-

løsning af gurkemejerodens farvestof. Vare
L.''295. SaUX.430. -rod, en. (fagl) ro-

den (ell. det deraf udvundne farvestof) af
urten gurkemeje. (xreen.UB.245. Warm.Frø-
pl.l63.

Griirre, en. se Gure.
g^iirret, adj. se u. Gur.
Onrt, en. se Gjord. Gnrt-bne, en.

se Gjordbue. Oartel, en. se Gjordel.
I. €ra8(e), en. [gu- s, 'gu'sa] flt. -(e)r

(JVJens.Di.20. D&H. jf. Feilb.). (jf. no.

gus, m., isl. gusa, sprudlen, straale, kort-

varig snestorm ("sot-, sandgusa, sod-, sand-
regn); hesl. m. I. Gys; sml. III. guse og Gust)
1) (dial.) om kold, gennemtrængende
vind, hagl-, sne-, regnbyge olgn. Guse:
Moth.G324. MDL. jf Feilb. en Hagel-
guse har forbundet sig med de norske
Pile . . mod Jomsborgerne. -BZic/i.i\^iV^.55.

2) (tæt, kold og klam) taage; især om
saadan taage, der kommer ind fra havet,

spec. fra Vesterhavet, efter en varm som-
merdag; (i rigsspr. alm.:) havgus(e). da
jeg atter skuer ud i Landet, har en graa
Gus gydt sig hen over ået.Nans.M.47.
Ude over Mosen dannede der sig hist og
her hvide Dampe . . samtidig kom der en
kold Gus strygende, og de rejste sig for
at gaa. AndNx.M.52. *Taagen fra Vest . .

|

sænker sin havsalte Gus over vindslidte
TsiSQ' Aakj.RS.58. jf.: Natten lang arbej-
dede Rimgusen tyst og ustandseligt.
BøvP.AarettDanmark.(1918).23. Havet . .

udsendte sin Guse, og lagde den . . kold
og graa . . over Landet. Blich.(1833).IV.
104. alt blev indhyllet i en kold, klam
Guse (Pont.N.12: Dis). Font.Vildt.(1899).
10. den hele Gaard forsvandt i Guse —
og atter pøsede Regnen ned. Fleuron.K.
184.

II
billedl. (undertiden m. tilknytning til

I. Gys 3;. der staar en Gus af Skræk og
Energi ud af (Frank Norris's) Skrifter.
JVJen8.NV.56. (lovforslaget) forfærder . .

og isner ved den Egoismens Gus, der
staar ud af det. RarNiels.ModerneÆgteskab.
(1919).20.

II. Oii8(e), subst. se I. Gys.
in. ^ase, v. ['gu-sa] (efter no. ell. isl.

gusa; til oldn. gjosa, se II. gyse;jf I. Gus(e);
8,;.) om vand, luft olgn.: strømme (frem,
ind osv.). havet guser op over lanTdene;
thi midgårdsormen vælter sig i sin jætte-
styrke og søger op på lånå. NMPet.Myth.
389. D&R.

IV. |i:iise, v. se II. gyse.

fuset, adj. [igu'sa«] {afl. afl. Gus(e) 2;
opfyldt af gu8(e). Det var mørkt, gu-

set, kuldedirrende raat. MylErich.VJ.26.
sm8t.20.

giiske, Oiisker, se gauske, Gausker.

gasten

gnsne, v. -ede. {til IV. guse ell. gusse

;

sj.) d. s. s. gusse. Det gusnede lidt i Sarah
ved Tanken om hendes egen klamme Lej-
lighed. ThitJens.M.329. Jeg kan se Onkel
gusne nervøst sammen. sa.FS.215. jf.: Det
er saa gusnende koldt i Dydens Kirke.
sa.PN.41. gasse, v. ['gusg] -ede. {sideform
<iZIV. guse; isærjy.) sitre, ryste, skutte
sig (især p. gr. af kulde, rædsel osv.); gyse.

10 At kaste Øjnene i Retning af Gyvelgaar-
den, det var . . som at faa en isnende
Gussen gennem Kroppen. Bregend.MAG.
31. Skal Børnene ikke have lidt fint Vejr?
. . De gaar og gusser i Taagen og spør-
ger om Solskin. PoUViol921.5.sp.4.

\\ især

refl. Kulden begyndte stærkt at søge hen-
de gjennem det vaade Tøj. Hun gussede
sig, mens hun . . hældte Vandet af sine
Træsko. Aakj.PA.131. Han sukker dybt af

20 og til. Og en Gang imellem gusser han
sig, som hans Sjæl laa frossen i Brystet.
Skjoldb.A.50. (han) gussede sig af Yærn-
melse. Staun.P.265. || upers. limsiu (o: tiger)

sagde Malajerne, mens jeg saa, hvor det
gussede i dem, hvor de uvilkaarlige Frys-
ninger løb ned gennem deres nøgne Krop.
JVJens.Sk.26. Skjoldb.NM.145.

t Oast, en. {no. gust, oldn. gustr, vind-
pust, eng. gust, vindstød; besl. m. III. guse

30 ogl. Gus(e); jf gusten) vind(pust); vind-
stød; ogs.: kold vind(jf 1. Gus(e) 1^. Land-
isen kaster idelig fra sig en kold Gust.
VSO. jf: *De store stolte Skib af Havnen
sneg sig ud,

| Og fanget Vinde- Gust i

hver en Seyle-Klud. Cit.ca.l710.(OkS799.

3). *Forfriskende Vindgust blandt Bla-
dene rasler. Pram.Stærk.115.
gast-, i ssgr. se gusten-, gasten, adj.

['gusd(9)n, 'gosd(a)n] {ænyd. d. s. ell. (endnu
40 skaansk, se Rietz.226) gustig, glda. d. s. (Dg

F.II.9) ell. gasten (smst.6), sv. dial. gusten,
opsvulmet og gulbleg i ansigtet; vistnok til

Gust ell. et tilsvarende verb.: no., sv. dial.,

oldn. gusta, blæse, puste (og grundbet. da:
„oppustet" ell. „paablæst sygdom af ellefol-

ket", sml. no. alvgust, elveblaast, fnat, der

if. folketroen skyldes ellefolket; jf. ogs. elle-

blæst, -skudt samt Blegfis^,* mulig ogs. m.
tilknytning til dial. gyst (MDL. Feilb.),

50 ufrugtbar, gold, fra mnt. gust, nt. giiste, i

aflydsforhold til gisten) af en unaturligt
ell. sygeligt bleg, gullig farve; gulbleg.
1) om person ell. legemsdel(s farve). *Du
seer saa gusten, bleeg og suur,

I Som
Konen, naar hun hører,

|
En Kat udi sit

Fadebuur
|
Ved Porcellainet rører. Reenb.

1.140. Den gustne Skare . . sukker om
Brød. Mall.G.33. *du er jo gusten og bleeg
som en død. Rahb.PoetF.1.204. *Østens

60 Drot . .
I
Kold og gusten som en Mar-

morgud. PJføW. I. 98. *en ussel Rede,
|

hvor fugtig Kuld eller Hede
|

gjør gusten
Barnets Kind. Rich.II.13. en gammel, gu-
sten 'Pige.JPJac.1.62. en gusten ansigts-

farve
I
Feilb. RietzJ226(skaan8k). 2) CO om

ting. •Gustne Flod, som mat sig krummer.
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Oehl.LJ.240. *Roser, der alt vare gustne,
|

Da rødme paany over Muld. Hauch.IV.29.
*I Maanskin hæve sig de gustne Klipper.
Bødt.136. *Gustent Græs gi'r mager Mælk
i S^amåQ. Holstein.Æ. 31. jf.: det gustne
Kontor. Aarbog f.Bogvenne7\1920.73. 3) CO

om noget abstrakt (ofte personificeret). *Hvor
kan du grim og gusten Natten kalde. Pal
M.IL233. *dette Folk, der har saa store
Aner, |

. . det ser jeg svæve som en flyg-

tig Skygge
I

omkring i Skinnet af sin

fustne Lykke. Floug.1.60. jf. gul sp.324^^:
en gustne misundelse ( Winth.VIII.

201) ell. avind. *Den gustne Avind med
sin fæle Ørnekloe. Skuesp.IIIl.lO. MO.
Jeg vil . . ikke gaae med den gustne
(Chr. VI: forsmægtende^ Avind. Visd.6.25.

CP Solisten-, i ssgr. (\ gast-, jf. D&H.).
-bleg^, adj. Han var gustenbleg som en
dødssyg M2inå.Wied.S.173. -g^ul, adj. *Den
gustengule Nattens Maane. Oehl. HrS. 302.

C3 gustne, v. ['gusdna, 'go-] -ede. {afl.

af gusten) blive gusten (især: i ansigtet,

p. gr. af sygdom ell. sindsbevægelse). Moth.
G324. *0 grumme Keiserl da Du Smin-
ken dem (o: de saakaldte smukke) forbød,

|

Da gustnet mangen Kind, som før var
Rosen-rød. ChrFlensb.DM.I.13. Hun er

gustnet efter Feberen. MO. Det stærke
Ansigt gustner. HBaage. Venustoget i Nor-
den^1918)100. jf. gusten 2: Sneen . . be-
gynder at gustne og synke under Regnen.
Stuck.III.89. *Blomsterne gule

|

gyser for
Skyggens vandrende Ve (o : en solformør-
kelse).

I

Luften gustner og dør fra Vesten, i

gustner og dør. ThøgLars.
ST.12. \\(l. br.) i pass. som dep. *Da gustnes
alle Guder I For Giftens Edder. Oehl.BG.
192. vore valne fornemmelser, som gustnes
af erfaring. NMølLK.90.

I. Out, en. [gud] flt. -ter. {laant fra no.

gut; jf. no. gaut, en, der snakker uforsigtigt,

SV. dial. goud, geud, taabe, fgåut, gut, dum),
til no. gauta, snakke meget, oldn. gautan,
pral, snak; sml. (det etymologisk identiske)

holl. guit, spasmager, gavtyv, til ældre hall.

guiten, ty. gauzen, gø, skælde ud (besl. m.

gø) II
den da. form er Gud, som findes paa

Anholt, i Halland (Feilb.IV.191. Bietz.220.

jf. MKrist.Nydansk.(1906).37), tidligere ogs.

i sdjy. i bet. „grønskolling'^ (MDL.184), glda.

futh i lignende bet. (Rimkr.217), sml. PSyv.
1.6: Hvo pløyer med stude, og høster
med Gude, hans avling staar længe ude.)

1) ikke voksen mandlig person: dreng (4);
især (ofte m. overgang til bet. 2) som kærlig,

venlig betegnelse for (tiltale til) en rask, kvik
dreng. Moth.^G250. *0, var jeg Mand, som
jeg er Gut,

|
Og var min Kiep en Landsel

Oehl.HF.71. *Som Gut paa sex Aar
|
Ned-

styrted jeg fra Loftet. sa.SO.34. *Naar en
Fader med sin Gut, | Moder med sin lille

Glut
I
Bad, han (o: Jesus) vilde dem vel-

signe. Grundtv.SS.III.400. *Lysvaagen ud
af Reden den lille Gut (8.42: hendes ra-
ske Drenge da sprang, | Den stumped'

Skjorte ham om Benene hang.Aarestr.SS.
III. 43. Jeg spurgte Gutten, hvad han
helst vilde være, Præst eller Soldat. jBran-
des.XI.61. 2) (jf. Dreng 4.3 (og 2.2); dagl.)
voksen mandsperson; især som rosende ell.

venlig betegnelse for en dygtig og stærk,
ung mand (jf. Guttermand^. *den raske,
skiønne Gut

|
Favner varmt den smekkre

Glut I Oehl.XX.17. *gjør da ej Forhaling,
|

10 men kom med, min Gutl Hostr.G.67. *Han
var den stærkeste Gut, som fandtes, | Fra
han blev fød'. Drachm.SH.68. Jo vel duer
han til noget. Han er en Gutl ThorLa.
MF.207.

Il
spec. m. h. t. no. forhold. *Est du

en ægte Gut, en Dalens Døl? Oehl.DM.62.
*Ned ad Aallebjergets Sider | Norrigs Gut
paa Ski alt gliåex. Ing. DM.104. *0g er
der lidt Stikkent ved Gutterne dér (o: i

Norge)'.
\
det kommer af de mange, man-

20 ge Naaletræ'r I i^ic/i. 7. 5.
||

(især ^) ro-
sende ell. fortrolig betegnelse for en sømarid,
især en matros (jf. Søgutj. *De røde Strids-
mænd og de Gutter blaae. Winth.I.14.
*Ved Roret sad en gammel Gut,

j
I lod-

den Vams. Kaalund. HS. 37. *Gutter om-
bord I

I
Agt paa mit Ord! ARecke.7. iblandt

hans Officerer var den raske Gut, Sekond-
lieutenant Peter Buhl. Drachm.STL.292.
hiv væk Gutter. Scheller.MarO. begede

30 gutter, se beget 2.i.

IL Gut, en (SaVX.447) ell. et (Landb
O.IIL453. PoUVil910.6.sp.4). [qud] uden
flt. (fra eng. gut, ogs.: tarm, indvolde; besl.

m. (1. Gyde og) II. gyde; fagl, især fisk.)

silkemasse, der kan trækkes ud til tynde,
meget stærke strenge; ogs. om en s a adan
streng, der bruges til forfang for en
fiskeline. Fedders.FF.^(1873).10. Gedden
blev taget paa enkelt Krog med enkelt

^ Gut. Pol.^^/iol904.1.sp. 6.
II

hertil: auiAlnej
-streng ofl.

gluten, se god sp.ll53^^.

Guttaperka, en. [guda'pBr^a] {egl. et

malajisk ord, smsat. af gutta, gummi, bal-

sam (jf. Gummigut^, og percha, navn paa
træet Isonandra gutta) 1) (især fagl.) kaut-
sjuklignende stof, der udvindes af visse

(især til sapotaceerne hørende) tropislce træers

mælkesaft (jf. Gummi 2). Skinner (o: til

50 forbinding) af Gutta-Percha. MB.1852.393.
Den magre Hestehandler F. med sit lille

sure Nøddeknækkeransigt, som man skulde
tro var gjort af Gutta-Perka, saa det kunde
klemmes sammen fra oven. Schand.BS.410.
Om saa den hele Kommune vilde enes
om at bevillige Phister en Statue, vilde
det være en mislykket Hædersbevisning;
den maatte da gøres af Guttapercha, ifald

den skulde ligne.Brande8.XlII.351. Warm.
60Bot.271. Christ. Kemi. 164. 2) (jarg., nu
næppe br.) dram; gibbernakker. Du har
nok allerede faaet Dig en lille Gutta-
percha. ARecke.EnOldge8ell.(1860).ll. Ge-
mytlig Drikkevise, naar man sidder og
„kvæler Abekatten", eller faaer sig en
lille „Guttapercha". Den, somjeg hader. Ge-

26'
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f.

mytlig Drikkevise. (Skillingsvise, Strandberg.

U.A.). jf.: naa, Chresjan, smag paa Va-
rerne og lad os tage denne lille Gummi-
perke. Store nordiske Almanak. 1876. 5 ff.

Outtaperka-, i ssgr. af Guttaperka 1,

dels i fagl. ssgr., dels (billedl.) m. henblik

paa guttaperkaens elastiske egenskaber (jf.

Gummi- j, fx.: denne guttaperkaagtige
Politiker. Tilsk.1921.II.24. Fader holdt

ogsaa af at lave guttaperkaansigt, han
kunde godt være blevet skuespiller. Tilsk.

1908.312. "fyr, en. (sj.) ung, paagaaende
knægt. Nede paa Fortovet spiller nogle Gut-
taperkafyre Klink. AndNx.UH.24. -lær-
red, et. (fagl.) med guttaperka imprægneret
lærred, der bruges som forbindstof (jf. -papir^.

SaUX.450. -papir, et. (fogl.) guttaperka,

som er udvalset til ganske tynde blade, der

bruges som forbindstof (jf. -lærredj. Yare
L.^295. -pen, en. (fagl., 1. br.) navn paa
en slags staalpenne (der er behandlede m.
guttaperka ; jf Elastikpen;. OpfB. '' II. 21 9.

-træ, et. 2( træ, af hvilket der udvindes
guttaperka (spec. om træet Isonandra guita).

Christ.Kemi.164. SaVX.450.
glutten, se god sp.ll53^^.

Ontter-mand, en. ['gudar-] {vel efter

ty. (ein) guter mann (jf. Godmand samt
^ut(t)en u. god sp.ll53^^) m. tilknytning til

.Gut (2); dagl. (jarg.) ell. dial.) person, som
man finder god, af den rette slags: gæv fyr;
kernekarl; ofte spec. som rosende betegnelse

for en person, der ikke gaar af vejen for
livets nydelser, tager sig et bæger osv. Bønne-
lycke.I)T.16. Han er en Guttermand, der
kan tale med 3 Halvpægle Akvavits Kraft.

TomKrist.LA.57. Willie . . var en Gutter-
mand. Han havde sejlet med „Dragør"
fra Fjortenaars-Alderen og gik ikke af

Vejen for noget i Yeråen. Fol.^^/2l923.10.

sp.5. OrdbS.(sjæll.).

Oavernante, en. [guvar'nanda] (f
Gubernante. Slange.ChrIV.582). flt. -r. {fra

fr. gouvernante, egl. præs. part. f. af gou-
verner, se guvernere) 1) f kvindelig
statholder (jf. Guvernantinde^. Slange.

ChrIV.582. 2) (nu næppe br.) husbestyrer-
inde; husholderske. Klevenf.RJ.92. Tode.

y.65. 3) lærerinde, opdragerinde for
børn, der undervises hjemme; tidligere ogs.spec.

om indfødt fransklærerinde (jf. Francæse 1.2j;

ofte brugt m. bibet. af (en ung piges) vogter,

anstandsdame, andre Lande bleve opfyldte
med Franske Hoffm estere, Gouvernanter,
Sprog-Mestere og Kokke. Holb.Ep.V.U47.
FrSneed.I.414. Gouvernante vil du "da vel
ikke tænke paa at være, fordi du til Nød
kan læse en fransk eller tydsk Bog. Gylb.
IV.50. •Kun du og jeg, vi stode,

|
For-

legne og distante,
|
Som var Skovmørkets

Nymphe |En gammel Gouvernante. -4are8<r.

SS.III.201. Moderen tog sig . . aldrig af sin
Datter, afsaa ikke Tid dertil, overlod hende
til en engelsk Guvernante. Brandes.HD.13.
billedl: Kommunist-Partiet bør blande sig
saa lidt som muligt i Fagforbundenes in-

dre Liv, og (det vilde) ikke være heldigt
at optræde som „Guvernante" for Fag-
foreningerne. BerlTid.^yil921.Aft.l.sp.3. i|

hertil ssgr.snm Guvemaiite-fortælling('ScAand.
SF.113), -litteratur (EHenrichs.MF.il.121),
-roman (HCAnd. VI1.34),(nedsæt.)om„pæne",
moralske fortællinger osv., som læses og an-
befales eleverne af guvernanter, guver-
nantet, adj. [guvar'nanrfa/] (sj.j adj. til

10 Guvernante 3 (jf guvernantisk;. Man sy-
nes ikke meget om Fru N. N.'s Sprog-
føring, der er lidt guvernantet over den,
med Gaaseøjne og engelske . . Gloser, som
der smages psLa. DagNyh.^/iil921.5.sp.6.

t Gnvernant-inde, en. d. s. s. Guver-
nante 1. Gouvernantinden over Nederlan-
dene, i Tirf. i 7^5. 565. smst.1726.836. gu-
vernantisk, adj. [guvar'nanV/is^] (sj.)

d. s. s. guvernantet. hendes Intelligens fm-
20 ser sig at være) en guvernantisk Belæst-

hed. VilhAnd.PM.II.66. Craverneinent,
et, f en(JacBircherod.R.75). [guvarna'maix]
best. f. -et [-'maii'a^] flt. -er [-'maix'ør] {fra
fr. gouvernement; jf. guvernere. Guver-
nør) 1) (nu 1. br.) styrelse; ledelse. Moth.
Conv.G178. det Geistlige samt Verdslige
Gouvernement baade for Rom og Kirke-
Staten, i riri.i7^e.i4. (han var medlem) af
„Kjæden"sGouvernement.jBeWrid.VniP54.

30 M.7.sp.3. 2) (nu kun om udenl. forhold) en
guvernørs embede ell. kontor med dertil

hørende personale. MilTeknO.99. Secre-
tairerne ved Gouvernementet(^ii)awsA; Vest-
indien). Lov^yul863.§19. Guvernementet
(o: i Dansk Vestindien) kan tilstaa menige,
der efter 3 Aars Tjeneste paa ny lade sig
hverve, en fast Løn af 2,000 Fr. aarlig.
LovNr.117^*1906.§7. 3) (kun om udenl. for-
hold) provins, landsdel, der styres af en

^guvernør. MilTeknO.99. Guvernementet
Astrachan.iSa^X7.507. guvernere, v.

[guvar'ne-'ra] -ede. {fra fr. gouverner, lat.

gubernare; jf. Guvernante osv.; nu næppe
br.) styre; lede; regere. (Daniel) kunde
udtolke Kongens Drømme, og gouvernere
den heele Province af B2ihy\on. Holb.JH.
1.465. smst.573. Kirken (blev) gouverneret
af F3itna.rcheT. LTid.l 727.269. en Officier
som ikke under hans Commandeurs Op-

50 syn kan forestaae et Compagnie (formaar}
meget mindre . . selv et Compagnie at

gouvernere. MR. 1772.428. Meyer. Gu-
vernør, en. [guvar'nø'r] (f Qubemør.
Slange.ChrIV.810. Borrebye.TF.85). flt. -er

ell. t m. fr. formrgouverneurs (HolbJH.
11.270.271). {ænyd. d. s. (DMag.2R.II.300);
fra fr. gouverneur, af lat. gubernator, til

gubernare, se guvernere) 1) (nu kun om
udenl. forhold) person, der styrer en

60 landsdel, provins, et guvernement (3);
statholder; landshøvdin^; ^ øverst-
befalende i en stor garnison ell. fæst-
ning. Moth.Conv.G178. Jeg var tilfreds

jeg var Gouverneur i Ostindien. Holb.Masc.
11.4. (han) hafde i nogle Aar været Gu-
berneur paa TiKnshorg. Slange.ChrIVJB13.
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•du forsvarer
|
Din Fæstning som en tap-

per Gouverneur. Oehl.F.20. Den stedlige
Forvaltning og Politimyndighed varetages
(i Rusland) af Guvernører, som hver i sit

Guvernement have en næsten uindskræn-
ket Myndighed. Sal.XV.312. guvernøren
over de danske besiddelser i Afrika. ASved-
strup.ErikGudmand.(1923).251. (paa Odense
slot) boede Prinserne . . Chr. Frederik
(Chr.VIII) (1816-22) og Frederik (Fr. VII)
(1839-47) . . som Guvernører over Fyn.
TrapMV.282. 2) (nu sj.) opdrager, hus-
lærer for fornemme folks børn; hovmester;
ogs.: lærer i en militær opdragelses-
anstalt. Man bruger ofte det Ord Gou-
verneur i Dansk, endskiøndt man har et

godt Dansk Ord derpaa, nemlig Hofme-
ster. r4p/i.(i764;.55^.sj9.5. Sal.^X.452. Ou-
vernar-inde, en. [1] (1. br.) en guver-
nørs hustru.Biehl.DQ.III.41. iarsew.-skab,
et. [1] (sj.) embede, værdighed som guvernør.
Biehl.DQ.IV.185. Lieb.Db.II.271.
Ovarnison, en. se Garnison.
Oybs, en. se Gips.
I. Gryde, en. ['gyåa] flt. -r. {ænyd. gyde,

giude, glda. i flode gyde (jf. u. bet. 1), jf.
SV. dial. gjuta, d. s., no., isl. gjota, dyb revne,

fordybning; til II. gyde; grundbet.: rende
til at hælde (bortlede) vand i) 1) (dial.)

snævert vandløb; i stednavne som Manø
^yde. Feilb. j/". Flød gyde, sluseværk, hvor-

igennem vandet strømmer ind under mølle-

hjulet, ell. rende, ledning, hvorigennem det

overflødige vand ledes bort. MDL.122. Nat
Tid.y6l883.Aft.l.sp.4. Feilb. 2) (dial.) smal
(især: indhegnet, inddiget) vej (jf.Ga.de
2.2). VSO. MO. Feilb. jf. Fægydé. i vej-

navne: Vissenberg- Gyde i Fyen. VSO.
JohsSteenstr.DS.93. 3) snæver gennemgang
(passage) mellem huse ell. gaarde; lille,

snæver gade ell. stræde med lave, daar-
lige huse; slippe; smøge (jf. Gang sp.679^^,

Gænge^; nu ogs. (f3) brugt uden henblik
paa størrelsen, som nedsæt, benævnelse for en
gade med usle rønner, en fattiggade. Moth.
G324. min Frues Huus ligger i en Gyde
eller lille Stræde. Biehl.DQ.III.71. Det var
en af de smalle Gyder . . der mere lig-

nede en Gjennemgang, end en Gade. C
Bernh.III.185. Den smalle italiænske Gy-
de, som gaaer bag ved Udmure og Bag-
huse. IIøyen.Moltke.32. alle (Kbh.'s) Gader,
Gænger og Gyder. JPJac.1.36. *Jeg gaar
og gaar

|
ad brede Gader og i snævre

Gyder. Stuck.SD.135. i navne paa saadanne
stræder (ikke i Kbh.): JohsSteenstr.DS.85.
EMatthiess. Gader.56. blindgyde, se blind
5.

II (jf Gade sp.58r; sj.). De vil Skam
nok sadle om i en anden Gyde (o: mod-
tage mit frieri)^ naar De først har seet
min Gaard. TR.nr.67.7. jf: undervise i en
Skole er mig modbydelig, ved du, ellers
kunde jeg maaske have faaet noget (o: at
bestille) i den Gyde (o: noget af den art).

JakSchmidt.SP.134.
II. s:yde, v. ['gyåa] præs. -er ['gy'^ar]

præt. gød [gø-9] ell. f gydede (Holb.DH.
III.255. Biehl.L

' ~
I. (nu næppe br.) gya

11.119. CKMolb.SD.lO). vbs. -nlng (s.'d.)

^11.255. Biehl.DQ.II.405j; part. gydt [gyd]
elh (nu næppe br.) gydet (Moth.G326. Gylb.

ell. (nu kun i ssgr. som Ind-, Udgydelse^
-else (Moth.G326),jf. Gyderi. (æda. giut(h)æ
(Harp.Kr.137.164), sv. gjuta, no. gjota, oldn.

gjota, ty. giessen, got. giutan; besl. m. lat.

fundere, gr. chéein; jf. begitte. Gatbor,
10 Gethus, I. Gitter, II. Gut, IL gyse samt I.

Gyde)
!) fCO, især poet. ell. højtid.) lade (noget

flydende, især en vædske) strømme ud (af
en beholder) og bevæge sig i en vis retning;
(ud)øse; hælde. *Jeg dig med Sværd i

Haand vel fanget har i Krig,
|
Men kand

ey gyde (nu: udgyde; Blod, naar man yd-
myger sig. Holb.Mel.III.l. nu kun i forb.
m. adv. ell. præp.-led: (han) gydede Mel-

20 ken over sit Hoved og heele Legeme, sa.

DH.I.291. Vil mand gyde en Kat eller

en Hund et fuldt Glas Brændeviin i Hal-
sen, bliver de ligesom rasende deraf, og
døer strsix. LTid.1730.224. (han) forbandt
hans Saar, og gød (Chr. VI: lod^ Olie og
Viin derudi. Luc.10.34. reent Vand gydes
atter paa og mænges vel med Bundfaldet.
ChMourier.Brød.(1821).207. Den sorte Jord-
afsats, som Fjeldstrømmen havde gydet

30 ud over Gletscheren, gav denne et for-

kalket JJdseende.HCAnd.VII.199. jf bet.

2: gyde smeltet Malm i Formen.MO. •Ild-

stedet, det hede flydende Metal, der gy-
des ud i en Strøm. JVJens. Di. 90. \\ refl.:

strømme. *Bekken . .
|
Gyder sig fro over

Slette og Dal. Rein.ND.90. *I Bollen sig

gyder
|
Det rygende Blod. Grundtv.Optr.

11.158. I den østlige Del af (Normandiet)
gyder Seinen sig i et bredt Løb ud i Ka-

40 nålen. JohsSteenstr.EE.12.

2) (nu sj.; jf: „man siger . . heller stø-

be." vAph.(1759).163. „hedder meest stø-

ber." VSO.) lade flydende metal strømme
ud i en form, i hvilken det størkner: støbe,

gyde klokker. Moth. G326. Chineserne .

.

have gydet Stykker (o: kanoner ). Holb.Hh.
1.216. *hvi gydes (Lemb.Shak.X.7: støbes^
dagligdags de Malmkartover? Foersom.
Hamlet.lO. nu især i perf. part. i udtr. som:

50 *Hvem er den Kæmpe,
|
som ligner Fa-

tum selv i Bronce gydt. Drachm.DD.50.
Rist.LM.62.

3) (vistnok fra no.; fisk., zool.) om fisk i lege-

tiden: udtømme, lægge (deres æg (rogn)
ell. mælke). Fisken gyder sin Rogn. vAph.
(1759). Man har villet paastaa, at Aalens
Æg overhovedet ikke skulde kunne ud-
klækkes, med mindre de blev gydt i Ha-
vet. Frem.DN.528. abs. : Kyststrækningen

60 fra Stavanger Amt til Nord for Stat, hvor
Silden i Aarets første Maaneder plejede
at søge ind for at gyde. OpfB.^iV.497.
NaturensV.1916.253.

4) ("CP, især højtid.) billedl. ell. overf. anv.

af bet. 1 (i forb. m. adv. ell. præp. -led). *Du
(vil) vende Korsets Stand, | Og Glædens
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Viin for Sorgens Vand | I vore Hjerter
gydel Kingo. 76. *Gyd i mit Bryst

|
Din

fiflige Glæde, din varme Lyst. Oehl.SH.5.

*Gyd (alm.: slaa, jf. Blod 2.2^ Vand i det
hede Bloål Ing.I)M.60. *en Engel see de
til dem træde, |

Herrens Klarhed om ham
gydet var. CKMolh.SD.lO. Kanonerne gød
deres dybe, forfærdende Lyd hen i den
bølgende Luft. Bang.T.113. *Det er sødt
(at se)

I
Maanen over Jorden sin blege

Trolddom gyde. SMich. Sirener. (1898). 90.

refl.: 'Fjenders tætte Vrimmel
|
Sig over

Sletten g\ød.Floug.VV.I1.34. Jublen gød
sig saa varmende op i ham. VVed.S.155.

(jf. udgyde; sj.:) Gyd I ach gyd dig ud
(o: giv udtryk for) min Siæl i alle Tegn
af dend Hiertens Sorg og Angest, som en
saa huld Faders Frafald bør opvekke.Kom
Grønneg. y.2éO.

||
gyde balsam i saaret,

se Balsam 2. gyde olie i ilden, se Olie.

gyde-dygtig, adj. [n.31 (fisU., zool.)

d.s.s. -færdig. Frem.DN.541. -fisk, en. [ILS]

(fisk., zool.) gydefærdig fisk. Sal.^X.455.
•færdig, adj. [ILS] (fisk., zool.) om fisk:

som (lige) skal til at gyde. Fedders.FF.58.
LovNr.l5nV6l906.§2. f -hus, et. [II.2]

d. s. s. Gethus. Moth.G326. VSO. -læm,
et. [n.2] (fagl, nu 1. br.) d. s. s. Flusjærn

(jf. -Staalj. Wagn. Tekn. 298. Vare L. ^ 295.
-kande, en. [II.l] (ænyd. d. s., jf. ty. giess-
kanne; nu kun arkais.) vandkande (især be-

nyttet til skylning af hænderne ved haand-
vask). JBaden.Horatius. 11.87 (jf.Heib.Pros.
X.421). TroelsL.II.139.V.148. -laks, en.
[n.3] (fisk., zool.) laks, der har helt modne
kønsorganer (og som vandrer ind til lege-

pladserne om efteraaret). Brehm.DL.III.179.
SaUXy.266. -plads, en. [IL3] sted, hvor
fiskene gyder; legeplads. Brehm.DL.IlI.179.
Sal.XVII.579. Gyder, en. (glda. gydere
i bet. 2 (2Mos.32.4(GldaBib.))) person, der
gyder. 1) (nu næppe br.) til H. gyde 1; se

fx. Blodgyder. 2) f til II. gyde 2: støber.

Moth.G326. jf. Stykgyd er, kanonstøber.
Holb.Kh.935. 3) CP til II. gyde 4, se fx.
Ordgyder. Oyderi, et. ("f m. ty. form:
^iyK.ken-GiQsseTiet (o: kanonfabrikken).
LTid.1725.508). (ænyd. d. s.) egl. vbs. til II.

gyde; jf. ssgr. som Ordgyderi
|| f konkr.,

til II. gyde 2: sted, hvor støbning foregaar;
støbeH. Moth.G326. VSO. Oyde-staal,
et. [II.2] (fagl, nu 1. br.) d. s. s. Flusstaal.
TeknMarO. VareL.^295. -tid, en. [II.3]

(fisk., zool.) fiskenes legetid. Protokol o. Fi-
skeri- UdvalgetsForhandl. (1874).Bilag VI.4 7.

Brehm.DL.III.179.
Oydje, en. ['gyOja] fit. -r. {optaget fra

oldn. gyoja, gudinde, præstinde; til Gud og
I. Gode; kun om gammelnordiske forhold)
præstinde ved de gammelnordiske (he-
denske) offertempler, (ilden) holdtes ved-
lige Aaret rundt . . og blev fornyet høj-
tideligt paa Solfesteme, Gydjerne sørgede
for den, foruden deres andre Forretnin-
ger ved Gudstjenesten.J"7Jen8.Cr.57. smst.
98. jf: Hun offred til Sebelia . . |

Thi

selv var hun Hofgydie (o: præstinde ved
et gudehov). Oehl.IIK.160.
Oydning, en. vbs. til II. gyde. 1) (nu

s/.;<iai.gydel. Leth.(1800). MO. \\ konkr.:
om det, som øses, tømmes, hældes (jf. Efter-
gydning;. Leth.(1800). 2) (nu sj.) til II.

gyde 2: støbning. VSO. jf: de tre andre
(dele af eventyret) ere fremkomne, som ved
een Gydning. HCAnd.VIlI.319.

|| f kon-
10 kr. : saa meget, som der støbes paa een gang.
Moth.G326. VSO. 3) (zool, fisk.) til II. gyde
3. Før og under Gydningen af Æggene
er Makrelerne i stor Bevægelse. BMøll.
DyL.III.125. SaUX.455.
©yel, en. se Gyvel.
Gfj^e, en. ['gyqa] ff Gyg. Moth.G326.

VSO.). fit. -r. {ænyd. gyg(r); optaget fra
oldn. gygr; nu kun om gammelnordiske for-
hold) jættekvinde. Med gygen Angrbo5a

20 avlede Loke tre børn. NMPet. Myth. 362.
Wim.Run.IlI.37. *Her (o: ved helligkilden)

blev Kvindens Foster friet |
for at frygte

Trold og Gyge. Rørd.Den gamlePræstegård.
(1916). 41.

II t om (mandlig ell kvindelig)

jætte, der tænkes at bo under jorden. Moth.
G326.

I. Oyl, en. se Gyvel.
II. Oyl, en. se I. Gylp.
gylde, V. ['gyla] {glda. gylle, gøUe,

30 gille, oldn. gylla; afi. af I. Guld; jf. gyldne)
d.s.s. forgylde l.i; kun (nu sj.) i ordspr.:

man skal ikke gylde det, som ikke er guld
værd. Mau.3297. MO.

I. Oylden, en. ['gyr(8)n] fit. d. s. {ænyd.
gylden, gulden, glda. gillen (Mand.23.115.

199), gyllen (Aarb.1886.181); framnt. gul-

len, gulden, ty. gulden (ænht. ogs. giilden^;

egl. adj. (idet der er underforstaaet pfen-
nig) og sa. ord som ty. golden, se II. gyl-

40 den; især mønt. og Y) opr. guldmønt,
senere sølvmønt og regningsenhed i

forsk, lande (tidligere fx. i de ty. stater,

Østrig-Ungarn, Polen samt paa Færøerne
(z= 2 kr. 66^/3 øre), endnu i Holland); ogs.

(I br.) om (guld)penge i alm. Jeg mer-
cker nok . . at den Karl vil lade sig

smørre, vi maa sticke ham en Gylden i

'Næven. Holb.Kandst.V.l. En Ducat eller

Ungerske Gylden blef sat for siuf Rix-
50 0Tt.Slange.ChrIV.423. HandelsO.(1807).74.

*For en Krone, for en Gylden |
Himmerig

tilfals de bød. Grundtv.SS.1.29. „hvormange
Gylden gik der saa med (til soldet)? Det
var nok en dyr Historie." „Ja, den ko-
stede for min Part femten Daler." ^er^s.

PP.338. Hage.U297. \\ f om hebraisk guld-

vægt: sekel (guld), to arm-baand paa hen-
des hænder, de veyede ti gylden (1871:
Gnld-SeUer).lMos.24.22(Chr. VI). EEwald.

60 Den Bibelske Concordantz.I.(l 748).32 7.

II. gylden, adj. ['gyr(8)n] (tidligere ogs.

skrevet gyldend. Holb.Herod.309. sa.UlIII.2.

t gylden(d)e. Gyldende JJld.sa.Intr.1.2.

et gyldene Asir.sa.Kh.824. en gyldene
Støtte. sa.Hh.II.357). fit. og best. f. gyldne
ell. (nu næppe br.) gyldene (Lodde.NT.9.
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Ew.(1914). 111.88). gradbøjn. (1. br.) gyld-

nere (Rich.I.152. Gjel.Br.233) , gyldnest
(SalmHj.445.5. CBernh.VII.lOO. FrNy-
gaard.FD.15). (ænyd. gylden(e), gullene

(Jf- jy- gullin. MDL.184), glda. d. s. (^the

gyldene porte. Brandt.RD.II.9), sv. gyllene,
oldn. gullin, eng. ty. golden, got. guljDeins;
a/l. af I. Guld; jf. I. Gylden || m. h. t. for-
men gyldene jf. forgyldene; formen gyl-
den beror paa indflydelse fra mnt. ell. ænht. 10

giilden || ordet tilhører overvejende bogspr.

og findes næppe i dial., jf. dog MDL.184
(gullin); attrib. forb. af gylden (1) m. subst.

afløses i alm. spr. af ssgr. ell. præp.-forb.
m. I. Guld, fx. gylden ring: guldring,
ring af guld)

1) til 1. Guld l(.i): som er (lavet) af
guld; guld-; ogs.: som er prydet med
guld, forgyldt, (om tøj:) guldbroderet,
-vævet osv. hvad er det for en blind 20

Mand udi gyldene Klæder? Mon det ikke
er Flutus? Holb.Plut.1. 7. man bar hans
Beene udi en Gyldende Kiste. sa.X)jff.J.

224. *Freia græder gyldne Taarer. Oehl.

NG.166(jf Guldtaare;. *Vorherre, han
var et lille Barn,

|
Han leged med gyldne

Ringe. Grundtv.SS.II.206. *Der staaer et
Slot i Vesterled,

|
Tækket med gyldne

Skjolde. Ing.RSE.yiI.242. det gyldne Rø-
gelse-Kar (Chr. VI: det guld-røgelse-kar^. 30

Hebr.9.4. *Saa vandt de op de Silkeseil
|

Høit i den gyldne Eslsl. Hrz.VI.176. paa
den uredte Sengs Dyne glimrede et Guld
— eller idetmindste gyldent — Uhr med
tilhørende kortKiæåe. Schand.SF.174. Dør-
laasen skinnede som det gyldneste Guld.
Wied.L0.11. jf Guldfugl 3.2: *Hun vilde
holde Fuglen (0: en ung mand) \ Saalænge
fangen der,

| Indtil de havde plukket
|

Den sidste gyldne Fjer. Winth.HF.182. \\
40

talem. og ordspr. bygge en gylden bro
for sin fjende olgn., (jf. Guldbro 1; nu
1. br.) lette ham tilbagetoget paa alle maader.
Mau.2209. HPHanss.FK.I.13. 11.110. en
gylden nøgle aabner alle døre olgn.(jf.
Guldnøgle 2; 1. br.). Mau.I.370. Hjemmet.
1913.466.sp.l.

II t gyldent blik, d. s. s.

Guldblik. Denne Frotho siges at have
decket Upsala Kircke med gyldende Blick.
Holb.Intr.II.39. gyldent bogstav, d.s.s. so

Guldbogstav; spec. (nu 1. br.) i udtr. som:
det burde skrives med gyldne bogstaver,
om noget herligt, prisværdigt, der burde for-
eviges. Holb.Flut.iy.2. yS'O. gylden luft,
(fagl) d.s.s. Guldgrund 1. SaUX.397.
gyldne lænker ^eTz. kæder. ySO.), læn-
ker af guld. Holb.XJl.IIL2. især (nu I br.)

billedl, dels om guldring, -smykke, der bruges
som fæstensgave: *Dig (o: Weyse) hun (o:

sanggudinden) gav sit Ridderslag, | Gav 60

den gyldne Lænke,
|
Gav i Kys og Favne-

tag
I
Alt, hvad Mø kan skjenke. Winth.

SS.8. *din fjerne, din lønlige Ven, |
som

du gav til Julegave gyldne Lænker (0:

forlovelsesring). Schand.SD. 7. dels om rig-

dom, fornem, anset stilling, der føles som et

Skylden

baand, paalægger en mange forpligtelser, ell.

(sj.) om bestikkelser olgn. ( VS0.IILL35).
*Beatrix er riig, hun slynger |. Gyldne
Lænker om suiM2ina.Beyer.DG.6l. *Med
gyldne Lænker vil du Frihed bytte? He-
germL.Troub.95. D&H. detgyldneskind.
1. {efter gr. to dérma chrysomallon, lat.^el-
lis aurea, jf. det gyldene fæt u. L Fæt)
om det vædderskind af guld (ell. m. guld-
haar), som Jason hentede i Ares^ hellige lund
i Kolchis. Holb.Intr.1.2. Thorvaldsen's
Statue „lason med det gyldne Skind".
Sal.^XII.169. 2. (nu næppe br.) ridder-
orden (bestaaende af et gyldent vædderskind,
der bæres om halsen i et rødt baand), der
blev indstiftet 1431 i Briigge af hertug Filip
den gode af Burgund (jf. den gyldne vlies
u. Vlies^. det gyldne Skinds Orden. ^dr.
^V9l762.sp.3. ySO. (kejseren) sendte ham
. . det gyldne Skind, som ansees for et af
de høieste Hæderstegn paa denne Jord.
Hauch.II.225. gylden spore, ^. s. s. Guld-
spore (jf. Gyldensporej. den af Jer, der
først bringer mig det Budskab, jeg ønsker,
skal paa den første Gildesdag paa Ribe-
huus dandse med mine gyldne Sporer.
Ing.ySJ.139. smst.II.19. Sal.Xy1.526. jf.:
*Lønnen for hans tappre Fore

|
Blev den

gyldne Ridderspore. Winth.iy.39. billedl:

De enkelte grundtvigske mænd, som i litte-

raturens verden kæmpede for de gyldne
sporer, stødte man ud blandt „skolelærer-
digternets profane hob. OGeismar.ND.159.
t gyldent stykke, d. s. s. II. Gylden-
stykke, visse uldene Stoffe, som udi Per-
sien var udi større Friis, end gyldene
Stykker. Holb.Hh.IL174. det gyldne tal,

(astr.; nu næppe br.) d. s. s. Gyldentallet.
Holb.Kh.l97. den under Navn af „det gyldne
Tal" bekjendte Maane-Periode af 19 Aar.
Heib.Pros.IX.62. den ell. det gyldne
vlies, se Vlies. || til I. Guld 1.3. Men, Gud
ynder, han har mer | End jordisk Gods og
gyldent Ler. SalmHj.18.3. *Giør dit Guld

|

Dig frydefuld?
|
Daare! — o den gyldne

Dynge
|
Vil dit Sind betynge. CFrim.Psal-

mer.(1794).8. *Plutus dig har glemt
|
Med

sine gyldne Gaver. Storm.SD.168. *Nu sid-

der Pigen i Elverkrat, | Og vogter taus
paa sin gyldne Skat. Heib.Poet.III.445.
Pengema^en erobrede Verden, og Kapi-
talismens gyldne Internationale banede
Vejen for Socialismens røde. Økonomisk
Frigørelse. (1920). 27. gylden ungdom
{efter fr. jeunesse dorée; 1. br.) rige (ofte:

uvirksomme) unge mennesker. Det behagede
mig at gaa Arm i Arm med denne gyldne
Ungdom (o: unge, rige adelsmænd). Gold-
schm.yi.205. ORung.P.145. ogs. (til bet.

2.2) om unge mennesker, der besidder frodig
livskraft, skønhed, rige evner olgn. Den gyldne
Ungdom paa N. N. Teater. BerlTid.-y9l924.
Aft.Till.4.

2) til I. Guld 2. 2.1) til 1. Guld 2.i: som
ligner, straaler som guld; guldgul.
*Som den gyldne Soel frembryder

|
Gjen-
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nem den kulsorte Skye.Kingo.184. *Hvor
Meyeren synger |

Blant gyldene Dynger.
Ew.(19U).II1.88. *de gyldne Stjærner blin-

ke. Grundtv.SS.III.105. Sydens Myrther og
gyldne Frugter. Hauch.V11.468. *Et gyl-

dent Haar hans friske Kind omringer.
FalM.IV.42. Eftermiddagssolens Straaler

spillede gyldent mellem Bøgekronerne.
Goldschm.Hjl.il.830. Hendes Øjne . . var
dækket af de lange gyldne Vipper. Buchh.
TJH.llO. II

(nu næppe br.) i plantenavne

(jf. Guld-, gul 3 samt ssgr. som Gylden-
lak (2), -regn (2), -ris^, fx. gylden sten-

bræk, milturt, Chrysosplenium L. (JTusch.
59). 2.2) til I. Guld 2.2: herlig; glim-
rende. (Aristoteles's) gyldene Ethica.^oZft.

Plut.y.9. *Tusende Døgne,
|
Verdslige,

søgne,
I

Gyldne for Kiød (o: som synes
menneskene herlige). Grundtv.SS.I.141. *Nu
spaar os mer end Englerøst ! I Jesu Navn
en gylden Høst. smst.lll.314. *Da nærmed
sig Saturnus' gyldne Fest. Bødt.80. denne
Kærlighed . . en herlig Tidsfordriv — en
gylden Adspredelse. EBrand.UB.270. ved
Aftenstid lyder Solsortens gyldne Fløjt i

Lunden udenfor Gasirden. SorøAmtstid.'^''/s
1 909.1.sp.3. jf. Guldtund slutn.: Senere er
han gledet over til den middelalderlige
Kartografi . . og paa denne Arbejdsmark
er det altsaa, at han har gjort sit sidste

gyldne Fund. Pol.^y8l924.7.sp.3. gyldent
aar, (højtid., 1. br.) d. s. s. Gyldenaar. de
lode see saadan Taknemmelighed, at det
Pavelige Skatkammer blev bragt i en
florerende Tilstand . . saa at det (o: et

jubelaar) derfor holdtes for et gyldene Aar
. . for Faven.Holb.Kh.834. *0p! thi Naa-
dens gyldne Aar (SalmBj.391.1: Gylden-
aar^

I
Frem med Lys og Glæde gaaer.

Brors.4. *Naadens Gud I lad dit Solskin i

Vaar
| Os skjænke paa Marken et gyldent

Aar I Grundtv.SS.III.76. den gyldne aare
((i bet. 2:) gyldne aarer. LTid.1743.651)
{ænyd. d. s. (Kalk.IV.936; jf. u. I. Aare l.i

samt Gyldenaare 2) 1 . f vene, der gaar fra
endetarmen til portaaresystemet (Vena hæ-
morrhoidalis superior). VS0.I.13. 2. (for-
æld.) blødende hæmorroider. LTid.1739.509.
VSO. Panum.lO. den blinde gyldne aare,
ikke-blødende, blinde (6 slutn.) hæmorroider.

herlige Anskuelse, tabde Hovedet, da Bag-
gesen lydelig erklærede sig for den (o: i

„Nureddin til Aladdin" og „Giengangeren")
og holdt ilde Huus med de saakaldte gyldne
Dages Digte-Konst. Grundtv.TJdv.IlI.612.
Han mener nok, at Han skal faae sine
gyldne Dage naar Han først har faaet mig
aisted. BlochSuhr.ÆS.V.207. *Saa gaar det
til i Fred, mand slige gyldne Ti id er

|

10 Ey let forspilde maae, hør hvad i Kriig
man iiider. Holb.Paars.87. O gyldne Tidl
O behagelige Tid! i hvilken Himlen syntes
at henge for mig i lutter Giger. KomGrøn-
neg.V.170. *de gyldne Tider,

| Da Dig-
teren i Ridderborgen sad. PalM.IV.3. Om-
trent med Aaret 1570 var Bjørnenes gyldne
Tid forbi. TroelsL.1.45. Fredens gyldne
Tid var tilende nu. Pont.LP.VII.150. den
gyldne frihed: *en ung Student,

| Der
20 . .

I
Trælbundent Liv med gylden Frihed

skifter. PalM.AdamH. 1. 94. *den gyldne
Frihed og Venner nok,

| af Kammerater
en lystig Flok. Kaalund,122. gylden lære
(Heib.Pros.III.398), gyldent ord (ell.

(især) gyldne ordj, gylden regel, sen-
tens olgn., viis, fortrinlig (og nyttig) lære osv.

(politiet i Leipzig) har den gyldne Sentents
for Øjne: Hvor der er ingen Troe, døe Pro-

Tode.VI.327. VSO. MO. gylden alder,

jf' Gyldenalder,
osv.) d. 8. 8. Guldalder, den unge Plinius
(nu næppe br.; jf. Gyldenalder, gylden tid

og Seneca har skrevet i den gyldene Al-
der. Overs.afHolb Levned. 255. baade Græ-
kers og Jøders og Skandinavers Historie
taber sig i en gylden Alder, da Guderne
vandrede paa Jorden. Grundtv. Udv.I.142.
Skrivefrihedens gyldne Alder.smsti5. MO.
gyldne dage, gylden tid, gyldne
tider, (jf. gylden alder^ d.s.s. Guldalder
(i forb. gyldne tider ell. dage nu næsten
kun i bet.: behagelig, god, lykkelig tid). *Med
hende du henleve gyldne Dage

|
(i)

alle Glæders Favn. Rahb.PoetF.II.27. hele
det Partie, der rynkede Næse ad Oeh.s

pheterne aiUunger.Horreb.II.389. Grundtv.
30 Udv.1.268. de meene at have sagt et gyl-

dent Ord, naar de med en naragtig Mine
kan komme til at drive Spot med en gam-
mel Mands Kierlighed. Skuesp. VIII. 376.
disse forstandige, næsten vise, ja gyldne
Ord: . . „Jeg spiser, naar jeg er sulten."
Brandes.II.500. Jeg skal nu give Dem en
gylden Regel . .: Se dér hen, hvor De vil

hen (o: naar De cykler) , men ikke dér
hen, hvor De ikke vil hen. Cyclehb.7. Den

40 gyldne Regel for Drikkepenge er 10 pCt.
PoU^IM24.5.sp.l. jf. gyldne løfter: hvis
han kunde mene at ville lokke hende ved
sine gyldne Ord og favre Manerer. Winth.
VIII.57. den gyldne regel ogs. (nu
næppe br.): reguladetri. Sylvius.Geom.l3.
gyldne løfter, store løfter (som ikke ind-

fries; jf. love guld og grønne skove u. I.

Guld 1.3j. netop saadan — gyldne Løfter
og intet Guld — kan let blive Ministeriets

50 Nutid i Modsætning til dets Fortid som
Opposition. EBrand. (PoWU1920. 7. sp. 6).

D&H. den gyldne middelvej ell. (nu
1. br.) midaelmaadighed (Wadsk.61.
Brandes.XIIL335) (efter lat. aurea medio-
critas (Horats); sml. fr. le juste milieu)
det at afholde sig fra yderligheder ell. over-

drivelse; det at foretrække en mellemting ml.

to yderligheder som det bedste (da „sand-
heden ligger i midten"), den gyldne Middel-

60 vei mellem Frihed og Traeldom. Grundtv.
Udv.VIlI.289. Arlaud.79. gyldent mo-
dervand {ænyd. d. s. (Beynons Barmhier-
tige Samaritan, (overs. 1677). 48)) folkeligt

navn paa en slags „modervand" (mikstur
mod modersyge, hysteri). FolkLægem.1.28.

jf: Gyldenmorvand og Perlekanel. Cif.
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ca.l760.(Bohé. RoskildeJomfruUoster.(1899).
29). det gyldne snit, (mat. ell. æstet.)

et liniestykkes deling i to dele, af hvilke den
største er mellemproportional ml. hele linien

og den mindste del. Wanscher.(Tilsk.l921.L
264). Sal.''X.467. spec. (bogtr.): Det „gyldne
snit" gaar ud paa, at naar man deler en
given formatbredde i fem lige store dele,
saa vil otte af disse enkelte dele give en
passende kolumnehøjde, ^^eimar.^i 05. gyl-
den ungdom, se bet. 1 slutn.

|| (jf. Guld
sp.331^*; nu næppe br., sml. dog MDL.184)
i tiltale til en person, man sætter særlig pris
paa. Herlig, herlig, min gyldne Hr. Rit-
mester, at De er lykkelig ankommen.
Skuesp.VJII.5. Kom min gyldene Pige!
Jeg har altid elsket Dig som mit eget
Baml smst.VlI.238.
Gry Iden-, i ssgr. 1) (sj.) til I. Gylden;

se I. Gyldenstykke. 2) (især CP (jf. dog
-lak 2) ell. fagl.) til II. gylden (1-2); som
eks. paa mere tilfældige (især poet.) ssgr.,

der er forbigaaet ndf., kan nævnes: 1. (til

II. gylden 1^ ssgr., der betegner noget, der
er lavet af guld (jf. Guld- i ssgr.)'. *Med
Gyldenkrone . . | Drotten for Helte

|
Lytted

til Sangen. Oehl.NG.195. *(skjalden) sætter
sin Harpe mod Jord . .

|
griber den snoede

Gyldenstreng. Brachm.VS.lO. *Hingst med
Gyldensko. Recke.BD.106. *Gyldenh] elmen
tynger paa min Isse. HGreensteen. Udv.Digte.
(1898).101. 2. (til II. gylden 1 og 2.i) ssgr.,

hvor 1. led angiver et udseende, en farve som
guld. *Et gyldenlokket Haar ham ned om
Skuldrenfalder. Oehl.XXIV.354. *Da skulde
blank i Gyldenbrand (o: guldglans) \ En
Rosenkrands, en Perlerand

|
Om eders

Lok sigføie. Winth.1.36. *Gyldenbuen (o:

regnbuen) i Skyen staaer. Bredahl.II.66.
*jeg henter dig Rav saa gyldenklar. Lemb.
1).39. slanke, gyldenlødede unge Piger.
Jørg.A.93. endvidere en del (1. br.) farve-
betegnelser (jf. gylden-gul, -rød^ som gyl-
den-blond, -brun, -grøn, -hvid, -lys, -sort.

-aar, et. [II.2.2] {glda. gyllænaar, jf. glda.
gyllins aar (Jos.6.4(GldaBib.)); højtid., l.br.)

herligt, lykkeligt aar; aar, i hvilket mindet
om en begivenhed højtideligholdes, fejres;
jubelaar; i flt.: d.s.s. Guldalder (jf. gyl-
dent aar, gylden tid osv. u. II. gylden 2.2).

Gyldenaaret (o: titel paa et digt i anl. af
Fr. Vis fødselsdag, 50 aar efter at han
traadte i spidsen for regeringen). Grundtv.
FS.VI.l. *Blomstre som en Rosen- Gaard

|

Ska:l de øde Vange,
| Blomstre i et Gyl-

den-Aar,
|
Under Fugle-Sange. sa.SS'.J.^P^.

(jeg) øiner en Fremtid for Danmark, der
i Sandhed kan kaldes mageløs. Naar det
blot maatte forundes mig selv at blive
samtidig med dette Gyldenaar. Kierk.IMO.
Aarene 1830—48, Borgerskabets Gylden-
aar i Mellemeuropa. Brandes.II.190. Hvert
Folk har sine Frasagn om en svunden Tids
Guldalder og Gyldenaar. Bobé.R.150. \\ her-
til: Qyldenaars-dagy jubilæumsdag. (Grundt-
vigs) Gyldenaarsdag. RJHolm.Danm.Hist.

II.(1884).lll. D&B. -aare, en. 1) [II.l]

(sj.) d.s.s. Guldaare. Grundtv.PS.IV.3. 2)
{ænyd. gyldenadre (Kalk. IV. 936-7); nu
næppe br.) d. s. s. den gyldne aare 2 (se u.

II. gylden 2.2). Moth.G316. den alt for
ofte mere fortredelige end gavnlige gyl-
den Aare. Tode.SU.49. Mange troe, det
er en Lykke at faae Gyldenaaren, men
det er en elendig Lykke. Apot.(1791).285.

10 Takker eller blinde Gyldenaarer. Tode.
ST.I.2. den blinde Gyldenaare. ^i?o^.Ci79n.
288. t -akvavit, en. [H.l] d. s. s. -vand.
Funke.(1801). 11.623. VSO. -alder, en.
(nu næppe br.) d. s. s. Guldalder (jf. den
gyldne alder, tid osv. u. II. gylden 2.2 samt
Gyldenaar;. Ing.Levnet.1.86. MG. -blad,
et. [II.l] (nu I br.) navn paa en billig tobak.
en Kardus Gyldenblad og en Rulle* Skraa-
t9bak. Pont.F.1.228. -blank, adj. [II.l, 2.i]

20 (især poet.) blank, skinnende som guld. *Nu
blæste den Jæger i gyldenblanke Luur.
Oehl.HE.140. Hauch.SD.II.236. jeg (saa)
St. Hansdagens Morgensol stige op af Ha-
vet, gyldenblank og rød. Bergs.BR. 148
-dag:, en. [II.l] (foræld.) d. s. s. II. -stykke.
Slottets Yægge vare behængte med Silke
og Fløiel, med „Silfverdug" og Gylden-
dug. fi'CAn(?./X285. seks Forklæder af

Gyldendug og Fløjl. TroelsL.IV.80. billedl

:

30 *Margariten, lad den staa,
| og den lille

Kornblomst blaa,
|
som Gyldendugen (o:

kornmarken) fryndserl Rich.(Danmark.1887

.

70).
II
gen. brugt som adj. (ell. 1. led af ssgr.).

*Gyldendugs TvQiQ.Ing.VSt.79. -galans,
en. [II.l, 2.1] (jf. Guldglans 1). »Hovedet
har Gylden- Glands,

|
Haaret staaer som

Urte-Krands. Brors.237. Drachm.DM.107.
hans Maal (havde) ikke længer . . nogen
eventyrlig dragende Gyldenglans over sig.

ipPont.LP.VIII.23. -j^rnnd, en. [II.l] (jf.
Guldgrund 1 ; sj.). *Hvert snørklet Sving i

disse Arabesker,
|
Der leged hist paa

Loftets Gyldengrund. Recke.LD.132. -g^nl,
adj. [II.l] guldgul. *Hvedens gyldengule
Top

I

For Leens hvasse Hug var veget.
Winth.X.209. *Hun, med en Krands om
Lokken gy\åen-gviul.PalM.IV.239. *Engen
er nu gyldengul | af tunge Kabbelejer.
Aakj.SV.11.70. -hue, en. [ILl] (sj.)gylden-

50 stykkes hue (jf. Guld-hue, -nakke^. D&H.
-kjole, en. [II.l] (sj.) guldbroderet ell. -vævet
kjole. *Kong Frode sidder i Gyldenkiol.
Oehl.HF.83. -kiever, en. (ogs. -kiever;.

[II.2.1] Sf (nu 1. br.) blaa anemone, Anemone
Hepatica L. (jf. Adelkløver). D&H. -kie-
ver: Moth.G316. JTusch.l7. MO. f -krud,
en. [IL2.1] S( tusindgylden, Erythræa L.
OeconH.(1784).IL287. -lak, en, (i bet. 1

ogs.) et. [II.l, 2.1] flt. (i bet. 2) -ker ell. d.s.

60 (BT.'y4l924.3.sp.l). 1) (sj.) guldglinsende
lak (jf. Guld-fernis, -lak;. Udenfor Frank-
rig var det . . almindeligt at anvende Gyl-
denlak (paa paneler) i Stedet for Bladguld.
FrPoulsen.MH.II.24. 2) (jf. ty. goldlack;
navnet p. gr. af blomsternes lakglinsende,

gule ell. røde farve) % prydplante af de

VU. Rentr7kt 9/13 1924
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korsblomstrede, Cheiranthus L. (især C. Cheiri

L., almindelig gyldenlak;. Moth.G316.
JTmch.56. *Eaers (o: blomsternes) Elsker
havde intet Guld . . | Gyldne Gyldenlak 1

vær du da Gxi\dL.0ehl.L.I.232. de vilde
Gyldenlakker. BCAnd. 1. 30. Warm. Frøpl.

340. Feilb. -læder, et. [II.l] (fagl) læ-

der med paatrykte mønstre, ornamenter i

guld' og sølvfarver, anvendt til tapet, stole-

betræk osv. (jf. Guldlæder;. OpfB.'VL545.
SaVX.459. gen. brugt som adj. (ell. 1. led i

ssgr.): den stive, Gyldenlæders Lænestol.
Bergs.S.12. Gyldenlærs Polster. FrPoulsen.
MH.I.86. Gyld enlæderstapet. Kaper, -mor,
subst. [II.l] (sj.) d. s. s. Guldmor, *Da i

bræmmet Gyldenmor | Kongen saa at tale

hørtes. Oehl.L.1.108. -mor-Tand, et. se

u. II. gylden 2.2. -plaster, et. [II.2.2]

(ænyd. d. s.; jf. forgyldt plaster (u. for-

gylde 2.i;; nu kun dial.) omslag, lavet af
menneskets ekskrementer.Moth.G316. Kværnd.
-regn, en. flt. (i bet. 2) d.s. 1) (sj ) guld-
taarer. *Solskin de (o: skjaldene) og Gyl-
denregn

I
Kun hendes (o: Frejas) Smil og

Taarer kalde. Grundtv.PS. Y.474. smst.VII.9.
2) (nu kun poet; 1. br.) ^ d. s. s. Guldregn
2. JHSmidth.Haver.93.187.281. *Hvor smukt
nu Maanen skinner

| Paa denne Gylden-
regn. Sgt&.Poe^.JX^i. *mellem Skræntens
Graner staar en Gyldenregn

|
luende som

Sol i Sorg. Stuck.SD.160. -ring, en. [II.l]

(poet, sj.) d.s. s. Guldring 1.2. *Gylden-
ring blev lovet hen for Tab af Fingerbøl.
Aakj.RS.23. -ris, en. [II.2.i] ^ slægt af
de kurvblomstrede (astersgruppen), Solidago
L. (især om S. Virgaurea L., almindelig
gyldenris;. HZetlitz. Huus- ogBonde-Raad.
(1789).72. JTusch.230. Lange. Flora. 353.
-ris-sommerfagl ell. -ris-STærmer,
en. (zool.) dagsommerfugl med gyldenfarvede
vinger, Chrysophanus virgaureæ L. Frem.
DN.679. BøvP.1.448. -rod, adj. [II.l, 2.i]

(jf- -gui;. gyldenrøde Aftenskyer. Bergs.
S.31. Bødt.186. E Kornerup. Hede Zoner.
(1909).45. -sol, en. [IL2.i] (poet.) om solen

ell. dens skin. *Dets (o: Kristi riges) Glands
opstaaer . .

|
Som Gylden- Soel af Vove.

Grundtv.SS.II.400. Drachm.VI.310. Aakj.
EÆ.27. -spore, en. [II.l] (sj.) d. s. s.

Guldspore (jf. gylden spore;. Ing.DD.Y.
14. I. -stykke, et. (sj.) d. s. s. I. Gyl-
den, et 2V2 Gyldenstykke i Sølv. ITe/^e
Kaarsb.EM.89. II. -stykke, et. (nu sj.

•styk. Clitau.PT.32. især i gen. brugt som
adj. ell. 1. led af ssgr.: Thiele.L123. Jørg.
JF.I.135). (ænyd. d.s., glda. gyllænæsthøckæ
(Rimkr.); jf. gyldent stykke u. II. gylden
1 samt Guldstykke 3; fagl, især foræld.)
(silke)stof, helt gennemvævet med ægte guld-
eU. sølvtraade ell. -baand (jf. Guldstof;. *Een
udi Purpur sig og Gylden stycke svøbe.
Eolb.SatI.B4v. »Gaae hver Dag pyntet,
som en Brud,

| Med Perler og med Gyl-
denstykke. PAHeib.Sk.III.359. Winth.IV.
23. TroelsL.iy.ll5. (nu I br.) m. art eU. i

flt: hendes klæder ere af gylden-stykker

(1871: Gyldenstykke;. Ps.45.14(Chr.VI).
*en Throne, som var af

| Det grønne Gyl-
denstycke

|
Opsat. Sort.PSkan.4. de smukke

blommede Mønstre i Gyldenstykket.Iføym.
AD.964.sp.2.

II
^en. gyldenstykkes brugt

som adj. ell. 1. led af ssgr. en Gyldenstyckes
Slaap-Rok. Eolb.Jep.lI.l. »gyldenstykkes
Trøie. Ing.VSt45. (sj.:) *En Fløyls Fantast,
et Silke Drog,

|
En Gyldenstykkes Skøge.

10 Reenb. II. 46. gyldenstykkes hue (jf.
Gyldenhue;. Eolb.Paars.273. Bagges.1.75.
Pont.FL.93.

\\
(nu næppe br.) billedl., om

noget meget kostbart, værdifuldt. *Giv Him-
mel-Sands . .

I
Ved Troens Gylden-Stykke,

|

Giv mig til en Brude-Krands
| Dine Vun-

ders Smykke. Brors.87. *Ey pialtede Van-
lykke, I Ey Lykkens Gylden-Stykke

|
Giør

den (o: dyden) iovB.nåeY\\g.Stub.63. -sup-
pe, en. [II.2.2] {ænyd. d.s. (AnnaWeckerin.

20 Kogebog.(overs.l648).179) ; foræld.) en slags

suppe kogt paa brød, æg, vin, sukker og kryd-
derier. JPJac.I.20. -tal, et. {ænyd. d.s.;

efter mlat. numerus aureus; jf. det gyldne
tal u. II. gylden 1 ;

grunden til benævnelsen
usikker; især astr.) det tal, der angiver et

aars plads (nummer) i den W-aarige maane-*
cirkel, efter hvis forløb maanefaserne igen
indtræfferpaa samme datum; maanetal. LTid.
1728.582. Gyldentallet . . er eet Aar i

30 Maanecyclen eller Gyldentallet er 1, naar
Nymaane indtræffer den 1ste Januar. Ear-
boe.MarO. MO. SaVX.467.

\\
(nu næppe

br.) om hele den 19-aarige periode. Moth.
G316. VSO.

II
(sj.) overf. *Otti Aar et Gyl-

dental,
I

Kæmpers Levealder. Grundtv.PS.
Y1.170. -Tand, et. [ILl] Y likør (opr.

fremstillet i Danzig), bestaaende af et alko-

holisk destillat, tilsat lidt bladguld (jf. -akva-
vit samt Guldvand;. 12 Skilling i Gyl-

40 denvand, som er brugt i Dag til Caffeen.
Eolb.Bars.1.7. sa. GW.(1724).6sc. Eeib.
Poet.YII.395. Danziger Gyldenvand. MO.
JPJac.1.28. YareL.^296.

\\
(sj.) om vin (af

gylden farve). *Af Jordens fulde Bryster
strømmer

| Jo Vinens blanke Gyldenvand.
Winth.II.211. -Tinget, adj. [II.l, 2.i]

(især zool.). Aphrodite og hendes gylden-
vingede Søn Eros. Gold8chm.IY.171. Den
gyldenvingede Spætte (Colaptes aureus)

50 (jf. Guldspætte;. BøvP.III.275.
gyldig, adj. ['gyldi, som sidste led i

ssgr.: -|gyl(')di] adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en

(YSO.). {ænyd. d. s.; efter ty. giiltig, afl. af
giilte, gæld, rente, til gelten (se I. gælde;;

jf. gildf
II
om lige gyldig se lige(gyldig))

1) (jf. I. gælde 3; som gælder noget (i

forfiold til noget andet), er noget værd. I.1)

(nu næppe br.) som er af en vis relativ
værdi, nyder en vis anerkendelse; som

60 gælder i en visgrad; værdifuld; aner
kendt den yppige

"
en falsk Glands af en glimrende Skum i

-.endt den yppige Verden (prunker) med

Stæden for en gyldig Metall. -SoW.Tr.Pi.

dend smaa Myndt her udi Rigerne vare
bedre og gyldigere end deres (0: hanse-

stædernes). Slange. ChrlV. 412. i hvor vel
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(denne japanske religion) er den ældste,
er den dog alligevel ikke den gyldigste.
LTid.1732.59. 1.2) (kern.) om grundstof:
som har en vis „gyldighed" (valens) over for
andre grundstoffer (især brint); som for
hvert atom formaar at forbinde sig med ell.

erstatte et vist antal atomer brint; i ssgr. som
en-, to-, tregyldig osv., der betegner, at

eet atom afgrundstoffet forbinder sig med ell.

erstatter eet, to, tre (osv.) brintatomer (grund-
stoffet er mono-, di-, trivalent osv.). Sal.

XVIII.6. (kulstof) er, hvad man kalder
firegyldigt, — det ligesom udstrækker fire

Hænder og griber med dem andre Stof-

atomer og holder dem fast, og til dem
kan igen andre knyttes. NatTid.'^^/i 1924.
Aft.l.sp.3.

2) (jf I. gælde 4; især tXi) som maa
anerkendes, antages, godkendes som
rigtig, værende i kraft osv. (jf. almen-,
fuldgyldig^. 2.1) (jf. gælde 4.i; m. overgang
til bet. 2.2} som maa anerkendes osv. if.

vedtægt, administrativ bestemmelse
olgn.; som gælder {^.1). || om mønt ell. (nu
næppe br.) vare olgn.: som har den værdi,
den udgives for; ogs.: gangbar; gængs.
Moth.GlOS. Godt og gyldigt Kiøbmands-
fods. VSO. en gyldig Pengeseddel, Mønt.
)&II. gyldig og g ængs, se gængs 1. gyl-
dig og gæv, se II. gæv 1. || om andre ting:

som besidder en vis vedtagen værdi
ell.giver visse rettigheder. For (Grundt-
vig) er Trosbekendelsen i Orden . . det

fyldige Frimærke til Himlen . . er tilstede.

VoelsL.BS.IL61. billetten var ikke gyldig
i

dette adgangskort er gyldigt indtil Vi 1925 >

II
om regel olgn.: som staar ved magt ; aner-

kendt; almengyldig, det er . . nødvendigt,
at han deducerer hvad han befaler, af

almindelig gyldige Rets Princip er. J5t>c/<;-

ner.Tr.l43. || om resultat i kamp, spil osv.

der blev ganske vist lavet maal (o: i fod-
boldkampen), men det var ikke gyldigt

j

2.2) (jf. gælde 4.2; m. overgang til bet. 2.1j
som p. gr. af sin beskaffenhed ell. p. gr.

af forholdene (godvilligt ell. modstræbende)
maa anerkendes, godkendes, tages for
gode varer; som gælder (4.2). (især som

fræd.). samme Testamenter ere blevne
iendte gy\åige.Holb.Ep.V.168. Domme-

ren erklærede denne Arrestforretning for
gyldig. YSO. Til et gyldigt Valg udfor-
dres meer end Halvdelen af de afgivne
Stemmer. Grundl.(1849).§41. (Luthers ka-
tekismus) vil stedse gøre nytte i deres
hånd, som skal gøre Lutherdommen gyl-
dig for andre. EdvLehm. Om bibelen. (1906).
27. jf. bet. 3.2: Intet gyldigt Kontrafej af

(Columbus) er OYerleveret. JVJens.C.14.
\\

om udtalelse, paastand olgn. Hans vidne
agtes ei for gyldig. Moth.GlOS. Hvad en
Mand tilstaar udi Frygt og Forskreckelse,
saadan Tilstaaelse kand icke være gyldig.
Holb.JepJV.6. Løgn er gyldig, til Sand-
hed kommer for Dagen. VSO. Denne Und-
skyldning kan jeg ikke tage for gyldig.

MO.
II
om grund: (som maa anerkendes som)

tilstrækkelig
; fyldestgørende. jnsLn(søg-

te) efter gyldige Aarsager, som kunde an-
føres til saadant Skilsmisse. Holb.Heltind.
11.309. (hesten) gik bag over med mig,
jeg havde gyldig Grund til at vende om.
Heib.Poet.V11.43. Gyldige (tilstrækkelige)
Beviser. MO. Han havde desværre gyldig
Grund til at afsky denne Forfatter. Bran-

10 des.Y11.131.

3) (jf. I. gælde 5^ som er (ell. anses for
at være) af en vis betydning, vigtig-
hed, anseelse olgn. 3.1) (nu sj.) om per-
son, i forb. som agte, kende, tage en
(for) gyldig, finde, at en tilfredsstiller de
krav, man stiller, er tilstrækkelig dygtig, god
nok osv., saa at han kan anerkendes som
ven, kammerat, ligestillet, jeg (holder) snart
ingen Prøve-Steen probater til at kiende

20 (min ven) gyldig paa, end ved Lystighed
og subtilig SkiemptHørn.Moral.L35. *Man
gyldig agtes ey, men holdes i Vanære,

|

Med mindre at til Drik man kand en Me-
ster være. ReynikeFosz.(1747).191. Jeg(o:
en røver) var ret forlegen, for at udrette
noget, hvorved jeg kunde blive kjendt
for gyldig af mine tappre Med-Brødre.
Ew.(1914)jy.37. Det var første Gang her
i Staden, man uden videre tog ham gyl-

30 dig, regnede ham blandt éns egne ved
første Øjesyn. AndNx.PE. 11.78.

||
(dial.)

som opfylder de krav, man stiller m. h. t.

arbejdsydelse olgn.; dygtig, en gyldig Karl,
Fige. L€vin.(G.). 3.2) (dial.) om ting: til-

fredsstillende; god. gyldig Sæd, en
gyldig Hest. Junge.382. Levin.(G.).

t Oyldig-findende, et. [2.2] det at

anerkende, godkende noget (som gyldigt).

hvadsomhelst udi den, imellem Liitzow

4p og de Svenske og Franske Ministrer gior-
te, og til Kæyserens Gyldig-findende be-
sluttede (o: afsluttede) Forhandling inde-
holdtes . . det vilde nu Kæyseren ingen-
lunde ssimtykke.Slange.ChrIV.1105. -hed,
en. (især CP^ \) til gyldig 1. l.l) (nu næppe
br.) til gyldig l.i (jf. ogs. gyldig 3.2;! ; ogs.

i videre anv., om en tings tilfredsstillende

kvalitet: godhed (i). *Det godis sauning
giør, at vi detz eye priiser,

|
Hvis gyl-

50 dighed vi først, naar det er borte, veed.
Sort.(DSt.l909.35). alle studeringer ere
ikke af lige Gyldighed, thi nogle ere
nyttige , andre alleene Ziirlige. Holb.NF.
Fort.8. Dette Ægyptiske Papiir . . blev kal-

det med adskillige Navne, ligesom det
fandtis got og ringere til af Gyldighed.
LTid.1730.475. 1.2) (kern.) til gyldig I.2:

valens. Grundstofferne kunne opstilles i

Grupper efter deres Gylåighed.Sal.XVlII.
60 6. Aluminium (har) Gyldigheden 3. smst. 2)

til gyldig 2. 2.1) til gyldig 2.i. Varernes,
Pengenes Gyldighed. VSO. Regelen (har
kun) en ringe og meget betinget Gyldig-
hed, ievin. 6rr.J.5 7. han tvivlede om bil-

lettens gyldighed i 2.2) til gyldig 2.2. hen-
des Forældres Samtykke . . udfodres til
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saadant Løftes Gyldighed. Holb.Pern.II.4.

Fordringer, om hvilke det maa ansees for

utvivlsomt, at det nyere Drama . . vil give
dem Gy\dighed.Heib.Pros.IIL390. Ethvert
af Thingene afgjør selv Gyldigheden af

sine Medlemmers Valg. Grundl.(1849).§58.
Han sagde det vel ikke; men det, der
ikke siges, har Gyldighed (Brandes.E.127:
existerer^ ligetuldt Bt-andes.IV.92. Ham-
lets berømte Ord, at der gives mere mel-
lem Himmel og Jord, end de stakkels
Filosofer drømmer om, beholder en evig
Gyldighed. Pow^. 5^. Jf 74. f -kende, v.

[2.2] indrømmej anerkende gyldigheden (2.2)

af noget; godkende. Slange.ChrIV.169.
gyi«"

gylden; sml. gulne; højtid., især poet.) 1)

:yidne, v. ['gylna] -ede. {afl. af II.

trans, (især om solen): give en farve, et

skær som guld; forgylde (2.i); i pass.:

antage en farve som guld; blive gyl-
den. *Skyen rødmer . . |

Lunden gyldnes.
Bredahl.yi.23. *Som han (o: solen) i Høst
. .

I
gyldner en Bronceskov | til Minde

om den, han har gwh^et. RicJi.I.132. et

Krus af blonde Nakkehaar, som Solen
gyldner. Baud.0I.299. Hvad er det ikke
for en Herlighed at . . se en Fos Snestøv,
gyldnet af Solen, langsomt drysse ned
mellem Stammerne I sa.JB.118. *Dagen
gryr og gyldnes

|
i den blege Himmelsø.

KnudFouls.U.152. billedl: *Kimer, I Klok-
ker . .

I
kimer om Guldet fra Himlen, der

gyldned hans Aften. IIostr.SD.II.2. Mads
I^iels.DG.59. 2) intr.: blive gylden; gyld-
nes, (hun saa sin) Hud gyldne under Ind-
flydelse af det Korinthiske Tryllemiddel.
Gjel.En arkadiskLegende.(1887).68. *Nu (o

:

om morgenen) gyldner,
|
nu blusser Luf-

tens B,ødme.Rørd.GD.228. Brystet åndede,
så det gyldnede i dets Kløft. Kidde.,!.144.

I. Gylp, en. [gyVb] (f Gyl. Gyel, Buxe-
fliig. vAph. (1759,1764). jf Buxe-Gyyl
eller Split. sa.(1759).64. Buxegyl.sa.(1764).
98). ftt. -er (MR.1816.153). (ligesom sv. julp
laant fra nt. gulp, giilp, hall. gulp; oprin-
delse uvis) 1) (Jf.: „I Begyndelsen af Aar-
hundredet var Ordet, tilligemed Tingen,

Eaa Veie til at gaae af Brug (sml. „For-
en brugde Mandfolk Gylp paa deres

Buxer, men nu Klap eller Smække." V^fO.;,

men er nu igjen alm. over hele Landet
hos dets Befolkning." ievm.; nu næppe br.)

stykke tøj (smal klap) med to knaphuller
foroven i vandret linie, som skjuler a åb-
ningen, splitten foran paa (mandfolke-)
bukser. VSO. MDL.186. 2) (skræd.) mel-
lemrum ml. en række usynlige, indven-
digeknaphuller og detdækkende stykke
af tøjet paa en frakke, et kjoleliv, foran
paa et par bukser olgn. ell. (især) om selve
den forlorne tøjstrimmel, hvori knap-
hullerne sidder, (den forsvundne urkæde
faldt) ud af Kjolelivets Gylp. DagbUVs
1901.1.8p.5. en lille Hund (var) anbragt
foran i Gylpen paa hendes Brystkniplin-
ger. OBung.SS.107. Regnfrakke . . 4 å 5

Knapper foran hvoraf kun den øverste
knappes igennem, de øvrige med Gylp.
PolitiE.KosterbVy5l922.1.sp.l.Feilb.IV.193.

II. Oylp, et ell. (dial.) en (Moth.G318.
OrdbS.(bornh.)). [gyl'fe] (nu kun dial. Gulp.
Moth.G318. VSO. MO. Feilb.(u. gylp)), ftt.

d.s. (jf. eng. nt. holl. gulp, slurk; af gylpe)
O (i^^ gylpe 1; 1. br.) klukkende ell. skvul-
pende lyd: kluk, skvulp olgn. *Nu reg-

10 ner det . .
|
mod Taget tykke Straaler

dale —
I
i Renden de med Gylp sig tøm-

me. ^aJ5erw<sew.X)i5'<e.('i9i7^.i5. Ved ordet
„græd" gav det et lydigt gylp dybt nede
i Holger, og graaden begyndte at pøse
ud af ham. AnkerLars. VS.284. Feilb.

\\
(nu

ikke i rigsspr.) ræb (en), hikken olgn.
Moth.G318. 2) (til gylpe 2) gylpende mu-
skelbevægelse; enkelt opstød; ogs. gyl-
pende lyd ell. (konkr.) om det opkastede;

20 spee. (zool.) om de ufordøjelige dele af byt-

tet (haar, fjer, knogler olgn.), som rovfugle
gylper op. Han gav kun et Gulp af sig,

saa var hans Søsyge forblVSO. en dansk
Skovrider . . har opsamlet (den store horn-
ugles) Gylp og undersøgt Indholdet. Frem.
DN.396. 3) (til gylpe 3; nu ikke i rigsspr.)

krage- ell. ravneskrig. Moth.G319.
gylpe, V. ['gyl6a] (nu kun dial. gølpe.

Wadsk.144. Skuesp.X.237. jf. Esp.119. gulpe
30 (golpe). Moth.G318. Riber.11.86. VSO. MO.

Kværnd. Feilb. jf. Esp.119). -ede. vbs. -ning
(LandbO.IIL231), jf II. Gylp. (ænyd. gyl-
pe, gulpe, SV. dial. golpa, eng. gulp, fris.

holl. gulpen; sideform til kulpe; lydord;
sml. galpe)

1) (nu kun dial.) frembringe en skvul-
pende ell. klukkende lyd, fx. i halsen,

naar man drikker ell. kaster op (jf. bet. 2.2^,

i livet paa heste, der løber osv. (hestene)

40 travede, mens Tarmene gylpede i Livet
paa dem for hvert dundrende Skridt, de
tog. JakKnu.S.lOO. Regnvandet i Træ-
skoen havde gulpet mellem Tæerne.Aakj.
VB.142. det var . . ligesom laa der store
Klumper der inde (o: i hans hals) og gyl-
pede. EErichs.TM. 75. Feilb.

II
ogs.: have

opstød; ræbe; hikke; hoste, gulpe (ell.)

gylpe. Moth.G318. *Saa maa jeg dog den-
ne Gang,

I

Før min Musa Maalet taber,
|

so Som alt gisper, gulper, gaber, | Tegne
denne Svane-Sang. Wadsk.l3. Esp.119.

||

hertil f gulp(e)-græde, græde krampagtigt;
hulke. Moth.G318. Rose.Ovid.I.58.151.

2) støde mad, drikke olgn. op ell. ned
gennem halsen ved en muskelbevægelse,

hvorved der ofte frembringes en skvulpende
ell. klukkende lyd. 2.1) synke, sluge noget

paa den angivne maade. gulpe (ell.) gylpe.
Moth.G318. nu kun (dial.) m. h. t. en drik,

60 en slurk (der klukker i halsen): Esp. 119.

Feilb. samt (landbr.) om krybbebidere : ned-
svælge større ell. mindre mængde luft un-
der frembringelse af en gurglende lyd. mange
Krybbebidere . . gylper (ikke) paa frem-
mede Stalde. Xand60.iII.55i. || hertil: Qyl-

pe-rem, rem, der spændes fast omkring hal-
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sen paa kryhbebidere for at hindre dem i

at foretage den til gylpningen nødvendige
muskelbevægelse. MilTeknO. LandbO.111.231.
2Ji) foretage en muskelbevægelse, hvor-
ved den sunkne føde osv. under en skvul-
pende lyd stødes (ell. søges stødt) op i

munden; (være ved at, begynde at) kaste
op. Moth.G318. Man (vil) see Skjelmen
med hjertebrækkende Miner gylpe i Pø-
sen. Blich.(1920).X.?6. Jeg kom til at gul-
pe, da jeg saa det.Evæmd. jf: Frøerne
vare trætte . . og gylpede efter Veiret.
Kofoed-Hansen. KA.l1.145. i rigsspr. kun
alm.(om dyr) i forb. gylpe op ell. (nu 1.

br.) ud (Gjel.M.271), af sig (Moth.G318.
VSO. PMøll.ES.1.351). Moth.G318. (stor-

kene) gulpe pæne smaa Frøer og Snoge-
unger op. HCAnd.111.5. Alle Myrerne
gylpede op af deres Kro, hvad de havde
fundet. CEw.Æ.VI.51. (ugler) sluger (pind-
svinet) med Hud og Pigge og gylper si-

den disse ufordøjelige Dele op. BMøll.Dy
L.I.41.

II
billedl. *(kanoner) Der gulper

saa, naar de begynder at gaa, | At Luf-
ten og Skyerne røris. Sort.HS.H2^ (jf.
bet. 3;. efterdi Æren sidder Dem paa
tværs i Halsen, saa gølp og herud med
den.Skuesp.X.237. *(den politik) Man faaer
hos Værtshuusholdere med Øllet

| For
Ingenting i Halsen skyllet

| Og ved Dis-
courser gylper op igjen. Hrz. D. 111. 30.

Nogle af dem (o: kildevæld i Spanien) gyl-
per varmt Vand op. AndNx.SD.160. det
stedlige Klaver . . vræler og gylper og
hikker, bare man ser paa Tangenterne.
AGnudtzm.(MH.IL48).

3) (nu kun dial.) om krager og ravne:
skrige, idet de samtidig hæver og sænker
hovedet og slaar med vingerne (jf. bet. 2).

gulpe (ell.) gylpe. Moth.G319. ''^den kuk-
kende Gøg

I
Og . . den gølpende Krage.

Wadsk.144. SvGrundtv.FÆ.11.218. Han
var bange for, at (kragerne) skulde give
sig til at „gulpe" (gollpe) og derved spaa
ilde. FrGrundtv.LK.157.

||
(poet., sj.) m. obj.

*(kragerne) gølpede gientagne hæse Skrig.
TBruun.Yll.273. *I, som gylpe de visse
Ulykker

|
. . I fra Helvede udsendte Rav-

ne 1 Siorm.Br.28.
Gylt(e), en. {mVd, "gyl^a] p. gylte

(LandmB. 11.328. DagNyh.^^'h 1916.7.sp.2)
ell. gyMtr ['gyldar] (Saaby''), (cent/d!, gylt(e),

SV. (dial.) gylta, no. gylt(é), oldn. gyltr, gyl-
ta; besl. m. Galt || tosfavelsesformen forekom-
mer (som sideform) i bet. 1 (D&H. Saaby

J

Esp.102 (giylta). jf. Feilb. Rietz.l82(skaansk
gylt* gylta^^ samt i bet. 3) 1) (landbr. ell.

dial.) ung so, der skal have, ell. lige har
fa aet, grise for første gang. Moth.G
327. Junge.382. Lise er nitten Somre gam-
mel, stor og trind og lyserød i Kødet som
en tremaaneders Gylt. Wied.TS.50. Landb
O.II.460. SjællBond.84. Thorsen.141. Esp,
102. Feilb. jf. Rietz.182 (skaansk). 2) gil-
det gris. 2.1) (dial.) (ung) gildet sogris.
VSO. MDL.185. Rietz.i82 (skaansk). 2.2)

(nu næppe br.; jf. dog Gylt(e)gris 2) gil-
det ornegris; galtgris (2). VSO. 3) {vist-

nok laant fra no.) ^ betegnelse for forsk,

fisk af læbe fiskenes familie, hvis snude
ligner en svinetryne (jf.l. Galt 3.2 samt Berg-,
Junker-, Kam-, Savgylt(e)^; spec. om slæg-

ten Labrus. BrUnnich.ZoologiæFundamenta,
(1771).137. Krøyer.1.475. Sal.XlI.46. Den
smaamundede Gylte (Centrolabrus exole-

io tus). SaUXVl.211. Feilb. Oylt(e)-g:ri8,
en. (dial). 1) d. s. s. Gylt(e) 1. Moth.G327.

Thorsen.141. 2) d. s. s. Gylt(e) 2.2. Feilb.

Oyl-vis, en. se Gulvisse.
Oymf ell. Gimf, en. [gøm'f, gem'f]

flt. (sj.) -er. {fra ty. gimpf (nt. gimp ej, laant

fra eng. gimp, se Gimp; skræd.) tynd, med
silke overspunden snor, der lægges langs
kanten af knaphuller, og hvorover der
sys. Lundb. OrdbS.

20 Gyninahop, subst. [gymna'h(o&] (spøg.,

især soldat.) gymnastik. Det er Motion
og Gymnahop for din tykke Krop, og du
skal se, din Fordøjelse bliver glimrende
efter denne Stroppetur. TomKrist.LA.282.
hertil: Gymnahopskolen ell. Gymna-
hop-, -stik- og -fægteskolen, om hæ-
rens gymnastikskole. KLars.Soldatspr.l4.

Crymnasi, et. se Gymnasium. Gryin-
nasiast, en. [gymnasi'asd] flt. -er. {ty. d.s.,

30 afnylat. gymnsisiastsi; tilGymnasium) gym-
nasieelev (jf. Gyranasistj. LTid.1730.618,
JBaden.FrO. VilhAnd.AD.22. Oymna-
sie-, i ssgr. af Gymnasium ; i ssgr. som -elev,

-klasse (1ste Gymnasieklasse. Cirk.Nr.37^^lt

1907. jf. u. G4), -lærer ofl. Crynmaction,
et. se Gymnasium. Oymnasist, en. [gym-
na'sisrZ] flt. -er. {til (xymnasium; nu næppe
br.) d. s. s. Gymnasiast. Moth.Conv.Gl82,
FrahlST.11.122. Meyer. Oymnasmm,

-w et. [gym'na-'siom, -Jom] (sj. (i bet. 1) Gym-
nasion. Brandes.MB.13. f Gymnasi. Moth.
Conv.G182). best. f. -siet; jit. -sier. {lat. gym-
nasium, gr. gymnåsion, offentlig idrætsplads,

til gr. gymnos, nøgen (idrætten udøvedes i

det gi. Grækenland af nøgne ynglinge); jf.
Gymnastik osv.) 1) (især hist.) øvelsesan-
stalt (m. idrætspladser, gymnastiksale osv.)

i oldtidens Grækenland til ungdom-
mens legemlige samt (da disse anstalter blev

J o midtpunkter for det aandelige liv, samlings-

sted for kunstnere, filosoffer osv.) højere
aandelige uddannelse. Moth.Conv.G182.
Wiedewelt.T.16. HSchwanenfl.OldtidensKul-
turhist.(1884).71. jf.: Kbhvns Friluftsgym-
nasium. Krak.l911.404. 2) højere skole ell.

del af en saadan (i Danmark efter 1903
bestaaende af tre klasser), hvis undervis-
ning afsluttes med studentereksamen.
Værket var allereede introduceret i adskil-

60 lige Gymnasier og Skoler. LTid.1738.470.
Det sidste Aar jeg var i Odense, freqven-
terte jeg Gymnasium. Nyerup.Levnet.7 . Re-
sol.ywl802.§54. Fra 1618 oprettedes der
Gymnasier ved 6 af de vigtigste latinske

Skoler. Fabricius. D.IL251. Oymnast,
en. [gym'nasd] flt. -er. {af gr. gymnastes)
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1) (hist.) Hærer i gymnastik (i oldtidens

Grækenland). Meyer.^ SaUX.478. 2) d. s.

8. Gymnastiker. KAKnudsen. Gymnastikun-
dervisning. (1897). 12. ACMeyer. Idr. II. 15.

g^ymnasticere, v. [gymnasdi'se'ra] -ede.

{afl. af Gymnastik; især Cp ell. gym.) gøre
gymnastik, (kvinderne) gymnastiserede
nøgne. HSchwanenft. Oldtidens Kulturhist.

(1884).64. (efter badet) gymnastiserede vi

paa den grønne Engbred. Kyrre.(GadsMag.
1922.598). Gymnastik, en.^ [gymna-
•sdi^] uden flt. {af gr. ^ymnastike, egl. adj.

fem. a/'gymnastikos; j/'. Gymnasium, Gym-
nahop) planmæssige legemsøvelser, hvis

maal er harmonisk legemsudvikling. Gymna-
stikens . . Ynde.JBaden.Horatius.1.39. For-
ordn.yiil809.§4. Gymn.(1828).84. Rugning
og anden Gymnastik. MjS.i844. 76. Gymn.
1.2. dansk gymnastik, undertiden brugt
som benævnelse paa den af Franz Nachte-
gall i Danmark (c. 1800) indførte gymna-
stik: Schrøder.F.289 (se dansk sp.515''^). SaU
X.483. svensk gymnastik, den af sven-

skeren Ling planlagte gymnastikmetode, smst.

484.
II

uegl. Man mener endog, at saadan
Sang med Maade er en ganske god Gym-
nastik for hendes svage Bryst. Sibb.II.52.
Buddinge vrider sig under Vox Klintica
. . Man maatte ønske vore Tragikere (blot)

Halvdelen af den Patos og at den Gym-
nastik, hvormed Olaf Poulsen fremstiller
disse Kysi[eT.VilhAnd.FM.195. overf. (jf.
Aandsgymnastikj ; Under Arbejdet med
metrisk Gymnastik og poetisk Stilskriv-

ning gik det frem for alt ud over Digt-
ningens Indhold. Paludan.RH.262. || hertil

(gym.) ssgr. som Gymnastik-apparat, -dragt,

•fodtøj, -forening, -hus, -inspektør, -insti-

tut, -lærer, -penge (foræld.: særlig betaling

for deltagelse i skolegymnastik. Goldschm.III.
181), -plads, -redskab, -sal, -sko, -skole (jf.
u. Gymnahop^, -time, -øvelse. Oymna-
stiker, en. [gym'nasdi^ar] flt. -e. {afl. af
Gymnastik) person, der gør gymnastik
(jf. Gymnast 2). han var en udmærket
Gymnastiker, der, ligesom han sad aller-

bedst i Stuen, tidt pludselig stod paa Ho-
vedet i Sophaen. Oehl.Er.I.123. En Gym-
nastiker staar og skal springe over en
Hest. LFeilb.SS.217. firymnastisk, adj.

[gym'nasdis^] adj. tu Gymnast(iker) og
Gymnastik, gymnastiske Øvelser. FrSneed.
1.151. et gymnastisk Institut. PAHeib.E.
210. gymnastiske Apparater. MB. i856. 75.

Han gaar . . hen til Trappen og springer
op ad den i to gymnastiske Sæt. PLevin.
DG.157.
Oympel, en. {maaske besl. m. ty. dial.,

mht. gumpe, dybt sted i et vandløb; jf. f
grympel, grundling (Krøyer. III. 336); nu
næppe br.) ^ grundling, Gobio fluviati-
lis. OFmuller. Zoologiæ Danicæ prodromus.
(1776). 50. (jf. Krøyer. IIL 336). Funke.
(1801). 1. 300. CLudvigsen . Fiskeopdræt ved
PøtMølle.(1867).ll. jf. Ferskvandsfiskeribla-
det.1920.151f.

I. Crynge, en. ['gøiia] flt. -r. {glda. gun-
ge (se u. I. Gunge>; til II. gynge) 1) (nu
kun dial.) d. s. s. I. Gunge 1. Moth.G218.
Mosen er ikke tro, for Gynger er der, og
bundløst under neden. Grundtv.PS.IV.580.
Rustningen maatte han kaste, før Gyn-
gerne vilde nogenlunde bære. sa.Saxo.III.
196.

II
billedl. (jf. u. bet. S). Paa Gynger og

Dynd bygger Mennesket saa ofte store
fer./NDRiegels].Julemærker.(1 790).

50. *Falsk er Is og Skum paa Vandet,
|

Falsk er Gynge, vejr og vind. Grundtv.
PS.VI.248. 2) indretning til at gynge
i, i sin simpleste form bestaaende af et bræt
(til at sidde paa), der er ophængt i to tove

fj/". Ballon-, Luftgynge og I. Gunge 2). Moth.
G218. Wess.35 (se sp.413'V' *Vi har en
Gynge |

Hængt mellem Eeg og Bøg,
I

Den kan os slynge
|
Høit under Leeg og

20 Spøg. Winth.Lyr.167. Stuck.S.U. om lign.

hidretning i et fuglebur: VortIIj.III4.27.
uegl: *Kornet leger Tit og Skjul,

|

gyn-
ger sig i Vover,

|
vifter om den lille

Fugl,
I
som i Gyngen sover. Gerson.(Sang

B.63). russisk gynge, (nu næppe br.)

om en slags ballongynge (jf. GimpemøUe^
ell. karrusel. MO. 3) {egl. vistnok til bet. 1

(jf. ogs. u. I. Gunge 1^, nu opfattet som
hørende til bet. 2; jf. komme op at gynge

30 u. II. gynge 2; dagl.) i udtr. for noget vove-
ligt, noget, hvorved man kommer i

knibe („paa glatis"), bliver narret,
taget ved næsen olgn.; iforb.som være,
komme, (især:) gaa eW. faa (en) i gyn-
gen, jo, luur os, vi gaae ikke saa let 1

Gyngen. CBernh.XII.66. *hvert Land (er)

nu kommet godt i Gynge |
Ved Politik.

Folketsmsse.^U1862.10. Gadeordb.

'

jeg
troede jo, jeg havde faaet dem i Gyngen

40 — men det blev mig selv, der købte ved
Lys (o: blev narret). Esm.III.254. Rørd-JH.
11.335.

IL syng^e, v. ['gøria] (nu dial. gynke.
JacBTrcherod.R.31. Feilb.IV.194. OrdbS.
(sjæll.)). -ede. vbs. (1. br.) -ning (TroelsL.II.

32). {ænyd. gunge (se Il.gunge^, gynke; vist

egl. lydsymbolsk; sml. gyng gang, sv. ^ung
gung, interj. (der anvendes ved gyngning);

jf. I. Gynge) bevæge ell. bevæge sig op
50 og ned ell. frem og tilbage paa en ryt-

misk, forholdsvis langsom maade, i

større ell. mindre buer ell. svingninger
(ofte sadledes at bevægelsen foregaar omkring
et bestemt fast punkt, en bestemt akse); ogs.

(fx. om havflade ell. jordoverflade): sætte
ell. være i en bølgende ell. vuggende be-
vægelse.

1) trans.: bevæge en (noget) paa den
angivne maade. jeg gynges paa et Ele-

60 ment (o: søen)t hvor Bunden er saa langt

borte. ^rSneed.J.4^0.*Blomsterblade, |
Som

Vindene gynge. Oehl.L.1.23. *Gynger Baa-
den. Bølger sm2iSi\Ing.D.II.104. *Søen
vugged mod Breddens Muld,

|
vugged

saa varsomt en vissen Kvist,
|
gynged

den ind og flytted den uå.Stuck.S.18. gynge
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et Barn paa Armene. D&H. UlledL: *gyn-
ges op og ned, som Bølgen ei vort Sind?
MCBruun.PF.1.166. *Tvivl og Frygt

| Mit
Hjerte gynge som paa høie Bølger. PaZM.
TreD.202. *Det (o: det danske sprog) hvi-
sker over Vuggen med Barnets lille Navn

|

og gynger Folkets Fortid og dets Frem-
tid i sin FsLvn. Eørd.GK.218.

\\ spec. om be-

vægelse i en gynge (2). Han gyngede hende
saalænge, indtil hun blev svingel i Ho-
vedet. 7/SO. Heib.Poet.VI.467.

||
(nu 1. br.)

refl.: d. s. s. bet. 2. *da nu Tonerne jublende
slynged sig . .

|
Blev jeg urolig, paa Sto-

len jeg gynged mig. Heib.Foet.VlI.363. m.
h. t. bevægelse mod et maal: *den ranke Ma-
stegran,

I

som snart skulde gynge sig til

fremmede Strand. Rich.I.202. jf.: *Jeg ned
i Haven gik . . |

I Gyngen satte mig, min
Sorrig op og ned | Sig gyngede med mig.
Wess.35.

2) intr.: bevæge sig (blive bevæget)
paa den angivne maade. den bestandig
Gyngen i den vippende Sluppe. jBa^^es.

L.I.26. *hvergang jeg (o: Holger Danske)
hørte Skjoldets Klang —

| Jeg hørte min
Vugge gynge. Ing.BSE.VI.182. *Vetteman
paa stærke Hest

|
I store Sadel gynger.

sa.YSt.283. Engen gyngede under os.MO.
*Ja, Børn, tilsidst saa gik det galt I

|
Ei

hører Hans hvad der blev talt; | Men vip-
per, gynger (o: paa stolen) — Au I hvad
skeer? Bastian. Nr. 9. 2. (de) tidligt ud-
sprungne Roser . . gyngede overmodige
paa deres Stilke. Høm.S.136. jf. Gyngestol:
*Man gynger den hele udslagne Dag

|
I

deilige Ynggeiitole.Winth.IV.44. billedl.: *I

det (o: modersmaalet) lever kun Fædres
Aand,

|
Og deri kun Hjertet gynger.

Grundtv.PS. VI.187. *som i Drømme hører
jeg hun taler, | der gynger Sol i hendes
gyldne Haar. AMatthison-Hansen.Stjærner-
ne.(1896).21. || spec. om bevægelse i en gynge
(2). da hun havde gynget, vilde hun til

Tak kysse mig. Sibb.L28. Hr. Pastor! hol-
der De meget af at gynge. Heib.Poet.VI.
467. komme op at gynge, (nu l.br.)

overf.: komme i gyngen (3); komme godt op
at køre. Levin. || i forb. m. præp. med: d.

8. s. bet. 1. (de sang) med, mens de gyn-
gede med Kroppen. Bang.Udv.265. du maa
ikke gynge med stolen

i ||
part. gyn-

gende brugt som adj. *Vi reed over Land
til Dorstad-Havn,

| Der sadled vi gyn-
gende Heste (o: skibene). Grundtv.Udv.V.9.
*0 Vidunder-Tro 1 | Du slaar over Dybet
din gyngende Bro. 8a.SS.IV.322. Hrz.D.I.
181. *Grændse, som skiller ej 1 1 Gyngende
Landevej (o:Øresund)\Ploug.I.16. gyng

e

n-
de grund (jf. Gyngegrund samt Grund
sp.148'^^): Bygge fast Bro over gyngende
Grund (o: en mose). Gravl.Voksebro.(1923).
25. især billedl, i udtr. for forhold, hvor
man ikke føler sig sikker (ikke har fast
grund under fødderne), som man ikke rig-
tig magter olgn. Du vil hurtigt erfare,
hvor let alt staar for Fald, hvordan man

bestandig træder paa gyngende Grund,
ja paa Hængedynd, uden at vide det.
EBrand.GG.138. jeg var ude paa gyn-
gende Grund og havde sagt langt mere,
end jeg nøgternt turde iorsv2ire.Tilsk.1918.
1.539.

Oynge-, i ssgr.; hvor intet andet ndf.
angives, til II. gynge 2. -baad, en. [1.2]

(1. br.) baadformet sæde (til flere personer)
1:0 i en gynge. Hrz.V.333. -bræt, et. (1. br.)

1) [L2 ell. n.2] bræt, hvorpaa den gyngende
sidder i en gynge. MO. 2) bræt, der er saa-
ledes anbragt over en ell. anden genstand, at

det kan vippe op og ned (m. en person paa
hver ende af brættet); vippe(bræt). smst.
-bund, en. [LI ell. H.2] (sj.) usikker, gyn-
gende grund; gynge (LI), paa Kvinde-Grund
og Gynge-Bund skal man aldrig bygge.
Grundtv.Saxo.1.98. -g^mnd, en. (sj.) d. s.

20 s. gyngende grund (se u. H. gynge 2).
(hun) havde for Skik . . at sætte midt ud
i de vanskeligste Udtalelser, hvor hun saa
gjerne gik fast, omgiven paa alle Kanter
af en Gyngegrund af kritisk Tavshed i

Selskabet. JakKnu.GP.93. -hest, en. lege-

tøjshest, som er anbragt paa buede gænger,
og som børn kan ride (gynge) paa. Hauch.
MfB.56. HCAnd.V.4. KLars.SA.123. -is,
en. (sj.) gyngende, usikker is; overf.: *Hvad

30 er det dog alt,
|
Som Verden opsminker med

fager Gestalt? . . |
Det er jo kun Gynge-Is

(Kingo.253 : Ise-Skrog^, Skarn og Fortræd.
SalmHj.542.2. -kerne, en. (foræld.) be-

tegnelse for en ældre slags (vugge- ell. ryste-)

kerne. Blich.(1920).X.92. -skammel, en.
(lidt gldgs.) (fod)skammel paa buede gænger.
Goldschm.V.361. Kidde.B.175. -slæde, en.

(fagl.; 1. br.) slæde paa buede meder. D&H.
-sp^jl, et. (1. br.) spejl, der kan bevæges

40 omkring to vandrette tappe; vippespejl. Nans.
JD.24. GJ -stade, et. (sj.) om usikre for-
hold, gyngende grund (se u. H. gynge 2).

*Lad visne da kun som Græs og Løv . .
|

Al Herlighed, som oprandt af Støv,
|
Og

glimred paa Gyngestaid.e.Grundtv.SS.1.247.
han er raadvild bleven staaende paa dette
Gyngestade, idet han hverken turde gaae
frem eller tilbage. HBrandis.JomfruTræ-
gaardsErindringer. (1874). 144. -stol, en.

50 t) [L2] (1. br.) stollignende sæde paa en gynge.
Heib.Poet.VI.413. 2) stol paa buede gænger,
Søioft.Panth.81. PalM.V.242. D&H. ame-
rikansk gyngestol, særlig gyngestol, opr.

med stel og gænger af metal (jf. u. ameri-
kanskj. Schand.IF.318. -tur, en. om det at

gynge (blive gynget), især i en gynge (1.2) ; i

udtr. som faa, give, (gerne ville) have en
gyngetur olgn. *han (o : et barn i sin vugge)
daglig sin Gyngetur fik. Hostr.SD.II.12.

60 En Gynge . . er et udmærket Øvelseslege-
tøj . . Børn i alle Aldre holder meget af

at faa sig en rask Gyngetur. Legeb.l.a.l7.

ud for Kullen blæste det op, og vi fik os
en slem gyngetur

i

synke, v. se H. gynge.
Grynter, en. ['gøn'dar] flt. næppe br.
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{jf. nt. giintje, (kande)tud, mnt. gunteke,
tudekande, nt. gunte, kar, bøtte; vulg. (kbh.))

nedsæt, benævnelse for næse: snude; „ny-
ser". De kunde maaske selv ulejlige Dem
med at vende Gynteren denne Vej — det
er De vel ikke for køn til. PoV^lil920.5.
sp.3. (han stak) den knortede Gynter frem
for at lugte til, hvad der var i en Kon-
servesdåse. TomKrist.LA.114. kom herhen,
saa skal jeg give dig en paa gynteren

j

Oyps, en. se Gips.
ffvrde, V. se I. gjorde. Oyrdel, en.

se Gjordel.
gyrle, v. se gurgle. Oyrrel-vand,

et. se Gurglevand.
Gyrt, en. se Gjord, gyrte, v. se I.

gjorde. Gyrtel, en. se Gjordel. gyrtle,
t'. se gørtle. Gyrtler, en. se Gørtler.

I. Gys, et elL f en (Moth.GS24). [gy-'s]

(nu kun dial Gus. BUch.(1833).V1. 102.
JPJac.DU.149. Feilb. (u. gusej. f Gyse,
en. Moth.G324. PoulPed.DF.15. VSO. nu
dial: Guse, en. Moth.G324. MDL.185.
Feilb.). fit. d. s. {ænyd. gus (bet. S), jf. (det

maaske identiske) ænyd. glda. gius, støjende

gilde, støjende munterhed; til II. gyse ; maaske
paavirket af det besl. I. Gus(e); m.h.t. bet.-

udvikling sml. ty. schauer, hurtigt forbi-

gaaende stormvejr, regnskyl, gysen) 1) (nu
næppe br.; jf. 1. Gus(e) 1) stærk og hur-
tigt forbigaaende storm, blæst (jf.Ne\r-

gyse, vindstød. Moih.V94) ell. regnbyge.
8mst.G324. Underveis fik de en Gys paa
sig, saa de bleve gandske giennemblødte.
YSO. PEMull.^280. 2) (nu kun m. over-

gang til bet. S) billedl. anv. af bet. 1, om
hvad der (ligesom et koldt vindpust olgn.)

faar en til at gyse; noget koldt ell.

skrækindjagende, som faar en til at gyse;

kulde; gru (jf. Gysning 1). *Han hørte
Larmen paa Gaden i Nattestormens Gys.
Oehl.HK.165. »Oldtidens Luft ombæver

|

Ham der med høie Gys. sa.(1844).XIV.101.
*en Vind med natlig Gys | Hvisker hende
kold i QTQt. Bødt.33. *mine Sandser sig

forvirre
|

I Dødens klamme, dæmrende
Gys. Winth.Lyr.33. *Nastronds Pine over
Goder alle I | Helhejms Gus over jer der
lyd e 1 JPJac.D U.149. 3) ( VSO. har i denne
bet. kun Gyse; formen Gys (allr. Moth.G
324) i denne bet. først alm. i 19. aarh.; især
CP) det at gyse; gysning; gysen; nu

ved vellystfølelse, pludselig, .stærk
glæde olgn., sjældnere om rent fysiske ry-
stelser (p. gr. af kulde, feber olgn.). 'Hans
Krop een Gyse fant, hans Knæ tilhaabe
stødtes,

I
Een Blanding i hans Bryst af

Lyst og Banghed møålQS. PoulPed.DP.15.
•Augustus merkte tidt, at dem paafaldt en
Gyse,

I
(Som Blodet ferdigt var i Aaren

dem at fryse)
| Der skulle rekke frem til

Ham et Bønne-Brev. LThura.Poet.9. *(han)
sukker med et bange Gys:

|
„Hvor finder

jeg i Mørket Lys?" Oehl.L.II.9. *Han gy-
ser,

I
Men tykkes godt om dette Gys,

Oehl.XXIV.341. *Da hørte han — et Gys
han maa betvinge —

| Den store Kirke-
klokke sælsomt klinge. Boye. PS.IV. 131.
„Kjender De Werthers Leiden?" Et Gus
gjennemfoer hende — „^SL''.Blich.(1833).
VI.102. der gik et stille Gys gennem
Forsamlingen. Pon^.jP. 7. i.98. *ingen ken-

10 der
I

som Moderhjærtet det Gys af Glæde,
|

der fylder Sjælen med le og græde. XC
Niels.ExnersBilledbog.(1912).12. (han) skri-
ver neppe en Boganmeldelse uden at for-
tælle, hvilket legemligt Gys en udmærket
Bog fremkalder hos Yia.m. AGarde.Dansk
Aand.(1908).39. billedl.: *(jorden) skiælver
i afmægtigt Gys. PalM.ND.8. jf. bet. 2:

*Ingen tændte det Sandhedslys,
|
hvortil

man trængte i Tvivlens Gys. Kaalund.155.
20 *Tungt er Sagnet af Gys og Gru. CEw.

Canta.107.
IL Gys, en ell. IIL gys, interj. [gys]

{ænyd. gyds (DGrammat.II.262); gengivelse

af en gris'es grynten; jf. I. Gis, Gris, Gysse-
basse; dial. ell. bamespr.) dels brugt som
gengivelse af en gris'es grynten, dels

som udraab til ell. kalde-, kælenavn
for engris. Moth.G326. JBaden.Gram.38.
*„Hvad siger Grisen?"

|
„Gys, gys, gys I"

30 NEPetersen.Tusendfryd.(1888).38. Thorsen.
138. Feilb.I.486.521.

I. Gyse, en. se I. Gys.
II» gyse, V. ['gysa] (nu kun dial. guse.

Moth.G324. MDL.185. MylErich.VJ.169.
Feilb. u. gussi^. præs. -er ['gy'sar] præt. -te

ell. (nu næppe br.) -ede (LTid. 1754.389.
Mall.SgH.247. VSO. Hauch.MfU.179) ell.

(nu mindre br. i rigsspr.; jf.: „I Talespr.
(og) ofte i Vers, men maa agtes for for-

40 ældet." Levin.) gøs [gø's] part. -t [gy's^]

ell. (nu næppe br.) -et (Sibb.1.108. Gylb.
XI1.283. Kierk.X.172). vbs. -en (s. d.), -ning
(s. d.), jf. I. Gys, Gysende, {ænyd. giuse,
gysse, glda. (præs.) gyss, oldn. gjosa, strøm-
me (ud, frem); besl. m. II. gyde; jf. gys-
mælket, I. Gus(e), III. guse, gusne, gusse;
m. h. t. bet.-udvikling se I. Gys, jf. ogs. grysse)

1) ryste, sitre (især: en enkelt gang
ell. øjeblikkeligt forbigaaende) plud-

50 seligt og stærkt p. gr. af kulde, skræk olgn.,

sjældnere p. gr. af vellystfølelse olgn.; skælve;
i videre anv.: være, blive (meget) bange;
frygte (saare); ræddes. I.l) ia/m.*Hand
frøs, hånd gøøs, hånd skreeg; thi det var
midt om Vinter. LTid.1725.239. Alle gy-
ste af Forskrækkelse ved at høre disse

utrolig klingende Tilsagn. ^a^^es.iV^.W ».

*Skjøndt snart han gjøs, og snart han loe,
|

Var han dog glad i Grunden. Winth.IV.58.
60 *med et Fadervor i Pagt | skal Du aldrig

fryse. Rich.1.239. Romerinderne, de værge-
øse, gyste. Skulde det virkelig passere
dem at de blev slæbt væk af de store

lodne Vildmænd (o: cimbrerne)? JVJens.
CT.263. Kvindfolkene gøs af Fryd, thi

de kunde forudføle, at den Dag maatte
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og skulde hver Kvinde være viljeløs.

Buchh.SF.255. CP billedl.: *Nu skinner
Maanen i den klare Nat,

| Og Busken
gyser i de sagte Vinde. OehLL.11.53. 1.2)

i forb. m. præp. ell. adv.
\\
gyse for (jf.

IV. for 12.3; især iD) m. styrelse, der be-

tegner: 1. det, som rummer en fare olgn.,

det, som man frygter for skal ske ell. komme.
•Jeg længe har gyset I For Friheds Mis-
brug. Grwndfv.PS. F7I.454. naar Hjælpen
viser sig at blive Det, man meest havde
gyset for, saa siger man: „det er dog
vel ingen Hjælp." Zierfc.Xi?^. 2. det ell.

den, der trues af en fare olgn., ell. for
hvis skyld man gyser. *(hun) gjøs

|
For

sin Mand, som var paa Vandet. Aarestr.

SS. III. 60. 3. (sj.) forestilling, sanseind-
tryk olgn., der faar en til at gyse (jf. gyse
ved ell. over nogetj. Vi ilede gjennem
den lange Gang, og jeg gøs for den Gjen-
lyd, der tonede derfra, uagtet vi gik saa
sagte som muligt. Ilauch.ll.259. jf. gyse
tilbage for: Forbrydelser, for hvilke han
selv vilde have gyset.Gylb.XIL283.

||
gyse

over noget, (1. br.) i udtr., der betegner
et foreliggende forhold, der fremkalder frygt
olgn. (faar en til at gyse). *Da giøs den
arge Jette

|
Over (Oehl.NG.28: Alt ved;

den Herres Mod. Oehl.(1844).X.30. Gyser
(Chr.VI: forskrekkes^ over det (o: folkets

afguderi)j I Himle Uer.^.i^.
j|
gyse sam-

men, (sj.) fare sammen p. gr. af kulde,
skræk olgn. Fru Urne gøs sammen, som
om en Kulde rystede hende. Bang.GII.63.

II
CP gyse tilbage, vige, gaa tilbage p.

gr. af skræk, da jeg næsten var der, gjøs
jeg dog tilbage, og vendte lige om. Sibb.
1.122. især i forb. m. for ell. fra (Kierk.
XI.275): lade sig skræmme bort fra; und-
lade at gøre, tænke noget p. gr. af skræk;
vige tilbage for. Smerter, som Tanken gy-
sede tilbage tor. IIauch.MfU.179. Tanken
om at skulle . . tabe al aandelig Kraft,
før jeg døde, det var det jeg gysede til-

bage i0T.smst.132. Kierk.VII.433.
||
gyse

ved noget, i udtr., der betegner et forhold,
en forestilling, et sanseindtryk, der faar en
til at gyse (jf. gyse for, over^. Moth.G324.
Da (hun) mærkede dette, gysede hun ved
at tænke paa saadan Blodsudgydelse. Mali.
SgE.30. vi gyse ved de enkelte Menne-
ske-Offere, vi finde hos Grækere og Ro-
mere. Mynsi.Bispepr.(1850).40. de Amme-
stueeventyr og Spøgelsehistorier, han hav-
de moret sig over eller gyset ved i sin
Barndom. Ittg. EF. V. 125. jeg gyste ved
Tanken om at . . opgive min skjønne Fri-
hed. Gylb.V.99.

2) upers. det gyser, man gyser, ræddes
osv. han vidste ikke, hvorledes det gyser,
naar det er for silde at raabe om Menne-
skenes Hjælp. Kierk. V. 200. *vi skulde
dække Retraiten,

| det peb, saa det gjøs.
Rich.I.194. jf: Dette lille Skrig af Nøglen
?øs betagende igennem Ma.thilde. KLars.
X.78. især i forb. som det gyser i ell.

igennem (Schand.VV.215. KLar8.ÅH.122)
naig> 3^9 gyser. Moth.G324. Det gysede i

hende, da hun hørde dette Forslag. XTici.

1754.389. *Det gjøs i min Krop, det krøb
i mit Skind,

| Da ind jeg i Fængselet
treen. Wilst.D.III.l. *Det gyser i min Krop,
saa det kryber.Folke-Visebog.(1873).85. Det
gøs i Marie vedTsinken.JFJac.1.285. bil-

ledl.: *Da gyste det i Skovens Træer,
|

10 Da skjælved Sivets Top. CKMolb.SD.297.
II

(dial.) m. person-obj. det gusede ham
(o: der gik en kuldegysen igennem ham).
MylErich.YJ.169. jf.Feilb.(u. gussi;.

3) (nu sj.) part. gysende brugt som adj.

og adv.: d. s. s. gyselig 1. Hovedet og Bry-
stet ere de første Deele som tage imod
det gysende Indtryk (o: ved et styrtebad).
Tode.ST.I.216. den meest gysende Beskri-
velse af det forfærdeligste Noget. Zierfc.

20X1.139. smst.VII.299. som adv.: Derfor er
det i al sin Høitidelighed (d: ved nadver-
bordet) dog saa gysende sandt, hvad der
tales om hans Legeme og Blod, smstXIV.
246. Kommandørens Forbud . . er hende
noget saa gysende frydefuldt, at hun al-

drig kunde tænke paa at handle derimod.
KLars.AH.7.
Syselig:, adj. ['gysali] adv. d. s. ell. -t

ell. (t) -en (se u. bet. 1.2/ (først kendt fra
30 slutn. af 18. aarh.; endnu ikke i VS0.1802.

(ell. MO.)) 1) (nu især spøg. ell. m. overgang
til bet. 2) som faar en til at gyse, hen-
sætter en i rædsel olgn. (jf. II. gyse Sj.

1.1) som adj. Er det en gyselig Drøm, som
Skræk forestiller mig? Wand.(Skuesp.IV.
79). *Hver Undersaat zittred ved gyseligt
Rygte (o: om dronningens sygdom). Wess.
234. Jeg foretrækker næsten stedse et

gyseligt Landskab for et skiønt. Bagges.
40 I)V.X.441. en Anelse om Salighed fortræn-

ger da det Gyselige i Døden. Hauch.IV.
309. væbnet med Magasingevær, sekslø-
bet Revolver og en gyselig K.niv\JVJens.
Sk.l05. Hvornaar kommer vi nogensinde
igen til at tale med en Mand, der har
Bekendtskab med Menneskeædere? De
maa endelig, endelig fortælle no-
get rigtig gyseligt. Hvad var det gyse-
ligste, De har set? FrPoulsen.MD.73. 1.2)

50 som adv. (kvaksalverne) har gyseligen for-
dærvet de ellers e\endige.Cit.l?93.(JySaml.
4R. III. 433). det over Byen hængende
Slot, hvis gyselig skiønne Ruin vinkede
os til melancholske Sværmerier. Bagges.
DV.IX.240. 2) (dagl., især kvindespr.) som
fremkalder en følelse af væmmelse, ubehag,
foragt olgn.; ubehagelig; væmmelig;
græsselig; især: som strider mod god smag
olgn.; skrækkelig; smagløs; (meget)

60 grim. (i teatret er der) en saa gyselig Træk,
at det ikke er let at holde ud paa Par-
terret. Ørst.Br.1.36. Jeg tror ikke, at man
skal tvinge ganske unge Mennesker til

at skrive de saakaldte „frie Stile" . . Det
frembringer gyselige Resultater. Schand.
0.1.203. (hun) siger de gyseligste Ting.

VU. Rentrykt M/i2 1924 27
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Jeg forsikrer dig, jeg sidder med Livet i

Hænderne. BHoLst.L.33, det er en gyselig

hat, hun har købt \ 3) (dagl., især kvinde-

spr.) til at betegne en meget liøj grad; umaa-
delig; uhyre; forfærdelig (2). 3.1) som
adj. en gyselig Mængde Romaner. Grrwnd/y.

Udv.1.29. en gyselig travlhed, fart \ 3.2)

som adv. Enhver maa dog kunne . . føle

hvor gyselig det maa bedrøve mig. Eeib.

Foet.VI.353. jeg holder gyselig meget af

mg. Cit.l817.(Reumert.CO.45). ja, det vil

jeg saa gyselig gjerne.JTos/r.Gr.li 9. det er

saa gyselig yndigt at sidde i Mørkningen
og se paa Maanen. Drachm.FÆ.99. han
er . . saa gyselig forkjælet fra lille af.

JakKnu.DG.304. -hed, en. („Talespr."
Levin.; 1. hr.) det at være gyselig; ogs. (mere)
konkr., om hvad der er gyseligt. 1) til gyse-
lig 1. selv under krigens gyseligheder
(bliver soldaterne) ved med at være store
børn. Jesp.Nut.203. 2) til gyselig 2. Der
hang . . Portræter af danske Konger . .

Deres Gyselighed gik først senere op for

mig. Scha7id.O.I.42. de industrielle Gyse-
ligheder, der med de moderne Fabrik-
kers . . Masseproduktion af Godtkøbsvarer
oversvømmede Verden. VortHj.13.64. de
^yseligheder (o: urigtige sprogformer, „uhyr-
ligheder^') som ældre slægtled bildte sig

ind var „fransk" eller „engelsk". Jesjj.M
Fon.^3.

Oysen, en. vbs. til II. gyse (især m.
mindre tydelig forestilling om tidsafgræns-
ning end I. Gys og Gysning, om anfald af
skræk-, kuldefornemmelse olgn.). *Jeg fandt
en Hierte-Angst og Gysen i mit Blod.
Holb.NP.Bl*'. *En Gysen gaaer mig gj en-
nem Marv og Been. Hauch. SK. 88. *Da
slog hun med Eet | De to sorte Øine op,
—

I

En Gysen sød da rislede
|
Ham gjen-

nem hans Krop. Winth.HF.45. CLange.S.
67. billedl.: *en Gysen farer

|
Igiennem

Skoven. Oehl.L.1.26. f Gysende, et. vbs.

til II. gyse: det at gyse; gysen; gys; gys-
ning. de slags Syger, hvormed følger
stærk Riven og Sliden i Seenerne, Gy-
sende, eller Convulsiones. LTid. 1744. 284.
*Et helligt Gysende igiennemstrømmer
m\g\Ew.(1914).II.163. smst.I.139. »Helligt
Gysende foer igiennem Naturen. Bagges.
IV.132. *Er dette Gysende dit Varsel (o:

nærmer døden sig?) — rører
|
Din kolde

Haand ved Livets Nerve, Død —? Bredahl.
V.201.
^ys-mælket, adj. {til fil. gyse og)

oldn. gjosa, strømme; dial.) om ko: som let

slipper mælken i store straaler; blødmælket;
overf., om mennesker: gavmild; ødsel. Lan-
gebek.Lex.G423a. VSO. MDL.186. Feilb.

jf gifsmelkedt. Moth.G160.
Gjsningj en. flt. -er. vbs. til II. gyse.

1) (nu sj.) d. s. s. I. Gys 2. *nu er Gryets
klamme Gysning vegen, | og Solen op ad
Himmelbuen stegen. Ploug. II. 122. *Da
Nattens kolde Gysning foer

|
Igjennem

deres Krop,
| De vaagned paa den vaade

Jord. CKMolb.SD.294. 2) (1. br.) det at ry-
ste, fare sammen p. gr. af kulde, feber, skræk
olgn. ell. p. gr. af vellystfølelse olgn.; (enkelt

anfald af) gysen (sml. I. Gys S), man
bør . . arbeide paa at vedligeholde de Be-
vægelser og Gysninger, som det højtide-
lige i Religionen gjerne virker i Begyn-
delsen hos enhver. Tullin.II.49. (dette)

skræksomme Syn betog Sancho saa alde-
10 les, at Tænderne begyndte at klappre i

Munden paa ham . . Gysningen og Klap-
ringen forøgedes ikke lidet, da de tyde-
ligen saae hvad det ysly. Biehl.DQ.I.169.
*Jeg følte, hvor du bæved

|
Trykket imod

min Barm. | Og denne søde Gysning
|

.

.

gav mig en Oplysning,
|
Som ildnede mit

Blod. Winth.V.124. *Du er en ærlig Sjæl!
føl ingen Gysning. HCAnd.X.256. Der gik
som en let Gysning igennem hende. Pont.

20 F.II.270. Feberen viser sig gerne som
Kulde — lige fra blot en Gysning ned
ad Ryggen til en virkelig Kulderystelse —
efterfulgt af Hede. VortHj.III.156.
Oysiise-basse, en. ['gysa-] (til II. Gys,

III. gys; barnespr.) d. s. s. Gisse-, Grise-
basse. BerlTid.^^lxl924.M.3.sp.4. f Oys-
ng^le, en. {til II. Gys, III. gys; navnet,

fordi fuglens skrig skal have nogen lighed

m. grisens grynten; jf. no. gysfugl, lemæns-
30 gris i sa. bet.) \ sneugle, Nydea scandiaca

L. Kielsen.Naturhist.II.(1809).130.

Oytje, en. ['gytca, 'gydja] uden flt.{laant

fra SV. gyttja, no. gytje; til II. gyde; egl.:

det udgydte; fagl., især geol. og med.) or-
ganisk dynd ell. mudder (paa bunden
afvande), der bestaar af smaadele afplanter
og dyr i forbindelse med fine kalk-, lerdele

olgn., og som anvendes (sammen med mas-
sage) mod rheumatiske lidelser. KRørdam.

40 SåltvandsaUuviet. (1891). 34. Hedeselskabets
Tidsskr.1908.82. Panum.271. \\ hertil (med.)
ssgr. som Gytje(massage)bad (jf. Dyndbad j.

Panum.271.
Oyvel, en. ['gy'v(8)l] (sj. Oyvl. MO.

JTusch.217.338. jf. Feilb. f Gy(e)l. Moth.
Conv.G95. Træearter.(1799).310. VSO.
JTusch.217. t Givel. vAph.(1759).147. se

videre JTusch.217). flt. (1. br.) d. s. (Etlar.

SB.320). {ænyd. gyvel, gyel; vistnok af,.

50 a/'gul; sml. ty. gilbe, gelbe, gyvel, til gelb,

gul; jf. I. Gejl) ^ planteslægt af de ærte-

blomstrede (vissegruppen), bestaaende af busk-

vækster med gule blomster, Sarothamnus
Wimm.; især om den i Danmark voksende

art: kostgyvel, S.scoparius Koch.; ogs. om slæg-

ten visse, Genista L. (vAph.Nath.III.225.
Kjærbøll.FB.195). JTusch.217. den Torne-
fulde Gyvel (Genista Spinossi). LTid.1758.
311. VSO. afblomstrede Gyvel med sorte

60 Bælge bredte sig hen over Stenene. Etlar.

SB.320. søde Dufte af den gulblomstrede
Gyye\.JPJac.I.260. Gyvelen blomstrede
som Ild og bar siden sorte Bælge der
lignede indebrændte Sværd. J FJews. -Br.

292. talem. (især dial.; jf. u. Gyvelrod);
hvor gyvel gror, er guld i jord. OrdbS.
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OyTel-bnsk, en. Bich.II.304. JPJac.II.
155. -kost, en. (sj. i rigsspr.) d. s. Nu så
han (rævens) buskede Hale stikke frem bag
en Gyvelkost Rø7'd.KK. 145. -kvæler,
en. 3( bladløs plante, der snylter paa andre
planter (bl. a. gyvel), Orooanche. Rostr.
Flora. 1.301. -maaler, en. grøn gyvel-
maaler, (zool.) sommerfugl (af maalemes
familie), hvis larver snylter paa gyvel, Pseu-
doterpna pruinata Hufn. FrHeide.Sommer-
fugle-Atlas.(1913).12. -ris, et. ris af gyvel.

den lave, sod-anstrøgne Skænkestue, hvor
Gyvelris er strøet paa Gulvet. Drachm.
KW.131.

II ^ (dial.) gyvel(busk). Feilb.

-rod, en. (de) rykke Katost op ved Bu-
skene og Gyvel-Rødder til deres Føde. Job.
30.4(Lindberg). \\ især (dial.) i ordspr. der
ligger guld under gyvelrod, egl. vist-

nok : det er lønnende at opdyrke en med gyvel
bevokset mark(jf.Thyreg.BÉ.1.319samtuMj-
velj.MaM.7.57'0.*duRydningsniand,derlod|
dit Plovjærn synge gjennem Sandets Øde,

j

der søgte Guldet under Gyvelrod. 4afe/.

BS.60. jf.Feilb.IV.194. -træ, et. (sj.).

Gyveltræets f C/ir. FI; enebær-træers; jB^^^Z :

Gyvelensj Rod er deres ¥øåe.Job.30.4.
(han) satte sig under et Gyveltræ (1871:
Enebærtræ; Buhl: GjveVo\isk).lKg.l9.4
(Lindberg).

Oæbing, Gi-æbne, en. se Gøvn.
Oæd(d>e, en. se Gedde.
Oædde-, i ssgr. se Gede-.
$i:æffe, V. (jy. ogs. gjaffe. Feilb. L438).

-ede. (,;/. ænyd. gøffe, jy. guffe, no. guffa;
lydord; sml. bjæffe; dial^ om (smaa) hunde:
gø; bjæffe. Moth.G98. „Bruges under-
tiden i Steden for Biæffer." VSO. MDL.
Feilb.(u. gjaffej. Ude ved Mosen gjæffe-
de Engmandens Hund. Brandmose.Kunfødt
Spurv.(1931).20.

I. Gæk, en. [gæ^] flt. -ke. (ænyd. gæk
(-ke); fra mnt. geck (ty. geck); oprindelse
usikker; jf. H. Gæk) betegnelse for forsk,
bevægelige ell. fremspringende dele af
mekanismer ell. redskaber.

|| (foræld.)
fremspringende greb paa laaget af en
kande (oven over hanken), hvorpaa man
trykker for at aabne laaget. den sølvmon-
terede Kande . . bærer Frederik den IV's
kronede Monogram paa Gækken. Kunstin-
dustrimuseets Virksomhed.l 91 9.23. SaUXIII.
494. jf.: *Her er en Giæk, her er en
Dings

I
Et Bæger, eller Tommel (o: tum-

ling). Tychon. Vers.363.
\\ ^ benævnelse paa

en laasedel, nu især om den del i de saa-
kaldte tyske laase, som ved at paavirkes ud-
løser tilholderen, naar laasen skal lukke. Moth.
GlOO. Ved Lukkelsen (o: af et skab) gribe
Gjækkene hinanden saaledes fat i Laasen,
at det ingenlunde kan opbrydes. CVffer-
tel. AarhuusDom - ICirke.IL (1810). 8. Efter
Hængslerne smurte han Dørens Laas —
langsomt og grundigt. Smækken af Gæk-
ken beroligede ham, det var en kendt og
hyggelig ATheidslyå.Buchh.SP.93. SaU
X.502. (fynsk) om riglen i dørlaas ell. -lukke

:

OrdbS.
II (dial.) trykkeren ved klinke-

lukke; klinkegæk. OrdbS. (fynsk). \\
(nu

næppe br.) betegnelse for en (mindre) slaa
ell. skodde til at skyde for døre olgn. Gram.
Nucleus.1236. jeg skal . . slaae én dobbelt
Giæk for Porten. Falsen. Konstdommeren.
(1802).140. m. tilknytning til II. Gæk: Der
er en Giek for Døren, siges skiemtviis,
naar een vil lukke sig ud af en Dør, men

10 kan ikke formedelst den hemmelige Slaa.
YSO.

II
(dial.) den bageste del af et økse-

blad (der ofte springer frem i en tap).
Kvæmd.

II. Oæk, en. [gæ^] Høysg.AG.147. flt.

-ke ell. -ker (nu kun i bet. 3: Banq.L.78.
PoUV,1920.11.sp.l; t i bet. 1: Reenb.1.114.
ReynikeFosz.(1747).361). (ænyd. d. s. i bet.

1 og 2, glda. gøræ gæk af (Kalk. 11.112),
gøræ for gæk (Postil.99), gøre til spot, be-

20 spotte; fra mnt. geck (jf. ty. geck); maaske
opr. sa. ord som I. Gæk)

1) person, som ved taabelig ell. paafal-
dende adfærd, væsen osv. er til spot ell. volder

andre morskab, l.l) person, hvis adfærd,
væsen, udseende osv. vidner om taabelighed
ell. naragtighed ; f om aandssvag person:
(de) forklædede . . en Gek ved Navn Ca-
rabas, paa hvis Hoved de satte en Papiir-
Krone, og gav ham et Rør i Haanden.

30 Eolb.JH.11.226. smst.433.\\især (nu l.br.):

person, hvis dumhed ell. ringe begavelse giver
sig udslag i uoverlagte handlinger, latterlig

opførsel, indbildsk væsen ell. lattervækkende
udseende (klædedragt osv.); taabe; tosse.

*En artig Abe . .
|
Klæd udi Sølv og Guld,

til Prunk,
|
Som anden Gek og Sprader.

Reenb.II.444. I seer jo, at denne Tyboe
er en Narr; I som en høylærd Mand maa
aldrig legge paa Hiertet hvad saadan Giæck

40 siger. Holb.Tyb.III.6. *vise Mænd og Gjæk-
ke. Grundtv.PS. V.82. Hun lo og forsik-

krede ham, at de indbildske Gjækkes For-
elskelse hidtil kun havde moret hende
som en høist underholdende Komedie.
Ing.EF.V.12. I Holbergs Comoedie, de
Usynlige, viser Leander sig som en for-

liebt Nar, og hans Tiener Harlekin som
en forliebt Giek. PEMull.^53. være en gæk
efter noget, (nu næppe br.) være stærkt

50 opsat paa, have stor lyst til noget. Høysg.
S.149. *Hun lækker var . . |

Hun efter

meget Mad var Giæk, som efter godt.
Wess.179. Ing.LB.LV.99. 1.2) person,
som man har til bedste ell. driver løjer

med. at lade sig bruge, for en gek. Moth.
GlOO. Begge to skulde saaledes holde
mig for Giek (nu: narj (betænker
sig.) Nei, Du lyver. Jacobi.(Skuesp.VLI.
425). „Dværgen har haft dig til Gjækl"

60 — svarede Eisten. Lng.EF.I.105. naar de
saa spørge, hvorfor hun ikke forlovede
sig med ham, svarer hun, at Mændene
ere saa flygtige, man maa tage sig iagt

for ej at blive Nogens Gæk (o: blive holdt

for nar). Tops.L188. || nu især om den, som
bliver gækket med gækkebrev, indtil Brev-

27*
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skriveren (o: af et gækJcebrev) er opdaget,
er Modtageren dennes Gæk. JD&U. *nu
er du min gæk,

|
tre gange udi træk,

|

gæk, gæk, gæk. formular anv. i gækkebreve.

(Feilb.1.447). jf. (efter talem. en vintergæk,
en sommernar): Han gaaer ud og ind mel-
lem Menneskene som en Gjæk i Vinteren
og en Nar om Sommeren, han er god
Dag og Farvel i een Person. Kierk. V. 8.

II O^v ww næppe br.) om den, som i legen

„gembælte" skal gætte, hvem der har bæltet.

Feilb.1.153. ||
gøre sig til gæk, (jf. bet.

2; nu næppe br.) gøre sig til nar; gøre sig

latterlig. Hvo der vil gjøre sig til Gjæk,
faar Mange til at hjælpe sig. Mau.3016.
de, som tænker at giekke andre, giør sig
selv til Giek.Biehl.nQ.IIl.82. 1.3) (nu s}.,

jf. dog ndf.) person, der ved lystige ind-

fald, løjer, komisk forklædning søger at
more andre.

|| f person, der optræder i

narredragt, driver klovnløjer olgn. Reenb.I.
114. een . . var klæd som en Giæk, en
anden som en Bonde, og den 3die som
en Bonde-Kone. Holb. Berg. 246. jj spille

f:æk, (jf. bet. 2; nu næppe br.) optræde som
lovn; ogs.: drive løjer; skæmte; fjase, at

du vil gaae og spille Gæk udi Huuset nu
her er saa meget at bestille. Holb.HF.II.5.
Meener I, at en Mand af min Characteer
(o: notarius) lyver eller spiller Gæk udi
Sager, som angaaer mit Embede? smst.lll.

11.
II
(nu 1. br., jf. dog Feilb ) især i spøg.,

venlig tiltale til en person, som finder paa
gavtyvestreger, er fuld af løjer; skælm.
Moth.GlOO. Du (o: en lille dreng) er en
Gjæk I . . Er du nu allerede paa Spil her?
Ing.yS.1.26. FEMull.'53. 1.4) best. f. gæk-
ken (anv. personificerende) i nogle faste

forb. II
(nu sj.) til bet. l.i. gækken er ond

at holde inde (d: en taabe vil altid røbe

sig). Mau.3019. Moth.GlOl. have gæk-
ken i sækken (o: være taabelig). Mau.I.
336. Moth.GlOl. gækken stikker ham
i ærmet olgn. gekken kiger ud af ermet
på ham. smst. Endnu stikker Giekken ham
lÆrmet.VSO. MO.(„dagl.Tale«.). jfMau.
3020. gækken stikker ham, især om at

give efter for en (naragtig ell. taabelig) til-

bøjelighed. Mau.1.336. *hand da Bogen ka-
ster bort,

I
Naar Giæcken ham mon sticke.

Sort.Poet.37. (der kan) ventes noget mere
derom en anden gang, naår gjækken stik-

ker mig igjén. Høysg.AG.147. ordspr.: naar
gækken kommer til torvs (nu alm.: tos-

ser kommer til marked^, faar kræmmeren
penge. Mau.3012. ReynikeFosz.(1747)^464.
f| til bet. 1.2, i udtr. skære, spille gæk-
ken med, se u. bet. 2. || til oet. 1.8 slutn.

Hvor ærbar han end søger at holde sig,

stikker dog Giekken undertiden frem.
YSO. skjule gækken, skjule sin tilbøje-

lighed til lystighed. Moth.GlOO. YSO. nu
kun (1. br.) i udtr. slaa gækken løs, give
sin munterhed frit løb; more sig paa en
Icaad ell. løssluppen maade. slåe gekken løfi

i vennelåu. MotkGlOO. JSneed.I.197. Pa-

ger, der har været til Confirmation om
Formiddagen, og som nu trænger . . til

at slaa Gækken løs med alle Kammer-
piger. Leop.EB.59. de letsindige Ægte-
mænd, der slaar Gækken løs, naar Konen
er paa Landet. Tandr.(DagNyh.^^U1923.1.
sp.l). jf. (sj.): før Carnevalet begynder,
slaaer Giekken sig først ret løs.Oehl.XVII.
129.

10 2) {efter ty. den geck mit jemand trei-

ben, holl. den geck scheren osv.; egl. til

bet. 1.2, men nu opfattet som abstr.; dagl.,

lidt gldgs.) i udtr. drive gæk med ell.

(nu næppe br.) spille gæk (•\ gækken.
Moth.GlOO. KomGrønneg.II.372) ell. f
skære gækken med (Moth.GlOO), holde

for nar; gøre løjer med. Ach Himmel I det
er jo Eleonores Kammer-Pige, som har
spillet Giæk med min Rerre. Éolb.Fhilos.

20 V.7. det vilde være at giøre Dommer-Em-
bedet latterligt, og at spille Giek med
Retten. Stampe.II.370. Grundtv.SS.IV.398,
*Saa drev de med den Stakkel (o: en ne-
ger) Gjæk,

I
Fordi han var saa sort som

Blæk. Bastian.nr.1.1. Meddelelsen om, at
jeg havde vundet, kom som en vanvittig
Overraskelse for mig, jeg troede virkelig
til det sidste, at man drev Gæk med mig.
DagNyh.^l9l923.7.sp.6. (sj.) m. tings-subj.:

30 de Karikaturer, der drev Gæk med Paven.
Brandes.XI.9. (1. br.) m. h. t. ting ell. begre-

ber: det franske Hofs Letfærdighed havde
gjort det til en Modetone, at drive Gjæk
med Forrettigheder. CBernh.1.95. jeg (tur-

de) aldrig . . tale til hende som før — så
lidt som jeg turde drive Gæk med Kor-
sene derude. Kidde.Loven.(1908).159.

Z) {videre anv. af bet. 1.2 (sp.422^^«); dagl.)

2(vintergæk, Galanthus nivalisL.(jf.Gæk-

^ ker 2 samt Gække-(brevs-)blomst, -lilje,

-urt^. *denne Gjæk bebuder
|
En munter,

liflig Y&SiT.Hrz.D.II.249. Bagger.II.479,
Gækkerne stod tæt ind under Muren.
Bang.HH.103. Fleuron.IN.25. JTusch.95.
Feilb.

in. s:æk, interj. [qæg] (lydord; jf. u. IL
gække) som gengivelse af gaasens stemme.
BørnenesMusik.(i871).nr.72(se w.H.gække^.
*„Hvad siger Gaasen?"

|
„Gæk, gæk, gækl**

50 NEPetersen.Tusendfryd. (1888). 3 7. Font.K.
58. Gæk, gæk, gæk! snakker Gaasen, hvad
man saa præker for den (d: den følger sin

natur; jf.Mau.I0880 ).ORung.Overs.afJohan-
nes fra Saaz: Flovmanden og Døden. (1923).
43. Naar der kaldtes paa (gæssene)^ raab-
tes der: „Gæk, Gæk, Gæk kom". Hede-
bo.89.

Oæk-, i ssgr. jf. u. Gække-, f -agtig:^
adj. [ILl] taabelig; naragtig. Hvor giek-

60 agtige, uforskammede og vederstyggelige
ere de gamle, naar de agter at giøre
2imom\ Reenb.Æ.63. Moth.GlOl.

\. g^ække, v. ['gæga] -ede. vbs. jf. Oæk-
keri. {qlda. d. s.; jf. mnt. ty. gecken; afl. af
IL Gæk 1(.2))

1) trans. 1.1) (nu 1. br.) især m. tings-subj.:
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narre (en) ved at bibringe ham en falsk op-
fattelse af noget ; føre bag lyset; bedrage;
vildlede. Moth.GlOl. *i Fred

| Kan Li-
sten giekke mig. Oehl.DM.116. *Lykken
gjækker Store, Smaa,

| Leger med Guld-
tærning. Ing.RSE. VII.243. Det er en Ind-
bildning, en Drøm, et gækkende Gøgle-
spil. EdvLehm.M.59.

|| f t forb. m. f ra: fra-
narre en noget, gekke en sine penge fra.

Moth.GlOl. 1.2) (nu 1. br., jf. dog slutn.)

gøre til genstand for morskab, løjer; drive
gæk med; have til bedste; spille et

puds olgn. du staaer der og gjækker os.

Horreb. II.308. hun (troede) at høre Mu-
siken, selv naar Nogen, for at gjække
hende, blot efter Noderne løselig berørte
Tangenterne, men uden virkelig at spille.

Ing.EF.XIIl.60. (Sokrates) gik omkring
paa Torvet og gjækkede Sophisterne.
Kierk.VIl.l20. jf: de gækkende Æsker,
som stadig gemme en mindre. Bang.Udv.2.
især om (godmodigt, spøgende) drilleri:
han gjækkede Fru H*, og paastod, at hun
havde mødt ham ene i Gangen, og om-
favnet ham. Blich.(1920).Xn.40. det fore-

stilles, at Madame Gyldenløve af de An-
dre drilles og gækkes, fordi hun er hen-
sunken i Elskovstanker. JPJac.I.185. || nu
især: (søge at) gøre en til gæk med et gække-
brev. Hvis det lykkedes at faa (den, hvem
gækkebrevet var skrevet til,) til at tage mod
Brevet, eller endog kun røre ved det, var
han „gækket" og maatte give Paaskeæg.
JKamp.Da.Folkeminder.(1877).289. SaUX.
502. 1.3) (nu kun dial.) om gøgen (sjæld-

nere: kragen, se Feilb.IV.277), der if. folke-

troen kan skade en ved sin kukken ell. vars-
ler ilde, naar man hører den fastende (jf.
u. Gøg 1^. Gøgen gekkede ham. Mof/i.

G

101. VSO. II. 382. Feilb.I.447.IL324f. jf.:
*Hvis Digtninger skal Hierterne behage,

|

Maa deres Indhold ikke sig gientage . .
|

Ei nærme vi os Elskovs Myrthehække,
|

For os at lade der af Giøgen giekke;
(

Men Giøg er, i hvor ridderligt han pran-
ger,

I

Med „Bryst og Lyst" den tydske
Minnesanger. Oehl.XXIII.209. talem. (nu
næppe br.): Giøgen skal ikke giekke ham,
siges af Skiemt, naar een har faaet en
god Frokost, eller og noget over Tørsten
tidligen om UovgenQn.VSO.II.382. jf. Ele-
venf.RJ.91.

2) (nu næppe br.) intr.: gøre løjer; skæm-
te; spøge, han syntes for hans Sviger-
sønners Øine, som han gjekkede (1728:
giekkede sig^. lMos.19.14. *Din Hierne med
guldtræsset Hat du tække,

| Og med det
Smukke Kiøn du nu ei mere giekke. Chr
Borup.PM.8.

3) gækkes som dep., eZZ. f refl.: gække
sig. 3.1) t til bet l.i: begaa en fejlta-
gelse; tage fejl; narre sig selv. „Det
er . . Jeres Broder." . . „I giekkes for jer,

den Slyngel, min Broder?" — „Ja." Luxd.
FS.92. i forb. m. med: *det forfænglig
I^yr, jeg er, | Der gekker sig og driller,

\

Saavelsom andre Mennesker med uom-
skaarne Griller. Reenb.I.118. 3.2) tilbet.1.2:

gøre løjer; skæmte; spøge.
\\ f abs. IMos.

19.14(1728; se u. bet. 2). *(slaven) dristelig
sig med sin Herre frydet: | Ja meerl om
hånd end giæcket sig,

|
Blef det dog ey

fortrydet. Sort.Poet.2. Leth.(1800).
\\ især i

forb. m. med: drive gæk med; have til

bedste; gøre nar af. Dorothea var mun-
10 ter og forstandig, hun vidste allerede . .

at de alle . . giekkedes med ham. Biehl.
DQ.II.135. m. h. t. ting: spotte med. i et
stort Compagnie . . giekkedes (man) med
den Vane at drikke ^\xn6hedier.LTid.l726.
612. *Det Navn, hvormed Jeg (o: Jeho-
vah) mig har nævnet,

| O giækkes dog
aldrig med det. Grundtv.SS.II.98. nu kun
(1. br. i rigsspr.) m. afsvækket bet.: fjase,
gantes, spøge med; især om fjasen med

20 kvirider, gekke sig med en. Moth. GlOl.
Han staaer og giekkes med Pigen i Rn-
set.VSO. Drachm. VD.298. (han havde) søgt
Adspredelse ved at gækkes med en ung
Kvinde. Pont.LP.^1.146.

IL gjække, v. ['gæga] -ede. {jf. ty.

gecken, om frøers og forsk, fugles stemme:
kvække, kagle, skrige, jy, gækre, om gæsse-
nes skrigen; jf. ogs. kække; lydord; til III.

gæk) om gæssenes skrigen: kække, (han)
30 gemte sig i en Gaasesti, hvor Gæssene

imidlertid forraadte ham ved deres Gæk-
ken. TroelsL.VII.199. *Hver Morgen gæk-
ke mine Gæs,

|
gæk, gæk, gæk, gæk.

BørnenesMusik. (1871). nr. 72. FrPoulsen.
(Tilsk.l923.1.107).

O-ække-, i ssgr. (nu kun dial. (jy.)
Gæk-, se u. Gække-ild, -urt samt gækagtig,

t Gækken- (efter ty. gecken- j, se u. Gække-
spii;. til II. Gæk 1 ell. I. gække, -blomst,

40 en. (især dial.) ^ til II. Gæk 1.2 ell. I.

fække 1.2 : d. s. s. II. Gæk 3. JTusch.305.
>&H. -brev, et. til II. Gæk 1.2 (3) ell.

I. gække 1.2 : bt-ev (ofte: kunstfærdigt ud-
klippet) med en indlagt vintergæk, i alm.
uden underskrift ell. med prikker i st. f. navn,
som (især: af børn) sendes om foraaret (ved
paasketid), og som forpligter modtageren til

at gætte afsenderens navn ell. fri sig med
en gave, især et paaskeæg olgn. (jf. Binde-

50 brev;. Havetidende. 1862..34. JKamp.Da.
Folkeminder.(1877).289. SaVX.o02. Feilb.

II
hertil: Gækkebrevs-blomst, (dial.) d. s. s.

II. Gæk 3. JTusch.305. f -ild, en. (ogs.

Gæk-;, {ænyd. gækild; til IL Gæk 1; jf.
Gøgle-ild, -lys, -skær i lign. bet.) lysende

dunst, som if. folketroen viser sig over moser
om natten og leder folk paa gal vej; lygte-

mand. Gæk-: Moth.GlOl. \\ overf. Publici-
tetens Lys brænder dunklere . . Pseudo-

60 publiciteten (lader) hvert Øieblik . . ny
Gøglelys og Giækkeild fremglimte for
vore &ine. Rahb.Tilsk.1807. 18. smække-
lig, adj. ['gægali] adv. d. s. ell. -t ell. (f)
-en (VS'O.). {ænyd. d. s.; af II. Gæk 1, jf.
mnt. gecklich; nu vist kun bibl., jf.: „nu
sieldent." ilfO. „foræld." Xevin.) 1) til II.
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Gæk 1.1, om handle- ell. især udtryksmaade:
vidner om, er præget af taabelighed,som . _ _ . -

naragtighed; ta abe lig; ogs.: usømmelig;
uanstændig, ublu Væsen, og giekkelig

(1907: daarligj Snak, eller letfærdig Skiemt.
Ephes.5.4. Vær ikke alt for giækkelig og
skammelig i din Tale. Hørn.Moral.1.38.
(de) løbe som Afsindige paa Gaderne, udi
alle Slags giækkelig Dragt, med Ræve-
Rumper beprydede. Kyhn.PE.86. det er

gjækkelig Tale at lade Guds Navn løbe
ind med i almindelig Frsiten. Kierh.VII.
348. VBeck.LK.1.267. Ssom adv. *Forgieves
dog, og gekkelig, | Man tænke vil at vinde

|

Det store Navn, de Gamle sig
|
Os haver

ladt i Minde. Reenb.II.14. At tale, opføre
sig, giekkeligen. FiSO. 2) % til II. Gæk 1.2,

om udtryksmaade, som giver et falsk billede,

en falsk forestilling ell. opfattelse af noget:

bedragelig. lader os dog aldrig bedrage
Ynglinge ved gjækkeligTale om det, at ud-
rette. i^ier/c.7iiIJ 90. smst.IX.188. Gæk-
ke-lilje, en. (især dial.) 2f til II. Gæk
1.2 ell. I. gække 1.2 : d. s. s. II. Gæk 3. JTusch.
95. Sal.UX.329. Gækken-, i ssgr. se

Gække-, f Gække-pose, en. (til II.

Gæk l.ij i udtr. som løse for gækkeposen,
snakke op paa taabelig, naragtig maade (jf.
Løgne-, Sludre-, Snakkepose/ *Paa Timen
løser han for hans

|
Indbildnings Gjække-

pose,
I
Og fanger an, af sin Forstands

|

Oplysning sig at rose. Falst.146. Gæk-
ker, en. flt. -e. til I. gække, t) (sj., nu
næppe br.) om person. \\ til I. gække 1.2

:

person, som søger at drive gæk med andre.

den gode Sancho, som tænkte at være
Giekkeren, er den Giekkede. Biehl.DQ.IV.
12. Lieb.Dq.lI.354.

|| f til I. gække 2. Gek-
ker . . kaldes den, som gør mange op-
tøger for at komme folk til at lée.Moth.
G102. 2) (jy.) 2( gæk (II.3); vintergæk.
Feilb. 1.447 [u. gjæk^. Gække-rente,
en. (til II. Gæk l.i^ vinding, udbytte, som
kun en nar haaber paa, venter sig; kun i

det foræld, ordspr.: haabe og vente er
gækkerente. Mau. 3350. CBernh. III. 127.
jf.: vilde jeg vente mig Gammen af det,

aa vilde jeg kun faae Gjekkerente. HFEw.
SK.I.242. Gækkeri, et. [gæga'ri-'] Høysg.
AG.124. flt.-er (Skuesp.XI.379. MO.). {ænyd.
d. s.; fra mnt. geckeri; nu sj.) 1) (jf. II. Gæk
1.1^ taabelighed; naragtighed; ogs. om
handlinger, udtryk osv., der vidner om taabe-

lighed. Alle galne Folck . . bygge, som I,

Casteller i Luften, og bryder Hiernen
med Gallskab og Giækkerie, indbildende
sig at giøre vigtige Ting. Holb.Kandst.II.
2. jeg (hader) denne Tyboe for hans Stoor-
talenned og Gæckerie, endogsaa naar hånd
er i Fruentimmer-Selskab, giør hånd alle

sine Krigs-Exercitier. 8a. !ri/6.J7J.6\ det er
under, om de ikke paa samme fundament
vil af flid gjøre fliddig i stéden for flit-

tig • • og såadant gjækkeri mere. Høysg.
AG.124. det er . . nogle Daarligheder,
som følge med din Alder, nogle af disse

Giekkerier, som en Fader kan giette, men
aldrig bør vide. Skuesp.Xl.379. || mere kon-
kr., om hvad der er uden større værdi, ikke

duer. Holb.NF.Blv. jeg har skrefvet noget
unyttigt Giækkerie. Gram.Breve.159. 2) (jf.
II. Gæk 1.2^ det at narre ell. bedrage; be-
drageri. Moth.Gl02. Præsterne have hel-
ler ikke just Lyst til selv at blive Christne— men deres Menighed, det skal blive

10 sande Christne. Gjækkeriet ligger altid

i at faae Alvoren (det selv at blive Chri-
sten) bort og istedetfor den at faae an-
bragt: den dybe Alvor (!), at ville gjøre
Andre til Christne. Kierk.XIV.255. 3) (jf.
II. Gæk 1.3j det at drive gæk, lave løjer osv.;

ogs.: naragtigt ell. spøgende paafund, hand-
ling olgn.; narrestreger; løjer. *Nu et
slags Giæckerie, nu andet ham (o: fan-
den) behager. Holb.Paars.130. (det var ikke)

20 hans Alvor, men blot Gise^kerie.ThSchmidt.
S.527. Jeg sagde det af Giekkeri. F/SO. om
fjasen, drilleri mellem kærestefolk: Blich.

(1920).X.72. Kys og anden Slags elskovs-
fuldt Gækkeri. Pont.KG.61.

\\
(sj.) om be-

mærkning, der har til hensigt at latterlig-

gøre. Der var een Øyen-Tiener, som tog
sig den Frihed at hviske Ham noget skum-
lende giækerj i Øret, om den Anordning,
som Mentor lod indrætte i Riget. Dume-

30 tius.III.41. t Gække-spil, et. (til II.

Gæk 1.3; jf. ty. geckenspiel) narrestreger;

narreværk. Mau.ll.62. ReynikeFosz.(1747).
375. *at de, som see

|
Paa Narrens Giekke-

Spil kand komme til at lee. Graah.PT.I.
232. jf.: Satiren er en menneskelig og
kierlig Fornøielse, og dette Giækken-
spillerie er saa anstændigt, saa meget
efter Moden, saa ædelt. Ahl Giæk-
kenspillerie er inåtsigende.Wand. (Skuesp.

40 IV.39). t -streg, en. (til II. Gæk 1.3)

gavtyve-, narrestreg. Biehl.Brev.II.34. f-tej,
et. (til I. Gæk l.i^ koll.: taabelige, naragtige

paafund. De ældgamle Grækiske Poeter
. . ere faldne paa meget sligt Giække-Tøy.
Gram.(KSelskSkr.II.38). -urt, en. ('Gæk-.

M0.II.888 (u. Sneeklokke;, jf JTusch.95).
(til IL Gæk 1.2 ; dial.) S( d.'s. s. IL Gæk 3.

D&H. -vers, et. (til II. Gæk 1.2 (3) ell.

I. gække 1.2^ vers, som benyttes i gækkebreve.
50 Pont.BH.69. D&H. -Torn, adj. (ænyd.
gækvorn; til IL Gæk 1; nu sj.) som opfører
sig paa en taabelig maade; latterlig; ogs.:

fuld af løjer; kaad. Moth.GlOl. Besønder-
ligt, at han kan være saa giekkevoren i

den Alder. 7/SO. jf.: (han) synger halv-
sagte, meer dennegang af Ærgrelse, end
af Gjækkevurnhed eller Tankeløshed.
Ew.(1914).IV.130. den overstrømmende
Gækkevornhed, som Skoletiden . . havde

60 dæmmet op for. Gjel.GL.103.
Gæl, subst. se I. Gælle.
\. Gæld, en. se Hjal(d).

IL Gæld, en. [gæl'] Ilt. undgaas helst

ved omskrivning (især m. Gældsposter^, jf.
dog Bigjelder. Harboe.MarO.47 (se u. bet. 1).

(glda. giald, giæld og geld (DGL.I.7), æda.



429 Oæld Oæld 430

giald, oldn. gjald, betaling, eng. yield, ydelse,

ty. geld, penge, got. gild, afgift; egl. vbs. til

I. gælde; i/". I. Gilde)

1) til I. gælde 1: beløb, der udredes
(if. en vis forpligtelse); afgift; ydelse;
vist kun i (især foræld.) ssgr. som Arne-,
Dåne-, Foder-, Græs-, Koste-, Skadegæld

;

jf. endvidere: Bigjelder eller differente
smaa Udgifter. Én Post i Mæglerreg-
ninger over SkibsafgiiteT. Haiboe.MarO.47.

2) betegnelse for det forhold ml. to parter,

at den ene har visse fordringer paa den an-
den, især som følge af en vis ydelse fra den
førstes side; ogs., mere konkr., om den værdi
(især: det pengebeløb), som skal udredes som
følge af den indgaaede forpligtelse. 2.1) i al

alm., som (neutral) betegnelse for det angivne
forhold (beløb), saaledes at dettes art som for-

pligtelse (skyld) ell. rettighed (tilgodehavende)

bestemmes ved et attrib. led (adj.) (jf. ssgr.

som Ind-, Udgældj. (han skal) lade for-

fatte een rigtig Registrering paa Boens
Middel, Indgield og Udgield, dernæst be-
tale selv den bortskyldige Gielå. DL.5—
4—20. de kunde ikke overgive saadan
vigtig Handel, som de havde paa Sverrig,
hvor de havde megen udstaaende Gield,
som samme Rige . . kunde confisqvere.
Holb.DE.I.818. vAph.(1772).I.310. nu vist

kun (1. br.) i udtr. som aktiv gæld (o:

udestaaende fordringer, aktiver.JBaden.FrO.
5. S&B. D&H.), passiv gæld (o: gælds-

forpligtelser, passiver, smst.). jf.: Activgjeld
. . Passivgjeld. HandelsO.(i807).5. Meyer.
II. 2.2) forpligtelse til at udrede penge
(ell. ting, der har pengeværdi), især: tilgen-

gæld for modtagelsen af et laan ell. varer
paa kredit osv.; skyld; ogs. mere konkr., om
det ell.de pengebeløb, der skyldes bort,
dels om enkelt, bestemt skyldpost, fx. laante

penge olgn., dels om samtlige en person, et

bo, en stat osv. paahvilende skyldforpligtel-

ser; passiv gæld. Vær ikke blandt dem,
som give Haandslag, iblandt dem, som
borge for Gjæld. Ords.22.26. Monsieur maa
vist icke være for accurat i at betale sin

Gield, efterdi hånd er saa bange for dend
Ilte ^Vim\.Eolb.llJ.I.2. hvor der ikke er
eller antages at være noget Bo, hverken
Besiddelse eller Gjæld, bliver der heller
intet Dødsbo. Goldschm.VII.373. (de) saa
paa hinanden og hang fornumment med
Hovedet. Thomas havde bragt dem Op-
sigelse paa Gælden. JVJen8.HF.l30. fun-
der et, konsolideret,svævendegæld,
se I. fundere 3, konsolidere, svæve. ||

^iscer

ID) overf.; dels om (moralsk) forpligtelse til

at vise taknemmelighed for ell. gengælde en
hjælp, en venlighed osv., dels (sj.) om pligt

ell. trang til at gengælde en fjendtlig ell.

uvenlig handling, (især i udtr. som være,
staa i gæld til en, se ndf.). *Det altsaa
var den Gield, du al min Ømhed skylder.
Fasting.H.58. „Idag og endnu nogle Aar
faster jeg for Dig" — sagde Faderen kjær-
lig til Jacob —

;
„naar Du bliver tretten

Aar, betaler Du selv Din Gjæld til Vor-
herre." Goldschm.1.26. *Har vi betalt Dig
vor sønlige G\eld? IIolst.D.II.67. (religT)

m. h. t. menneskets forhold til gud, opfattet

som et skyldforhold (efter lignelsen om den
gældbundne tjener, Matth.l8.23ff.): *Har du
mange Synder,

|
Jesus dig forkynder,

j

Gielden er betalt. jBrors.45. *Hør du os i

Paaske-Kveld 1 |
Eftergiv os al vor Giæld.

10 Grundtv.SS. 1.438. \\ t faste forb. gøre,
stifte gæld olgn., komme i skyldforplig-

telser, den Gield han siden Stamhusets
Oprettelse giør. DL.5—2— 65. for at holde
virksomheden oppe maatte han stifte gæld

i

i særlige forb. m. præp. i: bringe, for-
dybe (sig) (se w. fordybe 2.3j, geraade
(se u. geraade 1^, komme, sidde, sætte
(sig), være i gæld. Hvo som setter sig
i større Gield, end hånd kand betale

20 (skal dømmes) til Fængsel. DL.5—14—54.

(kammeratlivet) bragte ham i Gjæld. Gold-
schm.VII.302. et greveligt Par . . der stik-

ker saa dybt i Gjæld, at hvert Møbel, det
besidder, er leiet. Brandes. Berlin. (1885).
290. det (var) umuligt for dem at leve
uden at synke i Gæld. Tidsskr.fFiskeri.
1874.324. sidde i Gæld. Ludv. Sygdom i

Vinter med de dermed følgende Udgifter
har . . sat hende i Gæld. DagNyh.^''U1924.

30 5.sp.3. være, staa i gæld til (sj. hos.
MO.) en ell. (nu 1. br.) være (osv.) i ens
gæld, skylde en noget. Moth.G104. VSO.
D&H. HStrange.Priergaardsslægten.(1922).
1.116. nu især overf., om følelse af taknem-
melighed osv. ell. (sj.) af uvillie p. gr. af en
fjendtlig handling: Fruen svor for mig, at

hvis hun havde vidst, at Konen vilde
have giort saadan Væsen, havde hun hel-
ler taget ind i Kroen. Thi hun vilde nø-

40 dig være formeget i Gield hos samme
Kone. Holb.Stu.I.l. Da var jeg allerede i

hans Gjeld, jeg skyldte ham mit Liv.
CBernh.VI.68. *Du har mindet mig om
Gjælden, |

hvori vi til Fortid staa. Schand.
SD.153. *Saa mange staar med Tak til dig
i Gæld. BT.^U1923.12.sp.2. (hun forlanger)
en Krone af hver . . for at de unge Pi-
ger ikke skal føle sig i Gæld til hende.
BerlTid.^'/nl923.Sønd.8.sp.l. sidde, være

50 i gæld til (op over) ørene, se Øre.
arv og gæld, se Arv l.i. borg og gæld,
se II. Borg 2. bundløs gæld, se bundløs
2.2. gammel gæld, om gamle, trykkende
gældsforpligtelser, som man ikke let kan be-

fri sig for. Moth.G74. Heib.Foet.VI.379.

jf: „Giv mig, hvad du skylder migl" —
„Gammel gjæld betales ikke, og ny gjæld
lader man stå, til den bliver gammel."
Skattegraveren.l887.1.125. overf.; især i forb.

60 betale gammel gæld. Moth.G104. VSO.
Gammel Gæld. Esm.(bogtitel.l885). Det er
en gammel Gæld, Thisted nu vil afbetale
til J. P. Jacobsens manes ved at rejse ham
et værdigt Minde. JohsDam.(DagNyh.^^/io
1923.10.sp.2).

jl
talem. og ordspr.: hvo som

betaler sin gæld, formerer (ell. for-
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øger) sit bo, sit gods olgn. Mau.3037.
Moth.GlOS. CP betale naturen sin gæld,
dø. VS0.IV.N51. D&H. dannemands
løfte er dannemands gæld, se Danne-
mand 1. gæld skal gældes, om ven-
skab skal holdes, se I. gælde l.i. der er

en løjtnant, der betaler sin gæld,
se Løjtnant. 2.3) (1. br.) om udestaaende
gældsfordringer; tilgodehavende; ak-

tiv gæld. Hvo Gield vil kræve, synderlig

efter Død Mand, bør sit Krav at bevise.

DL.5—14—47. en Fuldmægtig skal fodre

en Gjeld, og ingen Dag . . give.Høysg.S.
21. VSO. Der er Gield til Boet o: Boet
har tilgode. MO. inddrive en Gæld. Ludv.

III. Oæld, et. [gæl'] flt. d. s. {glda. d. s.,

SV. gåll; egl. sa. ord som II. Gæld, og m. bet.:

„lereds, der betaler til samme præst") om nor-

ske og færøske forhold: kreds, distrikt, der

hører under een præst; præstekald; nu vist

kun i ssg. Præstegæld. Moth.GlO?. VSO.
IV. Oæld, subst. se I. Gælle.
Oæld-, i ssgr. ['gæl-] af II. Gæld 2; i

ssgr. m. subst. nu næsten fortrængt a/ Gælds-.
CP -betynget, part. adj. mig stakkels

gjældbetyngede Mand, som . . den Gang
navde tre Børn paa 500 Dalers Gage.
Schand.AE.161. (han) har efterladt Gaar-
den saa gældbetynget, at den har maattet
sælges. JPJac.II.344. -bog, -brev, se

Gælds-bog, -brev. -banden, part. adj.

(jf. binde sp.68P^; nu næsten kun bibl.)

tynget af (stor) gæld; forgældet. Lignelsen
om den gieldbundne Svend. Matth.18.over-

skr. Den 11 Jun: er den sorteste Dag for

Gieldbundne Folck. Holb.Paars.308. *blive

maae jeg for Kost og Ly
|
En Stakkels

g']ældhvLndenF8inge.Blich.(1833).Suppl.l78.
To gældbundne Bankdirektører. Da^'iV^y/i.

^hl923.7.sp.3. (sj.) m. hensobj.: De have ei

Kierlighed, som for haardelig begegne
dem, der ere dem gieldbundne./Sw^m.J/.4^.

I. gælde, V. ['gæl9] præs. -er ['gæl'ar]

(Høysg.AG.90); præt. (jf. Sandfeld.S.''73)

fjaldt [Q\a.Vd] (JFriis. 208. Storm. SD. 145.

ng.EF.V.4. Buchh.UH.107) ell. (nu især
dagl.) galet [gal'rf] (Holb.Paars.38. Høysg.
AG.90. Wess.68. HCAnd.AV.156. Pont.LP.
VIII.54. jf. Esp.§175c. Dania. IX. 39) ell.

(nu 1. br. i rigsspr., jf. dog Saaby.'' „endnu
ikke alm." Levin.) éældte ['gæl<^8] (Høysg.
AG.90. Rahb.PoetF.I.185. Winth.IX.273.
Rørd.B.20. jf.Esp.§l75c. Feilb.); part. gældt
[qæVd] (Moth.G107. Mali. SgH. 665. Ing.
PO.I.30. A0lr.FA.25. Saaby.' Esp. §175c.
Feilb.) ell. (nusj.) gæ\diit(Moth.G107. Høysg.
AG.90. Ing. KE. 1.93. Heib.Pros.VI.220.
ADJørg.NH.IT.224) ell. (1. br.) gjaldt [Q\»Vd]
(Hjort.(MuseumJ894.I.73). Brandes. V.440.
KLars.MK.93) ell. (sj.) galdt (TBruun.III.
277); part. undgaas i alm. ved omskrivning.

il

dep. gæld(e)8 (især dagl. ell. dial, se u.

)et. 4.1 og 6.2; ['gæl'(a)s] præt. (1. br.) gæld-
tes.

II
vbs. (sj.) -ning (se u. bet. b.i). {glda.

gialde, giælde, æda. gialdæ (i bet. 1-3), sv.

galla og gålda, no. gjelda, oldn. gjalda, be-

tale, eng. yield, ty. gelten, got. fra-, us-gil-
dan; jf. gUd, L Gilde, gyldig, II-IIL Gæld)
A. trans.

1) (nu kun arkais. ell. dial.) erlægge ell.

udrede noget, som man er blevet skyldig;
give erstatning for noget, man er blevet

skyldig (jf. IL Gæld 1). l.i) i egl. bet: be-
tale (1). Enke, som selv haver at gielde
af, maa være Borgen og Forlover for

10 Penge og Gods. DL.1—23—11. gelde det
mand er skjXåig. Moth.G106. den mindre
velstaaende Mellemstand kan ikke gælde,
hvad „Friskolen" i nyere Mening . . kræ-
ver. HeimdaV^liol869.3.sp.3. ordspr. ; gæ 1 d
(ell. (jf. bet. 1.2), nu næppe br.: gave. Mau.
1.304. MO. gift. Moth.Gl61) skal gæl-
des (om venskab skal holdes). Mau.
3042. Feilb. (u. Gjældj.

|| f m. overgang til

bet. 2, i ordspr.: den, som vil arve, skal og
20 gælde (o: arvingerne maa ogs. vedgaa boets

gæld). Moth.GlOe. VSO. \\ m.h.t. bøde olgn.

(der) fandtes et Sted udi den skaanske
Lov, at om en Træl begge Hænder bleve
afhugne, da skulde derfor gieldes 8 Mark
Bøder og Skadegield til Hosbonden. Mali.
SgH.452. *Kong Ro har gavnet min gamle
Far,

I
med Guld han gældte Boden,

|
som

Ejtjov skyldte for Håleiv. Rørd.B.20.
||

t m.h.t. skade olgn.: erstatte, de Ejere
30 paa den Mark, der Ilden settis først udj,

(skal) enten gielde Skaden, eller legge
den ud, der Ilden først derudj sette. DL.
6—19—9. Moth.G106.

||
gælde igen, (jf.

u. bet. 1.2 samt gengælde^ betale etlaan til-

bage; ogs.: tilbagelevere ell. erstatte laant ell.

betroet gods. dersom noget ødis, eller for-

kommis, af deris Gods, som hånd er Værge
for, (har) hånd . . af sit eget Gods saa
meget igien at gielde og Skaden at op-

40 rette. DL.3—17—5. Skaden gieldis igien
af hans Gods. smst.6—19—1. Naar Bonden
nu skal gjelde, igjen, hvad han har laant

til Fødekorn i Sommer, saa maa det ske
med den tredobbelte Værdi. Cit.l740.(Aarb
VejleJ923.I.169). (et) lån, som han skulde
gælde igen om fire kr.Barfod.DH.1.529.
MDL.Esp.432. OrdbS.(lollandsk). \.2)overf.:

give gengæld ell. erstatning for noget; gen-
gælde. Jeg skal gelde dig den velgerning.

50 Moth.G106. *Nu har jeg gjældt dig Ondt
med Godt. Sv Grundtv. Eng. og SkotskeFolke-

viser.(1846).l 64. II
gælde igen (jf.u. bet.

1.1 samt gengælde^. VSO. Du har Ondt
nok for min Skyld. Jeg er bange, jeg al-

drig kan gjælde Dig det igjen. ^/icAJ/J.

6.38. Haan gjældes bedst igjen med Haan.
PMøll.1.157. Christus . . gælder hundred-
fold igen hvert lille Offer, vi bringer ham.
Jørg.HI.98. 1.3) gøre bod for (forbrydelse,

60 forseelse osv.); bøde for; undgælde for.

Moth.G106. *ffid det var det Eneste,
|
Hvad

Gubben gielde maa for Ynglingen (o: som
gammel maa man lide for, hvad man har

gjort som ung). OehlSO.105. *Med dit Liv
du Forsmædelsen gjælde I fTr^r.r. 78. •Gud
vil, man gielde skal sin Brøde. CKMolb.
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Dante.II.73. gælde dyrt, se dyr 8p.l202^^.

ofte gælder gris det, gammel so (ell. gam-
melt svin^ har gjort (o: børnene (de yngre)
maa ofte undgælde for, hvad forældrene (de

wldre) har gjort; jf. u. I. Galt 1). Mau.S230.
VSO. PalM'.IL.I.363. se endvidere Mau.1.325.
Moth.G106f.

II
gælde med kroppen

{efter det foræld, ordspr. han skal gælde
med krop, som ej har ko, se PLaale.lI.lOl;

jf. betale med kroppen u. betale 2.2; nu
næppe br.) om forbryder (synder), der ikke

kan betale: udstaa legemlig straf. Kan han
ikke betale Bøderne, skal han gielde med
Kroppen. VSO.

2) (udviklet af bet. 1 ved paavirkn. af II.

Gæld 2; „Bruges kun sielden."F/SO.; nu
kun dial.) have gældsforpligtelse hvi-

lende paa sig; skylde bort. Moth.GlOS.
Gielder du ham noget? VSO. Han gielder
mig ikke en Skilling, smst. gielde . . mange
Penge hen. MDL. Feilb.

B. intr.

3) (udviklet af bet. 1) m.præd.: være lig
med, have samme værdi som noget an-
givet; være værd. 3.1) m. h. t. værdi i

penge; egl.om mønt, ædle metaller olgn.

Et lod s'ølf gelder tre mark. Moth. G108.
Dalere som galte 48 Skill. Holb.DR.II.400.
(medaljen) gielder 600 hollandske Ducater.
FrSneed.1.23. En Species gielder 12 Mark.
MO.

II
(nu næppe br.) om andre ting. alle

Bøger bortselges for hvad de kand gielde.
LTid.1725.820. *Hvor høit du ogsaa vil

vurdere hver en Pialt,
| Galdt deres Klæ-

der knap 5 Daler alt i alt. Wess.68.
||
(nu

næsten kun dial.) om hvad der gaar i han-
del olgn.: staa i en vis pris; koste, (poli-

cerne) skal hos stemplet Papirs Forval-
terne findis, og gielde hver Ark een Rix
Ort. DL.4—6—2. de beleirede (staden),
indtil et Asens Hoved gjaldt (Chr. VI:
galdt; fiirsindstyve Sekel Sølv. 2 Kg.6.25.
Hvitfeld (fortæller), at udi hans Tiid var
saadant got kiøb, at en Vedder galt 4re
Hvide. Holb.DH.1.475. Hvormeget gielder
en Tønde Korn? i¥0. jf.: Kornet gelder
intet (o: staar i lav pris). Moth.GlOS. Feilb.

3.2) uden forestilling om pengeværdi, især
om hvad der ved beregning tillægges en vis

værdi. Honneurerne (o: i keglespil) ere:
Otte om Kongen, som gielder 26; alle Ni
gielde 18. Spillebog.(1786 ).247. Sidste Stik
(i klabrias) gælder 10 Points. JLassen.Seks-
ogtres.(1906).25. (skol.) ved „laan" i sub-
traktionsregning : man laaner en, som gæl-
der ti

i
D&H.T.555. jf. bet. 4.3: man laaner 1,

der gælder for 10. troelsL.PederOxe.(1906).
274. EdglIøyer.SÆ.81.

4) overf. anv. af bet. 3.1 : blive ell. være
anerkendt som fuldgyldig; antages,
godkendes som rigtig; have gyldighed;
være i kraft. 4.1) om hvad der (if. alm.
vedtægt ell. efter administrativ bestemmelse)
anerkendes som fuldgyldigt. || om mønter og
pengesedler: være gangbare. Denne Mynt
gielder ikke hos os. MO. omprægede til

nye Mønter, der gælder igen. CEtv.F.263.
talem.: penge er gode varer, de gælder
baade vinter og sommer. Mau.7354. FalM.
IL.1.276. om værdipapirer: være i kurs.

(billedl.:) *Blandt ældre Damer bragte jeg
paa Bane,

|
Den Tid, da ogsaa deres Ac-

tier gjaldt. PalM.IV.82. || om ting, som har
en vis vedtagen værdi, giver visse rettig-

heder osv. Kortene gælder i følgende Or-
10 den: Es, Ti, Konge, Dame, Knægt, Ni.

JLassen.Seksogtres.(1906).3. hans pas gæl-
der for et aar

\
jærnbanekortet gælder til

1. klasse
j
gælde til Wandsbeck, se

Wandsbeck. || om vedtægt, bestemmelse olgn.:

være i kraft; staa ved magt; især om love,

forordninger, reglementer, bestemmelser olgn.

(som regel m. tilføjelse, der afgrænser gyl-

digheden i tid, rum osv.). en Delinqvént
. . bør straffes efter den Lov, som gieldte

20 paa det Sted, hvor Delictum blev begaaet.
Stampe.1.34. Kongens Løfte gieldte . .

ikke, uden Statens Samtykke. Jaco&i./S/cr.

48. Valget af en Formand gjaldt for et

helt Regnskabsaar. DagNyh.^'/iol923.8.sp.6.
(dagl., T. br.) dep.: saa gjældtes (løftet) jo

ik\Le.SvGrundtv.FÆ.II.79. \\ m. overgang
til bet. 4.2, om fremgangsmaade , resultat i

kamp, spil. leg olgn.: være gyldigt ell. til-

ladeligt som følge af de fastsatte regler. Hold
30 inde. Karle 1 . . To mod Een gjælder ikke.
Den Sag vil jeg ene afgjøre med Hr.
Palle. Ing.KE.1.74. Bang.L.348. Det har
også været skik fastelavns-mandag og
første April at narre andre ved at få dem
til at gå som nar efter noget. Men kom
de ikke over dørtærskelen, gjaldt det ikke.
Skattegraveren.l888.II.60. kampdommeren
bestemte, at maalet skulde gælde I (især

børnespr. ell. dial.) dep.: HCAnd. SS. IX.
<o 210. han har snydt, saa det gæld(e)s ikke

j

|i m. afsvækket bet.: være gængs; være i

brug. *det Navn (o: Grønsund) end gjæl-
der i vore Tider | For Færgestedet paa
begge ^iåer. IIeib.Poet.Vni.262. den her
gjældende Fangemaade. Tidsskr.f. Fiskeri.

1875.54. hos almuen gælder i mange lande
endnu de mærkeligste skikke ved bryl-
luper

i
m. overgang til bet. 5: der var i

denne Kritik ikke lidt, der trodsede de
50 gjældende Meninger paa et vist aandeligt

Omv2L2iåe.Schand.TF.Il.255. Ijgaaoggæl-
de, seu. gaa 4.6. 4.2) om hvad der som følge

af sin beskaffenhed ell. p. gr. af forholdene
(godvilligt ell. modstræbende) maa anerken-
des: være saaledes, at det erkendes som det

gyldige; godkendes; tages for gode varer
olgn. Herren er Dommer, og der gjelder
ingen Persons Anseelse (Chr. VI: herlig-

hedj for ham. Sir.35.12(jf. ogs. u. Anseelse
60 3). Ingen Ting skal hindre mig i mit

Forsæt; ingen Undskyldning skal gielde.
Holb.Ul.V.S. Den udvortes Christendom
gielder ikke for Gud. NordBrun. TT.21. i

Christo Jesu gielder (Chr. VI: formaaerj
hverken Omskærelse eller Forhud, men
Troen. Gal.5.6. jf. f: Det gielder intet.

VII. Rentrykt "/la 1924 28
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o: det er ikke rigtigt eller lovligt, som
det bør være, eller efter Aftale. YSO. talem.

:

alle kneb gælder Co; er tilladte, maa be-

nyttes). Mau.o647. Erz.VIII.340. NatTid.
^/il924.Sønd.3.sp.2. i kærlighed og krig
gælder alle kneb

i
i kærlighed og spil

gælder intet venskab. FalM.IL.II.
730. her gælder ingen snak, se Snak.

y om udtalelse, paastand, regel olgn.: være
t overensstemmelse med de virkelige forhold;
være rigtig, her ere to Poster, som vi

skal bevise, om vores Slutning skal gielde.

Ew.(1914).1.22. det gjelder endnu, hvad
allerede Wessel har sagt angaaende Sma-
gens Gud. Kierk.I.207. som reglen er for-

met, gælder den ikke i alle tilfælde
j
lade

gælde, lade være uimodsagt; indrømme rig-

tigheden af (noget). Lad denne Indvending
gielde; og modsiges kan den desværre
\k\!iQ.Rahh.(MO.). hun (anførte) ^ at de
franske Romaner vare slette. Det vilde
Otto . . ikke lade gjælde i Almindelighed
og nævnte med stor Ros Consuelo. Gold-
schm.V.464. Andres.Klitf.115.

\\ (jf.bet.e.s)

tn. hensobj. ell. i forb. m. om: have gyldig-

hed, være rigtigt i en vis henseende, m. h. t.

noget. Det Samme har i endnu ældre Ti-
der gjældet om Syngespillet. Heib.Pros.VI.
220. *(juvelerne) gaar ud af Kurs,

|
hvis

der stadig blir fler. | Det samme gælder
Yers. SophClaus8.F.26. 4.3) i forb. m. for

(jf. IV. for 9 og 15.2 samt u. bet. 6.3) ell.

som: kunne træde i stedet for; have samme
værdi, gyldighed som (noget angivet); egl.

om mønter ell. ting m. pengeværdi, naar Fi-
skerne sælge Torsken til Kvaserne, regnes
Torsk paa IVa Pd. Stk. og derover, som
én medens de, som ere under denne Vægt,
tælles saaledes, at tre eller fire Torsk kun
gjælde for to. Drechsel.Saltvfisk.32. Gælder
ifølge Lov Nr. 174 af 15. August 1914 som
en Krone i Sølv. tekstpaa enkronesedler, jf.:
eg har nok kjendt Kjøbmand Zabérn,
ans Navn gjaldt . . i Amsterdam ligesaa

godt som rede Fenge. Hauch. 11.109. \\ i

videre anv. (især om hvad der gives ud for
noget, som det ikke er): kunne bruges som;
gaa for. Det kan ikke gielde for noget
Beviis. YSO. en ussel Kiste af Vogn der
gialt for Postvogn. HCAnd.Breve.I.lO. Sil-

houetten . . havde en Inskription, der be-
gyndte i Initial . . og endte i nogle Sving,
der nok skulde gælde for et Navn. Drac^im.
E0.99.

5) (videre anv. af bet. 4.2 og ofte m. over-
gang til denne bet.) om person, ting, gag:
have en vis indflydelse, vægt ell. an-
seelse. 6.1) (nu især COj være af værd ell.

vigtighed (p. gr. af sine egenskaber ell. som
følge af andre forhold); være af betyd-
ning; have noget at sige; betyde (3);
oftest i forb. m. grads-adv. Jeg vidfste nok,
at hun udi Monsr. Leander fik en Advocat;
men det kand ikke gielde meget, efterdi
han taler i sin egen Sag. Holb.Philos.il.2.
Manden gielder ikke mere i Huset, end

i'

en gammel Nathue. VSO. *Saalidet gjæl-
der Jer en Eed? Heib.FI.89. en Sommer-
dag bringer Forvandling. Herude gælder
Belysningen mere end noget andet Sted.
Skjoldb.SM.23. (sj.) om hændelse, begiven-
hed: *„Koml'' hvisked jeg, „hvorfor vel
grue?

I

Det Intet gia.ldt''. Bødt.218. *0m
din Kamp dig bringer Sejer, | om du lider
Tab

I
gælder lidet, blot du ejer | Tankens

\o Adelskab. Stuck.S.99. f gælde lige, være
af samme værd ell. betydning ; være ens. hvo
kand gielde lige véd (1871: maale sig
med^ Herren i den øverste skye ?Ps.8^.7
(Chr.VI). *Ret og Uret lige gjælder,

(

Lige høit optegnet er. Kingo. 162. vAph.
(1759). jf.: *Den onde Villie gjelder liig

en Gierning. Hauch.DV.II.145. f gælde
lige meget, være lige godt; være lige-

gyldigt. Det var imod deres (o: Neder-
20 landenes) Interesse, at gribe til Vaaben,

naar det ikke angik deres Sikkerhed og
Commerce, da det kunde gielde dem lige
me^et, hvem der var Ejere af Italien.

LTid.1734.61. Enten man skriver jdrdisk
eller jdrdesk af jord, kan gjelde lige meget.
Høysg.AG.28.

||
(nu næppe br.) i forb. m.

præp.-led, der angiver det, der giver nogen
(noget) betydning. *Hvor er din Glands?
hvor er din fordoms Vælde?

| Det, hvor-
30 ved du (o : Jerusalem.) blandt Stæder skulde

gielde,
|

I Gruset lsiSie.NordBrun.ES.75.
Hoffet gyser tilbage for mig, thi jeg gjæl-
der ved min egen Kraft, og ikke ved Kon-
gernes NsiSide. Hauch.VII.lOl. \\ abs. Mel-
lem Kammeraterne gjaldt her kun den
Stærkeres Ret og alle naturlige Fortrin.
Ing.Levnet.II.17. *Han forstod og magted
alt,

I

han var den eneste, som gjaldt.

Ho8tr.SD.II.138. alt, som af en eller anden
40 Grund har faaet Navn og Anseelse her i

Verden, alt det, der nu engang er kom-
men til at gælde, hvad enten det saa for-

tjener det eller ikke. MPont.SK.44. jf. (sj.):

kun den for begge (vandmasser) fælles
vestlige (retning) vil kunne komme til

Gjældning (o: komme til at betyde noget).

Tuxen.Stjærneverdenen.(1886).74. talem.: de
fleste stemmer gælder. FSO. Raivert&SGar-
lieb.Bornholm.(1819).249. M0.jf.Mau.2184.

50
II
(nu sj.) m. hensobj. ell.præp. for, hos m. sty-

relse, der angiver den (ell. det), som der øves

ind/lydelse paa, som nogen (noget) har betyd-

ning for. Hånd gelder meget hofi kongen.
Moth.G108. *At Rosen-Krands og Nelder,

|

At suur og sød,
| At Liv og Død

|
Dig

lige meget gielder. Brors.196. De egne
Fordele . . gieldte intet hos ham. Mall.Sg
H.99. *Hvor Glands og Klarhed altid dig

ffjeli"

60 den gamle Amme. PalM.III.218. 'meer
omringer,

|
Hvad gjelder dig da raeer

end Dagens Sol gjaldt Aftnens Maane
|

Dog for det elskende og unge Par. smsf.

1.83. (sj.) med refi. hensobj.: De fleste tænke
kun paa sig selv; De selv gielde sig selv
mere, end al Resten af Verden. OeconT,
IV. 71.

II
part. gældende brugt som adj.;
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spec. (nu sj.) om person: betydende; frem-
trædende; indflydelsesrig, nu trak han
de meestgieldende Mænd fra andre Hof-
fer, eller giorde sig dem forbundne for

at dreie dem efter sine Hensigter. ilfaW.

SgH.695. ikke mange Gieldende (Chr.VI:
velbaarne; 1819: Fornemme). lCor.l.26(0
Guldh.). dannede og gieldende Mennesker
udenfor Bondestanden. lfo?6.Z77.^58. 5.2)

i forb. gøre gældende. || især om person:

skaffe anseelse, betydning, en fremtrædende
plads, stilling, jf. : et Bifald, som . . synes
at ville gjøre dette Stykke lige saa gjæl-
dende paa Repertoiret, som Kong Salomon
og Aprilsnarrene. Beib.Pros.IV.30. især

refl.: gøre sig bemærket; hævde sig. En Di-

Slomat . . veed at gjøre sig gjældende hos
et smukke Kjøn.Éeib.Poet.VII.dl. hans

usædvanlig storartede Karriere . . synes
(mere) at være betinget i en usædvanlig
dygtig Ævne til at gjøre sig gjældende
end i en usædvanlig videnskabelig Dyg-
tighed. JulPet.L.23. i videre anv., om ting,

forhold: træde frem; lægge sig for dagen.
hvad der skal være dramatisk, maa giøre
sig gieldende, maa vise Egenheder. Oehl.

Øen(1824).IV.25. Jeg skildrer . . rent na-
turhistorisk en Sjælstilstand som faktisk

har vist sig og gjort sig gældende (Bran-
des.E.90: documenteret sig^ i Literaturen.
Brandes.IV.64. Andrew (har) næsten uden
Undtagelse udstillet lutter kvindelige Fi-
gurer. En Smule Ensformighed gør sig

maaske gældende i åem. Drachm.TJB.184.

jf.: en Næse, der endda var saa stærkt
farvet, at den gjorde sig gældende i det
røde. Tandr.K.82. || m. h. t. fordring, krav
olgn.: fremkomme med; fremsætte. Blich.

(1920).XI.199. Den Gæld, der paahviler
mig . . ved Ægteskabets Indgaaelse, skal
ikke kunne gøres gældende mod min
Ægtefælle. JurFormularbog.^ 74. i videre

anv., m.h.t. magt, rettighed olgn.: udøve;
anvende. Pastor D. ønsker nu, at Bør-
nene følger med os herfra . . og han vil

gøre sin Indflydelse gældende hos Sko-
mageren, for at de kan blive fri endnu
idsig. Buchh.SP.108. || m.h.t. mening, op-

fattelse olgn.: fremføre; fremhæve; paastaa;
hævde, er Talen . . om Bedømmelsen af

et Digt . . saa troer enhver Uindviet sig
strax berettiget, ikke blot til at have en
Mening derom . . men ogsaa til at gjøre
denne g'iælåenåe. Heib.Pros.Vl.S. Her gjør
Socrates den Sætning gjeldende, at det er

den Retfærdige, der adlyder Lovene. -BTier/c.

XIII.309. allerede i 1920 gjorde han .

.

over for danske Politikere . . gældende, at

en Traktat mellem Danmark og Rusland
udelukkende burde være af kommerciel
Art. PoV^/6l923.1.sp.5. (sj.) m. overgang til

bet. 4.2: Beskyldninger, som de vel aldrig
vil kunne gjøre gjældende for Verden,
men som dog ere stærke nok til at ad-
skille os for evig. Ing.EF.II.71. 5.3) i forb.

gælde for ell. (nu især) for at være.

(jf. IV. for 15.2 samt bet. é.s) anses for
(ofte: uden virkelig at være det); gaa for.
lader det være Eders høieste Ære, at

gielde i deres (o: gode menneskers) Øine
for . . oprigtige Yenner.JSneed.IV.441.
Hukommelseskram gialdt for Lærdom. Oehl.

Tale.(1822).12. Han finder . . en besynder-
lig Fornøielse i at gjælde for et Menneske
uden Alvor og Følelse. Ing.EF. VIII. 15.

10 den unge Kone var meget bange for Rø-
vere, Egnen gjaldt for usikker. HCAnd.XI.
201. 1 velunderrettede Kredse gjælder
det for afgjort, at Bismarck end ikke vil

høre Tale om Hertugen som brunsvigsk
Tronfølger.Brandes.Berlin.(1885).332. Sag-
fører P. gælder for at være forbryder-
venlig, saa det er sandsynligt, at han ha-
der skikkelige Folk. Buchh.UH.14. (l.br.)

styrende en at-sætn.: Pengefeber overfalder
20 mig imellem; det er haardt, især naar det

gjælder for (o: hedder sig), at man reiser
paa det Ottentlige. HCAnd.Breve.1.141.

\\

gaa og gælde for, se gaa 4.6.

6) (videre udvikling af bet. 3.1 ; vist opstaaet

af udtr. som det gælder livet, den fore-

liggende situation er lige saa meget værd
som livet; jf. glda. theth galth . . swentz
liif, det kostede S. livet (Rimkr.); mulig paa-
virket af mnt. gelden, ty. gelten) oftest

30 upers. (jf. dog u. bet. 6.4j, angivende, at noget
staar paa spil ell. maa sættes paa spil,

udkræves. 6.1) om noget vigtigt, værdifuldt:
være i fare; være udsat for at gaa
tabt, mistes; være afhængig m.h.t. eksi-

stens af en vis handling, visse forhold; dreje
sig om. Det gielder hans hele timelige
Velfærd. VSO. man længes efter, at (uvej-

ret) skal bryde løs; men, naar det saa kom-
mer! Saa gjælder det Liv eller Bød. Schaiid.

40 TF.II.201. nu galdt det vort Fædrelands
Tilværelse. AKohl.MP.II1.204. (nu næppe
br.) i forb. m. om ell. f paa: *Tænk, at det
gielder om

|
Menneskers dyre Liv! Ew.

(1914).III.172. det har gieldt om Frihed
eller fremmet Åag. Mall.SgII.665. MO.
Her gielder det paa Liv og Død. VSO.
MO. i sammenligninger : kaste sig saa ivrigt

over Opløsningen af et i sig selv lige-

gyldigt Problem, som om det gjaldt Liv
50 og Død. Heib.Poet.X.112. Jeg arbejdede

næsten, som om det gjaldt Livet. Drachm.
UB.180.

II
i udtryk for at noget vil mistes,

hvis ikke et bestemt krav opfyldes, hvis en be-

stemt handling foretages ell. undlades; koste.

Moth.GlOS. *Vend oin, vend om, du Skotske
Mand!

|
Det gielder dit Liv saa tage. Storm.

SD.142. *I ride ej, min Herre god!
|
Thi

vist det gjælder eders Blod, | Kong Mag-
nus vil jer svige. Grundtv.PS.I.134. i bi-

60 sætninger ell. led m. indrømmende bet., der
angiver, at man ikke under nogen omstæn-
digheder vil (ell. kan) afholde sig fra ell.

undlade at gøre noget: jeg maae hævne
mig, om jeg saa skulde vende op og ned
paa Huuset, og om det skulde gielde min
Tieneste, min Frues Velfærd og mit eget
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hiv. Jacobi.(Skuesp.IV.97). man maatte
raabe Bravo, kunde ikke lade være, om
det saa havde gjaldt ens Liv. KLars.MK.
93. hvad det end gælder olgn., hvad
der end staar paa spil; hvad det end skal

koste, det måe gelde hvad det vil, så faer

det at skée. Moth. G108. du faer lede ham
op i hvad det gelder. smst. *Ei kunde Fol-
mer tie her, |

Ihvad det skulde gjældt.
Winth.HF.249. Feilh. 6.2) (dagl, især dial.)

om indsats i spil ell. (især) væddemaal;
i udtr. som det gælder en krone, lad os

vædde om en krone, jeg vil holde en krone
paa (at osv.). Moth.GlO?. det gielder to
Flasker Viin. VSO. „Tør Du byde den
(d: en bolle y der er bidt af) til den første

pæne Mand, vi møde?" . . „Aa, ja, hvorfor
ikke det?" „Det gjælder, Du tør ikke!"
„Hvad gjælder det?" „Du skylder mig tre

Mark; lad os vædde om dem: kvit eller

en Daler." Goldschm.II.121. Det maa gælde
en Mark, at det var Nattergalen. P^MøW.
BL.117. Feilb. dep.: Det gælds 1 o: hvad
skal vi vædde? Det gælds en daler 1 o: skal

vi vædde en daler? OrdbS.(sjæll.). || i vi-

dere anv., i udtr. som hvad gælder (det)
olgn., brugt blot og bart forsikrende: jeg er

vis, sikker paa. rør ved alt det, som han
haver; hvad gjælder det, om han ikke
skal fornegte dig ligefor dit Ansigt? Jo&.
1.11. Det er got nok. Men hvad gielder,

at Erich hitter paa noget, som er artigere.

Siig frem din Meening Erich. Holb.Jep.1.8.

*er hun end tilsinde, som der vi saaes
sidst,

I
Det gjælder. Herre Konning, hun

følger mig forvist. Ing.VSt.261. *(poppel-
pilen) drømmer vist, — hvad gjælder? —

|

Om sin rige Sommerdragt. Winth.1.54. 6.3)

om hvad der er nødvendigt ell. vigtigt for et

vist forholds bestaaen ell. indtræden: ligge
vægt paa; udkræves; komme an paa;
oftest i forb. m. om ell. f paa. *I Hier-
tens dybe Vee, det gielder paa Patroner,

|

Naar fyrig Bønners Glød den Straffen ej

forsoner. LTid.1729.261. *Gaaden er høil
her gielder det Ska.rps'må. Bagges. NblD.
317. *0m hurtig Hjælp i denne Nød det
g\æ\åte. PalM.V.278. jeg føler selv godt,
at jeg bevæger mig med mindre Lethed
paa det Omraade, end hvor det gjælder
om Skildringer af Regeringsforhold og
Samfundstilstande. EHolm.(Da. Historikere.

(1923).nr.38). det gælder et forsøg,
en prøve, (jf. u. Forsøg 1) der maa an-
stilles et forsøg (for at man kan faa at vide,

hvordan det forholder sig); det maajeg prøve;
ogs.: det er et forsøg værd. „Behag kun at

anvise mig mit Natteleie i det Værelse,
hvor (spøgeriet) skal være værst! (jeg tæn-
ker) at kunne bestaae i det Eventyr."
„Velan, ædle Ridderl det gjælder et For-
søg!" Jn^'.FS. 7. 7.9. „Jeg tror, isen er for
tynd, den kan ikke bære." „Det gælder
en prøve."

i
S&B. D&H. (nu næppe br.

i rtgsspr.) m. hensobj.: *Mig gjælder det
ei længer om Prindsessens

|
Tilgivelse,

men kun om Eders. Heib.PI.93. \\ nu især
styrende en inf. ell. (sjældnere) en Sit-sætn.

om det skal gielde paa, at bande og skieide,
troer jeg nok, en Dansk Matros ikke stort
skal give den Tydskeste Soldat efter, i^r
Horn.PM.113. naar Nøden er der . . og
det da gielder paa at en Lærere skal giøre
sit, hvor finder da mange Siæle sig he-
årsLgne. Hersl.TT.1.545. Det gieldte om at

10 holde gode Miner. Engelst.Wien..812. Her
maa stikke Noget under; nu gjælder det
at være Diplomat. Heib.Poet.V11.110. der-
som jeg vilde meddele Noget desan-
gaaende, maatte det fornemlig gjelde om,
at min Fremstilling blev i den indirecte
Yorm. Kierk.YII.203. Det galdt altsaa at
handle hurtigt I T Vogel - Jørgensen.De falske
Fingre.(1914).23. Feilb. i forb. m. afhængig
spørgesætning: da gielder det, om han har

20 reist som en fornuftig Mand eller som en
Nsir. PAHeib.KI.172. Nu gielder det, om
han har Venner, om han vil holde sit Ord.
MO. D&H. 6.4) abs., i udtr., som betegner,

at der udkræves resolut virksomhed for at

afværge en truende fare, at hjælp er absolut

nødvendig osv.; især i udtr. som nu gæl-
der det, nu er der fare paa færde; nu er

det alvor; nu kniber det. Holdt nu Ørene
stive Henric, nu gielder det Holb.UHH.

30 11LI, *Altid naar din Kirke hældte . .
j

Altid, naar i Nød det gieldte,
|
Fik en

Sandheds Ven dit K2åd. NordBrun.ES.97.
*Vort Fødeland var altid rigt

| Paa raske
Orlogshelte,

|
Der elskte Tapperhed, som

Pligt,
I
Og skialv ei, hvor det gieldte.

Rahb.PoetF.Ll85. *der kom Bud fra Kon-
gens Gaard.

|
(Nu gjælder det, Hr. Ole!

|

Et dygtigt Tak-for-sidst I faar
|
Nok fra

de høje Stole.). Grundtv.PS.IIL237. *Han
4p havde fegtet tappert

|
Ved Femern, da

det giaidt. Holst.1.145. (sj.) m. tings-subj.:

*Just nu, da Øjeblikket g'jeldte. Bødt.SD.9.

II t gælde paa ("„omtr. foræld." ieviw.^.
*Projectmagere, saa tit det gielder paa,

(

Er sielden hiemme selv, men gandske
raadvild stSiSie.Holb.Paars.304. *den Fod
som torde springe

|
Enhver paa Hovedet

er bange for at gaae
|
Imod sin Fiende,

naar det mest vil gielde psiSi.JFriis.211.
50 *Saa til Felts mod Aristokrater!

|
franske

Helte! nu gjælder det pst.si.PAHeib.US.
598.

II
m. svækket bet, i betingelses-sætn. som

naar det gælder, hvis det er nødvendigt;
naar det skal være. Naar det gielder, kan
han arbeide som en før Karl. VSO. Hun
kunde godt være hemmelighedsfuld, naar
det g\Mt.KLars.SA.109. || i hypotetiske

udtr. som om det skulde gælde olgn.,

dersom det skulde blive paakrævet; hvis det
60 skulde være. *Vor Degn ey ulærd er, kand

skiønne Voxlius støbe,
|
Hånd skulde, om

det galt, vel kunde Børen døbe. Holb.
Paars.38. jeg veed eders Væsen og Hånd-
tering saa vel paa mine Fingre, at jeg
selv Kunde være Rifogd, om det skulde
gielde. 8a.Jep.IIL2. han kunde vel endog^

J
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forestille Bugtaler, naar det skulde gjælde.
HauchJIl.148. *Kæmp for Alt hvad Du
har kjært,

|
dø, om saa det gjælder. JBicA.

1.239.

7) om virksomhed, stræben olgn.: være ret-

tet mod et vist maal ell. en vis genstand.
7.1) upers.: have til hensigt ell. forniaal; gaa
ud paa; dreje sig om; oftest i forb. m.
om. *Ei er det Spøg, ei heller Børne-

Tog, i hvem det gielder paa. Tychon. Vers.
24b.

II. Kvælde, v. se gjalde.
III. ^ælde, V. se III. gilde.
IV. ^ælde, V. se II. gælle.
Oældener, en. se Gældner.
Oæld-ibrdring^, en. se Gældsfordring.

-fri, adj. som er fri (I.5.i) for gældsfor-
pligtelser. vÅph.(1764).239. (han har) et

Trette,
| Det gielder om, naar Thor for- lo GieldfrieGods— ogdertilPengepaaRente.

lader AsgsiSird.Eiv.(1914).lJ1.38. *Det giel
der intet mindre med den hele Leg,

|

End ret med Fynd at hædre Baldur. Oehl.

BG.195. *Det gjælder Kamp paa Liv og
Død,

I

Imod det Ydre ruster sig det In-

dre. Heib.Poet.X.319. der tages intet hen-
syn til arbejdets kvalitet; det gælder kun
om at blive færdig

i
7.2) m. forestilling om

en vis retning mod noget: have til gen-
stand; være tiltænkt; sigte-mod; i vi- 20

dere anv., om sag, forhold: angaa; ved-
komme. *Det første Skud Hr. Zinklar

fialdt, I
Han brøled og opgav sin Aande.

torm.SD.145. (kardinalen) hilsede . . til

alle Sider, ligesom det høie Hyldingsraab
. . havde gjældet ham. l7ig.KE.I.93. *jeg
vidste, mig gjaldt hendes Suk. Bagger.D.
64. *hans Brev kun Adams Sygdom gjæld-
te. PalM.IV.377. De havde ikke talt om

Skuesp.VlI.350. Han var . . omsider ble-

ven en gældfri Mand. Pont. LF.Vl11.166.
II
som adv. *vi kan betale | Vor hele Skyld

og eie Gaarden gjeldfrit. Eauch. SK. 54.
sidde gældfrit: det lille Hus, de ved
Møllerens Hjælp havde kjøbt og hvert
Aar afbetalt Gjælden paa, til de nu sade
g\æ\åMt. lng.LB.I.17. -isengsel, -her-
re, se Gælds-fængsel, -herre.

t Oældin^, en. (ogs. Gældningj. flt.

-er. (afl. af II. Gæld 2.2 (ell. I. gælde 2);
„Bruges sielden." VSO.) person, som er i

gæld til en anden ; debitor. G e 1 d i n g. Moth.
G107. denne Debitoer er iblant de Gield-
ningersom Procurator P. h ar und er Hæn-
der at forfølge med Lov og Dom.JRPaulli.
JM.7. Oældner, en. ['gælnar] (f Gæl-
dener. Moth.GlOr. Reenb.ll.461. Lieb.DQ.
11.220). flt. -e ell. f d. s. (Moth.Gl07). {ænyd.

F., men at Spørgsmaalet just galdt ham, 30 gældener, sv. gåldenår, fsv. giældenær, jf.
var ikke Thora paafaldende. £S/£rawi.GC.
106. Jeg hørte Ordet: livstræt og forstod,
at det gjaldt mig i min foroverludende
SXiWing.Buchh.U11.107. || om besøg, tur, rejse

olgn. Præsten, som vort Besøg gialdt, fandt
vi ikke hiemme. Molb.Dagb.lOO. *Arkona
gjælder det store Tog: | til Ryland Kæm-
perne fore. Ing.VSt.274. mine første Veje
(i Neapel) har gældt . . Mindesmærker fra

glda. gældere, gialderæ (PLaale.L135); afl.

af II. Gæld efter subst. paa -ner som Skyld-
ner) 1) (nu kun arkais., sj.) person, der
skylder penge til en anden; debitor (jf.
Gældingj. *Din fattig Gieldener med Pla-
ger

I
Ey overfald. Beenb. 11.461. Retfær-

digheden . . vil, at enhver Gældner be-
taler sin Forskrivning. Politivennen. 1800.
2170. overf.: Ew.(1914).L20. Jeg kan og

Fortiden. Brandes. XI. 90. (især gldgs. ell. 40 vil intet Forbund slutte med en Gjeldner
dial.) i spørgsmaal som: hvor(hen) gælder
rejsen, turen? *Pedro (begyndte) paa at
ville listed hiem . . | Hun raaber . . hvor
(o: hvor vil du hen?)? hvor skal Reysen
gielde ? PoulPed.DP.38. Holla, Kammerat I

hvorhen gjælder Reisen. B CAnd. V. 62.
„Hvor langt gjælder Rejsen?** . . „til Ver-
dens Ende." SvGrundtv.FÆ.I.133. Drachm.
EG.332.

II (jf. bet. l.i) upers.: angaa; dreje
sig om^ Moth.GlOJ. Lad os aldrig tale om 50 faaet lige saa meget, som Hovedstolen

til Afgrundens Magter. Ing.EF.III.95. ord-

spr.: Man maner (o: kræver) og en god
Glælåner. Mau.3038. HFEw.SK.1.298. jf:
man maner ingen god (jielåener.Lieb.JDQ.
11.220. 2) (nu næsten kun hos sprogrensere)
person, som har krav paa penge hos en an-
den; kreditor, naar Gieldeneren hafde
faaet af sin Skyldener dend billige og til-

ladte Rente . . udi 20 Aar, saa hafde hånd

mig, Frue, hvis det kun gieldte mig, vilde
jeg heller taale alt, end bringe Huuset i

Oprør. Jacobi.(Skuesp.IV.114). *men gjæl-
der det Smagen,

| da tilstaar jeg: min —
jeg siger det frit —

| er lidt uopdragen.
Kaalund.324. Rigsbankens Notepresse er,

for saa vidt det gælder Rigets Notebehov,
bragt til Stilstand. DagNyh.Vil924.9.sp.2.

II t i forb. m. an ell. paa (jf. angælde.

beløb sig. Slange. ChrlV. 230. *Streng er
min Gjeldner— Fængsel venter mig. Blich.

(1920).VII.141. PLaurids.S.V.9. L Oæld-
ning, en. se Gælding. II. Oældning^,
en. se I. gælde.
Oæld-post, en. se Gældspost.
QælcU-, i ssgr. til IL Gæld 2 (jf Gæld-j.

-arrest, en. arrest paa person for gæld

(jf -fængsel;. LovL. 11.878.
\\ (1. br.) om

paagældej. Ingen Dommere maa dømme 60 selve fængselslokalet. KancSkr.^U1842.
de Sager, som hannem selv gielde paa

DL.1—5—6. det gelder dig an. Moth.G108.
*Vaage var dog ey for meget,

| Da du
mig saa bange saae, | Helst da samme og
dit eget

| Siele-Beste gielder paa. Brors.
281. jf. I 34 ovf.: *Den Skalk vil paa et

ar-
restant, en. person, som er arresteret for
gæld (jf -fange). Reskr.VBl789. Davids.KK.
289. Lassen.S0.416.
Sseld-sat, part. adj. (sj.) behæftet med

gæld. stærkt gældsatte Jorder. D&H.
Gælds-bevis, et. (jur.) haandskrift,.
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udstedt til bevis for en paadragen gældsfor-

pligtelse (jf. -brev, -forskrivning^. VSO.II.
357. MO. SaUX.502. -bog:, en. (ogs.

Gæld-. vAph.(1764). BerlTid.^yd904.M.2.
sp.l). (jur.) bog over udestaaende gældsfor-

dringer; spec. om en ved skiftekommissionen

ført bog over boernes gældsfordringer. (Kalk.

11.46). Kane Skr.Vo 1823. LovL.Y.187.
-brev, et. ("f Gæld-. Slange. ChrlV. 230.

en. (f Gæld-. vAph.(1764)). oftest i flt, om
de enkelte beløb ell. summer, hvoraf en gæld
bestaar; ofte anv. som flt. til II. Gæld 2.

Naar man gjennemgaaer det kjøbenhavn-
ske Gjældsfængsels Annaler, vil man finde,
at de allerfleste af dets Beboere have
været ubemidlede Folk, Stympere, der
vare satte for ubetydelige Gjældsposter.
Davids. KK. 286. Brandes. III. 384. (sj.:)

VSO.). (især jur.) d. s. s. -bevis. Alle lo Passer det sig for en Mand af Deres Navn
Gieldsbreve, som ere ældre end tyve Aar
skulle være døde og magtisløse. i)-L.5

—

14—4. Holb.DH.II.607. Hans Uven . . var
der med tilkjøbt Gjeldsbrev over Gaard
og Inåho.HCAnd.Y11.18. Lassen.AO.541.
-fangne, en. (nu 1. br.) d. s. s. -arrestant.

Rahb.LB.I.521. Ing.EF. 11.150. „Sidder
Du endnu i Slutteriet? Er Du endnu ikke
kommen ud?" udbrød jeg forfærdet. „Nei

og Titel at staa i Gældspost til en Fyr
som mig? Wied.BSt.lO. -sag^, en. (især
jur.) retssag, proces om gæld. Lovene . .

giør ingen Forskiæl imellem Folk udi
Gields-Sager. £ro;&.DE.JJ7.9. S&B. smaa
gældssager, tidligere betegnelse for sager
angaaende beløb under 200 kr. (der paa-
dømtes afgældskommissionen). Stampe.1.327.
Sal.^X.504. -vedg;aaelses-bo, et. (jur.)

eg er Gjældsfange som iør.^ Bergs. GF. 20 dødsbo, hvori arvingerne vedgaar gælden (jf.
.122. -fordring, en. (^ Gæld-. vAph.

(1764). VSO. t Gæld(s)fodring. Holb.Dff.
1.542. sa.DNB.673). (nu 1. br.) d. s. s. II.

Gæld 2.3. Moth.'Gl39. at befale Under-
saatterne i begge Riger, at angive og be-
tale til Kongen, de Gields-Fordringer, som
Hamborgerne til dennem hafde. Slange.

ChrlV. 703. jeg (har) havt en uudslukke-
lig MængdeGjælds-Fordringer at ind

-fragaaelsesbo;. SaUVI.645.
g:æle, v. se II. gælle.

Oæler, en. ['gæ'lar] (ogs. Gaeler. Sø-

toft.T.lOl. jf Gaeler. Meyer. f Gale. Gi'undtv.

Krøn.122 {co male)j. flt. d. s. ell. -e. {fra
eng. gael; af højskotsk gaidheal, irsk gae-
dheal, oldirsk goidel; jf. gælisk) især i flt:

det navn, de keltiske beboere af Irland, Man
og de skotske højlande giver sig selv; under-

drive. Hrz.XVIII.8. -forpligtelse, en. 30 tiden (affremmede) anv. spec. om højskotterne.

Ved Gjældsforpligtelser i stræng Forstand
forstaas ensidige Pligter til at yde Penge
eller andre fungible Ting. Lassen.S0.239.
DagNyh.'^hl913.1.sp.6. -forskriTning,
en. (jur.) d. s. s. -bevis. Pram. Drøm. 23.

Jeg tager hele Indboet, og udsteder en
Gjeldsforskrivning for K\øhesummen.Sibb.
11.285. LovNr.65''^M898.§3. -fragaael-
ses-bo, et. (jur.) dødsbo, hvori arvingerne
fragaar gælden. SaWI.644 _
et. ft Gæld-. vAph.(1764)). d. s. s. -arrest;

ogs. om selve fængselslokalet. det umaade-
lige Tab . . vilde bringe ham i Gjelds-
fængslet. Ing.EF.V.37. Puf truer ham med
Gjældsfængsel. Heib.Poet.V.309. LovNr.53
^V8l909.§610. -herre, en. (nu sj. Gæld-.
VSO. S&B.). (især hos sprogrensere; nu 1.

br.) d. 8. 8. Gældner 2. Modgang, ligesom
en streng Gield-Herre, forøger kun sin

jHvor kommer I fra. Ven?" Høilænde-
rén. *„Fra Lochiel." . .

|
„Kom, Gaeler I

—
Har du Sækkepiben med?" Søtoft.T.lOl.

I Oldtiden beboedes det vestlige Europa
af Kelterne . . En Green af denne Folke-
stamme befolkede ogsaa de skotske Høi-
lande og fik Navnet „Caéler** eller „Gæ-
ler''.Digte afOssian. VedFLMynster.(1850).2.
SaU XIII. 758. gælisk, adj. ['gæ-'lis^r]

fængsel, 40 (ogs. gaelisk. Blich.(1920).1.14. Frtis-Møll.

(lrland.(1918).162). jf gaelisk. Meyer, f ga-

lisk. Grundtv.Krøn.124). {efter eng. gaelic;

til Gæler; især sprogv.) som hører til ell.

vedkommer gælerne (undertiden spec: høj-

skotterne); især om sproget, den nordlige gren

af de keltiske sprog, der omfatter irsk, manx
og skotsk-gælisk (ofte som subst.). de gæli-

ske Sprog. Rask.NSO.85. irske og gaeliske
BogstSLver.Blich.(1920).I.15(jf.HolgFed.SN.

Fodring,Jo længere den forhaler at kræve. 50 52.219). JohsSteenstr.Étnografien.(1920).76.
Lodde.NT.16. han flyer til Udlandet for
at undslippe fra sine Gældsherrer (Bran-
des. IR. 420: Kreditorer;. Brandes. X. 518.
ZakNiel8en.Maagen.141. overf: Tiden er
en ubarmhjertig Gældsherre. Hvad den
har givet et Digterværk, bærer bestan-
digt dens Mærke og kræves hurtigt til-

bage af den. Brande8.XIII.359. -kom-
mission, en. (emb.) særlig domstol i Kbh.

Man (hvor gælisken nu er ifærd med at

uddø). nolgPed.SN.52. Nykeltisk (Britisk

. . og Gæ\isk).VBrøndal.Substrater.(1917).79.

I. Oælle, en. ['gæla] (f Gejl(e). Gei-
1erne. vAph.Nath.il.437. f Gille. Landhuus-
hold.NyeSaml.il.44.48. — dial. Gæl. Moth."^

9135 (flt. -le), jf bornh. gjål, f (OrdbS.);

nu især i bet. 2: CBJensen.Provin cial-Lexi-
con.(1830).319. E8p.l03). flt. -r. {ænyd. gæl

(fra 1718—1919), der havde til opgave a< 60 o^ /Z<. gæller, swL ænt/d. fiskegæl(n), sv. gal.

dømme ell. mægte i smaa gældssager fDen
lille Gields-Commission. Forordn.^^U1771.
§6). Instr.''^Un41.§6. Dem skal jeg have
indkaldt for Gjældskommissionen, og baa-
de De og Skræderen skal betale mig mine
Penge. Over8k.I.385. ORung.P.27. -post.

fsv. gel, jf. oldn. gjplnar, pi., gæller (se Lex
Poet. 185); nordfris. (Sild) gil og vist ogs.

eng. gills, pi., er laant fra nord.: i bet. 2

muligt sammenblandet m. et vbs. til II. gælle,

jf. bornh. gjål, n. (Esp.103); oprindelse usik-

ker) 1) benævnelse paa aandedrætsor-
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ganer hos forsk, i vandet levende dyre-
arter, ved hjælp af hvilke dyret er i stand
til at optage ilt fra vandet i blodet. 1.1)

(uden for fagl. spr. ell. dial. oftest i flt.) om
fiskenes aandedrætsorganer, der be-

staar af forskelligt formede, flade, med tynd
hud og stærke blodkar forsynede (bueforme-
de) organer, anbragt i et kulrum paa hver
side af fiskens hoved bag kæben; spec. (zool.)

om en enkelt gællebue med derpaa siddende
gælleblade. LfidJ743.780. Gellernes Laage
bestaae neden til af tre- eller firebeni-

ge Plader. JLybe.cker. Fiskene og Fiskerierne.

(1792).76. BMøll.DyL.III.105. (en) Del af

en Gælle. Brehm.DL.III.196.
||
(nu kun fisk.

ell. dial.) i ent., om den enkelte gællehule m.
dens gælleblade, ell. især (i koll. anv.) om den
enkelte fisks aandedrætsorganer som helhed.

fisken løber ind i garnet, saa den hilder
sig ved gællen I m. overgang til bet. 2: tage
gellen og medfølgende tarm af fisk. Moth.
G103. Han spiser aldrig Giellen af noget
Slags Fisk. F/SO. 1.2) (zool.) om tilsvarende
aandedrætsorganer hos andre lavere-

staaende dyr, fx. hos paddernes larver, for-

skellige bløddyr olgn. (jf. Gællefod 1^. Efter
faa Dages Forløb forsvinder de ydre Gjæl-
ler (o: hos frølarver), og de indre Gjæller,
der har dannet sig, dækkes af . . et Gjælle-
l^sig. BMøll.DyL.III.80. SaUX.504. 2)

(fisk. ell. dial.) om den del af en fisks (især

en silds) hoved og indvolde, der borttages

som affald, naar fisken gælles; som fit.:

Stanken volder . . ikke saa mange Ube-
hageligheder, som naar Kogningen var
fordeelt over en heel Bye, som her i Høst-
Fiskeriet, da Gillerne ere fede, har været
Tilfældet over den hele Bye. Landhuus-
hold.NyeSaml.II.35. Paa (Nibes) egne Mar-
ker anvendes ikke Sildegjeld til Gjød-
ning — Vaarsildens Gjelder kjøbes aer-
imod begjerligen af Bonden, og giver .

.

en fortrinlig Høst.CBJensen.Provincial-Lexi-
con.(1830).319. || i ent. i koll. anv. den Gille,

der tages af Sildene. Landhuushold. Nye
Saml.Ii.27. Af Høstsildens Gjeld kaages
Tran. CBJensen. Provincial-Lexicon. (1830).
319. Esp.103. nu især i ssg. Sildegæl (s. d.).

3) 07". lign. anv. af eng. gills; ,;!/.) om men-
nesker, m. spøg. hentydning til bet. l.i, i udtr.

som faa frisk luft i gællerne . . faa en rig-

tig godt i gællerne (o: faa godt fat paa en).

Feilb.
II

i ent. i koll. anv. han blev rød i

gællen (o: i hovedet), smst. selv Mordere
og Tyve foretrak at holde sig paa Af-
stand frem for at faa en Kniv i Gællen
(o: i kroppen). JVJens.CT.236. II. gælle,
V. [igæla] (i gilde, gille. Moth.G127. „At
gilde Fisk, bruges . . undertiden i Steden
for at gielle Fisk." VSO.II.380. jf. Feilb.—
dial. (bornh.) gæle. Handels- og Industrie-
Tid.1803.368. Esp.103. 7iu kun dial: gælne.
Moth.G103. OrdbS.(sjæll.)). -ede. vbs. -(n)ing
(se Gælningj. {ænyd. gælne (jf. u. Gælle-
kone^, SV. gåla, jf. eng. gill; ajl. af I. Gælle;
især fagl ell dial) ved rensning af fisk

(især sild): fjerne gæller og indvolde
(undertiden hele hovedet ell. kun indvoldene)
ved et snit; gane (HI). Moth.G103. Sil-

den gjeldes for meget ved Saltningen.
End ikke Melken og; Rognen blive til-

bage. Bawert & SGarlieb. Bornholm. (1819).
260. (gedden) gælles, udtages og vadskes
godt indvendig. FrkJ.Kogeb.132. *Tit . .

|

har jeg siddet tavs og gællet Sild en stille

10 solvarm Dag. JVibe.Ko7ikyljer.(1919).26.
III. gælle, V. se gjalde.

Gælle-, i ssgr. (f Gille-, se u. -tran;

dial. Qæl-, se u. -pindj. (især zool ell fisk.)

til I. Gælle (især i bet. 1 ; hvor intet andet
bemærkes ndf., foreligger denne bet.) ell. til

II. gælle, -aabning, en. aabning paa
siden af et gælleaandende dyrs hoved, som
fører ind til gællehulen (jf. -spalte ). Hauch.
MfB.108. BMøll.DyL.III.105. -blad, et.

20 især i fit., om de paa gællebuerne siddende
bladformige organer, hvori blodkarrene lig-

ger. MO. LandbO.lI.462. \\ hertil: Gæll'e-

blads-fortykkelse, en fiskesygdom. LandbO.
11.88. -bro, en. oftest i best. f., om den
smalle forbindelse ml krop og hoved paa en

fisk, der dannes af gællehulens bund (jf.
-pind^. SaUVIII.135. -bne, en. især i

flt., om de bueformede knogler, der bærer
gællerne. BMøllDyL.IIl.105.

||
(anat.) om

3plign. organer hos et foster. SaWIII.571.
-bnsk, en. om buskformede gæller (jf.
buskgællet;. SaUVIII.150. -dække, et.

(nu næppe br.) d. s. s. -laag. MO. -fod,
en. især i flt. 1) om de med gæller forsynede
gang- ell. svømmeredskaber hos krebsdyr olgn.

Slægten Apus . . har ikke mindre end 60
Par Gællefødder. Brehm.DL.III.511. 2) om
forsk, med gællefødder (1) udstyrede krebs-

dyr, nu især om slægten Branchipus af blad-

40 føddernes orden. vAph.Nath.III.71. Raff.
(1784).210. Brehm.DL.IILSll. -fure, en.

(anat.) om de furer, der hos et foster findes

mellem gællebuerne. SaWIII.571. -fod-
det, adj. som har gællefødder (1). S&B.
-gitter, et. et af smaa benudvækster paa
gællebuernes inderrand dannet gitterværk,

der hindrer smaadyr olgn. i fra munden
at naa gællen. SaVX.505. -hal, et. hul-

formet ydre gælleaabning hos forsk, fiske-

so arter, den lille Niaal . . er let kendelig
fra en virkelig Aal ved . . de syv Gælle-
huller, den har paa hver Side bag Øjnene.
Frem.DN.497. -hule, en. hulrum, hvori

gællerne har deres plads hos fiske og forsk,

andre dyr. BMøll.DyL.III.80.105. -hule-
lunge, en. sækformede udposninger fra
gællehulerne, der forekommer hos visse fiske-

arter, og som tjener til umiddelbar luftrespira-

tion. SaVI.37. -kniv, en. [II] kniv til at

60 gælle sild med. SaUIX.414. -kone, en. [II]

{jf. glda. gelnæ konne; dial.) kvinde, som
gæller fisk (jf. -kvinde, -pigej. Moth.G103.
MDL. Krøyer.Er.215. -kTin^e, en. [II]

(dial.) d. s. Feilb. -laag, et. organ, der
dækker over gællerne hos fisk og forsk, andre
dyr (jf. -dække;. MO. BMøll.DyL.III.80.



447 Oælleorm Oænge 448

105.
II

hertil Gællelaags-spalte , spalten bag
gællelaagets hagrand. LandbO.II.462. -orm,
en. snylte.krebs, der lever paa torskens gæl-

ler; Lernæa branchialis. MO. Brehm.DL.
111.513. -padde, en. padde, der hele livet

beholder gællerne fra larvestadiet. BøvP.III.
310. -pig^e, en. [II] (dial.) pige, der gæl-

ler sild (jf. -kone, -kvinde^. Feilb. -pind,
en. (nu næppe br.) gællebro (af laks) med
vedhængende køddele. Gie lp ind. Stibolt.SF.

43. -sne^l, en. snegl, der aander ved gæl-

ler; især t flt. som fællesbetegnelse for for-

gællesnegle og baggællesnegle (jf. Lunge-
snegl^. SaUX.505. -spalte, en. benæv-
nelse paa de sædvanlig spalteformede aab-
ninger, der fører ind til gællehulen hos fisk

(jf. -aabning, -hul;. BMøll.DyL.III.105.
Landbo.J1.461. |i

(anat.) om tilsvarende aab-
ninger hos et foster. Brucker.L.112. -stæk,
en. det midterste, opsvulmede parti af gælle-

spalten hos de rundmundede fisk. SaU VIII.
135.

-Skællet, adj. [-igælOa^] til I. Gælle 1 ;

1 ssgr. som busk-, fast-, frigællet. || smsat.

m. num., fx.: Nautiler (er de) eneste nu-
levende Repræsentanter for Ordenen de
Firgællede af Cephalopodernes Klasse.
Sal.XIII.207.
Oælle-tran, en. [1.2] (nu næppe br.)

tran, kogt af det ved gælning (af sild) frem-
komne affald. Gilletran. Landhuushold.
NyeSaml.II.32.42.
Oælling^, en. se Gælning. g;ælne,

V. se II. gælle. Oælning;, en. (nu næppe
br. Gælling. VSO. f Gilding, Gilling. Moth.
0127. t Gildning. VSO.II.380). {vbs. til II.

gælle, jf. nordfris. (Sild) giljing, gælle; fisk.

ell. dial) 1) som vbs. Gælling. Moth.0103.
Handels- og Industrie -Tid. 1822. 60. Gæl-
ning. Sal.^IX.414. 2) (nu næppe br.) det

ved gælning (1) fremkomne affald (jf. I. Gælle
2). Kast Gi el lingen for Svinene. VSO.
11.359. Gildning. sm8t.380.

eælstre, v. -ede. {ænyd. (præs.) gæl-
ster, jf. ty. dial. gelstern, nt. galstern; besl.

m. gale, gjalde, gælte; dial.) 1) om hunde:
bjæffe, gø arrigt og vedholdende. Moth.
G109. MDL. Feilb. 2) skælde paa en lar-

mende, støjende maade; bruge mund; raa-
be op; skvaldre op. I gamle Dage, ok
hvor han gælstrede med Børnene, naar
de ikke sad pænt ved Bordet. KMich.LUK.
94. Nu stod han dær i sin Dør og gjel-

strede.Vejrup.KM.163. Feilb. Z) overhænge
med tryglen olgn.; bede, kræve paa en
paatrængende maade. *Jeff Canzelliet skal

fielstre paa, | Og trætte deres Ører.Eee?i6.
1.144. (folket) blev ved at raabe efter en
Konge . . derfor indskjødes jo Tyran-Ti-
den endnu iforveien under den Konge,
som baade var og kaldtes Saul o : den, som
de gelstrede efter. PCKierk.SS.lI1.61.
MDL. Feilb. i^ælte, v. -ede. {ænyd. d. s.,

isl. gelta, gø, ty. dial. gelzen, hyle, skrige,

jf. oldn. gjplta, gø; besl. m. gale, gjalde, gæl-
stre; dial) \) d. s. s. gBdlstTe 1. Feilb. 2)

t d. s. s. gælstre 2. Moth.G109. 3) d. s. 8,

gælstre 3. *En anden maatte meent . .
|

At jeg Betalningen strax skulle gjelte paa,
Sort.HG.9. Naar vor Siæle udbryde med
en hæftig og giæltende Attraa, efter no-
get ringere Gode, da kand der med rette
siges til os . . I vide ikke hvad I bede.
Lodde.Betr.46. Du behøver ikke saaledes-
at staae og giælte paa mig; jeg skal nok

10 giøre, hvad jeg bør. VSO. Feilb.

Gæng:, et ell. (sj.) en (D&H.). [gæi^']

fit. d. s. {sv. gang, n., jf. sv. gange (se u. I.

Gænge^; xnst laant fra eng. gang (egl. sa. ord
som Gang^; fagl.) hold af arbejdere; ar-
bejdsstyrke (vist kun m. h. t. havnearbejde).
TeknMarO. Kl 10 paabegyndte Losningen
med tre Gæng fra Skibet til Lægter. C/^esfcr,

fRetsv.l922.A.236. et Gæng Kulier (er) be-
skæftigede med at . . opstille lange Træ-

20 rørskanaler, der naar fra Lastens Bund
til Lugekarmen. EScharling.Med femmastet
Bark „København"Jorden rundt.(1923).99.

L Oæns;e, en ell. (i bet. 2.ij et ^f i

bet. 1: Frahl.ST.I.189). ["gæii.a] flt. -r ell.

d. s. (endnu dial. (bornh.) i bet. 2.i (OrdbS.);

t i bet. 3 (hvor formen ogs. kan opfattes

som flt. til Gang;; i bet. 3.i: Slange.ChrlV.
491; i bet. 3.2: LTid.l726.432). {ænyd. d. s.;

ordet er opstaaet ved sammenfald af mindst
30 to (beslægtede) ord, et intk.-ord (afl. af ro-

den i I. gange (gaa): æda. gingi, arbejds-

folk, -mandskabj fsv. gænge, hjælp, sv. gan-
ge, arbejdsstyrke, oldn. gen gi, følge, ledsa-

gelse (jf. oeng. (ge)genge, skare), og et fk.-

ord (jf. SV. gånga, gevind), der er laant fra
ty. gange, flt. til gang, se Gang)

1) (i talespr. næppe uden for de faste forb.,

se ndf.) det forhold, at ell. den maade,
hvorpaa noget gaar o: bevæger sig ell.

40 (især) virkery foregaar, forløber, ud-
vikler sig osv. (jf. Gang 3;; især om tin-
genes sædvanlige, regelmæssige, na-
turlige forløb, virksomhed ell. funk-
tion uden forestilling om (større) indgreb,

forstyrrelser ell. forhindringer; nu stundom
m. lidt nedsæt, bet. om forholdenes velkendte,

vanemæssige maade at arte sig paa uden
større begivenheder ell. overraskelser; „sku-
re"; „tummerum". Dommerne skulle .

.

50 ikke tilstæde, at nogen med Kroglove . .

Retten og dens Gænge opholder. i>i.^

—

5—7. Blodets Omløb saavelsom Aande-
drættet . . havde deres frie Gænge. LTid.
1738.736. (om Harald Blaatands) Loves i

Agttagelse og Giænge i Saxen. 8ms/.i 74^.

66. *du op mig fra den bløde Gænge
|

Ved dine sørgelige Tanker rev. PaZM.JF.
310. Søndagen ophæver Hverdagens re-

gelmæssige Gænge. VVed. G. 247. jf. sp.

60 449"ff- *hun slog sin Lid
|
endda til Be-

dring fra den gamle Gænge. Drac^m.DJ".
1.114.

II
(sj.) om tidens fremadskri-

den (jf. Gang 3.2). om man dog kunde
standse og ændre Tidens uendelige Gænge.
AKohl.MP.III.66.

II
faa sin (ell. en vis;

gænge olgn. 1. (nu 1. br.) komme til at
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arte sig, forløbe paa den vante, til-

børlige, naturlige maade. *De Preussers
Konge . . lader undersøge:

|
Hvad Banke-

rotterne for Grunde have maae,
|
Paa

det at Handelen kan gammelt Gænge
tsLSie.Frahl.STJJ89. Etatsraaden gik mod-
stræbende til (advokaten) med Sagen; men
ikke saa saare var den kommen i hans
Haand, før den fik en anden Gænge.
ESkram.GC.68.m.h.t.rettergang{jf.sp.450*S-

ndf.): *Min Synd er overmaade stor
|

Og truer mig med Siele-Mord, |
Om Ret-

ten faaer sin gænge. Brors. 115. Reynike
Fosz.(1747).311(se Gang sp.672'). \ *Lad
Retten faae Gænger ('co længer^. Grwwd/v.
SS. 1. 43. 2. t om udtalelse, rygte: blive
sat i omløb. *Af hadske Tunger fik da
dette der sin Gænge,

|
At Christus vaande-

fuld paa Korset monne henge. Reynike
Fosz.(1747).198. \\

gaa sin gænge ell.(nu

især) gaa i den gamle gænge olgn.,

arte sig, forløbe paa den varite, tilbørlige,

naturlige maade. *jeg (lod) Tingen gaae
sin Gænge. PalM.IIl.137. *Det gik i Se-
railet med Sang og med Dans

| og med
Lyst i den gamle Gadnge. Drachm.UD.130.
paa Bakkegaarden gik alt i den gamle
Gænge. Peter Jensen var sora Faderen
en gæstfnManå.Skovrøy.Fort.129. || have
(sin) gænge olgn. 1. (nu næppe br.) være
i (almindelig) brug; være gængs; fore-

komme (almindeligt) (jf. u. Gang sp.670^*^^-).

Er det (o: trolddom) naturlig Videnskab,
saa burte den have Genge iblant de lærde
Nationer, som have oprettet Collegier for

Naturens Eftergrandskning.J?o/6.I?ea'.JF. 7.

*Slig Fyiderie den har sin Gænge og til

Hove. Reynike Foaz. (1747). 191. U-anseet
denne smitsom Sygdom . . her udi Riget
hafde sin Gænge, rejsde dog Hertuginden
. . her igiennem Danmark. Slange.ChrlV.
63. spec. om mønt: være gangbar; have
gyldighed. Udi Landet havde Pengene
ingen Gænge, hvilket foraarsagede at Un-
derdanerne levede i en elendig Tilstand.
LTid. 1736. 300. Reynike Fosz. (1747). 221.
billedl.: *Det (o: guds aand og ord) er to

hele Penge,
|
Som overalt har Gænge.

Grundtv.SS. ¥.124. 2. virke, forløbe, ud-
vikle sig frit, uhindret uden forstyr-

rende indgriben ell. forhindring, hvis saa-

dant (o: at en ung kvinde hæver sin forlo-

velse uden grund) skulde have genge, stood
det herefter et hvert Fruentimmer for at

spille med en brav mands reputation. lfo/&.

(jrW.(1724).18sc. *hvo som haver dig (o:

penge), hans Sag har rigtig Gænge,
j
Hånd

faaer i Verden alt, hvortil han monne
trænge. ReynikeFosz. (1747). 205. Den be-
meldte gamle Skik har altsaa havt sin

Gænge hos dem; indtil deres Regimente
gik til Grunde. Gram. (KSelskSkr. II. 91).

*Er man tvær og siger Nej, | Spasen vil

dog ha' sin G\ænge. IIostr.FG.6sc. (de)

vidste, hvordan Spillet skulde have sin

rette Gænge. Chievitz.FG.12 7. de Omven-

delseshistorier, som ere faldne inden for
min Erfaringskreds, (har) langt fra . .

havt saa hastig og glædelig en Gænge
(d: forløb). Schack.279. især i udtr.: retten
(sjældnere: loven. VSO. HCAnd.VIlI.177)
skal (maa) have sin gænge olgn., ret-

færdigheden maa fuldbyrdes (uden persons
anseelse, utidig medlidenhed osv.). Jeg vil

icke høre et Ord, Retten skal hå sin Gæn-
10 ge. KomGrønneg.Ll47. *Retten have maa

sin Gænge,
|
Som for store, saa for smaa.

Grundtv.PS. VI.93. SvGrundiv.FÆ.II.227.
\\ i gænge (jf. ogs. sp.449'-^^- ovf.). 1. f i

(almindelig) brug (jf.u. Gang sp.670^^^).
det er nu kommen i genge. Mo1h.G58. at
føre (et) merke i sit skiold (har længe)
været i giænge og brug. Holb.DNB.621.
jf.: *Det (o: rigdom) er den Tyran,

| Hvis
Magt er meest i Gænge. Reenb.1.301. 2.

20 i bevægelse ell. virksomhed; i gang (se

u. Gang sp.670''°^-); nu kun om en hand-
lings fortsættelse ell. genoptagelse (især:
paa tilvant, sædvanlig, velkendt maade).
*(du ved) hvorledis ret og skiel

|
Skal best

i gænge føris (o: hvorledes man bedst skal
gøre ret og skel). Sort.PSkan.19. bemældte
Freds-Handlinger kom i deres Drift og
Gænge. Slange.ChrlV.1215. *hvordan faaer
vi bedst den Sag i Gænge? Thaar.PB.40.

30 Pludren fortsattes i samme Gænge, da de
vare stegne i Land ved Klampenborg.
Schand.SB.156. (regeringen) maatte for-
flytte ham (o: en pasha) og give ham en
mildere Efterfølger, under hvem Røveriet
atter kom i sin gamle hyggelige Gænge.
Scharling.Reis€studier.(1892).392. Det syn-
tes, som om det ikke heller skulde lyk-
kes Peder Oxe at faa det trange Hjul-
værk i Gænge. TroelsL.Peder Oxe. (1906).

40 184. Nå, nu er sagen da i god gænge.
Hjortø.F.228. Den nationale Strid vil han
have ledet ind i rolig Gænge. NatTid.'^*!^

1920.Aft.2.sp.2. om udtalelse (jf sp.449'^S.

ovf; nu næppe br.): i omløb, bid heller
din Tunge af end sæt Løgn i Gænge I

HCAnd.VIII.170.
\\
paa gænge, (l.br.i

rigsspr.) d. s. s. paa gang 1 (se Gang sp.
670^''^-); paa gled. efterhaanden som .

.

den gamle ret fik sin trevne Mund paa
50 Gænge. Pont.S.36.

2) sted, hvor noget gaar ell. passerer.
2.1) (dial. (især bornh.), se Junge.380. MDL.
Esp.103) smal, til siderne lukket gang
ell. passage (kun beregnet til gaaende).

\\

i al alm,. man maatte grave sig et Gænge
(gennem sneen) ud til den aabne Mark og
føre Hestene derud én torén.AndNx.PE.
11.225.

II
om smal gang mellem bygninger.

Mejeriet . . var kun skilt fra den bræn-
60 dende Stald ved et Gænge.Pont.DR.V.193.

„Tvillinggaardene'* (laa) Side om Side
. . med kun et smalt Gænge mellem sig.

AndNx. MS. II. 49. m. h. t. købstadforhold
(især paa Bornholm; jf. Gang sp.679-^^',

L Gyde 3, Slippe, Smøge): alle (Kbh.'s)

Gader, Gænger og Gyder. JPJac.1.36.

VII. Rentrykt »Via 1924 29
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*I Gænget der holder Rakket til,
|
for

eet Sted skal det jo være. JVibe.Strand-
Asfers.(1921).31. HMatthies8.Gader.56. 2.2)

t (anat; jf. Gang sp.680^) udførselsgang
for kirtler. LTid.1736.495.

3) t d. s. s. Gang 8. 3.l) (geol, bjergv.)

d. s. s. Gang 8.i. de edle Giænger kryd-
sede fra Øster til Vester, som er ellers

tvertimod Ertzgiængernes Strygnmg.Holb.
DH.II.690. LTid.1728.388. jf. (billedl.):

*(jeg) Sanker i Klippens dybt hulede Giæn-
ge

I
Guldet, for hvilket mig Himlen er

tai.Brors.283. 3.2) vinding i spiralfor-
met figur (jf. bet. 4.2 samt Gang 8.3^. fi-

gurerte dreyede Steene som et Væder-
orn, med faae eller fleere Gienge. LTid.

1726.432.

4) om hvad der betinger en (jævn, regel-

bunden, rigtig) bevægelse (jf. Gang 9). 4.1)

(nu 1. br.) indretning (hængselled, leje

olgn.), hvori en ting bevæger sig (jf.

Gængemast^. Moth.G58. Tridsen, Laaget,
gaaer i sine Gænger. VSO. *Derpaa gjor-

de de Aarerne fast udi Gjænger af Ko-
hud. PMøll. ES. 1. 307. Naar Befordringen
(o : en trækkevogn) nu . . svingede saa slemt
ud og ind saa var det ikke Vognen, der
var noget i Vejen med, den var netop
fast og stiv i Gængerne. FolketsAlmanak.
1920. 4.2) især i flt: gevind paa skrue
ell. i møtrik, dels om den indskaarne fure,

dels om det af furerne afgrænsede frem-
spring; i ent. om den enkelte vinding ell.

(fagl.) koll. om det hele gevind, (skrue med)
en Finhed af 10 Gænger paa Centimete-
ren. Sa?.Z FJ.i58. En Skrues Gænger eller

Gevind. Hag. yill.521. Jernet skal . . give
fuldkantet Gænge i Gevind skaaret med
almindelig Snittap. Gas Vand.l6. Møttrik-
ken i Klodsen (paa et snittøj) vil . . gribe
Gængen og trække Tappen frem. Haandv.
177. 4.3) den del af en ting, hvorpaa den
bevæges, gaar.

|| (1. br.) om mederne paa
slæde, kane. *Gjængen knak ifjor paa
en Kane. Oversk.(TR.nr.9.4). Levin. D&H.
II
om de to bueformede stykker (af træ ell.

metal) under vugge, gyngestol, gyngehest olgn.

•din Vugge stander stil, | Uden Duun og
uden Gænge. Oehl.A. 268. I Gyngestolen
. .

I
sidder den allerfejreste og vugger.

|

Man hører Gængens Lyd . . | Let bølger
Stoffet om den Skønnes Knæ,

|
og gan-

ske tyst de lette Gænger klage. SophClauss.
D.136. Dengang du var liden, kunde du
ikke sove naar Vuggen ikke humpede —
vi maatte gøre Gængerne helt firkantede.
AndNx.PE.II.23. (karavelen) sætter i de
lange dybe Atlanterhavssøer med sit krum-
me Skrog, høj for- og bagtil, som en Gæn-
ge i Søen.JVJen8.C.166. billedl. ell. overf:
den lutherske Menigheds Vugge, der ube-
kymret laante Verden sine Gænger. Grund-
tv.PS.IlI.73. *denne Kampens og Prøvel-
sens jernhaarde Verden,

| hvis Gjænger
Ingen har sét,

| Ingen rokket. Kaalund.
423. 4.4) om hvad der sætter ell. holder en

ting i gang \\ f om drivhjul paa vand-
mølle. Citl760.(AarbVejle.l922.6).

|| (1. br.)

om trædebræt paa orgel. *(han bad) mig
træde Gænger i dets (o: et orgels) Blæse-
bælge. AMatthison-Hansen.Nyebigte.(1893 ).

32. talem. (nu sj.): det gaar med gænger
(alm.: lodder) som Skælskør orgelværk
(d: det gaar ikke ganske ærligt og retfærdigt
til; jf. Drejeværk 1). Mau.1.287.

10 II. sæn^e, v. ['gæi^a] -ede. {sv. gånga;
til I. Gænge 4.2) forsyne med gænger;
skære gevind i. at gænge en Boit. Sal.
11.468.

Oænge-baand, et. (jf. ty. gangel-
band; sj.) d.s.s. Gangbaand. (billedl.:) *hin
trællefødte Aand,

| som Slægter lod sjok-
ke

I

i fremmed Gængebaand. Ploug.II.126.
-dybde, en. [1.4.2] gængernes dybde i

en skrue; forskellen mellem skruens største

20 og mindste diameter. Sal.XVI.158. -mast,
en. [1.4.1] (fisk.; nu næppe br.) mast i fisker-

baad, som ved en særlig drejemekanisme kan
lægges ned. JMathiesen.Det nordsjell.Fiskeri.

(1853).15. MO.
-gænger, en. [-igæixOar] flt. -e. (ænyd.

-genger(e) (se fx. u. Fodgænger); fra mnt.
-genger, ty. -ganger; til Gang og gaa (gan-
ge); j/. Ganger 1^ person (ell. dyr), der gaar;
dels i egl. bet., om den, der bevæger sig til

30 fods, i ssgr. som Drømme-, Fod-, Forbi-,
Pas-, Saaie-, Søvn-, Taagænger; dels uden
egl. forestilling om bevægelse til fods, om den,

der bevæger sig paa en ell. anden maade,
færdes, (hyppigt) kommer et ell. andet sted,

i ssgr. som Alter-, By-, Dobbelt-, Fjæld-,
Fri-, Kirke-, Kost-, Ledig-, Teatergænger,

jf (1. br.) BiogT2ifgadngere.DagNyh:^^/(il924.
9.sp.o; dels overf., uden (udpræget) forestil-

ling om bevægelse overhovedet, i ssgr. som
40 Efter-, For- (2), Løs-, Parti-, Rorgænger.

-gænget, adj. [-igæi)^(')8<] (afl. Gænge)
som sidste led af ssgr., vist kun til I. Gænge
4.2, dels i ssgr. m. karakteriserende adj. som
flad-, rund-, skarpgænget (s. d.), dels m.
num., der angiver det ayital løb, skruen ell.

møtrikken har (jf. -løbet), togænget eller

toløbet (skrue). Sal.XVI.159.
gængs, adj. [gæi^'s] gsfengs. Høysg.AG.

39. (tD, især gldgs. (jf: „taber sig meget
50 stærkt, og er omtr. jforældet i Skriftspro-

et." Levin.) ell. dial. (bornh.)): gængse
^qæT{(')s9](JJuel.29. JFibiger.Liv.170. Jørg.

HK. 14. jf. giensze. KomGrønneg. 11.419).

intk.d.s.(Høysg.AG.39. CBemh.V.25. Troels

L.XIV.79); bcst. f. og flt. -e [igæii^')sa] ell.

(sj.) d.8. (best.f.: Brandes.Volt.1.114. sa.T.

237; flt. : Kom Grønneg.III.73). (ænyd. gæng-
se, SV. gångse, fsv. gængse; .;/. ænyd., glda.

gænge (fra mnt. genge), oldn. gengr, al-

60 gangsa, ofgangsi; besl. m. gaa. Gang, I.

Gænge; jf. brystgængs)
1) CP som kan gaa, anvendes, bruges;

gangbar; anvendelig. \\ om mønt olgn.:

som er i kurs, er gyldigt betalingsmiadel.

fire hundrede Sekel'Sølv, gængse i Kjøb.
lMo8.23.16. Hans Kongelig Majestæt (vid-
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8te) ikke bedre Raad . . end at opsætte
sin egen Myndt . . til høyere Priis, end
dend hidindtil havde været gængs. Slange.
ChrIV.475. den nye mønt skal være den
ene gængse. ADJørgJ.360. billedl. (spøg.;

om prygl): De Penge, hånd gir ud, er
intet gængs, endskiønt de er vigtige (o:

vægtige) nok. KomGrønneg.III.73. i allittere-

rende forb.: at bevilge det eene Riges
Mynt at være gyldige og giængse i lo

dend andens. Slange.ChrIV.149. g ængs og
gæv {ænyd. genge oc gieffue, glda. geue oc
gænge, ty. gang und gabe; foræld.) Gæng-
se og gieve Penge.VSO.II.S76. Det blev
en Finansoperation for Kongen at forny
sin Mønt hvert Aar, saaledes at de gamle
Penninge ikke længere var gæve og gæng-
se. AarbPræstø.1923.98. overf.: en stor Del
af hvad (nordmændene) hidtil have lært

at betragte som Almuesprog (er) i Svensk 20

. . gængs og gævt selv i det allerædleste
ForedTa.g. FædreU/2l867.1.sp.3. \\ i anden
anv., ofte nærmende sig til bet. 2. (ord) som
til almindelig Brug ere gængse og gsrng-

hsire.Høysg.S.331.HVClaus.(SdjyAarb.l894.

86) (se u. gild 1).

2) som er i almindelig brug, har al-

mindelig udbredelse ell. forekomst. *be-
dre er at følge

|
det gode Gammelt, end

det gængse Nyt. Sort.IIS.B2r. fra det 10de 30

Seculo af indtil Kong Erik Glippings Drab
var Græve-Titul og Værdighed giengse
og \)Y\igG\ig.LTid.l724.183. den gjængse
theologiske M.emng.IIorreb.II.273. *Er Svig
nu gængs i Danmarks \j2iJiå? Ing.ySt.24.
Det er jo bleven gængs at lønne Fore-
dragsholdere med Teaterbifald. Powf.(' TiZ-

8k.l910.1.412). det plumpe Refræn af en
gængs Melodi. Esm.1.11. et andet gammelt
og gængse Eventyr. VilhAnd.HB.6. jf. bet. 40

1 : (det russiske sprog har) ikke . . ringeste
Lighed med noget af de i Vesteuropa
gængse Sprog. Brandes.X.305. i komp. (nu
næppe br.): det var giængsere at kalde
sig efter sin Faders For- eller Døbe-Navn.
Suhm.Hist.lII.471.

|| f om person, i Tydsk-
land selv vare Lutheraner blevne saa
giængse, at mange store Staater . . var
gandske besat med dem. Tychon.AB.201.
1 1 spec. (nu 1. br.) om sygdom: stærkt ud- 50

bredt; epidemisk, gengse sygdomme .

.

Er adskillige slags svagheder, som på-
kommer mange i en by eller land, på én
tid. Moth.GdO. (den) udj Kiøbenhafn grue-
ligen giengse pest JJuel.457. Febre have
været meget gængse i Aar, ere meget
gængse i denne Egn. MO.
\ gængs-bar, adj. (dannet af gang-

bar og gængs; jf. ænyd. gengbar, jy. gjæng-
bar) d. s. s. gængs (1). Hjemstavnsvidner 60

fra By og Bygd er ikke gængsbare mer.
Gravl.DB.1.5.

I. Oær, en ell. (sj.) et fGæret. VilhAnd.
FM.194. PoUhl924.1.sp.5). [gæ-V] (f Gære.
vAph.(1759).144). uden flt. (ænyd. gerd, no.

gjær, 8v. dial. går(d); egl. sa. ord som I.

Gærd (jf. ogs. I. Gærej, men paavirket af
(det besl.) rit. gere, ty. gåre, gæring, gær;

jf. IV. gære) 1) stof (en af gærsvampe be-

staaende masse), der har den egenskab
at kunne spalte sukker i alkohol og kul-
syre; ferment, der fremkalder gæring;
især om det stof (ølgærsvamp), der anvendes
ved (øl)brygning og ved bagning (til at frem-
kalde hævning af dejen; jf. Pres(se)gær^.
Moth.G367. vAph.Chym.1.488. At Øllet er
gjæret nok sees af at Gjæren ovenpaa
sætter sig i faste Krøller, uden Skum.
Olufs.NyOec.I.159. i denne Kagedei maa
kommes Giær, for at faae den til at hæ-
ves. ySO. Brændeviinsbr.22. Efter at Gjæ-
ren er sat paa, bliver Øllet staaende urørt
til næste Morgen; saa skummes Gjæren
af, og Øllet er færdigt. Feilb.BL.81. Const.
Kogeb.248. 2) i (billedl. ell.) overf. anv.

2.1) (1. br.) hvad der i udseende ell. paa anden
maade har lighed med gær (1). Vandet (o:

et mineralvand) er ellers dejlig klart . .

men sætter, naar det har udryget, en tyk
Gier paa Bonden. LTid.1735.187. 2.2) QP

om hvad der bevirker en aandelig løftelse,

bevægelse olgn. (jf. Surdej^, i Højskolens
Høresale var Alt saa træet, intet Gjær,
der kunde løfte Msissen. Birkedal.O.I.194.
Gæret deri, det som bringer Dejen til at

raske sig, det er Angsten. VilhAnd.FM.
194.

II. Gær, subst i forb. i gær, se I. Gære.
III. gær, (ubøjeligt) adj. (ogs. ger. Moth.

G115). (glda. gir, no. gjer, isl. gerr, mnt,
mht. gir, ger; besl. m. Begær, gerne, ger-
rig; jf. Gærtarm; jy) som har stærk lysi

til ell. attraa efter noget; begærlig. Moth.
G115. de var saa gjær efter Honning-
brød. MylErich.VJ.156. Feilb.1.445.

txær-, i ssgr. [igæ(')r-] i alm. — hvor
ikke andet siges — tU I. Gær (1) (ell. under-
tiden snarere til IV. gære, II. Gær^; ander-
ledes m. h. t. Gærtarm (s. d.); jf. ogs. Gær-
falk, -kasse, -lad u. Ger-falk osv. -balje,
en. (bryg.) d. s. s. -kar. Brændeviinsbr.262.
-bred, et. brød, bagt af dej, hvortil er an-
vendt gær (og ikke surdej). VortHj.II1.80.

I. Gærd, en. (ænyd., glda. d. s., oldn.

ger9; besl. m. gar, gøre osv., egl: gerning,
virken, ogs. konkr., om hvad der gøres, dan-
nes; sa. ord er egl. I. Gær og I. Gære; hist.)

om middelalderlige forhold: ydelse, afgift,
paalagt skat olgn.; især som sidste led i ssgr.

som Gengærd (s.d.). Ledings-, Skibsgærd
(Moth.G367). Baden.JurO.1.203. SaUX.505.

II. Gærd, en. se I. Gærde. I. Oærde,
(Scheller.MarO.) ['gBrdo] ell. Oærd, en.

[g^r'd] (f Gere. Moth.G117). flt. -(e)r. (laant

fra nt. gerde, gere, holl. geerde; jf. fr.

garde i sa. bet.; maaske er ordet opr. fr. og
identisk m. I. Garde; formen Gere skyldes

muligvis sammenfald (i nt.) m. II. Gere;
især i flt) ^L *<^^> ^^^ tjener til forstøt-
ning (til siderne ell. nedefter) af en gaffel
(sjældnere om tov til forstøtning af en bom
olgn. TeknMarO. jf. Bomgærd(e)). SøLex.

29"
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(1808).56. Funch.MarO.IL53. TeknMarO.
SaUX.505.

II. Oærde, en. se II. Gere.
III. Oærde, suhst. i forb. i gærde, s«

I. Gære.
IV. Oærde, et. ['gæra] flt -r. (æda.

gærthe, oldn. geråi; a/i. af Gaard)

1) (jf. Gaard l.i^ skel ell. (værnende)
afgrænsning(ommark, haveosv.), dannet
af (jordvold med) risfletning ell. af en

vold af opstablede sten olgn. (jf. Flette-,

Ris-, Stengærd ej, sjældnere af (jordvold
med) tætplantede buske olgn. (jf. Hegnj.
l.i) i alm.. Hvo som Gierde (far Valborgs-

dag) optager, gielde efter al den Skade,
der bliver giort derover, at hans Gierde
er optsiget. DL..3—13—48. et Menneske
plantede en Viingaard og giorde et Gierde
aerom. Marc. 12.1. Siden den Tiid har
Slottet været uden al Vold og Befæstning
og ikkun haft et Gierde af Pallisader run-
den omkring sig.Holb.Berg.76. jeg (har)

paa sex Aars Tid opryddet af min Jord
og bortført Steen til omtrent 500 Favne
Gierder. Adr.'''-/il762.sp.l. rundt omkring
(blom sierskoven) vil jeg plante et Gierde
af Tornebuske og vilde Roser, at Giederne
og Faarene ikke skulle forstyrre Blom-
sterne. Birch.II.28. Man afskrækkes ogsaa
fra at spilde Jord til et dobbelt Dige,
efterdi det dog uden Gierde ikke kan ud-
holde Faarene. KAagaard.Thye.(]802).131.
Nær ved Strandbredden seer man ogsaa
Gierder af opdynget Tang. Mnlb.BfS.1.25.
*over Gjerdet svang sig hendes hjertens-
kjære Ven,

|
Han ilede med Jubel i Pi-

gens Arme hen. \yinth.VI.202. (børnene)
leger langs Byens Hegn og Gærder. Knud
Pouls. U. 99. om risgærde ved aalegaard:
Drechfel.Saltriisk.50. levende gærde, se

levende, sditie (nu sjældnere: rejse. MO.
DagNyh."*171924.10.sp.l) (et) gærde, op-

føre, anbringe et gærde. DL.H—IH—41. Altid
var de paa Færde, brød Sten, satte Gær-
der, puslede deres BXomster. Pont.F.1.13.
FrGrundt.v.LK.236. lukke, vinde gær-
de(r), se lukke, vinde, grøft(er) og
gærde(r), se I. Grøft 2.2. Thomas i

gærdet (om gærdesmulten), se Thomas.
1.2) i ordspr. og talem.: den, som vil jage
('genne. Moth.GlM. MO.I.749) en over
tre gærder, maa selv over de to o: man
driver ikke en anden til noget (et arbejde)
uden selv at anstrenge sig. Muu.3340. f der
vil ingen bøde de revne gærder, ivgen
bryder sig om at hjælpe de fattige ell. Hvge.
Moih.G368. VSO. alle vil over gærdet,
hvor det er lavest, ogs. man skal over
(uå. HaUeby.238.) , hvor gærdet er lavest
olgn., man benytter sig af den ell. det, der
er svagest, som er mindst i stand til at gøre
modstand ell. hævde sig; ogs.: man vil gerne
slippe saa nemt som muligt til noget (over
noget besværligt olgn.). Mau.3339. uædel-
modige Skabninger, der helst overfalde
de værgeløse, og der (som et almindeligt

Ordsprog siger) sætte over, hvor Giærdet
er lavest. Rahb.Tilsk.1791.705. Heib.Pros.
IV.319. HCAnd.XLlll. D&H. jf.: (jeg)
har været udsat for Spot og Drillerier af
dem, som havde Lyst til at træde paa det
Gjerde, som de ansaae for at være lavest.
Hauch.MfB.219. Schand.AE.78. Hun havde
selv sit at slaas med, let var det ikke altid
at være det Sted hvor Gærdet var lavest.

\0AndNx.DM.lII.49. 1.3) i billedl. ell. overf,
anv.

II
om ting, som har en vis lighed medy

en egenskab tilfælles med et gærde, iscer som
spærrer, lukker for noget. Rigtig nok var
(jriærdet (d: Dannevirke) heller ikke nemt
at overkrybe, da Maagens havde lukket
Gab i Tide, og sat forsvarlig Vagt ved
Portene. Grund1v.Saxo.IlI.101. Kartoflerne
. . blev væltet ud paa Pladen, saa alle

maatte lave et Gærde rundt om Bord-
20 kanten med Armene, for at de ikke skulde

trille silJVJens.A.11.204., CP tændernes
grærde, som gengivelse af gr. hérkos odon-
ton (Homer). *Atreus's Søn I hvad Ord
undslap dig dog Tændernes Gærde (Vl'ilst,

11.1.64: Række;? Gertz.(Wilst.Il.(1909).68).

H.s mørke, truende Ansigt og urokkelige
Tavshed ligesom greb de andre i Struben
og kvalte deres Stemmer, naar de vilde
vove sig over Tændernes Gærde. Wied S.

30 305.
II
om noget abstr.; dels om hvad der

lukker, afgrænser, skiller: Moses har igien-
taget (omskærelsen), for at være et Gierde
imellem Israeliter og andre Folk. Holb.JH,
1.52. Andre derimod mene . . at man
ingen Grændser eller Giærder bør sætte
for Lærdommen. Gram. (KSelskSkr.J1.85).
de unge Skoledisciple (blev) gjort til Stu-
denter, slap over Artiums-Gjerdet.i?(7
And. XI. 250. dels (især CPj om hvad der

40 tjener til værn for noget: Job.1.10. gamle
Skikke og Vedtægter, ere de sikkreste
Giærder om Borgernes Liv, Velfærd og
Ære. Suhm.(Rahb.LB.I..39). *Trygt boe vi
bag hans (o: Kri4i) Retfærds sikkre Gjerde.
MNSchnndth.BibelskeSange.(1839).50. Feilb,

2) (sport.) den ved hver ende af en
kricketbane anbragte opstilling, der
bestaar af tre opretstaaende stokke
(gærdepinde) med overliggere, og som

50 forsvares efter tur af det partis spillere, der
er inde. Gymn.n.52. gaa til gærde(t),
(faa ind som slaaer. R Brincker. Cricket.

^(192l).51. SapXIV.671. \\ i ndfr. for resul-

tatet af ell. stilli7igen i match, idet der regnes
et gærde for hver spillers tur at forsvare
gærdet. Naar af et Parti paa 11 Spillere
den 10de er gaaet ud, eller som det kal-

des: „naar det 10de Gærde er faldet", for-

lader ogsaa hans Medspiller . . sit Gærde.
60 Gymn.ll.49. (er) det fornødne Points-

arital naaet, naar af 11 Slaaere de 4 ere
gaaede ud, da siger man, at Partiet har
vundet med 6 staaende Gærder.sms/. RBrin-
cker.Cricket.(1921).54.

3) {maaske egl. sa. ord som I. Gærd, se

nærmere u. Hovedgærde; i alm. kun i ssg.
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Hovedgærde og det derefter dannede Fod-
gærde) som forkortet form for Hovedgærde.
*som en mørk, alvorlig Gjæst,

|
Usynlig

dog for Andre,
|
Ved Gjærdet hvisker

Døden alt: I „Koml følg I Nu skal vi ^åtl-

åiel'' Holst.IV.52.
V. g^ærde, v. ['gæTa, højtid, ell. kunstlet

•gBrda] -ede. (æda. gærthæ, oldn. ger9a; til

Gaard 1 og IV. Gærde)
1) (især 13 ell. dial.) m. konkr. bet.: danne,

rejse, sætte gærde (til skel, værn, hin-
dring olgn.). l.l) om selve virksomheden.

\\

abs.: sætte, rejse et gærde (især: ris-

gærde). MO. Feilb. spec. (dial.; mods.
stavre^; flette ris ind ml. de nedram-
mede gærdestaver. De mindre børn
farbror (o: med at sætte stavre og tilberede

gærdslet), mens jeg som den ældre fik lov
at prøve kunsten „at gærde". S'yewrfMml
19.20.7. Feilb. ordspr.: hvo som ilde stavrer,

han ilde gærder o: naar begyndelsen er slet,

blir det slet helt igennem. Mau.373.
\\ (1. br.)

trans., m. resultats-obj . : gærde et gærde.
(billedl.:) en Mand . . som vilde gjerde et

Gjerde, og staae i Gabet for mit Ansigt
til Værn lov lj2inået.Ez.22.30. gærde en
væg olgn.y (nu kun dial.) danne (ell. ud-
bedre) en væg af risfletning og ler. gærdede
\ddgge. Feilb. billedl.: jeg (vil) opreise Da-
vids den faldne hytte; og jeg vil gierde
(1871: opmure j reverne (o: revnerne) paa
dem. Am.9.11(Chr.VI). 1.2) m. h. t. jord-
stykke olgn., der forsynes med gærde: ind-
hegne, afgrænse, fraskille ved gærde;
afspærre ell. værne ved gærde; hegne.

II
m. præp. (tov, om olgn.). Alle Mænd

skulle gierde for deris Tofte, der bygte
ere. DL.3—1S—35. *han holder alt i Stand,

|

Nu tørrer Moser ud, nu giærder om sit

LsLud. Bull.(Rahb.LB.I.557). (der) gærdes
omkring „vangen" . . medens „fanget" lig-

aer til græs. ADJørg.II.3S5. \\ trans, (især

t perf. part. brugt som adj.). *Blomsten
lig, som hemmeligt staaer i den gierdede
BsLve. Oehl.(1844).XVI.42. man rejste et

bjælkehus og gærdede en gård for at

samles om guds ord og kirkens sakra-
menter. ^Z>Jør^.iV7f.o 95. Bagved var der
. . en lille Gaard, gærdet af et Planke-
værk. EErichs. TM.16. uegl. : ( Vilhelms) Hære
opsøgte . . overalt Hovedbyerne, tvang
dem til Overgivelse og gærdede dem med
Skanser og Gra.ye.JohsSteenstr.EE.58. jf.
bet. 2.1: *(gaasens) spæde Bryst, som kun
med bløde Dun var gierded (o: omgivet,

dækket),
|
Var nu som Ege-Træe, der tiden

haver hærdet. Holb.Metam.39. m. h. t. hin-

dring (jf. bet. 1.3; billedl.): Hånd gierdede
(1871: satte Gjerde tor) min vey, at jeg
kand ikke gaae over. Job. 19.8(Chr.VI).

\\

(især dial.) m. adv.: gærde af ell. fra,
fraskille ved gærde (jf. afgærde^; gærde
til, lukke med gærde; o/l. Moth.G370. Dette
Stykke Land maa gierdes fra til andetBrug.
VSO. MO. 1.3) danne en hindring (for
dyr olgn.) ved et gærde; lukke inde ell.

ude ved gærde; spærre (for); især m.
præp. for. Det er vanskeligt at gierde for
uvane Dyr. VSO. uegl. : (det) Kunststykke
at beherske (køerne) en rigtig varm bly-
tung Bissedag — gærde dem ind (o:

drive dem sammen) i stivt Løb, saa de stod
midt i Engen og stampede med løftede
Haler af Skræk for Bræmserne. AndNx.
PE.I.162.

10 2) overf. 2.1) (jf. bet. 1.2; C3P, især poet.)

ved omsorgsfuld, myndig optræden
olgn. værne en (ell. noget) mod angreb^
fare osv.; beskytte. *Aarle Hver paa
Færde,

|
Vort Dannemark at gjærdel jB/icA.

D.11.55. næsten kun i forb. m. præp. for
ell. (især) om: *Almagt gierde for Hans
Tronel Ew.(1914).II1.7. *Lad Retfærdig-
hed og Fred

| Giærde om den Konges
Sæde. CFrim.Søe-Cabinet.(1793).15. at gjær-

20 de strængt om en lille Kreds af privile-

gerede Handelsmænd. EHolm.DH.1660—
1720.1.239. 2.2) (jf. bet. 1.3; sj. i rigsspr.)

danne en hindring for noget; lukke ell.

spærre for; m. præp. for: *Ei Høstens
Storm og Slud kan gierde for hans (o:

en nordmands) Flid. Storm.SD.42.
Oærde-, i ssgr. til I. Gærde (se -skin-

kel, -talje; sideform Gærder-^ ell. især —
hvor ikke andet siges — til IV. Gærde 1

30 (sideform Gærdes-, se u. Gærdefang; Gærd-,
se u. Gærdesmutte j; jf. dog Gærde-handske,
-pind, -tyve. -brud, et. (nu næppe br.)

det, at et gærde brydes, lider overlast. Holb.
DNB.669. VSO. ' MO. overf.: *det store

Gærdebrud (o: Ragnarok),
\ Da sig Him-

lens Kræfter røre. Grundtv.PS. VI.34. -bry-
der, en. (jf. Gaardbryder; nu næppe br.)

kreatur, som bryder (igennem) gærder. Moth.
G369. Skulde Svinene (i en indhegning)

40 være onde Gjerdebrydere gives dem et

Aag om Halsen. Begtr.Sjæll.II.450. D&H.
-brænde, et. (dial.) brændsel, som afgives

af de nedrevne risgærder. VortHj.Il.57. Fr
(jh-undtv.LK.236. Kværnd. -fang:, et. (sj.

(i bet. 2) Gærdes-. LTid.1759.224). 1) f
indhegnet jordstykke. Moth.G369. 2) (nu
næppe br.) ris til gærde ; gærdsel. smst. MR.
1808.550. D&H. f s^ng, en. {ænyd.d.s)
d.s.s. Gaardgang 1. VSO. MO. -græs-

so smutte, en. \ d. s. s. -sanger. Kiærbøll.

266. -handske, en. [V.l] (dial.) bælg-

handske til at have paa ved fletning afgærder
(ell. til skovarbejde). Feilb. Kværnd. -kon-
ge, en. {jf. ty. zaunkonig) \ Troglodytes

parvulus Koch (jf. -smutte). vAph.(1764).
239. Kjærbøll.362. BM0ll.DyL.II.77. -ker-
vel, en. 2? Anthriscus vulgaris Pers. ell.

(sj.) A. silvestris Ho/fm. Rostr.Flora.1.263.

Jørg.Liv.I.199. -pind, en. [IV.2] (sport.)

60 benævnelse paa de opstaaende stokke ell. pinde
i et kricketgærde. Gymn.II.53. -pæl, en.

(1. br.) d. s. s. -stav(er). Mall.SgH.290. MO.
*I Malkepladsens Indelukke,

|
bag flettet

Ris og Gærdepæl. Blaum.StS.61. -ris, et.

[IV.l ell. V] (især dial. ) ris, hvoraf der flet-

tes gærder; gærdsel. vAph.(1764).239. VSO
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MO. Feilb. Eværnd. -rose, en. ( 1. br.) 2(

vUd rose. Drachni.DJJ.160. D&ff.
Oærder-skinkel, -talje, se Gærde-

skinkel, -talje.

©ærde-sanger, en. \. Sylvia curruca
L. (jf. -græssmutte^. Kiærbøu.266. Frem.
DN.376. -»-fang, et. se Gærdefang. -skel,
et. 1) (sj.) skel mellem jorder, dannet af et

gærde. MO. 2) [IV.l ell. V.l] (foræld.)

sted, der angiver grænsen for det stykke gærde,
som det tilkommer hver bymand at sætte om
vangen. Moth.G369. VSO. -skinkel, en.

(Gærder-. Funch.MarO.II.52). [I] Ugærde
i form af en skinkel. Larsen, -smutte,
en. (især dial.: -smut. Drachm.VS.200.
t Gærd-. Raff.(1784).357). \ navn paa en
underfamilie af spurvefuglene, Troglodytinæ,
især den lille Troglodytes parvulus Koch (jf.
-konge, -vippe samt Thomas i gærdet u.

Thomasj. Moth.Conv.G184. Som en Gjerde-
smutte er den (o: anledtiingen) allevegne
og intetsteds. Kierk.I.212. Kiærbøll.302.
BMøll.DyLJI.77. -snerle, en. ^ Con-
volvulus sepium L. Schand.BS.lll. Rosir.

Flora.I.280. -stag^e, en. d. s. s. -staver.

LThura.Poet.157. MO. Saaby.'' -stav, en.

(ogs. (dial.) -stave. MO.). flt. -e (HCAnd.X.
549. Saaby.') ell. -er (Schand.TF.L 248.
Bogan.II.132). tykkere gren (stav, pæl), der
drives i jorden, og hvorom risene flettes (i

risgærde) (jf. -stage, -staver, -stolp ej. Thor
Hovland . . sagde, at han kiendte hver
Gierdestav paa Veien; og bød sig til at

ride i Spidsen, for at vise dem an.MaW.
SqH.225. *over Grøfter og Gjerdestav

|

Fremstyrter Hæren. Ing.VSt.238. *Den
Krands af røde Roser, igaar jeg hende
gav,

I
Hang blandt de gamle Hoser idag

paa Gjerdestav. Winth.Vl.261. talem.: en
gammel, luvslidt Frakke . . som tilmed

gosede ud under Armene og slørede om
kuldrene som en Sæk om en Gærde-

stav. ZakNiels.NT.29. (buksebagen) lignede
en tom Tøndesæk over et Par Gærdestave.
Wied.LB.1.33. uegl: hvad der vedkom
Sognet og var indenfor dets Gærdestave

r;

grænser). EBrand. (Det nyAarh. 112. 90).
vinke med en gærde stav, (nu næppe
.) tilkendegive sit ønske paa en ubehændig,

plump maade (jf. -stolpej. Levin, -sta-
ver, en. ("-stavr. vAph.(l 759) (= no. staur ?;.

Feilb.). (især dial.) d. 8. s. -stav. Moth.G369.
Postheste (kan) lare vild, dersom Gærde-
stavre og Ledsteder flyttes paa Vejen.
PMøllII.322. FrGrundtv.LK.236. En Del
af Rafterne blev brugt til Gærdestavrer.
SjællBond.lOO. talem. (jf. Vognkæp^; ikke
være til at slaa et smil af med en gærde-
staver, være meget sur, tvær, gravalvorlig.
Tolderl.F.11.154. grine som en flækket
gærdestaver, se flække 8p.2P^. -stolpe,
en. (sj.) (tyk) gærdestav. de (forstaar) ikke
længer . . nogen Antydning, eller lægge
Mærke til et blot Vink, med mindre
dette, som Ordsproget siger, skeer med
en Gjærdestolpe (jf. w.-stav;. Heib.Pros.IV.

18. -synsmand, en. (foræld.) indtil

hegnsloven Vs 1869 benævnelse paa de per-
soner, der skulde foretage syn af gærder (jf.
Gærdegang og Hegnsynsmand;. PU^l9l8b6.
LovL.II.888. -talje, en. ("Gærder-. Har-
boe.MarO.145. Funch.MarO.IL52). [I] ^
talje til gærde(skinkel). Larsen, -tyve, en.
(-tyy, MO.). [V] (dial.) tyve i form cif en
kløftet gren, der anvendes til at flytte gærde-

10 ris, enten naar det læsses, ell. naar det skal
lægges i gærdet. Moth.G369. VSO. MO.
Kværnd. -valmue, en. 2( Papaver du-
bium L. Lange.Flora.603. Sal.XVIII.22.
-vikke, en. ^ navn paa en vildtvoksende
vikkeart, Vicia sepium L. Bostr.Flora.L237.
Sal.XVin.262. -vippe, en. (jf Gaard-
vippej \ d.s.s. -sanger (jf. -smutte^. Kjær-
bøll.302.

Grærdsel, et ell. en (SvendbAmt.1920.7.
20 OrdbS.(bornh.)).[^qvtrs(Q)\; l.br.^qæ'r-'\{ænyd.

gær(d)sel, gærsle, æda. gærszlæ, opsætning

af gærder (JyLov.3.57), fsv. gÅv^sl (n.),

går^sla ("/".;, no.g\eTås\(n.); til V. gærde)
1) om hvad der udgør, danner et gær-
d^'

II (^J-) om gærde i olm. Haven . . maat-
te afgrænses med Gærdsel eller Lermur
fra Slipper og Smuger. TroelsL.^II.143.

jj

(bornh.) lavere skillevæg, der afgærder et

mindre rum i et større, fx. de enkelte stier

30 i staldrum olgn. OrdbS. || S overf.: værn;
beskyttelse. *(skjoldet og flaget) faldt i

Kong Valdemars Haand,
|
Til Danemarks

Gærdsel og Gammen. Grundtv.PS.V.32. 2)

(fagl. ell. især dial.) materiale (stave og
ris, ogs. spec. om ris) til risgærde. Moth.
G370. Giærsel, hvormed lettest hegnes
kan, mangler Bonden. LTid.1761.141. *Alle
tilskovs efter Gjerdsel og Tjørn til Heg-
net om Haven

|
Gangne de ya.r.Wilst.Od.

40 LL 162. Dynger af Gærdsel og Staver.
Rist.FT.ll. R. tilberedte gærdselen, hug-
gede stavrer og bankede dem i risgær-
det. /SvewciMmf.i 9^0.7.

II
om bevoksning, der

afgiver dette materiale. DL.3—13—12. (jor-

der) som der nu hverken groer Korn el-

ler Græs, hverken Træer eller Gierdsel
paa. OeconT.IV.97. || ogs. om ris, kvas i alm.

der var ingen anden Maade, at faae Gjærd-
selet ud (paa vasen), hvor det skulde ligge.

50 Grundtv.Saxo.III.348. Hvad der blev til-

bage af Ris og Kviste, kaldtes Gærdsel
. . eller Kvas. SjællBond.lOO. Oærdsels-
hn^st, en. [2] (fagl. ell. dial). MøUH.II.
494. jf. Feilb. Oærdsel-skov, en. (ogs.

Qærdsels-, Both.D.1.295). 1) (forst, ell dial)
skov, der afgiver gærdsel (2), ell. hvis bevoks-

ning egner sig tilgærdsel. Trap.^I.590. MøllH.
11.494. Kværnd. 2) (nu kun dial) gærdsel

(2), ell. bevoksning, der egner sig til gærdsel.
60 Hække af alle Slags Giersel-Skov, Piil,

Frugt- og andre Træer. Mall.SgII.506. et

godt Læs Glærdselskov. Kværnd.
Gærd-smutte, en. se Gærdesmutte.
I. Gære, subst. (en. VSO. MO.). ["gæ*-

ra] (tidligere ofte skrevet Gærde (se ndf).

t Gær. vAph.(1764) (se u. bet. 2)). (ænyd.

å
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(i) gerd(e), ger(re), egl: (under) udførelse,

(under) arbejde, ogs.: gæring; egl. sa. ord
som I. Gærd (m. h. t. het-udviklingen jf. I.

Arbejde 1.3j, men paavirket afnt. gere, ty.

gåre, gæring (jf. I. Gærj; bet. 1 er da blevet

følt som overf. brug af bet. 2 og ordet op-

fattet som vbs. til IV. gære (jf VSO.).
\\

næsten kun i forb. i gære (se dog bet. 2
slutn.))

1) m.h. t. foretagende olgn., der er {(paa-
begyndt) udvikling, i gang, under for-
beredelse, især m. bibet.: i hemmelighed,
paa underfundig maade olgn. l.t) f m.
person-subj.: bringe ell. have i gære.
*Har jeg end somme Tiid lidt Giækkerie
i Giære. Helt.Poet.lll. *Jeg nylig paa vort
Posthuus sad,

|
Da Posten var ankommet,

|

. . at høre . .
|
Hvad Kardinalen i Paris

|

Vel havde udi Gjerde,
|
Samt i den rus-

siske Avis
I

Hvad nyt der var paa Færde.
Falst.171. (hvis) vores Herre (fik dette at

vide) da var den hele Sag først bleven
bragtiGiere; man havde maaskee kastet
os i Arrest allesammen. Skuesp.IX.251. Han
har vigtige Anslag i Giære. YSO. Hrz.IIl.
115. MO. 1.2) m.tings-subj.: staa (LTid.
1734.532) ell. nu kun være i gære {jf.
nt. de sake stet noch in de gere, egl.: i

gæring) nu kun om (hemmelige) planer, li-

stige anslag olgn. og i alm. kun m. ubest.

ell. spørgende pron. som subj. *En hesslig
Skandskrift da een anden mod ham skref ; |

Man siger, at der nock eet andet er i

Gierde (c^ Viålæråe).Holb.Paars.276. Jeg
hørde nok tale om en hoben Moder i Pa-
ris, som var i gierde. sa.Jean.IV.4. Kong
Knud (mærkede) af adskillige Tegn, at

der var Forræderie i Gierde. sa.DH.1.227.
Der er endelig noget I giærde nu, hvad
pokker det ogsaa er. sa.HP.I.é. *Vidt-
strakte Ting er nu i Værk og Giære.
Rahb.VT.175. *Alting tyder paa,

|
Der var

en Plan i Gjære, som blev hindret, i^ecfec.

KL.179. Adelsmændene følte, der var no-
get i Gjære. RJHolm.Danm.Hist.Il.dSSé).
37. det er umuligt nogensinde at opnaa
Vished om hvad der indenlands er i Gære.
Brandes.X.86.

\\
(nu 1. br.) m.præp. (i) mel-

lem ell. (i)mod. der (var) i disse Dage
et Forbund udi Giærde imellem Kongen
af Sverrig og de Wendiske Hanse-Stæ-
der. Slange.ChrIV.469. *Der er en Sam-
mensværgelse . .

I
I Giære mod hans Liv.

Oehl.XII.54. Kongen fattede strags Mis-
tanke om, at der var Anslag i Gærde
mod ham. Vaupell. Griffenfeld.I. (1880). 115.

2) (nu vist kun overf., m. overgang til

bet. 1) om den tilstand, at et stof (en væd-
ske) gærer; gæring. \\ i forb. komme,
staa, være i gære olgn. urten (o: ølurt)

er i g2ere.Moth.G367. denne Drik kom-
mer i giærde og bliver til en angenem
Uqueur. LTid.1736.506. Vinen, Øllet er i

Giær. vAph.(1764).239. Øllet staaer nu i

fuld Giære.VSO. MO. || overf. (uden præp.).
*Gru og Gjære

|
maa der være, |

førend

Alt kan blive godt. Rich.II.347. Der er
Gære i Kunstnernes Lejr i disse Dage.
DagNyh.'Vsl924.11.sp.5.

II. Gære, en. se I. Gær.
III. Gære, en. se II. Gere.
IV. s;ære, v. ['gæ-ra] -ede. vbs.-\ng (-ning)

(se Gæringj; jf. 1. Gære. {egl. sa. ord som
gøre (se gøre bet. l.ij; Jf. ænyd. gøres, gære,
SV. dial. goras, gåras, gora ell. gåra sig, no.

10 gjerast, bornh. gjorras, sejerøsk gø(r)s, jy.
gøres og gæres; endnu c. 1800 var den
dep. form gæres (og gøres ^ de7i alm. (kun
denne opføres Leth.(1800). VS0.1802; nu
foræld, ell. dial.); formen Cgæres og navnlig)
gære (saaledes allr. Moth.G370) skyldes paa-
virkning fra nt. geren, ty. gåren, der vist-

nok dels er sa. ord som gøre, dels oht. jesan,
gesan (sv. jaså; jf. essig); sml. TJnivBl.I.17

II ofte bruges (især GJ^ i st. f. gære omskriv-
20 ninger med Gæring fgaa, komme i g. osv.))

1) om (organisk) stof (i alm. i vædske-
form): under paavirkning af visse or-
ganismer (fermenter) omdannes til

mindre sammensatte forbindelser (ofte

saaledes, at der udvikles luftarter, der brin-

ger vædsken i uro, faar den til at skumme
olgn.). 1.1) om sukkerholdigt stof (vædske):
spaltes i alkohol og sukker (især m.h. t.

fremstilling af øl, vin, brændevin olgn.).

30 Moth.G370. At Øllet er gjæret nok sees
af at Gjæren ovenpaa sætter sig i faste

Krøller, uden Sk\iTa.0lufs.Ny0ec.I.159.Yed
at lade denne Saft gjære

i
finge vi en

stærk Brik. HaucLII.392. een gjærende
M3dsk.Brændeviinsbr.254. dep.: Europæerne
. . har vildet tillave lige saadanne Drikke,
men det har ikke vildet giæres. LTid.
1736.506. Øllet var sat hen for at gæres.
JPJac.I.15. jf.: Elskov (kommer) naar Blo-

40 det (er) bleven moden i Aarerne, da tager
det paa at gæres ret som en god Druevin.
smst.lll.

II
(nu næppe br.) om dej: hæves

som følge af gærens virksomhed. Deien (be-

gynder) at giæres. TiSO. MO. 1.2) under
indflydelse af bakteriestoffer olgn.

blive omdannet (opløst) og i alm. faa en
syrlig lugt ell. smag (jf. L Gæring 1.2,

I. gæret 2). eddike fremkommer af alko-

hol ved at eddikebakterier bringer denne
50 til at gære

j || m. h. t. forraadnelsesvirk-
somhed olgn., ofte m. tanken paa den der-

med forbundne udvikling af ildelugtende luft-

arter. Døde Fluer bringe Salvekogerens
Salve til at stinke og gjære (Chr. VI af-
vig.). Præd. 10.1. den muldne, muldram-
me Em fra det vaade visne Løv, der gæ-
red. JPJac.II.421. Uldtøj, hvoraf Smud-
set ikke er fjernet, faar en modbydelig
stram Lugt . . det lugter af sur, gærende

60 og raadden Sved. IngebMøll.KH.227. jf.
(billedl): den dødeligste Forgift . . der
først giæres til blot Skum, og tilsidst

sætter sig til Galde. Lodde.NT.396.

2) (især O j uegl, som udtr. for forsk, fy-
siske fænomener, der har en vis lighed med
gæring. 2.1) (1. br.) om vædske, flydende masse
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olgn.: være i stærk, urolig bevægelse.

Lyden af den Vulcan, der gjærede i Dy-
bet under hans Fødder. Hauch.1.181. jf.

(billedl.): *0g det vider sig ud, og det

løfter sig op, |
Det bobler og gjærer der-

nede i Skarnet. | Der avles en Kjæmpe
med vældig Krop, | Og „Verden" er Fa-
der til Barnet. Drachm.D.BS. især som udtr.

for planters stofskiftevirksomhed (vækst, spi-

vidste, hans Fader havde hørt til. HomoS.
CMA.23. dep.: den Unge, i hvem mange
Tanker og mange Følelser gjæres. Mynst.
(Sibh.I.iv).

II
(især upers. ell. præs. part. brugt

som adj.) m. h. t. folkemasser (samfund), hvor
misfornøjelse, kamplyst olgn. er ved
at bryde frem, give sig udslag i uro-
ligheder, oprør olgn. den sjællandske

^ ^ ,
^ Bondestand., kom i en gjærende Bevæ-

rm^'/saadanne Frugter legger mand Hobe- lo gelse. CFalM.0.387. *l Folket gjærer det
|

viis ved Rødderne af Træerne, og udvir-

ker den giæren, som disse Hobe opvæk-
ker udi Træernes Saft, at Frugterne de-

sto førre bliver moedne. LTid. 1736.508.
*Som Frøet, naar det giærer under Jor-

den,
I

For snart i Vaarens Tid at skyde
Blomster. Oehl.HJ.42. Saften gærer i Knop-
perne. i)<feH. jf: Oehlenschlågers tidlig-

ste Digte, hvor Foraaret spirer og gjærer.

Schand.F.75. 2.2) (sj.) om sygdom, som endnu 20

ikke er kommen til fuldt udbrud, som „staar

i kroppen", en Sygdom, som længe havde
gjæret i ham, inden den kom til et virke-

gt Udbrud. Heib.Pros.IV.321.

3) overf, m. h. t. aandelige forhold. 3.1)

(nu næppe br.; m. h. t. bet.-udviklingen jf.

brygge (sammen), drøfte^ om sag olgn.:

være under udvikling, forberedelse,
drøftelse, for omtrent 12 Aar siden

som 1 en tyk, pestsvanger Sump. Lemb.
Shak.X.120. Medens Vilhelm opholdt sig
i Normandiet, gjærede der en Opstand
hos Beboerne af Landskabet Kent. Jo/w
Steenstr.EE.57. Spændingen var stærk mel-
lem den spanske Statholderinde (o : i Ne-
derlandene) og hendes Undersaatter . . den
gærende LFro . . ventede kun paa Anled-
ning til Udbrud. TroelsL.HF.IV.206.

4) (1. br.) trans. : bringe til at gære (1)

;

bringe i gæring. Kefir er Komælk, der
er gæret paa en særlig Maade. Maaden
at gære den paa stammer fra Kaukasus.
TidensKvinder.'^hl924.31.sp.l.

V. gære, v. se IV. gere.
Oære-kar, et. se Gærkar, -maal,

et. se Germaal.
L gjæret, (part.) adj. ['gæ'ra^] {i bet. 1

af I. Gær, i bet. 2 part. adj
gæ'ra^l
.a/IV. gære 1

;

giæredes det Forslag imellem . . Bern- 30 de to bet. kan dog ikke skarpt adskilles) 1)

storff, Klopstok, og mig, at jeg (skulde)

have reyst til Nord-Skot\sind.Ew.(1914).
IV.375. vikle ham ind i en fortrædelig

Sag, det laer sig høre, og medens den
giæres, da lyve ham paa underhaanden.
Skuesp.IIIl.45. jf. gære op, (sj.) om idé:

bryde pludselig frem; dukke op. Pludselig
gærer der en Ide op i ham; og et lille,

stille Grin fødes og dør paa hans Ansigt.

(1. br.) som indeholder, (især:) smager
af gær. Øllet er, smager, noget giæret.
VSO. 2) som er ell. har været i gæring.
2.1) som har gæret og gennemgaaet sin rette

udvikling; som er færdig med at gære; for-
gæret; afgæret. Gæret Foder (o: foder,

der udsættes for en kortere gæring (1. 1.2) for
at opnaa større foderværdi). LandbO.11.462.
ingen af de andre gærede Drikke, som

Wied.LH.3. 3.2) (især (D) som udtr. /'or 40 menneskeligt Snille har fundet paa at

uro, brydning, mangel paa lige-

vægt, klarhed olgn.
\\ (1. br.) om person: bruse;

være i uro, ude af ligevægt. *Den raske
Yngling giærer i personlig Strid.

|
Sig

Manden yttrer rolig i sit modne Værk.
Oehl.LJ.259. Dunkle Hoveder, gjærende
Mystikere af ringe Rang, til hvis An-
skuelse der i det Hele ikke kunde tages
videre Hensyn. RasmNiels. G. II. 25. Jeg

lave, kan taale at sammenlignes med (vin).

MentzO.Pl.265. 2.2) om øl, vin, henkogt frugt,

syltetøj olgn.: som (ved luftens paavirkning)
har faaet en ubehagelig, syrlig smag (ved an-
greb af forsk, gæringsbakterier); sur. SMich.
Gio.43. den ene flaske vin har været daar-
ligt tilproppet, den er gæret

i

IL gæret, adj. se geret.

Oær-falk, en. se Gerfalk. -hov, en.

gjærede og bruste over af egen Retfærd 50 (bryg.) langagtigt kar, hvori gæren fra ølur-

og Livskraft, troede jeg. Etlar.Bjømeæt.
(1898).387. II

om følelse, tanke, plan olgn.:

være i stærk, urolig udvikling, i uro,
i brydning; endnu ikke have udvik-
let sig til klarhed; være lige ved at
bryde (voldsomt) frem. hvor Lidenska-
berne endnu gære og ideligen søgeUd-
hrud. Mynst. Tale. (1853).4. Der giærede

ten flyder ned under gæringen. OrdbS.
I. Gæring, en. (nu næppe br. Gærning.

LTid.1762.262). flt. -er. {vbs. til IV. gære;

jf. I. Gære) om den virksomhed ell. tilstand,

at noget gærer.

1) til IV. gære 1. Moth.G370. SMJørg.
OrganiskChemi.(18801225. 1.1) til IV. gære
1.1. Oeconll.(1784).11.162. naar Gjæringen
næsten har naaet den høieste Grad, saamørke Tanker og blodige Anslag i Svends

Bryst. Molb.DH.lI.286.Det giærede længe 60 lades Øllet paa Tønder. Hallager. 73. Feilb

hos ham, inden han udførte denne Hand-
ling, ilfO. *Vi tænkte . .

|
at Himlen os

gav paa hvert Spørgsmaal Svar,
|
som

inde i Brystet g\?idred. Schand.SD.40. Det
havde tidligt . . gæret i ham, at han vilde
arbejde sig op til de Samfundslag, hvor han

BL
som

.80.
II
om dej, der hæves, (ærekærhed) er

1 et lidet Stykke Suurdei, der bringer
den hele Dei i Gjering. Tullin. III. 195.

SaVX.509. 1.2) til IV. gære 1.2. Hånd vii-

ser . . at Madens Fordøyelse ved Giæring
gaar for sig.LTid.1736.559. den Giæring
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og Suurhed, som . . Frugter, spiiste i alt

for stor Mængde pleie at forvolde. Tode.

ST.1.20. Efter Tørringen bundtes Bladene
(o: tobaksblade) sammen og lægges i store
Stabler for at undergaa en Gæring, en saa-

kaldt Fermentation. i¥ew/2;0.P/. -25^. CP om
gift- ell. anden sygdomsvirksomhed i blodet:

Den Maade, hvorpaa Orme-Gift virker, er
ubekiendt; men troligt er det, at den i

Blodet foraarsager en Giærning og Kog-
ning. LTid. 176^. 262. *Pesten dybt sin

Vinge synke lod, I Og bragte Giæring i

det friske B\oå.Oehl.L.1.252. || i særlige forb.

efterpræpi: bringe, gaa, komme, være,
fsætteigæringo/i. (mergel) setter Jor-

den i en Giøring og Gierring. OecMag.I.
43. Græsset var i Giæring. Olufs.NyOec.

I.S. MentzO.Fl.l66. Mælken gaar i Gæring
(„bliver sur"). ArnMøll.Sundhedsl.77

.

2) (især GJ; negl. ell. overf. 2.1) til IV.
gære 2.i (jf. ogs. u. Gæring 1.2^. *0 elskte

Hav! din Aande tænder ( Sin raske Giæ-
ring i vort Blod. Eiv.(1914).III.220. 2.2)

iil IV. gære 3.2. || m. h. t. følelser, tanker osv.

Er det klogt i Dannemark ved Tvangslove
at ville hindre den nu begyndte religiøse

Giæring. Birckner.Tr.80. *Jeg føler i min
Barm en evig Giæring. Oehl.AV.72. Der
havde længe hersket en indvortes Giæ-

Medd.fraCarlsbergLaboratorietJ.(1882).263.
O -periode, en. [1.2] den Gjæringspe-
riode, hvori Aanden befrugtende svæver
over Vandene, uden at nogen fast Skik-
kelse endnu har faaet Tid til at danne sig.

Hauch.IV.4H. Schand.AE.175. -8tof, et.

(fagl. ell. tD). 1) stof, der fremkalder, be-

virker gæring (jf. -middel, -vækker. Gær-
stof;. SMJørg. Organisk Chemi. (1880). 225.

ip overf. (jf. I. Gæring 2.2;.- udenfra føres
Gjæringsstof til i Mængde, som forøger
Tidens Uro og Spsiitning. Allen.1.4. 2) (1.

br., maaske kun i overf. anv.) om det stof,

der er ell. bringes i gæring, jf. IV. gære 2.i:

det var en frugtesløs Stræben at ville

dæmpe Vulkanernes Udbrud, saalænge
deres fortærende Gjæringsstof ikke var
udryddet af Jordens inderste Afgrunde.
Ing.EF.III.lS2. jf. I. Gæring 2.2: i de

20 store Byers Masser var et mægtigt Gæ-
ringsstof, der kunde faa Betydning for
Begivenhedernes Gang. Fridericia.MH.I.
15. O -tid, en. [1.2] Der gaar mange
unge Liv til Spilde i Gæringstider som
vore. PEBenzon.B.84. CO -tilstand, en.
især overf. (jf. I. Gæring 2.2;; I (o: skolena

elever) ere i denne Giæringstilstand, hvori
endnu intet er fast, færdigt, modnet. Oehl.

Tale.(1822).19. Hauch.MfU.206. -væk-
ring hos ham. MO. i forb. m. præp. i: Deels 30 ker, en. (fagl.) stof, der bevirkergæring;gær-

(ings)stof. SMJørg.0rganiskCliemi.(1880).
225. LandmB.I.51'0.
Oær-kar, et. ('Gære-. Olufs.NyOecI.

156. OpfB.Un.325). (fagl.) stort trækar,

hvori gæring (af mæsk, ølurt olgn.) foregaar

(jf. Gæringskar og Gærbalje;. Brændeviins-
br.259. Feilb. -kasse, en. se Gerkasse.
-kraft, en. (til IV. gære; fagl.) gærs ev-

ne til at frembringe gæring. VareL.^373.
-krans, en. (især dial.) af tynde træski-

ver dannet krans, der lægges ned i den gæ-
rende ølurt, og hvortil gæren fæstner sig,

saa at den ved næste brygning kan bruges

til at bringe øllet i gæring. Halleby.72. Feilb.

-lad, et. se Gerlad. -mæsk, en. (fagl.)

mæsk til gæring. Brændeviinsbr.273.
Oærninj«;, en. se I. Gæring.
t Oier-plånte, en. ^ é^. s. s. -svamp.

S&B. -pulver, et. pulver, der anvendes
50 (som gær) til at hæve dej; bagepulver. Man-

gor. Kogeb."^^ 298. VareL.^297. -rør, et.

(fagl.) rør, der ved vingæring fører fra over-

delen af det lukkede kar, hvori gæringen
foregaar, ned i et kar med vand, saaledes

at den ved gæringen udviklede kulsyre pas-
serer røret og vandet, hvorved man kan følge

gæringens forløb. OpfB.^III.302. -spuns,
et. (fagl.) bøjet glasrør, der ved gæring af
(frugt)vin anbringes i spunset paa det kar.

var det over hans ordentlige Tid (o: iil at

sove), deels satte hans nye Gjæstes Hi-
storie . . hans heele Sjæl i en Gjæring,
der gjorde al Søvn umuelig. Eiu.(1914).

IV.71. Alle Gemytter vare i Giæring og
Uroe paa samme Tid, formedelst en Krig,
som nylig var udbrudt. Bagges. NK. 268.
*(hans) Phantasi

|
Strax kom i Gjæring.

PalM.IV.238. AD.Jørg.(DanmBigBist. VII.
130). II

ulmende utilfredshed, misfornøjelse 40

med bestaaende sociale ell. politiske forhold
olgn. (ofte som forbud paa oprør, uroligheder
oign.). der er en kogende Giæring i Euro-
pa, en indstyrtende Strøm imod alle Sta-
ter. i^rSneeri. J. 477. Revolutionl Franke-
rigl — Tilforn var det blot Giæring —
hist og her Opløb. Bagges.DV.IX.53. Vold-
som Gæring i Rus\a.nd. VagNyh.y21924.1.
8p.5.

II. Oæring, en. se Gering.
Oærinj«;s- i ssgr. især til I. Gæring 1

(se ogs. Gerings-;, -dygtig, adj. (fagl.)

som er i stand til at undergaa (vinaandig)
gæring (jf. -mægtig;. Medd. fra Carlsberg
Laboratoriet.I.(1882).264. -kar, et. (fagl,
nu 1. br.) d. s. s. Gærkar. Brændeviinsbr.334.
Larsen, -kyp(e), en. (farv., foræld.) far-
vekype, hvor farvestoffets reduktion er fore-

jaaet ved en gæring. OpfB.^VI.519. OrdbS.

I
om farvekarret. Larsen^ -middel, et. 60 hvori gæringen foregaar, og som tjener som

gærrør. Tidens Kvinder, "^^/g 1924. 30. sp. 2.

-stof, et. (fagl. ell. CP; d. s. s. Gærings-
stof 1. MøllH.II.379. over/".; I næsten alle

Hørups Taler var der et . . lyrisk Sving,
der (førte) en enkelt Tanke, et enkelt
Indtryk igennem og slog det fast i Til-

SO. D&H. overf. (jf. 1. Gæring 2.2): som
Gæringsmidler i en Tid, der allerede var
fuld af Uro, og for Begivenhedernes Ud-
vikling var (Rousseaus statsretlige teoriers)

Virkning overordentlig. JohsSteenstr.SU.
104. -mægtig, adj. (fagl.) d. s. s. -dygtig.

Vn. Rentrykt "u, 1824 80
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hørernes Sind. Lutter Gærstof, aldrig

Fyldstof. EEenrichs. VH. 77. HarNiels.VS.
205. -svamp, en. ^ encellet svamp af
gruppen Saccharomycetes, som regel m. evne

til at spalte sukkerholdige vædsker (bevirke

vinaandig gæring) (jf. -plante^. KoldRo.
Sporepl.160. SaUX.Sll. f -tarm, en.

('Ger-, Moih.GllB). (ænyd. gertarm; af et

til III. gær svarende subst., ty. gier; jf. Be-
gær) den forreste del af tyndtarmen hos

forsk, fugle. Moth.GllS. Giertarm . . kaldes
i Giæs og slige Fugle den Tarm, som hæn-
ger ved Steenkroen, og altid er iom.YSO.
talem.: have en gær tarm, være graadig,

forslugen. Moth.GllS. VSO.
Oærtner, en. se Gartner.
Oæs, flt. af Gaas. Oæisling:, en.

['gæsleii] flt. -er ell. (nu kun dial.) -e (LTid.
1724.356. Sønderjyden Mikael Steffensen.

(1918).44. jf. Esp.§122,l,a). (glda. d. s. (i

bet. 1), fsv. gæslinger, jf. glno. geslingr
(som tilnavn) samt eng. gosling; dim. til

Gaas; jf Killing, Kylling, ÆUing) 1) be-

nævnelse paa gaasens, især tamgaasens
unge. *Han af en Giesling saae sin Kone
Fiær at plucke. Holb.Paars.313. OeconH.
(1784). II. 90. *Lad Frøunger kvække,

|

Og Giæslinger klække. Grundtv.DV.I.viii.
*paa Gærdet vokser Brombær,

|
paa Gær-

det græsser Gæslinger. Drachm. FÆ. 75.

grønne gæslinger, se grøn 3.2. || om unger-
ne af vildgæs (i alm. vist Unge, jf. Sal.^X.

513). Brehm.DL.II.322. i/". .Fangne Graa-
gæslinger bliver snart meget tamme.
smst.

II
talem. (især dial.): gaa paa (sin)

egen haand (ogs. skøtte, passe sig selv
olgn., se Skattegraveren.1884.1.25.190.II.110.
Feilb. jf. OrdbS.(lollandsk)) ligesom de
store gæslinger. Mau.1.288. Moth.H54.
AndNx.DM.y.l81. Feilb.1.764. vogt dine
gæslinger, glenten kommer olgn., se Glente.

2) (jf. Gaas 2) overf, om mennesker. 2.1)

(jf. Gaas 2.2; sj.) som betegnelse for (tiltale

til) en dum lille pige. Hold kun Kneberen
i. Tøs, og lad mig talel Hvad en Gæsling
som Du mener om Tingen, har ingen Ting
at betyde. Thyreg.UdvFort.1.354. 2.2) (nu
næppe br.) d. s. s. Gaas 2.3. LThura.Poet.
144. 3) (jf Gaas 3; overf, om ting. 3.1)

{sv. dial. gåslingar, eng. gosling i sa. bet;
dagl.) i flt, om (de endnu ikke udsprungne)
hanraklerp aa pile (ell.nøddebuske : Feilb.).

Moth.G94. Piletræerne og Vidierne var
gule af Gæslinger med den sødlige Duft.
iBogan.II.l. Pil med silkeskinnende „Gæs-
linger" op i Lyset under Himlens Blaa.
IRaunkiær.ID.187. JTusch. 212. 3.2) (jf.
Gaas 3.3, Fugl 4.8; dagl., spøg.) i flt, om
røde pletter paa huden ved børnesyg-
domme som børnekopper (Moth.^G193.
Feilb.) ell. især mæslinger (Moth.G94.

Gi

VSO. Feilb.); især i udtr. som vogte gæs-
linger (Moth.G94. VSO.) ell. ruge gæslin-
ger ud (Feilb. OrdbS.(fynsk)). f Oæs-
ling-blomme, en. ^ d. s. s. -blomst 1.

Moih.Conv.G83. Gæslin^e-blomst, en.

(ogs. Gæsling-. Lange. Flora. 622. Hag.V.
112). S( 1) navn paa en slægt af de kors-
blomstrede, Draba; især om arten vaargæs-
ling(e)blomst, Draba verna L. (jf. Gaase-
blomme 4/ JTusch.74. Lange.Flora.622.
Frem.DN.216. 2) (sj.) d. s. s. Gæsling 3.i.

JHSmidth.Haver.103.
æspe, V. se gispe.

æst, en. [qæsd]flt -er ell. f -e (Holb.
10 DH.I.3. Brors.163. EPont.Atlas.II.64. Ew.

(1914). 11.154. jf: Skiændegeste. 75^0./.

359 (u. bjælderj). {æda. d. s., oldn. gestr,

urnord. (som 2. led i navne) -gastiR, eng.

guest, ty. gast, got. gasts, lat. hostis, fjende,
oldslavisk gostT, gæst, fremmed; bet. 1 er

grundbet)

1) (uden for bibl. nu næsten kun m. over-

gang til bet. 2) person, som ikke er hjemme-
hørende paa det sted, i den egn ell. det land

20 ell. samfund, hvor han opholder sig; frem-
med (2.1). jeg er en Fremmed og Gjest
hos Eder, giver mig en Eiendom til en
Begravelse hos Eder. lMos.23.4. Saa ere
I da ikke mere Giester og Fremmede
(1907: fremmede og Udlændingej, men
.. Guds l{uusio\k.Ephes.2.19. *Jeg er paa
Jord en fremmed Gjæst, | Og Faders Hus
mig huer bedst. Grundtv.SS.iII.387. *Jeg
lever som Gjesten paa fremmed Kyst

|

30 Til Faderen Barnet hjemkalder. Ing.RSE.
VII.227. *PrinsI I kender mit Navn, min
Stand 1 . .

I

tugtet og bøjet I her mig fin-

der,
I

en stakkels Gæst i Jert stolte Land I

Drachm. FÆ. 199.
\\ (jf. Gæsteret; jur.) i

modsætn. til Borger (1). Nørreg.Privatr.I.

280. Sal.^X.520.
\\

(hist.) om fremmede
købmænd, der i middelalderen drev handel
i danske byer. Allen.Haandb.167. hanseati-
ske Købmænd begyndte at drive Handel

40 som „Gæster" og „Liggere" i de danske
Byer.Arup.RidsafDanmarksHistori€.(l 921).
19.

2) person, der (for en kortere tid) op-
holder sig paa et sted, hvor han (frit

ell. mod betaling) modtager husly, under-
hold ell. andre tjenester og bistands-
ydelser af andre. 2.1) person (som oftest

ikke hørende til familien, husstanden osv.),

der (en kortere tid) besøger en anden, op-

50 holder sig (faar husly og forplejning) i hans
bolig ell. (som indbudt) deltager i et gilde,

en fest ell. blot i et enkelt maaltid. Bryllups-

Huset blev fuldt af GiesieT.Matth.22.10.

Hånd besøger aldrig gode Venner eller

Slægtninge uden paa de Tider, naar hånd
veed at de \i2iT Giester. Holb.Vg8.II.3. *At
byde Gjester mange, |

Den Hane skulde
gSLA. Boisens Viser.324. han indbød mig, at

jeg, hellere end at boe i Hotellet, skulde
60 flytte ind hos ham og være hans Gjest

under hele mit Ophold (i Weimar). EC
And.XII.64. Naboerne, der ifølge Tradi-

tionen anseer sig for selvskrevne Gjæster
til Klapjagten. Bogan.II.38. Glemmer ikke
Gæstfriheden ; thi ved den have nogle, uden
at vide det, haft Engle til Gæster (1819:
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herbergeret Engle). Hehr.l3.2(1907). lig-
gende gæst(er), se ligge. Otto var en
meget flittig Gjest af (nu: i) Huset. IfO
And.II.109. talem.: han er bedre gæst end
vært, se Vært. ordspr. : en fisk og en gæst
lugter ilde den tredje dag, se I. Fisk 4.3.

jf. Feilb.
II

ogs. (dagl.) om person, som man
inviterer med ud. *„Rid med til Bellevue,
og vær min Giestl"

|
„Ih ja, gu vell Tak

den, som byder!" Oehl.SH.58. Fru Lily
har lovet at spise sammen med mig idag,
gør du mig nu ogsaa den Glæde at være
min Gæst. Jørg.YD.54. i aften er du min
gæst, saa jeg betaler det hele

i ||
(relig.)

om altergæst. Giæst ved Herrens Bord.
vAph.(1759).U4. *Lover Gud, I Christne
fromme,

|
Giæster ved hans Naade-Bordl

Grundtv.SS.1.28. Alterbog.455. 2.2) person,

der mod betaling opholder sig paa et hotel,

et pensionat osv., besøger et værtshus olgn.

hånd (har) ved urimelig, lang og kied-
sommelig Snak . . kommet alle . . Chri-
stoffer Pedersens (o: en øltappers) Giester
til at bortløbe udaf hans Huus, hannem
til ubodelig Skade udi sin Næring. Holb.
GW.IV.IO. Jeg havde netop i Hotellet
faaet min Plads ved Table d'hote, og
var som ny Gjest Gjenstand for Nysgjer-
Tigheden.HCAnd.XIL79. *i det Herberg
der i Pustervig.

|
Der er pæne Gjæster,

|

Off jeg veed, at Mester
|

plejer van at

ta^e sig der Losi. IIostr.SpT.II.2. alle Kro-
ens Folk og Gæsterne fra Skænkestuen
kom listende ind En efter En. KnudPouls.
TJ.44. liggende, siddende gæst(er),
se ligge, sidde. 2.3) (videre udvikling af
bet. 2.1; undertiden m. overgang til bet. 1)
person, som besøger et sted for at bese det

ell. (jf. bet. 2.2^ som køber (kunde) ell. bruger.

Det var endnu . . tomt i Pyrmont, det er
at sige . . de fornemme Giæster vare end-
nu ikke ankomne. Bagges.L.1.328. Han var
en sikker Gjæst paa alle Bogauktioner.
Davids. KK. 454. Forfatteren . . er flittig

Gæst paa Arkiverne. Folkeskolen.1924.735.
sp.2. Ruinerne under Christiansborg har
fra April til September været besøgt af

10,438 Gæster. DagNyh.y9l924.7.sp.4.
||
(nu

næppe br. i rigsspr.) om person, der søger
til mølle for at faa korn malet (jf. Mølle-
gæst^. Den Møller har aldrig Mangel paa
Giester. 7/SO. 2a) (teat.) skuespiller, der
ikke hører til et teaters faste perso-
nale, men midlertidig optræder i en
(betydende) rolle. To. 12. April . . Famili-
erne Montecchi og Capulet (Romeo: Jfr.

Lehmann som Gjæst). 0versk.DS.VII.21.
Mantzius engageredes for Saisonen 1877

—

78 som Gjæst. PHans.Skuepl.III.287. Pro-
vinsens Teatre har rimeligt Krav paa at

se Nationalscenens bedste Kunstnere som
Gæster. FoV''U1924. 5. sp. 6. 2.5) (især tD)

billedl. ell. overf. anv. af bet. 2.1 (og 2.3^.

*Glæden er Jordens Gjest idag |
Med

Himmelkongen, den mie.Ing.RSE.VII.2Sl.
*(storken) kommer som Gjest til skjøn

Valborgs Dag;
|
Han bringer den favre

Tid, jeg vented saalænge. smsf.^5P. *Jeg
lagde min Gaard i den rygende Blæst . .

|

hvor Viberne ruger, og Lærken er Gjæst.
Aakj.RS.84. nu findes (skarven) neppe
mere bosat noget Sted i Danmark; men
den kommer her som Gjæst. Frem.DN.398.
om noget besværligt, ubehageligt olgn.: Ha-
rerne . . maae have Lye og Læe, hvilken

10 Amagerne knap unde dem, da disse Giæ-
ste om Vinteren giør megen Skade paa
deres Ksial.EFont.Atlas.II.64. Døden har
været Gæst åer.D&H. nøden var ofte
gæst i det fattige hjem

j || i forb. m. ka-
rakteriserende adj.olgn., især om uvelkomne
personer, ting, forhold osv. Sygdomer
en hård gest at drages med. Moth.G119.
Kong Harald . . var ikke sterk nok at
uddrive saadane mægtige gieste (o: kejser

20 Otto I og hans hær). Holb.DNB.102. *Hun
døde her af Pest,

| Den er nu i Danmark
den allerværste Gjest. Hauch.SD.II.294.
Stærene (kan) være meget ubehagelige
Gæster i Frugthaver; navnlig er de slem-
me ved Kirsebærrene. BøvPJ.703. natlige
gæster (o: tyve) har helt plyndret lejlig-

heden for værdigenstande
\
en sjælden

gæst, se sjælden, selvbuden, ubuden gæst,
se selvbuden, ubuden.

|i f ^om nedsæt, per-
30 sonbetegnelse i alm. (jf. Gast 2). *Forgrædte

Nasol du Poeters store Mester! |
Som

sad i Scythien blant Geter, onde Giester.
Lucopp.(Falst.0vid.a7^). jf.: *Tommeliden
sprang ind med Hielm og Stang, | Hun
mærked i Munden det knap engang. |

Af
Sadlen han kasted den frække Giest (o:

tanden). Oehl.XIV.31.
3) i forb. til gæst (som regel ubøjet, jf. dog

:

kalde sine Smaae til Giæste. Studenternes
40 Skiæbne.(1771).3). (glda. bedhe (Matid.51),

bydhe (Rimkr.), følge (Kalk. III.282) til

gæst, /'sv.(biuj)a) til gast) egl.: (indbyde) „som
gæst", men derefter adverbielt m. bet.: til gæ-
stebud; til gilde; i ell. paa besøg.

\\
(nu

1. br. i rigsspr.:) bede, byde til gæst. Ho-
lofernes gjorde et Gjestebud alene for sine
Tjenere, og bad ikke Nogen til Gjest af

dem, som ellers vare i Embede. Jud.12.11.
den Dyre-Kølle jeg fik fra Landet i Gaar,

50 skal tillaves til i Morgen-Middag; thi jeg
har budet en god Ven til Giest. Holb.HAmb.
1.3. de bøde hinanden vexelsidig til Giest:

hiin ham paa en kølig Sorbet, denne hiin

paa det gode Maaltiid, han havde i sin

Vadsæk. OeRZZy.P. Holst.D.II.139. MO.
D&H. bede sig selv til gæst, komme
ubuden. Moth.G119. *Jeg skulde bede selv

mig flux til Giest |
Ved eders Bryllup.

Oehl.HJ.18. Yrsa frygtede, hun skulde
60 komme for tidlig hiem . . bød sig derfor

selv til Giest hos den gamle Qvinde, som
tog meget venligt imod hende. sa.HrS.328.

II t gaa til gæst, gaa til gæstebud. Moth,
G119. „Jeg har lovet Araminte at spise

med hende til Middag, og hun bier efter

mig." — „Her er andet nu at bestille,

30*
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end at gaae til Giest. De kan spise i

Morgen." Skuesp.VJlS. VSO. || komme til

gæst, (nu især dial.) komme i besøg. Lad
retfærdige Mænd komme til Gjest hos
(Chr.VI: med; åig.Sir.9.21. Feilb.

\\
(gldgs.:)

være til gæst. der blev han af Arnfasto
(forgivet) da han var til Giæst hos ham.
Holb-DH. 1.337. FAHeib.US.156. Første-
gang man er tilgiest ved et fremmed Bord,
maa man ikke lægge Salveten sammen,
naar man har spist. Thiele.III.37. en kjær
Slægtning, der var til Giest. HCAnd.XII.
62. D&H.
Oæst-, i ssgr. (f Gast-, se gæst-fri, -gi-

ver, -giver-gaard, -giverij til Gæst, især

i bet. 2; nu kun alm. i enkelte ssgr., se især
-fri, -giver, -mild; ellers foretrækkes som
regel Gæste-, -byde, v. vbs. -else (AndNx.
DM. 111.216) elL-nlng (Esp. 104). {ænyd.
g(i)est(e)byde, -biude, glda. gestebiude;
nu kun dial.) indbyde til et maaltid; byde
til gæst. under Venskabs Skin lod (han)
ham Giæstbyde og omkomme. Holb.DH.
11.383. intet Giæstebud holdtes for an-
seeligt, og ingen Giæstbuden at have com-
portered sig vel, uden han gik beskiæn-
ket bort smst.788. Ofte giestbuden nægter
han at komwie. NordBrun, Fast. A6*: De
stod i Smaaklynger i Nærheden af Gil-
despladsen . . og ventede paa Gæstbydel-
sen. ^w(ZiV^æ.Z)M./I7.^i 6. Esp.104. \\(bornh.)

opfordre til at tage for sig afretterne; nøde.
Esp.104.

I. Oæste, et. ['gæsda] flt. næppe br. (til

II. gæste (1); CP, sj.) besøg. Én Sejltur

Eaa Flensborg Fjord, et Gæste paa Lyks-
org . . staar levende for mit Minde. Zak

mels. Minder. II. 24. Dannebrog, "/e 1898. 2.
sp.S. Håndel fandt sig saa vel i London,
at han ved sit sidste Gæste derovre slog
sig helt til Ro. AErslev. TonekunstensMestre.
(1914).46.

II
i forb. til gæste, paa besøg.

Til Gæste hos store Søster, titel paa et digt.

(Børnebladet.1908.101). smst.1907.210.
II. gæste, V. ['gæsda] -ede. vbs. -ning

(s. d.J, jf. Gæsteri. {glda. d. s., sv. gåsta, oldn.

gista; afl. af Gæst; jf. gæsterere; især tO)

1) om gæst (2): opsøge og (i kortere tid)

opholde sig et sted; besøge, t.l) til Gæst
2.1, især m. person-obj.: indfinde og op-
holde sig hos en anden (i hans hjem osv.)

som gæst. Moth. GI 21. man forbød de
Reisende at giæste nogen uden Betaling.
Schytte.IR.II.373. *Nu giester han dig . .

|

I Dag med mig i Roskild paa din Kongs-
gaard. Oehl.P.248. *Herren det var .med
Engle to,

I
De lod sig det behage

|
Hyr-

den (o: Abraham) at giæste, som var tro,
|

Og Jordens Brød at smage. Grundtv.SS.
11.46. *l har mig dadlet strengt, det ei

mig huer,
| Derfor som Svend Jeg aldrig

meer Jer g\ester.IIauch.SD.IL72. *Jeg
ffjæsted By og Bonde

| Og Borg og Rid-
aeTsmsind.Winth.HF.76. ordspr.: erfaren,
forsøgt, ventende mand er god at gæste,
se u. erfaren 1.2 sluin., forsøgt 2, vente.

overf.: *Akl gjæster da Glæde |
Her al-

drig mit Bryst. Grundtv.PS.V.85.
|| (jf bet.

2 slutn.; foræld.) kræve gæsteri (2) hos.

Kongens Amptmænd og alle Husbonder
skulle skielligen gieste, eller ved deris
Folk gieste lade, deris Tienere (o: bønder)^
eller dem, som de i Befalning have, og
ej begære fremmet Drik, eller andet sligt.

DL.3—13—15. 1.2) til Gæst 2.3: opholde
io sig, besøge et sted (i kortere tid), især for

at bese det (som tilskuer, tilhører) ell.som
kunde olgn. *Landet nu graahærdet kun
jeg gjæster, | Og har hjemme, selv jeg
véd ej, hvor. Grundtv.PS. V1.581. det sven-
ske Sprog havde han lært, da han, som
Flygtning for Napoleon gjestede vort ^b.-

bolsmå. HCAnd.XII.42. baade Kejsere og
Konger gæstede den store Kunstners
Værksted. JErslev. Fædrelandshist.^' (1892).

20 86. 1000 Dansk-Amerikanere gæster Dan-
mark til næste Sommer. BerlTid.^^n 1924.
5.sp.4. 1.3) (jf. Gæst 2.5J besøge, komme
til (nogen) i uvenlig hensigt; hjem-
søge. Jeg har det Uheld, at være giestet

af Hexe min hele Levetid. Oe/i/. ViS.^55.

*Slaa Kors for dit Bryst!
|
Saa kan ingen

Djævel dig gjæste. Grundtv.PS.Y1.489. *I

høie Fristed (o: et træ) snarligt han (o:

en bjørn)
\
Den stakkels Paul vil gjæste.

30 Winth.IV.56. Det var tydeligt at se, at

mange Ræve kort forinden min Ankomst
havde gæstet de dræbte Dyr. NaturensV.
1913.226. om sygdom olgn.: plage. Sygdom
gjæster den Afholdne som Vellystlingen.
Pavels.Tale^^/iQl804.11. \\ hjemsøge med krigs-

magt (jf. voldgæste^. *Gabed kand vi vel
tillukke,

I
Saa vi os ej lader pukke,

|
Af

hver fremmed Løbeskytte,
|
Os giester for

bytte. LKok.(PSyv.Viser.(1695).584). *man
40 giester Landet

|
. . med Sørøverskibe. Oehl.

HJ.51. *Lad os Bondens Huse gjeste
|
Nu

med Baal ogBrsLnå.Hauch.SD.II.150. 1.4)

intr.: aflægge et besøg; opholde sig
som gæst. Guderne vandrede aldrig iblandt

Menneskene, uden dennem til stor Lykke,
som de giestede hos. Langebek.VT.24. *Ei
sømmer det hans Hustrue her alene

|
At

gjæste iblandt Mænd. MarskStig.(1834).10.

undervejs . . gæster han hos en Brahman.
50 AOlr.FA.165. \ dep., om fjendtligt besøg:

*næste Sommer vi giestes her igien
|
Med

hundrede Skibe, med ti tusind Sværd.
OehlHE.124. || f gæste ind, tage ind;

tage logi (hos en). Hånd skal . . gieste ind
(1871: tage ind^ i et herberge. Sir.14.25

(Chr.VI). et menniske, som ikke haver
rede, og giester ind (1871: tager Her-
berge j, hvor det aftenes. smst.36.26 (Chr.

VI). *l Nyedals Kloster han giæster ind.

60 CFrim.AS.86.
2) (1. br.) om vært: modtage, beværte

som gæst; have paa besøg, som gæst.

et Par just ikke alt for rige Folk, havde
den Fornøielse kongeligen at giæste nogle
og tyve Personer. Éahb.Tilsk.1795.150. det

var umueligt, at en (indisk) Tjener skulde
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driste sig til at giøre endogsaa en sur
Mine til den Mand, som hans Herre giæ-
stede. Cit.l822.(Dania.X.161). *Saa skal han

?
jestes, som en Drot det anstaaer. ifawcA.

^V.111.89. Du skal blive gjæstet og be-
spist som Thor. Goldschm.BlS.I.5l. jf. (sJ.):

*Saa er da jeg forsand din gjæstende Ven
(Gtriz.i Wilst.Il.(1909).106): Gæsteven; udi
Argos. Wilst.Il.I.lOl.

||
(sj.) m.præp.-led olgn.,

der angiver beværtningens, trakterneniets art.

*i min Skov | Hvor jeg kan gieste dig
med Melk og Frugter. Oehl.A.317. *Kilden
springer frit for alle Skabninger,

|
Af den

kan selve Trællen gieste Konningen. sa.

HY.177.
II

(foræld.) yde gæster i (2). den
Betaling, Leilændingen fordum maatte give
til Landdrotten eller Ombudsmanden, istæ-

detfor at gæste ham. Baden.J.irO.1.278.

3) \ uden (udpræget) forestilling om værts-

forhold: holde gæstebud; feste. Trende
Dage gjæstede Kongerne (enq. orig.: feas-

te6).Blich.(1920).I.65.
Gæste-, i ssgr. (jf. Gæst-j til Gæst,

især i bet. 2; enkelte (nyere) ssgr. som fx.
-forestilling, -færd føles dog maaske snarere

som høre7ide til IL gæste. -bor<l, et. (1. br.)

bord, hvorved gæster spiser, et altid opdæk-
ket Gjestebord i et af Slottets mindre Ge-
makker. Ing.VS.I.lOl. *Ved Gjæsteborde
lange

|
I din HøieloftssaL Winih.BF.325.

om maaltid, taffel: *Jeg selv har plantet
ham (d: Helge) en Æblehave;

j
Did skal

han vandre hen fra Giestebord, | Og fryde
sig ved Yduns modne Gave. Oehl.HE.lOO.

il (jf- Gæstgiverbord; nu næppe br., sml.

dog Meyer.1006) om fællesbord med somme
retter for gæsterne i et hotel: table d'hote.

(han) boede i samme Huus, og spiiste ved
samme Giæstebord med hende. Rahb Fort.

1.374. Klædt om, gik jeg med de Andre
til Giestebordet .. Hvilken Spisesal! hvil-

ket T&Uel Bagges.DV.IX.322.
Oæ»te-ba<l, et. flt. d. s. (Rahb.Tilsk.

1791.226. LovL.lI.888) ell. f -e (Holb.Ep.
IV.4o3. Ew.(1914).1.278. VSO.11.374), f -da

(Holb.JH.1.214. Skuesp.V.161) ell. f -er

(Holb.Ep.lIl.61. Borreb.11.271. Lieb.DQ.
11.415), f -der (JJuel56. Holb.Ep. 111.60.
Suhm.1.33). (ænyd. d. s. (ogs. i bet.: ind-

bydelse af gæster), glda. gæstebudh (Kbh
I)ipl.l.l66. Mand.ld3), gæstbudh (Suso.9),

oldn. gestabo3; egl.: indbydelse af gæster;

især CJ ell. dial.) stort selskab med spisning

for indbudte gæster; større ell. højtideligere

gilde, i ethvert Landskab . . var Glæde
og Fryd . . Gjestebud og gode Hage.Esth.
8.17. Herodes giorde sine Store . . et

Giestebud paa sin Fødselsdag. i¥arc.6.5i.

udi Giæstebuder og Lav (xmr hun) mægtig
til at drikke alle andre til Sengs. Holb.Hh.
11.500. *(han) tidt gav Giestebud . .

|

Med Suppe, Steeg, og Tærter uden Mage.
Bagges.Danf.1.323. man skal dog have en
glad Dag, naar der er Gjæstebud, enten
som Barsel, Bryllup eller Begravelse. LM
Wedel.JensJohn8en8Hist.(1818).44. Ved Gje-

stebud maa man ikke sidde selv Trettende
tilbords. Thiele.111.37.

||
(dial.) spec. om bryl-

lup. Halleby.154. Hedebo.129. Gæste-
buds-daj;;, en. (nu vist kun bibl.). Gjeste-
budsdagene vare omme. Job. 1.5. Deres
Giestebudsdage ere kun faa om Aaret.
VSO. -]iu»<, et. (jf. Gildehus; nu vist kun
bibl.). Det er bedre at gaae til Sørge-
huset, end at gaae til Gjestebudshuset.

io Præd.7.2. Kierk.V.84. -mad, en. fww især
dial.) mad, der serveres ved gæstebud; ogs.

som betegnelse for lækker mad i alm.; gildes-

mad. Moth.G122. VSO. der kan ikke altid

vanke gæstebudsmad
j

Gæste-bøsse, en. (foræld.; sj.). ved
Afreisen at lægge en rigelig Gave i Gilde-
husets G'iestebøsse. hig.VS. 1.94. -fore-
stil lin j^, en. (jf. Gæst 2.4; 1. br.) fore-
stilling, udført af omrejsende skuespillere,

20 artister olgn. Paa det Værtshus (havde) en
Hundedressør, Linedanser, Elektrisør og
stærk Mand indlogeret sig for at give
„Gæsteforestillinger" i Byen. Drachm.VT.
313. -fred, en. (1. br.) den fred, en gæst,

en fremmed har krav paa. Stimænd og
Mordere, der brød Gæstefreden. JO/r.SZ).
111.247. -fribed, en. se Gæstfrihed.
-fær<l, en. {jf. bornh. gjåstafara, tage fra
det ene gæstebud til det andet (Esp.432);

30 især hos sprogre^isere) det at droge som gæst
fra et sted til et andet, et talrigt følge af

hofmænd . . ledsagede ham på alle hans
gæstefærder. Barfod.DH.1.132. søværts til

Rusland og saa til Hest i Gæstefærd hos
svenske Venner gennem den vældige Slette

ned til MiklsigSiard.TroelsL.HF.Vl 11.287.

II
(sj.) oyn enkelt besøg. Denne lille Gæste-

færd i det gamle, hyggelige Bondehjem.
ZakNiels.B.lOl. -g^aard, en. (glda. d. s.

40 (DMog.4R.1.368); jf. ty. gasthof; nu sj.,

vist kun hos sprogrensere; jf. -herberg, -hus
3) gæstgivergaard; hotel. Moth.Gl22. Gjæ-
stpgaarden i nærmeste By. Blich.(1833).
V11.80. der skal udrettes en Del, inden
(hotellet) kan staa Maal med rigtige store
Hovedstads- Gæstegaarde. NatTid.''^U1919.
Aft.2.sp.4. -gave, en. ("f Gæst-. vAph.
(1759)). (nu 1. br.) især om forhold ml.
gæstevenner : gave, som. af værten gives til qæ-

50 sten eller omvendt. FrPoulsen.DG.98. D&H.
t -herberg(e), et. gæstgivergaard; gæste-

hjem. Moih.G122. I et Giestelierberge kan
der til alle Tider komme nogen. Skuesp.
X.395. VSO. MO. -bjem, et. 1) \ privat
hjem, hvori en gæst optages. *Da nærm ed
sig en Fremmed

| og hilste; og jeg bød
ham Gddstehiemmet. Drachm.SB. 104. 2)
(if<ær hist.) om herberger, hvor i tidligere

tider rejsende kunde faa ophold (jf. -hus 1).

60 (han) lod straks alle pilegrimene, som i

deres forskjellige gæstehjem alt var i lav
med at tilberede davren, møde i kirken.
FKierkegaard. VitalsKirkehist.l.(1889).62. i

Udkanten af Byerne fandtes St. Gertruds-
huse som G?i&steh\em.JohsSteenstr.MK.113.

II (1. br.) m. h. t. nutidige forhold; især om
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mindre hotel ell. logihus, der er præget af en

religiøs retning olgn. et christeligt Gjæste-
hiemMm.KirketidendeJ877.363. Casa nova,
Franciskanernes Gæstehjem, hvor jeg bor.

Jørg.JF.1.52. Gæstehjem for Svende.DÆJT.
-hold, et. (sj.) underhold af personer paa
gæsteri (2). et sådant gæstehold (o: af bi-

skoppen med følge) var . . en stor byrde
for præst og menighed. Ba7'fod.DH.I.207.
DanmGalsch.I.319. D&K. -hus, et. (nu
kun dial. (se bet. 2) Gæst-. Pflug.DP.1002.
LTid.1727.587). (ænyd. d.s., oldn. gestahiis,

jf. mnt. gasthus, ty. gasthaus) 1) (foræld.)

særlig bygning til brug for tilrejsende, især

ved klostre olgn. steder (jf. -hjem 2). de
Latinske Christne udvirkede dend Frihed,

at de maatte oprette et Gjæst-Huus strax

ved den hellige GraLV. LTid.1727.587. Klo-
sterets store G']æstehnviS.Ing.KE.I.174. ved
alle Bispesæder skulde (der) bygges et

Gjæstehus (Hospital) for syge, fattige og
fremmede. Barfod. B. 39. ADJørg.NK.640.
2) (dial.) gildehus (2); gæstebudshus. *Konen
hun vilde til Gjæsthuset far',

|
Manden

skulde blive hjemme og tage Huset var'

I

sdjy. skæmtevise. (Feilb.FraHeden.(1863).86).

3) (nu kun hos sprogrensere; jf. -gaard^ gæst-

giversted; værtshus. Moth.G122. de (fandt)

een udi Gieste-Huus, een anden udi Spille-

Huus. Holb.Intr.1.45. Næste Dag ruller vi

ind i det fineste Gæstehus i Næs. ZakNiels.

Minder.11.72. -kammer, et. (f Gæst-.

PAHeib.Sk.II.lll). (jf. -værelse/ Moth.G
122. Har du efterseet, om alting er i Orden
i Gjestekamrene, ifald her skulde komme
Fremmede. PAHeib.Sk.II.20. Ing.EF.1.28.
Feilb. AarbFrborg.1918.33. f -kær, adj.

gæstfri. Moth.G122. „nu mindre bruge-
ligt." JfO. jf.: *Fra den gjestekjære (gr.

hiketadokos o: som modtager, er et fristed

for de bønfaldende) Høi jeg Skibet hist
|

kan see.I)orph.ÆschylosB.83. -lag ell.

-lav, et. (1. br.) gæstebud; gildelag. *Den
Sted som udvald er til Fryd og Giestelav.

Holb.Metam.29. hun fejredes af Mænd og
Kvinder rundt paa Egnens Gaarde som
Gæstelagenes stolteste Frue. Wied. S. 6.

-mild, adj. se gæstmild, -optræden,
en. (jf. Gæst 2.4; især teat.) optræden af om-
rejsende kunstnere osv. ell. (især) midlertidig

optræden af en skuespiller, der ikke hører ttl

teatrets faste personale, jf. (spøg.) : De køben-
havnske Bladlussværme, som forsvandt, da
Regnen kom . . giver nu Gæsteoptræden i

Randers. KoldingAvis.'^''U1921.2.sp.4. -præ-
diken, en. (jf.ty. gastpredigt; nu næppe
br.) prædiken, som en fremmed gejstlig holder.

Levin. D&H.
gæsterere, v. [gæsda're'ra] (f gæ-

stere. Moth.G123.fgasie(r&)re. vAph.(1759).
141). -ede. vbs. -ing (Wess.Forp.15. VSO.
Lemb.Shak.VI.177). {efter ty. gastieren;
dagl, især dial. (i bet. 1^) 1) afholde ell. del-

tage i gæstebud, gilder olgn.; feste {\); ofte

ogs.: fraadse; svire, (jeg elsker) at gie-
sterere og apsLåsere. Kom Grønneg. 11.419.

Graah.PT.IL198. de Store var samlede i

Roskilde, gjæstererede og holdt sig lystige.
Grundtv.Saxo.III.381. (han) har skaltet og
valtet, gj estereret (o: gjort gilder) og smidt
Penge ud. IICAnd.SS.XI.185. der blev en
Gæstereren og Beværten i alle Byens
Adelsgaarde.JPJac. 1.^50. Feilb. jf.: de
Umyndiges Midler, du har stadset og
gj estereret op. Ing.EF.VIL134.

\\
(dial)

io især i forb. m. paa: beværte; traktere paa.
Hun tog høfligt imod dem begge, gjæste-
rerede prægtigt, og anviste dem Natteleje.
Blich.NN.40. (doktorerne) var saa storsnu-
dede, at de knapt vidste, om de vilde smage
noget eller ej, selv om Bønderne . . vilde
gæsterere paa dem. Bregend.ES.11. 2) op-
holde sig paa gæsteri ell. bo som gæst
et sted. Ønund . . agtede at giæsterere i

Vester - Gøthland. Grundtv. Snorre. 11.201.
20 du Pont'erne . . gæstererede i Herregår-

denes ^idei\ø\e. Kidde. J. 19. 2^) (teat.) om
scenekunstnere: give gæstespil, gæste-
optræden; udføre gæsterolle(r). San-
gerne . . flyver ud til alle Verdenshjørner
for at tournere, gæsterere, studere. PoZ.^Vi

1920.7.sp.l. (han) gæstererede som Opera-
sanger paa Stockholms Opera. NatTid.^h
1922.Aft.5.sp.4. 4) (sj.) drive gæstgiveri.
Aller.II.637.

30 Oæste-ret, en. 1) (især m. h. t. for-

holdene i mere primitive samfund; nu 1. br.).

om de krav paa sikkerhed og god behandling,

en fremmed har som gæst. Oehl.HrS.285.
Frode fandt, det streed imod Giæste-Retten
at jage sine Fremmede paa Dørren. Grundtv.
Saxo.1.247. MG. || f om de krav, der til

gengæld kan stilles til gæsten m. h. t opførsel.

H. ansaae sig selv for en Forbryder, der
havde fornærmet Giesteret og Venskab

40 (o: ved at forføre sin værts datter). Sams.1.50.
Rahb.ProsF.III.43. || om gensidig indgaaede
forpligtelser ved gæstevenskab. Giæsteret og
Fostbrødre -Laug haver fra gammel Tid
været imellem begge deres Slægter. Suhm.
Hist.II.204.

II
spec. om mellemfolkelige af-

taler til beskyttelse af undersaatter, der op-
holder sig i andet land. de Forbunde, hvor-
ved stadfæstes Gieste-Rett og Handels-
Rett. Holb.NF.IL149. naar tvende Stater

50 ikke havde betinget sig den Ret, som er
bekiendt under Navn af Giæsteret (jus

hospitalitatis), var det en vedtagen Skik,

at bemægtige sig en Fremmed, som kom
til Landet. Schytte.IB.n.400. || (jf. bet. 2)
om særlig lovgivning angaaende behandlingen

af sager vedrørende fremmede personer (ud-

lændinge ell. personer, der tilhører en frem-
med jurisdiktion). Klager den Strandede
over nogen Forurettelse, da skal ham strax

60 forordnes en extraordinair Ret, og der
uden Ophold efter Giesteretten til Dom
hefoTdrea. Forordn.^'/sl705.§20. jf. (spøg.):

Holb.GW.IV.10. 2) (jur.) en særlig dom-
stol, ved hvilken en fremmed kunde faa sin

sag afgjort hurtigst muligt (bortfaldet ved
retsreformens ikrafttræden */io 1919). (Kalk.
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V.397). BadenJurO.1.204, han (hlev) fri-

funden baade ved Gæsteretten og ved
HøiestQVQt. Davids. KK. 64. I København
behandles (gæsteretssager) ved en særlig
Ret, Gæsteretten, udenfor København ved
de almindelige Underretter. Jwri^ormMZar-
hog.^757. || hertil Gæsterets-behandling, -dom,
-sae, -vis fSagen (er) Gieste-Rets-viis . .

undersøgt. i^oror(iw."/8i785.^i. Sagen be-
handles gæsteretsvis.LovNr.2 T^lzl 903.§20).
Græsteri, et. [gæsda'ri-] flt. -er. {glda.

d.s.; vbs. til II. gæste) I) (1. br.) besøg i

olm. Kongernes Hjemkomst tvinger ham
til at ophøre med de natlige Gæsterier
paa Baldershage. -Brandes. J7/. 565. Naar
man var i Familie . . var det en anden
Sag (o: var det ikke vanskeligt at være tyende)',

saa kom man halv som paa Gæsteril^wd
Nx.DM.III.2. 2) om middelalderlige for-
hold: de ophold, en overordnet (fx.kon-
gen ell. en embedsmand) gjorde hos sine
underordnede, og hvorunder disse havde
pligt til at underholde ham og følge. Moth.
G123. Kong Magnus med et stort Følge
kom til Gjæsteri i Ryfylke. Hauch.II.395.
at modtage og beværte Kongen, naar han
drog omkring i Riget paa Gjæsteri e, som
det kaldtes, vare de eneste Byrder, der
paahvilede Bonden til det Offentlige. A^
len.Haandb.33. det voldsomme Gjæsteri,
hvormed de Mægtige plagede dem, der
boede i Nærheden af Landevejene. -Faftn-

cius.D.II.4. SaUX.521. 3) (foræld.) benæv-
nelse paa en afgift, der afløste pligten til

at forpleje personer, der drog paa gæsteri (2).

(præsterne) skulle betimeligen udgive hvis
Giesterj, eller andet, som de i Kongens
Jordebog staa ioT.DL.2—11— 7. smst.3—
13—1. Forordn.y3l838.§2. A)f gæstebud;
gilde; festen, naar (grønlænderne) besøge
hinanden, gaar det ud paa Giesterie eller
Fraadserie. LTid.1729.245. (de) holdte Gie-
sterier, Drik ogDobbel.smsU75i.i66. Hrz.
Svh.15. 5) gæstgiveri. 5.1) f d. s. s. Gæst-
giveri 1. VSO. MO. 5.2) (nu sj.) konkr.:
d. 8. s. Gæstgiveri 2. Moth.G123. jf.: Italien
har i lange Tider været som et stort æsthe-
tisk og kunstnerisk Gæsteri for Europa.
JLange.III.204. Oæsteri-, i ssgr. [gæs-
da'ri-] (jur., foræld.) til Gæsteri 2. -af-
gift, en. d. s. s. Gæsteri 3. Skr.^^U1904.
-Jbiavre, en. gæsteriafgift i form af korn
(havre). Moth.G123. Baden.JurO.I.204.
-penge, pi. gæsteriafgift i form af penge.
Reskr.Vi2l 704. MO. LandbO.III.352. -skat,
en. d. s. s. -afgift. SchytteJR.II.373. MO.
D&H.
Oæste-roUe, en. (jf. Gæst 2.4; teat.)

rolle, der udføres af en skuespiller „som
gæst"; især i forb. give gæsterolle(r). Vi
vil besøge alle store Theatre og give Gjæ-
steroller. Heib.TR.nr.3.1. hun gav nogle
Gjesteroller paa det kongelige Theater.
HCAnd.XII.55. Gjel.GD.9. overf.: 4 Kul-
sviere have forladt deres berygtede Hjem-
stavn for at give Gjæsteroller paa denne

Kant af ^\dd[\2iJiå.Fædrel.l844.sp.l3909. saa-
vel Istidsmennesker (som) Kalmykhorder
har lejlighedsvis maattet give Gæsterol-
ler som Eskimoernes Forfædre. NaturensV.
1914.298. -sal, en. (jf. Gilde(s)sal; for-
æld.). Anfaldet skede: Lysene bleve slukte,
og Giestesalen blev en Morderplads. Mali.
SgH.198. *For trofast Ven og tro Ven-
inde

I
Stod aaben muntre Giestesal. Oehl.

10 XXLn.137. Hauch.V.210. -seng, en. seng
i et gæsteværelse. Moth.G123. vi har kun
een Gieste-Seng i hele Huset. Skuesp.X.
22. det Bjerg af Dyner, som Lars Brinks
Gjæsteseng svulmede 2d.HFEw.JF.L324.
AarbFrborg.1918.34. Feilb. -sknd, et.

{glda. d. s. i bet. 1) 1) (til Gæst 1 slutn.;

foræld.) en afgift, som fremmede handlende
maatte erlægge til en købstads øvrighed for
tilladelse til at forhandle deres varer. Al

20 Giesteskud, som fremmede Kræmmere
give i Kiøbstæderne, at de maa med deris
Kram og Vare at sælge udstaa, skal over alt

Riget være afskaffet. i)-L.5—8

—

1. Nørreg.
Privatr.1.284. SaUX.521. 2) f „kaldes nu
en sammenleg af penge som . . gode ven-
ner gør, for at holde gestebud med hm-
anåen.'' Moth.G123. -spil, et. (teat.) fore-
stilling, som et teaterpersonale (en skuespiller)

giver paa et fremmed sted. Det, der meest
30 har bidraget til at ødelægge de tydske

Theatre, er det grasserende Gjæstespil.
Heib.Pros. VL439. Gæstespillet af den Stock-
holmske O^evdi. Bang.S.202. -spille, v.

(1. br.) om skuespiller: optræde „som gæst".

Ligesom sidste Aar gæstespiller Olaf Poul-
sen. Han vil komme til at spille i et

moderne ^ty\ske.PoU^lsl906.2. DagNyh.
^U1924.9.sp.4. -spiller, en. (sj.) d.s. s.

Gæst 2.4. Sæsonens første Gæstespiller.

f Fol.^y8l921.5.sp.5. -stald, en. stald til

fremmede heste (ved større gaarde, kroer,

hoteller osv.; jf. Rejsestald^. Moth.G123.
VSO. MO. Ved større Gaarde . . bør der
findes en mindre Gæstestsilå. LandbO.IV.
350. Feilb. -stne, en. 1) (l.br.) i alm.:
stue, beregnet til brug for gæster (jf. -kam-
mer, -værelse^. Oehl.NG.263. de geistlige
Herrer bortfjernede sig til de anviste Gje-
stestuer i Ridderloftet. Iw^.JO;.IJJ85. 2)

50 (nu især dial.) lokale i værtshuse, hvor gæ-
sterne beværtes; skænkestue (i kroer modsat
den simplere kælderstue). Forordn.^lzl695.§6.
et eensomt Vertshuus, hvor vi gjennem
Stalden steg op til Gjestestuen, forfrosne
og forsultede. HCAnd.IX.50. Hotellets Gæ-
stestue, som i dette Øjeblik er tom for

siddende Gæster. Drachm.DG.109. -ven,
en. (sj. Gæst-. Horreb.II.248. Gertz.(Wilst.

Il.(1909).106)). {jf. ty. ^astfreund; isærfor-
60 æld., om forhold i oldtiden) fremmed, som
man gæstfrit modtager; gæst; især: person,

som man staar i gæstevenskabsforhold til.

Dersom du vil rejse til Thessalien, da
ere der mine Gjestvenner. Jfforre6.JJ.548.

*Du est hans Giesteven. Hvor høist na-
turligt

I
At du besøger ham, naar du
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faaer høre |
Hans Ankomst. OehlND.261.

Han kom ikke til os som flygtigt besø-
gende Glæsteven.ENClaus.Thorv.?. Jørg.

RB. 88. -venlig, adj. (sj. gæst-. Fæ-
drel.l843.sp.l0347). (jf. ty. gastfreundlich

;

/. br.) gæstmild; gæstfri, træd ind og for-

smaa ikke en gjæstevenlig Modtagelse.
MHamm.Sak.7. (præstegaardshaveriye bre-

der) sig med en egen gæstevenlig Hygge
ned . . til Landevejen . . hvor der . . staar

en lille Laage paa Klem, som om den
vilde sige til de Vejfarende: Træd kun
frit inå. Font.GA.121. -venskab, et. (især

om forhold i oldtiden ell. hos primitive folk)

om det forhold, at man venligt og uden ve-

derlag modiager den fremmede og beværter

ham (og har ret til at vente det samme af
ham). Dog taug de, for ei at krænke Gie-
stevenskabet (o: ved at saare deres gæster).

Oehl.ØS.179. *Saalænge der er Een, som
trænger meer

|
Kan fattigst Stakkel vise

Gjæstevenskab. Holst. BU. 16. SaVX.521.
-værelse, et. værelse (især i privat hjem)
beregnet til liggende gæster (jf. -kammer^.
MO. Drachm.KW.S?. Wied.S.2S. VortHj.
IV2.85. -vsert, en. (som gengivelse af ty.

gastwirt; sj.) gæstgiver; hotelvært. vAph.
(1759). Min sidste danske Aften tilbragte

jeg i Kiel hos min gamle Landsmand
Fischer, Giæstevært i Stadt Kopenhagen.
Oehl.Er.in.109. smst.37.

ffæst-frj, adj. (f gast-. LTid.1729.144).
(efter ty. gastfrei; jf. 1. fri 3.?) som gerne
modtager gæster (jf. -mildj. Moth.G120. (kel-

terne var) giæstfri, tarvelige, retfærdige i

Handel og Yandel. LTid. 1742.381. (han)
holdt et gjæstfrit Huus, og var en . . be-
hagelig Selskabsmand. Blich. (1920). XII.
27. Ved Bondens Gilde blev man mod-
taget paa det gjæstfrieste. Goldschm.IlI.58.
Mogens . . kom der saa næsten hver Dag
siden, men blev, alle gæstfri Tilbud uag-
tet, boende i Kroen. JPJac.II.315. jf.: den
høje Stentrappe med det gæstfrit udad-
svungne Jernrækværk. Rørd.HS.32. -fri-
hed, en. (i Gæste-. LTid.1757.245). gæst-

frit sindelag; gæstfri behandling. Moth.G120.
med yderlig Giestfrihed . . modtog og be-
værtede (de) os. Bagges.L.II.200. mangt et

Huus, hvori jeg har nydt Gjæstfrihed, er
skudt ned. Gold8chm.NSM.V.2. »Gjæstfri-
hed møder den Vandringsmand | langs med
de trange \e']e.IIo8tr.T.151. -gave, en.

se Gæstegave.
Oiest-giver, en. [-igi-'var, ogs. -i^iu'ar

ell. (gldgs.) 'gæS|giu'ar; i ssgr. -giivvar-,

-giuar-l (f Gast-, MR.1702.l63. OeconT.V.
64. VSO.). (ænyd. gastgiver, krovært, gæst-
givere, gæstfri mand, jf. oldn. gest^^jafi; i

nuv. bet. efter ty. gastgeber; især jur. ell.

emb.) person, som har ret og pligt til mod
betaling at modtage siddende og liggende gæ-
ster i dertil egnede lokaler; vært i gæstgive-
ri; (nu alm.:) hotelejer, -vært; nu især om
indehavere af mindre, paa et jævnere publi-
kum beregnede virksomheder (hoteller ell. ka-

feer, frokoststuer olgn.). Moih.G120. Gjæst-
givergaarden med Skilt over, hvorpaa
staaer: Sering G\^stg\vev. Eeib.Poet.V.175.
Gjæstgiverens Stue (var) fuld af Gjæ-
ster. Sibb. 1.81. H oteleiere , Gjæstgivere,
Herbergerere og Værter i Logishuse. Lov
Nr.52 '"^1^875. §1 9. LovNr.104 '"/s 1 912. §21.

t Gæstgiver-bord, et. (jf. Gæstebord
sluin.) table d'hote. Bagges. DV. IX. 167.

10 -gaard, en. (f Gastgiver-. CPRothe.MQ.
1.145. Reskr.^^/ol763). større ejendom til at
modtage og beværte rejsende (jf. Gæstgiveri
2); nu især om enkelte gammeldags (provins-)
hoteller. Giestgivergaarden : de hellige
Tre -Konger . . det berømteste af alle

schweitzerske Vertshuse. Bagges. DV. IX.
322. han havde spist i Gjæstgivergaarden.
Tops. II. 245. paa den skidne Gæstgiver-
gaard vilde han ikke bo. EmmaKraft.Som-

2Q mer og Vinter. (1893). 157. -has, et. (nu
næppe br.) værtshus; (mindre) gæstgiveri (2).

LTid.1743.286. 0ehl.C.121. Haiah.VI.293.
Oæstgiveri, et. [gæstgUOva'ri-', -giua-
'ri-, gldgs. gæsgiua'ri-'] (\ Gast-j. (nu især
jur. ell. emb.). 1) den virksomhed at beværte

og herberge fremmede (drive en kro, et hotel

osv.). den, som antager sig Gastgiveriet i

Gaarden, (skal) derpaa . . vorde meddeelt
Kongelig Fnvilegium. Reskr.^^/9l763. Bor-

30 gerskab paa Gjæstgiveri (holde Herber-
gersted eller Kro). Lov^yvil857.§59. Gæst-
giveri med Ret til Udskænkning af stærke
Drikke kan forenes med Beværternæring
med samme Ret. LovNr.l04'V5l912.§ll.
2) stedet, hvor denne virksomhed foregaar
(i alm. spr. nu især om ældre tiders forhold
ell. om mindre virksomheder). Moth.G120.
Giestgiveriet . . var (ikke) istand til at mod-
tage os alle. Thiele.Breve.l 96. (i Gudhjem)

40 findes . . to Gjæstgiverier. PHauberg.Born-
holm.'' (1887). 55. Lov Nr. 104 ^Vs 1912. §43.
Værtsfolkene i det lille Hotel eller Gæst-
giveri, hvad man nu skal kalde det, hvor
jeg bor, er spanske. TidensKvinder."^^1^1924.

20.sp.3. t Cræstgiver-inde, en. (sj.)

d. s. s. -giverske. Moth.G120. LTid.1743.
285. Oæstgiverske, en. (især jur. ell.

emb.) kvinde, der driver gæstgiveri, ell. en
gæstgivers hustru. Hrz.XIl.203. Gæstgive-

50 ren og Gæstgiversken havde drillet ham.
Drachm.STL.67. Gæstgiver-sted, et.

(nu 1. br.) d. s. s. -giveri 2. De toge ind
?aa det prægtigste Gjestgiversted i Byen.
ng.EF.11.11. HCAnd.VI.168. Davids.KK.

15.

Gæst-hus, -kammer, se Gæste-hus,
-kammer.
t gæstlig, adj. {efter /y. gastlich; sj.)

1) til Gæst 1 (8p.468^*). I visse, ellers un-
60 der Hertugdømmet Slesvig henhørende,

Districter . . er Danske Lov gjældende
med Hensyn til gjæstlige Sager (d: gæste-

retssager). ASØrsted.Haandb.1.6. 2) til Gæst
2. *fra Hotellet nu ville vi gaae . . | Skjøndt
den gjestlige Larm sikkert er morende
nok. Mei8ling.B.12.

|| gæstfri; gæstevenlig.
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*han nærmede sig til den mægtige Cro-
tons

I
Gjestlige Huus, og hviled sig der

efter Møien. sa.OvidsForvandlinger. (ovtrs.
1831)A08.
S^æst-mild, adj. (sj. gæste-j. (nu især

højtid., poet. ell. om oldtidsforhold ; jf. „er nu
fortrængt af det Tydske Giestfri." VSO.)
gæstfri; gæstevenlig. Moth.G120. *Nu aab-
nede du mig en giæstmild Bolig, |

O
Dannemark! Thaar.MG.18. *Giæstraild er

og den Hyrdedrot (d: Abraham). Grundtv.
SS.IL46. den gjestmilde (1912: gæste-
mildej Jupiters (Chr.VI: Jovis Zenii; Tem-
pel. 2Makk.6. 2. 'Gæstmildt aabner Dan-
marks

i
unge grønne Land

|
Favnen for

den stærke,
|
lattermilde Mand. JFJens.Di.

44. Det var en Ære for en Mand at være
bekendt for at have et gæstemildt Hus.
Bag.V.112. I det store Gildehuus modto-
ges Gjesterne med Venlighed og trohjer-

tig borgerlig Gjestmildhed. Ing.VS.I.
91.

Oæstning:, en. (ænyd. gæst(n)ing, glda.

gestning i bet. 2, oldn. gisting, (det at give)

natteherberge) vbs. til II. gæste; især i flg.

anv.: 1) (nu sj. i rigsspr.) til II. gæste l.i:

d. s. s. Gæsteri 1. Moth.G124. En skal paa
Gæstning, saa En maa gi sig Stunder,
svarede Søren. Søiberg.L.52. hver Mand
véd, at inden Vagttørnen er omme, har
ogsaa Døden været paa Gæstning blandt
dem. sa.(Pol.^V9l924.9.sp.4). 2) (foræld.) til

II. gæste 1.1 slutn.: d. s. s. Gæsteri 2. Baden.
JurO.I.204.
Oæst-ven, -venlig:, se Gæste-ven,

-venlig, t -villig:, adj. d. s. s. -mild. (de)

bade ham i den gæstvillige Jupiters Navn,
at hånd vilde vise dem Veyen til Staden.
EsopiLevnet.(overs.l 747).7. jf.Gæstvillig-
hed.smst.S.
g^æte, v. (æda. giætæ, tage vare paa,

run. geéta, skærme, sv. dial. gata, vogte krea-

turer, oldn. gæta, tage vare paa, vogte; jf.

jy. gæte, vogte kreaturer; til no. gaat, op-

mærksomhed, tilsyn; besl. m. I. Gaade, gide,
gisse, j/. gætte ; no.) vogte kreaturer (paa
græs), ''mine otte Faar . . | Dem gjeter alt

min Søn; til næste Aar
|
Min Datter gje-

ter dem. Zeflitz.1.326.

Gætning:, en. flt. -er. (ænyd. d. s. (Bor-
ding. 1.44.11.313); til gætte; jf. Gættelse;
især CO) 1) som vbs. Moth.G134. jeg (op-

gav) Gietningen af hans mørke Tale. Bag-
ge8.L.I.265. Grundtv.PS. V.54. *en Gaade,
der ei taaler G\etmng. Urz.D.1.219. Han
saå og saå, lokket og tvungen af Noget,
der fordrede Gætning; han syntes, at han
kiendte Ansigtet (o: paa et maleri). Schand.
TF.1.205.

II
mere konkr., om de herved op-

staaede forestillinger: formodning; hypotese.

een og anden lærd Mand har iblant snub-
let, og yttret sig med urigtige Giætnin-
?er (om ords oprindelse). Gram.(KSelskSkr.
1.85). Om denne Ulfs Herkomst har ieg
en Gietning, som ieg mener ikke være
ugrundet. Langebek. Breve. 252. de (blev)

pludselig afbrudte i deres . . sindrige Gjet-
ninger om Grevens Bevæggrunde til den-
ne Spøg. Ing.LB.ll1.51. *Hans Tanke sig
i Gjetninger iorvMer. PalM.IV.337. JP
Jac.Il.28. 2) f gaade(spørgsmaal). Cit.

ca. 1700. (ThoU4''1524. 350). G»tnins»'
evne, en. (jf. Gætteevne; 1. br.). han
(havde) instinktmæssig, med en næsten
dæmonisk Gjætningsevne grebet rigtig.

10 Goldschm.Vn.339. RSchmidt.NH.211. -ga-
ve, en. (jf. Gættegave; sj.). Jeg lover .

.

at jeg . . aldrig skal anvende min Gjæt-
ningsgave paa at udfinde Deres . . Navn.
Gylb.IV.58. f Oætsel, en. (jf. Gættelse;
gaade (I.l). vAph.(1772).I.442.
gætte, V. ['gæda] -ede. vbs. -else (s. d.),

-ning (s. d.), jf. Gætsel, Gætteri, {glda. d. s.

(Lucid.ll); egl. nydannet inf. til ænyd. glda.
gæde (præt. gætte

,
part. gætt^, bornh. gjåd-

20 da, sv. dial. gåta; besl. m. I. Gaade, gide,
gisse; jf. forgætte, gæte)

1) ytre (ell. danne sig) en mening om
noget uden vished, saaledes at man søger
at træ/fe det rette enten efter formodning
ell. paa slump, den uvidende kand best
gette.Moth.G133. den er den Klogeste,
som synes at giette bedst. Lader os hel-

ler standse ved det, vi med Vished føle.

Basth.(Bahb.LB.1.421). Mangt (o: i denne
30 bog) er blot gisset og gættet. GSchiitte.

HH.239. især: tilkendegive, hvad man an-
tager er det rigtige svar ell. løsning paa et

stillet spørgsmaal ell. en opgave. Giet nu,
effen eller ueffen ? VSO. Næste Dag skul-

de der allerede gjettes iglen. HCAnd.V.77.
hun maatte blive fri for ham, dersom hun
kunde gætte hans Navn; hun maatte end-
da gætte tre Gange. Da.Sagn og Æventyr.
1I.(1918).54. i forb. m. adv., der udtrykker,

40 om man har truffet det rigtige ell. ej: gette
feil. Moth.G133. Seel om jeg icke giettede
ret. Holb.UHH.lII.2. Johannes . . havde
gjettet rigtigt den første Gsing.HCAnd.
V.77. mellem sig selv kaldte de hende
for Fandens Oldemoder. Og det var nok
ikke saa helt galt gættet SvGrundtv.FÆ.
11.215.

II
(nu næppe br.) styrende en at-sætn.

Nogle giettede, at det (o: en mystisk ilde-

brand) vilde betyde Knig.Holb.Herod.167.
50 fsj.) i forb. m. præp.-led, der angiver det

forhold, hvorpaa man bygger sin formod-
ning: Jeg gietter af Vinden, at Posten
allerede maa være kommen over Bæltet.
VSO.

II t gætte til noget (jf. u. bet. 2).

Jeg getter kun så til. Moth.G133. Saa
mend Fallille, icke veed jeg om Folck

fiætter dertil, eller hvad det er, men de
ommer og fortæller mig dette Gifter-

maal, som noget nyt. KomGrønneg.II.218.
60 Nogle giette til, at Hr. Harbo, som er Ge-

neral-Visitator paa Island, skulle blive
Biskop i TTnndhiem.Langebek.Breve.66.

\\

i forb. m.præp. paa. 1. styrende resultatet

af gætningen. Hvem, hvad gietter du paa?
VSO. En gættede paa ét, og en anden
paa et andet; men der var ingen, som

VIL Rentrykt ae/l 1925 31
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kunde træffe det rette. SvGrundtv.FÆ.11.
109. Vidste man ikke, at Forfatteren til

dette Digt var Vald. Rørdam, kunde man
gætte paa en af Futurismens Apostle, i^t-

mest.FraStuckenberg til Seedorf.11.(1928).19.

2. forsøge paa at løse en gaade olgn. Paa
Folkegaader |

Vel gættes kan, | Men ret

dem raader
|
Dog ingen Mand. Grundtv.

PS.V.67. han har nu siddet en hel time
og gættet paa den rebus

j ||
gætte sig

frem, (prøve at) komme til et resultat ved
gætning. VSO. Den Lærdes . . Stræben
efter at giette sig frem, der hvor det rene
historiske Lys ikke veileder ham. Molb.E
Fl.iv. Gættede han sig frem, eller vidste
han virkelig noget? Drachm.T.63.

2) Uomm.e til d rigtigt resultat m. h. t. en
gaade, en opgave; finde den rette løsning;

finde ud af. Ach! jeg tør icke sige meer,
I maa selv giette min Meening. Holb.Jean.
IV. 7. Jeg kand giette hvad hånd vil sige.

8a.Ardb.6sc.*h?eseT\ spænd din hele Tænke-
kraft

I
Og giæt den viise Plan, min Jep-

pes Siæl har ha.vtl Bagges.1.80. *Lyksalig
den, som ydmygt troer, | Hvad Øiet ei

kan giette I Boye.AD.II1.79. „Hvad har Du
der?** . . „Ja kan du gjette, hvad det er
. . saa skal jeg forære Dig det; men det
er ikke let at finde ud, naar man ikke
veed åetl'' HCAnd.VI. 97. jeg kan nok
gjætte, hvordan det hænger sammen —
for jeg veed Ingenting. Hrz.XI1.221. *In-

gen kan nu mere gætte, hvor af Lykke
jeg var vild. SophClauss.Den danskeSomnier.
(1921 ).6. gætte engaade('seL Gaade 1),

en rebus olgn., finde den rigtige løsning.

II
(sj.) brugt abs. Om fjorten Dage kom-

mer her én Dame fra Jylland. Hun bli-

ver her Vinteren over. Gjætter De ikke?
En lille Frøken fra LemviglHCAnd.il.
176. Nu kom det an paa, om Johannes
kunde gjette den tredie Gang.swsi.F.77.

II
(1. br.) i forkortede (ellipt.) udtr. hans

Moder ser saa fremmed ud, at de ikke
kan gætte henåe.LBruun.E. 11.71. *Hvem
gætter vel den næste dag?

|
Som søens

gang er tidens tog. NMøll.R.15. \\ i navne
paa forsk, lege, hvor noget skal gættes (jf.

Gætteleg^. Den allernemmeste Gætteleg
er selvfølgelig den, som kun passer for

smaa Børn og hedder „gætte Farver."
Legeb.I.b.36. gætte nødder, se Nød.

|| f
gætte til, (jf. u. bet. 1) d. s. s. gætte sig

til. det er alt for et Par Uger siden at

jeg hafver ohngefær giættet til, det saa-

ledes vilde falde ud. Gram.Breve.17ff. Lan-
gebek.Breve.64. jf. : Hånd getter til det, si-

ges om den uvittige, som iblant slumper
til, at nåe den rette mening. Moth.G133.
\\ gætte sig til noget, tænke sig til noget;

forestille sig, hvorledes noget forholder sig.

Jeg kand giette mig til, hvad Fruen yder-
meere vil sige. Holb.Philos.II.2. Man gjette
sig til Panthakaks Skræk, da han nørte
dette. Ew.(1914).IV.54. Ho8tr.G.133. Bran-
de8.XV.S96.

Oætte-, i ssgr. (jf. Gætnings-j til gætte,
især i bet. 2. -evne, en. (jf. -sans^. Tode.
IX.59. saa maa Videnskabsmanden rykke
i Marken med hele sin Hær af Kundska-
ber, tage al sin Intelligens og Gætteevne
i Brug. JKornerup .RoskildeMinder. (190 7).
31. -gave, en. (1. br.) d. s. S&B. -kraft,
en. (1. br.) d. s. Bagges.1.96. Jeg plagede
min Giettekraft med at udfinde hvad en

10 saadan Mand . . endnu kunde mangle. sa.L.
1.264. -knni^it, en. (1. br.) det at forstaa
at gætte sig til noget. Moth.G133. VSO. ord-
spr.: lægekunst ('helbredekunst. Moth.G
133) ergættekunst. CBernh.V.185. -leg,
en. leg, der gaar ud paa, at noget skal gæt-
tes. Bagges.DV.X.83. VortHj.12.119. Oæt-
teliiei, en. {ænyd. d. s.; til gætte; .;/. Gæt-
ning, Gætsel) 1) (sj.) d. s. s. Gætning 1.

Moth.G133. Hvorledes Kingos Psalme har
20 faaet Indpas i tre af de wormske Sam-

linger, kan kun være Gjenstand for Gjæt-
telse. M.Hamm.S.II.81. Løsning af Gaader,
som der ikke er Tid til at faae frem i

Sjælen, eller som strax slaaes ned med
Gjættelsen. sa.FK.55. 2) (nu kun dial.)

gaade (1.1). kiere, jeg vil fremsette for
eder en mørk tale (anm.: ell. jeg vil sette

eder en giettelse for, at giettey. Dom.l4.
12( Chr. VI). (de gamle nordboere plejede) at

30 giøre den strænge Lærdom om gode Sæ-
der, meget behagelig ved Historier, Lig-
nelser, Fabler og Giættelser. LTid.1744.
519. FrGrundtv.LK.267. Skovrøy.Fort.150.
Feilb. Oætter, en. (1. br.). Moth.G134.
Bogges.DV.IV.473. (familien) var skrappe
Gjættere, og forat ikke de skulde sige
det førend hun selv, raabte hun tilsidst:

„der skal lyses for dem paa Søndag otte

Dagel** JakKnu.R.239. En anden Leg med
40 to Medvidere er følgende: Den ene gaar

udenfor, medens Selskabet vælger et Ord,
der skal gættes. Gætteren kaldes ind,

og Medvideren nævner forskellige Ord.
Legeb.Ib.42. Oætteri, et. vbs. til gætte

(1); gentagen ell. vilkaarlig gætning. Moth.
G134. Alt dit Gietteri er omsonst. VSO. at

ville bestemme Summen, vilde løbe ud
paa Glætteri. SkandLittSkr.IX.170. D&H.
Oætte-Nans, en. (jf. -evne; 1. br.). der-

50 som I kan sige mig, med hvilken Gætte-
sans jeg genkendte dette Menneske bag-
fra . . vil jeg være jer meget forbunden.
Søndagsbladet.1892.373. D&H. Gæt(te)-
værk, et. (især nedsæt.) gætning; gætteri;

løse formodninger ell. hypoteser. *Kun dunkle
Sagn ..

I
Og Gætteværk den løse Grund-

vold er. Grundtv.PS. 1 1.240. en Visdom,
han ej havde af løst Gætteværk. JOZr.SD.
1.139. Fortællingen om Prinsen, som den

60 lyder her, kan have lige saa meget for

sig som Gætværket om, at Prinsen,
fordi han blev frelst, skulde have givet

en Kirke . . Altertavle eller lignende.
AarbHards. VII.65. AarbSorø.191 7.9.

I. Oæv, en (Moth.G166. VSO. Feilb.I.

439. Søiberg.FLP.174) ell. et (MDL.162.
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166. Kværnd. Feilb. 1.439. Søiberg.Meta.

(1923). 51). (ogs. Ojav, Gjev, Gjæv ofl., se

MDL.162.166. FeilbJ.434). flt. -e(r). {ænyd.
giæf, giaf (i giæf-, giafsti, -svinj, glda.

giav, gave (PGThorsen.Stad8retter.(1855).

320), æda. g(i)æf (fk.l, gave (ValdLov.1.2^),

('^jf. æda. læki giaf (JyLov.3.32), sv. dial. gev,
gjåv (Bietz.195), no. gjæv mfl., oldn. gjpf,

f., got giba; til I. give; jf. Gave, I. Gift,

gævmild; dial.) 1) hvad der gives dyr at lo i rigsspr.) dygtig, fremragende i en bestemt

æde.
il
hvad der gives husdyr af foder paa henseende, derimod findes andre, maaskee

logshelte.i2icA.7J75. Lange har alle Inge-
nuus-Naturens, den gæve Mands Mærker:
Værdighed, Ynde og nogen Yegheå.Vilh
And.Goe.11.147. *Døden | ej de gæve skå-
ner, men de fejge. NMøll.R.44. Nogle gæve
Svende gav sig straks til at drikke. Tom
Krist.LA.282. (sj.:) *Jeg lister mig snu,
forvoven giæv (o: dristig),

\
Til Stegerset

hen, som røden Ræv. Oehl.NG.139.
\\ (1. br.

en gang; gift (i.2.i); maal. Moth.G166.
MDL.162.166. Hedebonden (ved) godt, at

baade Køer og Faar ingen Skade har af

en „Gjæv" Lyng i de mørke Vinterdage.
NatTid:"1^906. M.3.8P.4. Da han havde
faaet givet Hestene deres Gjav, kom han
hastig ud i Gaarden. Søiberg.L.21. Feilb.

II
om hvad der gives et tøjret dyr at afæde

ligesaa giæve Mestere i Guld -Kunsten,
der foragte Arsenicum gandske. Gram.(K
SelskSkr.lI.76). i forb. m. præp. til: Ras-
mus Ryom var . . en af Landets mest yn-
dede Foredragsholdere . . gæv til at dukke
i sorten Muld og finde Hjerternes Rød-
der og Taarernes KilAevæ\å. FrFoulsen.
MD.60. 2.2) (især dial) om ting ell. forhold:

(ad gangen), sætte en Ko . . paa et bedre 20 fortrinlig; tilfredsstillende; som sig
Gjev. Kværnd. \\ om korn, frø olgn., der læg-

ges som lokkemad for fugle (især ved spurve-

jagt), for at man kan skyde flere paa en
gang. Han har lagt Gjev for Fuglene.
Kværnd. at skyde (spurve) paa Gæv. Oec
Mag.VII.372. 2) sted, hvor der gives
føde til visse (hus)dyr; især om sted i

gaarden, hvor der kastes korn olgn. til høns
ell. svin (jf. ssgr. som Hønsegæv (MDL

hør og bør(jf.Moth.G328. Høysg.AG.138).
*Adams Synde-fald har voldt,

|
At vi, for

Gæft, udvæler Goldt. SortPSkan.39. *Kong
Christian den Siette

|
Nu beboer et bedre

Slot
I

End det Slot, Han lod oprette
|
I

hvor giævt det var og gotWadsk.Ligvers
overChr.VI.(1746).A4v. En giev Hest, giev
Gaard, giev MsLd.VSO. *Her lad os Keg-
ler spille; det er g]ævt. Heib.Poet.V.159.

166), Svinegæv (Moth.G166. MDL.166)). 30 *Saa gjævt et Gilde gav Kong Niels os
Moth.G166. VSO.IL376(u. Gift 4=). MDL.
166. Feilb.1.439. \\ spec. om sted, hvor man
strør lokkemad for fugle (jf. bet. 1 slutn.).

Feilb.1.439.

II. gjaev, adj. [gæ'v] gjæv. Høysg.AG.136.
(glda. g(i)æv, gev ofl., oldn. gæfr, behagelig,

tjenlig, jf. mnt. geve, ty. gabe, holl. gaaf
(sml. I. gav 3^; adj. til I. give; egl. „som
kan gives" ell. „som (gerne) giver'')

ikke
I
I mange Tider. Becke.KM.13. Feilb.

II
den gæve haand, (jy.) om den højre

haand, „den pæne haand". MDL. Feilb.
\\

som adv. *gævt har Du kvædet. -DracAm.
HV.54. Frøken Hansine Andersen, — det
lyder jo nok saa gævt. Pont.FL.146. han
havde Uheld med sig, hans Køer var
Kalvekastere, Kartoflerne raadnede to Aar
i Træk, det skal der en gævt (0: svært,

1) {egl. om gangbar mønt olgn.; nu vist ^ ualmindelig) udiieligLsinåmainå til. NatTid.
kun m. overgang til bet. 2, jf.: „høres nu
neppe mere.^MO.) som har fuld værdi
ell. gyldighed; gild (1); især i allittere-

rende forb. hun (har svaret) hannem paa
god og gæf Lsitin. LTid.1733.517. de Dan-
ske 4re Markstykker . . kiendtes for at

være lige gode og giæve med de Rom-
merske Riges Rixdaler. Slange.ChrIV.218.
ald fremmed smaa Mynt udi Riget (blev)

^^U1924.Sønd.l2.sp.l. 2.3) (dial.) om udseende:

smuk. Høysg.AG.136. Hun er mageløs køn
bleven, er Ane Mette . . saa gæv som jeg
har vist aldrig set. JVJens.FD.84. Feilb.

II
som adv. hvor det klæder Dem gjævt I

Ja saadan skulde De altid gaae klædt.
IIostr.T.73. 2.4) (jy.) om person ell. ting,

som man holder af: kær. Du var nu ogsaa
hans Gæveste, Ann'. A har somtid tænkt,

forbudet, at skulle antages for giæfve og 50 om han ikke var lidt forelsket i dig. Skjoldb.

gyldige, smst.390. (jeg har) fremført de
Vidnesbyrd, som jeg har kundet agte saa
gyldige og giæve, at ey noget kand falde
imod dem at sige. KSelskSkr.L273. VSO.
gild og gæv, se gild 1. gængs og gæv,
se gængs 1.

2) udmærket; fortrinlig; god. 2.1)

(især højtid, ell. dial.; i dagl. tale næsten
kun spøg.) om person : i besiddelse af ud-
mærkede egenskaber; ypperlig; kæk; bold; 60 mild samt sv. givmild; arkais., sj.) d.s.s.gav

NM.103. det er . . min egen, gæve Pige.
Bregend.TGK.166. Feilb.

Oæve, en. se Gøvn.
\ gævelig, adj. (afl. af H. gæv) d.

8. s. n. gæv 2(.i). *den giævelig Helt. Oehl.

L.1.294.
Oæving, ©ævl, se Gøvn.
gævmild, adj. ['gæuimil'] {glda. ^(i)æf-

mild, sen. oldn. gjafmildr; til I. Gæv;^/". gav-

ogs.: brav; retskaffen; god. Moth.G328.
*mangen Ridder, gjæv og bold, | Med
Taarer salvede sit Skjold. Grundtv.PS.III.
66. *0p I gjæve Sønner

|
af den røde

Gaard 1
|
Glædens Klokke slaaer, |

Soldet
forestaaerIJffosfr.G.66. *Tak I gjæve Or-

mild (I.1). Moth.G166. (han) var en ligesaa
giefmild og sindrig Regent, som en due-
ng Krigskæmpe. Oehl.PSkr.II.73. jf. Gæv-
mild hed. Moth.G166. hans Naboer havde
udmærket sig ved svare Bedrifter eller

Giefmildhed. OehlPSkr.11.32.

31^
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Oævnfing:), en. se Gøvn.
I. CiJ«, en. se Fiskeg(j)ø.

II. jf», V. [gø-] -ede ['gø'898] præs. part
-ende ['gø-ana ell. (1. hr.) 'gø'ana] (jf.Arkiv.

XXJX.16). {glda. d.s., oldn. geyja; besl.m.

sanskr. håvati, han raaber; jf. 1. Gut)
1) om hund, ræv olgn.: lade sin stemme

høre; glamme; halse (jf. bjæffe, gæffe).
stumme Hunde, som ikke kunne gjøe. jBs.

56.10. Enten I svær eller en Hund giøer,

det kommer paa et ud. Holb.Hex.lV.lO.
Robinson.I.SS. *Hunden giøer, det lille

Kræ. HCAnd.X.528. *Med Gjøen . . | Ham
Porthunden fulgte. Kaalund. VG.27. Schand.
BS.203. De vilde Hunde gør . . ikke. BMøll.
DyL.1.83. Ræven gøede i de kolde Vinter-
aftner. iZÆ'aars&.iW.i^S. (sj.) m. obj.: Inde
i Stuen gøede Moppen et Par gnavne
B']æf.Bang.SE.180. hunden gør ad ham
ell. (sjældnere) af ham (Ing.EF.VU.lGO.
Bostr.DD.12S. KlBemisen.Æ.l.we. jf. af

A. 18^
i II

talem. naar een hund gør, giver
alle hals olgn., (foragt.) om folk, der skriger

op i flok. Mau.1.447. Grundtv.Saxn.I.241.
(nu 1. br.:) Bidsk Hund giøer sielden (o:

man skal vogte sig for lumske folk, jf.Mau.
1.443). VSO. Den Hund, som giøer meest,
bider ikke gierne (o: stærke trusler olgn.

skal ikke altid tages alvorligt). Holb.Ep.l V.

439. ogs.: den hund som gøer mest, bider
mindst. Moth. G32 9. jf.: (saa) som den Hund,
der giøer, ei tillige kan bide. Eiv.(1914).III.
267. Hvad skader det ham, at en Hund
giøer ad ham (o: hvad skal han bryde sig

om saadan en persons angreb, ilde omtale
olgn.). VSO. jf.: Hvad skader det at hun-
den gøer og ei bider. Moth.G329. en danne-
mand er ikke værre, fordi en hund gør
ad ham, se u. Dannemand 1. især: der
er ikke en hund, der gør ad det olgn.,

der er ingen, der gør indvendinger ell. mod-
stand; ogs.: det gaar ubemærket af. Mau.I.
446. Alexander reiste sit Banner i Porten,
uden at en Hund gjøede ad ham. Grundtv.
Saxo.TII.438. ingen Hund skal gjøe ad
hvad vi tage os for. Gylb.XII.75. Har først
Højre sit Flertal i Orden, saa skal De se,

der er ikke en Hund, der gør ad Grund-
loven. -HørM;?.7J..9.?5. jf.: Jeg vil strax be-
stille Vogn, og vi skal være langt herfra
inden nogen Hund kan gjøe af os imorgenl
Ing.EF.VJI.160. jf. bet. 2.2: Der er saa
fuldt af Mennesker dernede, saa der er
ingen, der gjøer af mi^. HoHtr.DD.123.

1) overf. 2.1) om andre dyr, hvis stemme
sammenlignes med hundens, (lemmingen) har
en gjøende Stemme. Funke. (1801). T. 108.
Her gøede Tudserne, til Storken kom og
slog dem i Halsen. JFJew8.5r.85. (spøg.:)

høre en loppe gø, se Loppe. 2.2) brugt om
mennesker: efterligne hundens stemme.
Der fortælles om ham, at han giøede udi
Moders hiv. HolhJH. 11.643. talem.: Den,
som holder Hund, behøver ikke at gø selv.
Mau.3966. hverken kunne gø eller
gabe, se II. gabe 1.4. || bruge mund;

skælde ud. de gøer ad hinanden som to
bidske \i\inde.Mo1h.G329. TBaden.Suppl.
63. naar hans lille arrige By gøede alt

for stærkt ad ham. PLaurids.S.11.7. i udtr.

gø mere endbide, (jf.u. bet. 1; nul.br.)
have det mest i munden; ikke være saa slem,

som ens udtalelser kunde lade formode. „Den
Mand maa da være Socialist?" . . „Han

fnøer
mere, end han bider ."- Hostr.KG.1 .11.

I

(dagl; spøg.) hoste. Falst.136. VSO. (han)
igger i Sengen endnu og geer.BT.^I\il923.
9.sp.3. 2.3) (1. br.) om ting. nu begynder
den modbydelige Maskinkanon at gø igen.
Rørd.SF.152.
Geb(b)en, Oobing:, se Gøvn. gtth-

ne, se gøvne. Oebning;, se Gøvn.
SøA., præt. af II. gyde.
I. Gode, en. ['gøåa] udeji flt. (ænyd.

d. s.; af II. gøde; nu især dial. ell. poet.)

20 d. s. s. Gødning 2. Reenb.I.202. *af deres
Døde

I

Blev herlig Gjøde | For Dalens Hø.
PMøll.I.164. Begtr.JylUII.62. *Høit kilter

hun sin Kjole op
|
Af Gru for Jordens

Gøde. Friis-Møll.l2gamleJulerim.(1 yi6.)21.
Feilb. talem.: den bedste gøde er under
bondens skosaaler, se. u. Gødning 2. II.

g;e><ie, V. ['gø'5a] præt. -ede; part. -et ell.

(nu kun dial.) gød (g]Qd. Høysg.AG.137.
Feilb.). vbs. -else (se u. Gødsel^, -ning (s.d.).

30 (ænyd. gø(d)e, glda. gøtæ i bet. 2 (Suso.20),

SV. goda, no. gjø(de), oldn. gæ5a, forbedre,

fede, mht. giieten, gøre god; aft. af god;
grundbet.: gøre god, forbedre; jf. gødske)
1) (især hos no. forfattere; nu sj.) sætte i

god foderstand; fede; mæske; i egl. bet.

især m. h.t. dyr: giøde Kreaturene. i TirZ.

1763.287. Suhm.Hist.1.383. *iad Vinter-
føde

I
Den muntre Hiord paa Stalden giøde.

NordBrun.D.49. MO. || i videre bet., m.h.t.
40 mennesker. En Procurator glødes af Folkes

Tretter. Holb.Ep.l1.35. sa.DH.J11.16. især

i forb. m. føde (jf. føde sp.367^^): slige

Dagdrivere (o: tjenere) maa fødes men ikke
glødes. Holb.Rpb.II.3. mange Embeds-
Mænd . . giør liden Regnskab for Men-
neskene, og meget mindre for Gud, da
de allene gløder og feeder sig selv. ilfos-

sin.Term.444. 2) m. h. t.jord og planter: til'

føre næringsstoffer. Moth.G210. bry-
50 de, pløie og giøde Jorden bedre. OeconT.

VI. 91. lad (figentræet) staae endnu dette
Aar, indtil jeg faaer gravet om det, og
glødet (Chr.VI: møget; det. Luc.13.8. *Her
skrælles Stub, her saas der Rug, | her
gødes Vinterbrakken. ffoZ.s/em.Æ.5.5. gøde
et land med sit blod, (poet.) falde i kamp
i et land. Abrah.( Rahb.LB. 1.567). *Dit

Folk . . vil ei miste | Den Jord, det
giøded med sit bedste B\od\ Hoht.D.IT.

60 122.
II

billedl. giøde sit Stamtræ af denne
Mødding (som den fordums franske Adel
udtrykte sig, naar den piftede sig ind i

en rig borgerlig Y2imi\\e).Rahb.Fort.Jl.453.

Aanden var, om man saa tør sige, gjødet
med fremmede Meninger, ikke befrugtet
af den store Natur. Ørst.II.169. den gode
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Middag, der har gødet de private Selv-
følelser indtil Svulmen. VilhAnd.VT.115.

||

uden obj. der var gjødet med Staldmøg.
Begtr.Sjæll.II.69. den seige Marehalm skød
frem, visnede, raadnede, gjødede. HCAnd.
VIII.97. talem.(nu næppe br.): gammel halm
gøder og(saa), en ringe ting kan ogsaa gøre

tjeneste: krummer er ogsaa brød. Moth.G210.
VSO. 3) (nu kun dial.Jf.: „Kun i dagl.Tale."
MO.; ogs. refl.) især om heste og kreaturer:

give gødning fra sig; have afføring.
VSO. Feilb. talem.: Sikken et Held, sagde
Manden, hans Ko gødede paa Møddingen.
FlensbA.'V4l906.TiU.l.sp.6. O^yde-byff,
en, et. [I] (landbr.; nu næppe br.; jf. -rug)
byg saaet i gødet mark (mods. Stubbygj.
BegtrJyll.IlI.62. f -kalv, en. [II.l] {jf.

8v. godkalv) fedekalv. vAph.(1759). MO.
-ler, et. [I ell. 11.2] 1) (nu næppe br.) mergel.

KAagaard.Thye.(1802).109. 2) (dial.) blaa-

ler. Feilb. Oodelse, en. se Gødsel. Owde-
m^, en. [I] (landbr.; nu næppe br.;jf. -hjg)
rug saaet i gødet mark (mods. Stubrug }. Olufs.

NyOec.I.e'S. Feilb.BL.209. f-svin. et. [II.l]

{jf.sv. godgalt) fedesvin. vAph.(1759). MO.
-vanding;, en. [I e^Z. II.2] (landbr., gart.)

vanding, der tilfører jord ell. planter nærings-

stoffer (jf. Fugtvanding j. LandmB.I.320.
Eaveselsk.1921.70.Owdning, en. ['gø8neii]

('t Gøding. LTid.1759.238). fit. (især i bet. 2,

om forsk, arter) -er. (ænyd. gød(n)ing, glda.

gødening (KbhDipl. 1.221); egl. vbs. til II.

gøde, jf. ænyd. gødne, d. s., bornh. gjonna
fOrfZ&S.^jSm^ Gødsel, Gødskning) 1) som vbs.

til II. gøde 2 (nu næsten kun m. overgang til

bet.2 og derfor alm. erstattet af Gødskning).
Agre og Enge (er) ved Konst og Glødning
. . bragte til den mueligste Frugtbarhed.
FrSneed.1.532. VSO. Gjødning med Svovl-
syre. &reen.UB.13. 2) materiale, som ved
at tilføres jorden kan forhøje dens
næringsværdi for planterne. Chineserne
betiene sig af adskillige slags Glødninger,
som os ere ubekiendte. Holb.Ep.Il1.285.
Mullet Jord er en god Glødning. Schytte.

IR.11.99. HCAnd.VlII.260. LandmB.L
466.

II
spec. om hestes og kreaturers ekskre-

menter; staldgødning (jf.Knnstgødning);
ogs. om latrin. Moth.G211. PVU1779.B:§8.
Det tiener hverken til Jord eller til Glød-
ning (Chr.VI: møg).Luc.l4.35. Gjødning
maatte hun ogsaa kjøre, naar det gjordes
hehov. HCAnd. VII1.263. en Baggaard, i

hvilken alle Ureenligheder fra to store

Huusholdninger, Gjødninger fra Stalden,

o. s. V. kunne blive skjulte. ForklMurere.88.
Har Føllet besværligt ved at komme af

med Gødningen, kan man give det . . ameri-
kansk Olie. LandmB.lI.209. S. undersøgte
. . Gødningen af 4 Hold Køer. HavebrL!^
441.

II
billedl. og overf. Skribentens Capa-

citet er som en Glødning, hvorved alting

kand giøres fædt og frugtbart. Holb.Ep.Il.
301. Paa den menneskelige Fremskridts
Ager er Blod ikke blot den ædleste, men
ogsaa den mest virksomme Gødning. PoZ.

^Vd921.8.sp.3. talem. (nu 1. br.): den beste
gådning fGøde. Kalk. V.370. VSO.) er under
bondens skoesoller (o: husbondens tilsyn og
paapasseiighed er det vigtigste ved landbruget).
Moth.G211. Gadnlng:-bænk, eri. se

Gødninosbænk. -dynjje, en. [2] {vel efter
ty. misthaufe; jf. Gødningehob, Gødnings-
bakke; s/., nu næppe br.) bunke, dynge af
gødning; især: mødding, de Regnorme, der

10 findes i Gjødningdynger. Werfel.Fiskerb.21.
PalM.(1909).lI.269. 0<i'dnin^e-hob,en. '

(sj.) d. s. Sibh.ll.lt9. -vand, et. se Gød-
ningvand. 0«»<lnins:-kalk, en. se Gød-
ningskalk. OodningM-, i ssgr. (især
landbr.) i reglen af Gødning 2 (jf. dog
Gødnings-middel, -stofj; kun de vigtigste

ssgr. er medtagne ndf., i øvrigt kan nævnes
Gødnings- agent, -beholder, -behov, -be-
regning, -fabrik, -forening, -forsøg, -han-

20 del, -kørsel, -masse, -bakke, en. (jf.
Gødningdynge, Gødningehob; sj.). en
Tærskepleiel, hvormed du (o: Grundtvig)
stillede dig paa en Gjødningsbakke i en
BondegSLSLvd. Heib.Pros.X.19. -bille, en.
(zool.) torbist, der især lever i møddinger;
Aphodius. LandhO.II.465. -bænk, en.

('Gedning-. Oehl.HK.46). {efter fy. mistbank;
gart., l.br.) drivbænk; varmebænk; mistbænk

(jf. Gødskebænk;. Sal.''X.528. -kalk,
30 en. (Gødning-. NMøll.(DanmGalsch.lI.327).

HavebrL.^457). kunstgødning bestaaende af
pulveriseret kalk. LandbO.II.468. -kraft,
en. [1 ell. 2] den i jorden opsamlede behold-

ning af plantenæring. LandbO.II.470. ||

den tilstand, hvori jorden er m. h. t. indhold

af plantenæring, i en Gjødningskraft, man
skulde lede længe om, laa (forpagfergaar-
den).Budde.JF.II.9. HomoS.GL.280. -læ-
re, en. lære om gødnings sammensætning

40 og anvendelse. LandbO.II.470. -middel,
et. [1] Green.UR.I2. Ubrændt Gibs er et

fortræffeligt Gødningsmiddel. OpfB.^ TIL
125. -mølle, en. apparat til findeling

af klumpet kunstgødning. LandbO.II.471.
•plad», en. ( jf. -sted; l.br.) mødding(sted).
MO. MøllH.VL332. -saamaskine, en.
apparat til spredning af kunstgødning. Møll
H.1IL24. -spreder, en. maskine til for-
deling af gødning. LandbO.II.471. -»tald,

50 en. stald, hvor kvægets gødning bliver lig-

gende hele aaret og opbevares. LandmB.L
481. Landbo.11.476. -$(ted, et. (nu næppe
br.) d. s. s. -plads. Schytte.IR.II.lOL -stof,
et. [1] *Det ypperlige Gødningsstof, man
fik,

I
Naar man Guano blandede med

Møget. PalM.(1909).II.270. SaUX.525.
-vand, et.((jL0ånmgQ'.MøllH.I1.495). vand,
hvori der findes gødning i opløst tilstand; spec*

d. s. s. Ajle. MO. LandbO.IT.476.
60 Oødt^el, en. ['gøs(8)l] (i Gødelse. Hersl.

TT.I.451). uden flt. {sv. godsel, fsv. gø^sl;
egl. vbs. til II. gøde; nu hm CP og 1. br.)

d. 8. 8. Gødning 2. Moth.G211. 'HaveD.
(1762). 12. MR. 1812. 468. »Friskbagt og
gul

I
Gødselen mætter |

Vejenes hærgede
F\igl.Holstein.(Til8k.l917.L4). han fiskede
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Grøde til Gødsel i Asien. 8mst.1923J.367.

I. Oadske, en. ['gøsga] uden flt. (jf. glda.

gøzki, godhed, oldn. gæzka; afl. af god; jf.
II. godske ; nu kun dial.) d. s. s. Gødning 2.

sædvanlig føres nogen Gjødske paa (den
pløjede bygmark). Olufs.NyOec.1. 54. VSO.
der frembringes Gjødske for Jorden af

de forbrændte Stoffer. Green.TJR.il. Åarh
LollF. 1923.131 (Lolland). II. gedske, v.

I'gøsgo] -ede. vhs. -ning (s. d.) {til god ell.

. Gødske; nu især som vhs.) 1) d.s. s. IL
gøde 2. Moth.G211. Cit.l715.(AarbKbhAmt.
1923.45). Olufs.NyOec.1.49. (han) gjød-
skede om ved Foden (af træet). Blich.

(1833).V1.153. MO. billedl.: den hellige
Egn, Tydsklands Hannibal giødskede med
Romerblod. J5a^^es.L. 1. 565. 2) d. s. s. II.

gøde 3. Kvæget havde giødsket paa Isen.
Grundtv.Snorre.1.69. f Oedske-bænk,
en. [I] d. s. s. Gødningsbænk. Oehl.D.llS.
Oedskning, en. fit. (1. br.) -er. {vbs. til

II. gødske; landbr., gart.) \) d.s. s. Gødning
1. tilstrækkelig Gjødskning er Frugtbar-
hedens KMe.Olufs.NyOec.I.U60. Gødsk-
ning af Jorden i passende Forhold er en
Hovedopgave ved al rentabel Plantedyrk-
ning. I/awd60.I/.4 76. HavebrL.^752. 2) (nu
1. br.) d. s. s. Gødning 2. Moth.G211. for-

raadnet og giæret Giødskning. vAph.Nath.
III.392. FUVil779.§3. Gødskning i Form
af Møddingaffald og lignende. DanmHave-
br.740.

€rag, en. [gø'q, gldgs., dial. og vulg. goi']

flt. -e ell. t -er (ChrBorup.PM.186). {glda.

giøgh (Dyrerim. 14. 88), sv. gok, no. gjøk,
gauk, oldn. gaukr, oeng. geac, ty. gauch)

1) \ skrigefugl af familien Cuculidæ,
især Cuculus canorus L ; kukker; kuk(ke)-
mand. *Gøgen lister sig i andre Fugles
Rede,

| Og der Sædvane har at legge
Unger ud. IIolb.Metam.23. Giøgen kukker.
Grundtv.BrS.323 (jf. u. gale 1.2). *Ak Gjø-
gen leer og flyver —

|
Hvert Kuk et Aar

mig sp2i2ieT.Ing.RSE.VI.99. *Vildt flyver
Høg

I
Over Land, over Vove, | Taus sid-

der Giøg I I de brogede Skove. Winth.I.
*Vi" '220. *Vildænder, Vildænder, Krage og

Stær
I
Og en lystig Gjøg hist fra Skoven.

NEPetersen. Tusendfryd. ( 1888). 38. Gøgen
med sit morsomme „Kuk-kuk** blev her
kun, til han saa den første Høstak; saa
rejste han. SjællBond.l8. \\ om mekanisk fi-

gur, der forestiller en gøg (i ure fra Schwarz-
wald ell. Svejts). Hauch.III.13. OpfB.^ VII.
285.

II
ordspr. (nu 1. br.): gøgen raaber al-

tid paa sit eget navn (brugt om den, der
skælder andre ud for, hvad der bedre passer
paa ham selv). Moth.G329. VSO. gøgen
synger altid den samme sang olgn. (brugt
om den, der altid kommer frem med det

samme; jf.Dyrerim.l03). Mau.8400f. VSO.
II

talem. (nu 1. br.): han hører aldrig gø-
gen mere (o: han dør inden næste foraar).
Moth.G329. KomGrønneg.L77. VSO. (sj.:)

Nu, Herr Albert, kan I sige, at Ihar skudt
Giøgen (alm.: papegøjen^: nu kan I kom-

me til at see Jer om i Verden, hvad I saa
gierne vil. Oehl.Øen.(1824).III.136. i for-
sk, forb., der sigter til den folketro, at gøgen
„gækker" den, der fastende hører dens kuk-
ken (saa at han dør inden aaret er omme;
jf. Gøgebid 2): gøgen daarer (Moth.D43.
„I Fyen.'' Thiele.III.145), ganter, gækker
en osv., jf. III. daare 2, IL gante 1, I. gæk-
ke 1.8; sml. endvidere Dyrerim.l02f. tage

10 sig en taar for gøgen, tage sig en hjer-

testyrkning tidligt om morgenen; ogs.: tage
en taar over tørsten. Stiftsprovsten . . ta-

ger sig en Taar for Giøgen sommetider.
£LHans.PD.149. Sæt jer ned, og tag eder
en Taar for Giøgen, det er tidligt paa
Morgenen, og Søluften tærer.OcRZaF/II.
79. jf. : vi andre hafde Anledning derved
en Times Tid at præcavere os mod Giø-
gen, skiøndt det er icke de Giøge, som

20 giækker paa denne Tid og Stæd. Klevenf.
RJ.91.

2) overf. 2.1) i alm., om en snylter (jf.
Gøghvepsj. den vagabonderende Snylter
(o: Coelioxys), Gøgen blandt Bierne. A^a-

turensV.1916.360. 2.2) {jf. oldn. gaukr som
tilnavn, ty. gauch; dagl^ ungt, uerfarent
menneske, især med vigtigt, ubehageligt væsen;
grønskolling; laps (jf. Gøgeunge 2.i,

Spyttegøg^. mine Døtre ere alt for vel
30 opdragne og have alt for megen Forstand

til at hoppe efter enhver Gjøg, som kuk-
ker. -BZtcA.IF.460. Sikken en Gjøg! Han
vil nok ogsaa spille Storborger. Hostr.KG.
1.2. Schand.0.1.51. *selv den usleste Gøg
mellem Aander (o: den tarveligste begavelse),

|

selv den, der bevislig skrev for at skade.
SophClauss.D.39. || i udtr. utaknemme-
lig gøg {efter lat. cuculus in^ratus, p. gr.

af den folketro, at gøgeungen ttl sidst dræbte
40 og aad sin plejemoder, jf. Gøgeunge 2.2;

nu 1. br.) person, der lønner godt med ondt;
utaknemmeligt skarn. Moth.G330. BMøll.
DyL.II.188. 2.3) {jf. Gaas 2.8 samt bornh. vis-

pengjoja, kvinde, som vimser meget omkring
(Esp.388); vulg. ell. jarg.) om kvinde (i

forhold til manden); især: letsindigt pige-
barn. „Hvad er det for et pigebarn, han
spadserer med?" „Aa, det er bare en lille

gøg"
i jf'- huii skal spille Maharajaens

soYndlingsgøj (o: yndlingshustru) i en ("fco-

medie). Ekstrabl."/9l920.3.sp.3.
J|

ogs. (jf.

Fugl 4.5j om de kvindelige kønsdele.
2.4) navn paa en brik (et kort) i gnavspil
med et billede af en gøg (1). Spillebog.(1786).

242. Blich.(1920).XlI.136. billedl: TBruun,
VII.321. 2.5) om forsk, redskaber olgn., der

kan have en vis lighed m. en gøg (1), fx. i

ssgr. som Mumiegøg; spec. (dial.; nu næppe
br.): den nærmest ved jæmet siddende gren

60 paa en mejekrog. Junge.391. MDL.318.
II

ogs. om krog paa en plov, hvori aaget hef-

tes. Moth.G329.
Oes:-, i ssgr. (nu 1. br.) se Gøgeurt samt

Gøg-hveps, -tyte.

f:»K©>
V- ['g<»>i9] -ede. {af Gøg, i/. Gøge-

,
gøgle; sjæll.) have løjer for; fx. i
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udir. rende og gøge, løhe om og lave narre-
streger. OrdbS.

Cjiøg^e-, i ssgr. ['gø'qa-, dial. ell. vulg.

'gmia-J (jf. Gøg-, Gøgs-^ i reglen af Gøg
1 (jf- dog Gøgeord;, f -ben, et. (anat)
haleben; Os coccygis. Anat. (1840). 1. 179.

-bid, en. ('Oøgs-. Moth.Conv.G99. VSO.
MO.). 1) Sf (nu næppe br ) d. s. s. Gøge-
urt. JTusch.174. Moth.G330. VSO. MO.
2) 67-, ^- Gi-øg 1 ; dial, foræld.) bid brød, ib

som pigerne fik, inden de gik til malkning
om morgenen, for ikke at blive gækket af
gøgen. Halleby.65. -blomst, en. (f -blom-
ster, et. Moth.G330). S( 1) engkarse, Car-
damine pratensis L. JTusch.50. MO. BMøll.
VildePlanter.(1900).31. 2) (fiu 1. br.) beteg-

nelse for den blomstertype, som gøgeurt (Or-
chis) olgn. slægter udviser (Drejer.BotTerm.
83), ell. fællesbetegnelse for planter af gøge-

w-tfamilien, Orchidaceæ. Andres.Klitf.170. 20

Lange.Flora.216. f -bred, en. ^ d. s. s.

-mad. JTusch.159. Moth.G330. -graa, en.
se Gøgsgrød.
Ungel, et. se Gøgl. geg^el-, i ssgr.

se gøgle-.
Ooge-lilje, en. Sf gøgeurt af slægten

Platanthera L.C.Rich. (jf. -urt 2). Lange.
Flora.225. Jørg.Liv.1.24.
Oeg^el-tipil , -værk, se Gøgle-spil,

-værk. 30

GH£i;e-inad, en. ^ skovsyre, Oxalis ace-

tosella L. (jf. -brød, -syrey. JTusch.159.
vAph.Nath.III.84. Lange.Flora.728. Feilb.

Esp.104. -moder, en. {ænyd. d. s. (Kalk.
1.287. u. Brunsmutte^) I) betegnelse for den
hunfugl, i hvis rede gøgen har lagt æg, spec.

\ om græssmuiten ell. gærdesangeren. vAph.
Éath.III.86. *Giøgemoderen . . giver Sko-
ven . .

I
En ganske nydelig (sang). Tode.

1.180. Kjærbøll.266. BøvP.1.325. \\ m. hen- 40

tydning til gøgemoderens ligegyldighed for
sit eget afkom, hun foretrak . . lig en an-
den Gjøgemoder, det halvt fremmede
Barnebarn for sine egne Børn. HFEw.
ChL.14. 2) (overf. ; sj.) om person, der tager
sig af en fremmed, (han) var den Eneste,
hos hvem denne Gjøgemoder (o: en mand,
der protegerer en digter) i Øjeblikket kunde
tænke paa at søge den forlangte Føde til

sin Unge. Goldsc7im.VII.320. || ogs.omper- 50

son, der udnytter andres tanker (uden at

vedgaa det). Det er nu en af Folks Svag-
heder . . at skjønt de ere Gøgemødre,
ville de selv have lagt Æggene. sms^.F.
352. -mog;, et. ['goia-] næsten kun (vulg.)

som en slags forstærkelse af Møg til beteg-

nelse af allehaande urenlighed og overf. som
haanlig betegnelse for alt, hvad der er daar-
ligt ell. genstand for ens ringeagt; „skidt";

„stads". „Nu fejer I ordentligt ud, før I 60

går", sagde han. „Cigaretstumper, Hø og
Papir, hele Gøjemøjet herutl" Rørd.BB.42.
Jeg giver Fanden i Krigen, og Fanden i

hele Gøjemøjetlsa.iSF.i^5. Det prækede
De for Grevinden og hele Gøgemøget.
A Henningsen. PD. 156. Tilsk. 1922. IL 70.

-ord, et. ['gcoia-] {af gøge; sjæll.) spøgeride

ord; vittighed. Junge. 381. Pont. F. 1. 138.
-rokke, en. Jf Raja fullonica. Krøyer.
111.1004. BøvP.IIL512. -spyt, et. {ænyd.
d. s.) skum, der afsondres af og omgiver skum-
cikadens larve; heksespyt. VSO. Liltken.Dyr.
435. Naturens V.1922.71. Feilb. -spætte,
en. \ amerikansk spætte af slægten Colaptes.

Brehm.DL.II.lll. f -syre, en. 2( d. s. s.

-mad. vAph.(1759). -iin^e, en. \) i egl.

bet. *\eg er forslugen | som en rigtig Gøge-
unge. ^/aMm.Si6.i 75. BøvP.1.324. 2) overf.

2,1) om en gift kvindes uægte barn. Saadan
en — en Gøgevinge\EBrand.HH.124. 2.2)

om den, der trænger sig frem paa bekostning

af ell. viser sig utaknemlig mod den ell. dem,
der har hjulpet ham i begyndelsen. Bøgh.
JT.369. hurtigt traadte den virkelige Tron-
arving, Claudius' og Messalinas unge Søn
Britannicus helt i Skygge for denne „Gø-
geunge" (o: Nero). FrPoulsen. To romerske
Kejserindeprofiler. (1915). 33. Zionismen er
en Gøgeunge, som truer det Samfund,
der huser den, fra selve Reden. PoV^/q
1920.9.sp.2. 2.3) d. s. s. Gøg 2.2. *Men hæld
os I hæld vor Tidl Nu troes ei Giøgeun-
ger,

I
Om trykte Arier de end med No-

der siungerl ChrBorup.PM.186. || spec. (nu
næppe br.) om uforlovet person. Har Du
allerede faaet Kjæreste, saa bliver Kor-
net heri . . til Meel, men er Du en Gjøge-
unge endnu, bliver det kun Gryn. HCAnd.
11.259. -urt, en. (f Gøgs-. JTusch. 155.
174. Moth.G186. vAph.Nath.III.93. Gøg-.
JTusch.reg.). (jf. -bid 1). ^ t) OrcMs L.
JTusch.155. Moih.G330. vAph.Nath.III.93.
Jørg.Liv.1.24. 2) (nu næppe br.) d. s. s. -lilje.

JTusch.174. Moth.Conv.G186. 3) fællesbe-

tegnelse for planter af familien Orchidaceæ

(jf. -blomst 2); orkidé. MentzO.Bill.330.345.

t GoiC'hveps, en. (zool.) snyltehveps,

Ichneumon (der lægger sine æg i andre in-

sekters larver). Brunnich.Entomologia.(1764).
67. vAph.Nath.IIL87.

Goj»:], et. [c\m'l] (f Gøgel. Rein.I.SO).

{jf. SV. gyckel; fra mnt. gokel (oht. goucal^;
a/gøgle) 1) narrestreger; fjas; utidig
skæmt. vAph.(1764). „Hedder meest Giøg-
leri." F50. jf. Feilb. drive gøgl med,
(1. br.) drive skæmt, (upassende) løjer med.
D&H.

II
i rigsspr. nu især (m. overgang til

bet. 2) om intetsigende ting ell. foretagende;
tant; pjank. *o Vaarl . . |

Din Skiønhed
Gøgel er, din Tone Bieldelyd I For ham,
som elsker ey sin Broder, Ret og Dyd.
Rein.I.50. (han havde) set temmelig over-
legent paa alt det „Gøgl", hvormed de
fleste af Studenterne spildte en Del af

deres Tid. Baud.G.72. 2) (jf gøgle 2, Gøg-
ler 2) taskenspiller- og akrobatkun-
ster olgn. en Beriderske — en Linedan-
serinde — alle som har noget med „Gøg-
let" at gøre — alle rangerer de over os.

Paa „Sangerinden" er hele Skammen fal-

det.Drachm.F.L415. (markedet) var ligesom
en By for sig selv . . længst nede var
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alle disse vidunderlige Ting, som man nu
kalder „Gøgl." SjællBond.136. \\ overf., om
daarlig skuespilkunst. EJuelHans.UD.144.
hele forestillingen var det rene gøgl

i

gtf^l-agtig, adj. ("gøgle-. Moth.GSHO).
(nu næppe br.) naragtig; fjantet (jf. gøg-
lefuld j. VSO.

g^ejj^le, V. ['gcnila] -ede. vhs. jf. Gøgl, Gøg-
leri, {ænyd. d. s., sv. gyckla; fra mnt. gokeln,
ty. gaukeln; j/. gøge; oprindelse uvifi) 1) (tiu

især dial.) have narrestreger for; gøre
løjer; fjase; ogs.: gøre fjantede bet>ægelser

olgn. Moth.GSSO. *saa lad os i det mind-
ste giøgle

I

Som frygtelige Spøgelser i

Mørket. Oehl. VM.124. skammer Eder dog
ved at dandse og gøgle paa Bredden af

Dannemarks Grav! Grundtv. Udv. 1. 227.
Feilb.

II
i forb. m. med: fjante, fjase med.

Han løber og giøgler med Pigen i Huset.
VSO. især m. h. t. noget abstr.: drive (upas-
sende) løjer med; gøre nar af. Mand har
i nogle Aar gøgled med den saakaldede
strenge Maade dit lære psLai.LTid.1741.537.

ugudelig Gøglen med det, der er andre
ærværdigt og helligt. Rahb.Tilsk.l797.542.
(dial.) m. h. t. arbejde: kludre med. Feilb.

2) optræde som akrobat; drive tasken-
spiller- ell. tryllekunster olgn. hellige
Dagis Misbrug til Gilde, Drik, Dobbel,
Gøglen, Fikten, eller andet saadant. Z)Z>.

2—9-8. Moth.GSSO. (de) vilde (ikke) til-

lade ham at dandse og gøgle. Holb.Herod.
312. *saa længe der gøgles (paa arenaen)
og Folket er med,

|
saa længe staar Tro-

nen trygt paa sit Sted. Drachm.UD.lll.
Kunstneren var en Gøgler. Han havde
at gøgle og grimassere for alt Folket.
KMich.(PoU'hl913.9). \\

(nedsæt) om (tar-

velig) skuespilkunst, lad Skuepladsen be-
holde hvad Skuepladsens og de gjøglende
Heltes er: store Ord, dristige Gebærder.
Kierk.V.125. 3) (især W) overf. anv. af bet.

2. 3.1) i alm. *Livet og dets flakke dumme
Vexel

I
. . gjøgler for vort Øie. MarskStig.

(1834). 89. (gøglerømens flugt) er let og
smuk: „gøglende**, hvilket vil sige, at

Fuglen hengiver sig til mange Slags Fly-
vekunster. i^øyP,i/..^98. 3.2) øve blænd-
værk. *0, Jordens Liv! bedragelige Giøg-
lenWehl.HE.142. mon det vel ogsaa bliver
lysere om En, hvor mange Lygtemænd
der end gøgle! Kierk.IX.172. Hermann
Hesse's Roman gøgler ikke med Mystik.
TomKrist.(PoUyil923.7.sp.6). f dep.: Hvad
Diævlen, er dette for noget Koglerie?
I hvem Du ogsaa er: Nisse, Varulv, 'Lyg-
temand . . eller Skovtrold! saa kom her-
ud, jeg skal lære Dig at gøgles. Syngesp.
VI5.81.

II
om syner olgn.: vise sig (for en)

paa en skuffende maade. et Blænd-
værk, der har giøglet for dig i Søvne!
Grundtv. Snorre. IL 330. Ing.VS.1.26. de
Syner, der et Øieblik giøgledeforbi.Afyn.«rf.
Betr.1.94.

|| m. obj. (og flg. adv.): fremkalde
paa en skuffende maade for fantasien. Hans
Fantasi gøglede hende op til en Kvinde,

større og stoltere end alle andre. Flsraelr
sen.Ragna.(1900).9. jf.: frem gj øgle en
glimrende Skikkelse og Verdens Herlig-
hed. Grundtv.Udv.III.292. HCAnd.XlL
156 (se u. frem- sp. 1225^^). Med lukkede
Øjne fremgøgler hun de dejligste Frem-
tidsbilleder. iii^e^.WsiPiS.^.s/j.i.

&»gle-, i ssgr. (f gøgel-, se u. Gøgle-
spil, -værk;, især af gøgle 3.2. -agtig:,

10 adj. se gøglagtig. tU -billede, et. skuf-
fende syn; fantom (1) (jf. -skygge j. Saa-
ledes aabenbare sig hans . . sygelige Ind-
bildnings fæle G iøgle billeder. OeW.jØew.
(1824). III. 212. Kierk.V.132. Jeg hader
dem, som tage vare paa Løgnens Gjøgle-
billeder (Chr.VI: falsk forfængelighed;.
Ps.31.7. overf.: kun moderne Malere er
taabelige nok til at forfølge dette svige-
fulde Gøglebillede (o: historisk korrekthed).

20 KMads.HM.153. -blomst, en. {efter ty.

gauklerblume; nu næppe br.) 2f abeblomst,
Mimulus L. Schaldem.RB.il.163. f -duk-
ke, en. [2] marionetfigur (jf. -puppe^.
Moth. G331. VSO. || (spøg.) overf. : overgivent
pigebarn. VSO. -fnld, adj. {af Gøgl 1;
nu næppe br.) d. s. s. gøglagtig. *gøgle-
fulde Lader. Steners. Poes. 16. -ild, en.
(sj.) d. s. s. -lys, -skær (jf. Gækkeildj. Hy-
mens Fakkel nu omstunder | Holdes for

3«) en Gøgleilå.Rahb.PoetF.1.161. -knii(4t,
en. [2] (nu 1. br.) især i flt, om taskenspil-

leri, tryllekunster; ogs.: blændværk (jf. Gøg-
lerkun'stj. VSO. Ing.VS.1.83. ilfO. -lys,
et. (nu 1. br.) skuffende lys ell. skin (jf.
-ild, -skær;. *Hvad denne Fisker . . | Har
troet at see ved Maanens Giøglelys, ) Mod-
strider ei mit Udsagn. Oehl.EA.293. *Alt
er kun et Skin,

| Et Gj øglelys, som sluk-
kes ud i Nat. Hauch.D V.111.206. spec. om

40 lygtemand: *Held . . | Han, som saae, at

ussel jordisk Lykke | Let svandt hen som
Gøglelysets Dunst. Riber.1.118. Rahb.Tilsk.
1804.493.

II
billedl.Dichm.(Rahb.LB.II.114).

Rahb.Tilsk.1807. 18 (se u. Gækkeild;. Oehl.

A.364. t -puppe, en. d. s. s. -dukke,
-poppe: vAph.(1759).
Oog^ler, en. ['gmilar] flt. -e. {ænyd. gøg-

lere, gyglere, sv. gycklare; fra mnt. go-
keler, ty. ^aukler; af Gøgl, gøgle) 1) (nu

50 næppe br. i rigsspr.) person, der kun har
løjer og narrestreger for; menneske, som
man ikke kan tage alvorligt; nar. Maa en
ærlig Far icke græde, der seer sin Søn
saaledes omskabet til en Fantast, Gøgler,
Nar. Holb.Jean.1.5. jf. Feilb. 2) person,
der har den levevej at gøre akrobat- ell.

taskenspillerkunster osv. Holb.Herod.
166. Gøglere, som besidde en Færdighed
til at folde deres Legemer i adskillige una-

60 turlige Vendinger. JSneed.1.224. Drachm.
D.73. *den Akrobat, |

der springer i Gøg-
lernes Telte. S/c/oWft.SM./r.

II
nedsæt.: (daar-

lig) skuespiller. Falst.Ovid.47. VSO. MO.
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FoetX.208. S) overf. anv. af bet 2. 3.1)0/.
gøgle 3.1^ G3 i alm. *Ak Yndest og Gunst,

|

u hastig opkomne og faldende Dunst,
|

Oppustende Gjøgler (Kingo.254: kunstig'
OYih\ddseiQ).SalmHus.482.6. 3.2) \ d. s. s.

Gøglerørn. BøvPJI.398. SaUX.534. OOff-
ler-, i ssgr. i reglen af Gøgler 2. -ban-
de, en. (jf. -trup;. JPJacll.305. -bod,
en. (jf. -hytte; nu 1. hr.). Shakspeares
Theater vilde vi nu kalde en Gøglerbod.
Drachm.F.II.t2o. f -hytte, en. bod ell.

telt, hvori gøglere optræder (jf. -bod h Moih.
G33L VSO.
Gøgleri, et. flt. -er. {ænyd. d. s., sv.

gyckleri, jf. ty. gaukelei; af gøgle, Gøg-
ler) 1) (nu næppe br., jf. dog Feilb.) d. s. s.

Gøgl 1. Moth.G331. „Det er min Nærvæ-
relse som er hende vederstyggelig, det
er best jeg skiller hende ved den". — .

.

„Nu igien! Lad dog alt dette Gøgleri
fare"^. KomGrønneg. 11.237. „Jeg har jo al-

drig kaldt dig Andet, end min lille Kjæ-
rest.** . . „Ja, det var jo kun dit Gjøgleri,
Hans." lng.LB.I.117. hæslige og forunder-
lige Masker, der sprang omkring og dreve
deres Gjøglerier. Hauch.IlI.354. 2) d. s. s.

Gøgl 2. Moth.G331. den anden Troup
fordrev Tiden for den gemeene Mand
med Gøglerie, Taskensipill. LTid.1735.559.
det skulde forbydes Fremmede at om-
løbe med Dyr, Gøglerier og Taskenspil-
lerier. Stampe. VI. 307. Rigtignok er det
noget Gjøgleri (o. i et markedstelt) . . men
for en enkelt Gangs Skyld. Schand.TF.I.
109. 3) C3 overf. (jf. gøgle 3). 3.1) tant;
pjank. *Men har Gjøgleriet (o: aandløs-
hed) vundet. Grundtv.PS. VI.48. BredahUI.
21. 3.2) kogleri; blændværk; ogs.: fan-
tasibillede, nogle Troldmænd, som vare
deres Præster, og overtalte Folk, at de,
for nogen Foræring, med deres Gøgle-
rier stillede deres Afguder tilfreds,- og
forsonede dem. LTid.1727.588. Oehl.VS.42.
(jeg) havde en Drøm, hvis phantastiske
Gjøglerier maae træde istedet for den
virkelige Historie. Blich.(1920).VIII. 166.

gag:Ter(i)sk, adj. VQml9r(i)sg] (af
Gøgler; nu i. br.) 1) som minder om ell.

stammer fra en gøgler (2); gøgleragtig;
hokuspokusagtig. de mange gjøglerske
Ceremonier (ved den katolske gudstjeneste).

Winth.VIII.210. 2) skuffende; 'vildle-
dende. *Et svagt og gøglersk Irlys Ingen
dddmper. Blich.D.^II.llO. *Det er en gøg-
lerisk, en usund Verden,

|
Der her er om

os. Hrz.XII.180.
Oagler-knnst, en. især i ftt., om kunst-

stykker, der udføres af gøglere (2), og om
hvad der sammenlignes dermed (jf. Gøgle-
kunst;. Heib.Poet.iV.315. *Jeg lider ikke
disse Gøglerkunster | Med Horoscop og
Stjernekigeri. Hrz.XIII.35.
Saglersk, adj. se gøglerisk. O ©»g-

lersKe, en. flt. -r. kvindelig gøgler; især:
kvindelig akrobat. Leth.(1800). MO. Hun
havde en Gøglerskes Smidighed i sine

VII. Reatrykt w/l 1925

Lemmer. Brandes.Goe.II.161. jf. (om Jean-
ne d'Arc): *En Gøglerske skal skrække
sande Helte

|
Ved Spillet af en lært Helt-

inde-Rolle? TR.nr.52.1.3.

Oog^ler-i^pil, et. [1] (jf. Gøglespil
1; 1. br.). jeg vil ikke drive Gøglerspil
med Fromhed og Hellighed. Mynst.Ref.66.

t -taske, en. {ænyd. d. s. og gøgeltaske;
efter ty. gaukeltasche) skjult lomme ell. po-

10 se, hvori taskenspilleren har sine redskaber.

vAph.(1764). VSO. -trap, en. OT- -bande;.
Drachm.GG.82. -værk, et. (nu næppe br.)

d. 8. s. Gøgl (2) (jf. Gøgleværk 2). Moth.
G331. Falst.Ovid.47. -orn, en. \ en med
ørnen beslægtet afrikansk rovfugl, Helotarsus
ecaudatus, hvis flugt udmærker sig ved mange
voltigeringer; tumler (jf. Gøgler 3.2;. Bøv
P.li.397. Tilsk.1920.li.229.

0»g:Ie-skygge, en. (nu næppe br.) d.

20 s. s. -billede. Ue^.XIX.165. -skær, et.

(nu 1. br.) d. s. s. -lys. *det var et Giøgle-
skiær,

|
Som spøgte ved min Bolig. Oehl.

DM.99. -spil, et. (f GøgeK Clitau.IR
41). {ænyd. gøgelspil; nu næppe br.) 1) [1]

(jf. Gøglerspily narreværk; moi-skab; løjer;

ogs.: tant; fjas. *det er Ungdoms Gøgle-
Spil.JFriis'.128. *Verdens Gøgel-Spil. Cli-

tau.IR.41. *Gj øglespil |
Er al vor Stræben.

Ing.SR.186. mit Liv forekommer mig at

30 have været et stygt . . Gøglespil. PMøll.
1.348.

II
drive gøglespil med, drive lø-

jer med; gøre grin med. Intet er uværdi-
gere, end at drive Giøglespil med det
Hellige. Mynst.Betr.il.252. Hostr.DD.45.

2) [2] 2.1) gøglerkunster. Moth.G330. Di-
sputatser torde jeg ikke tale noget om,
da Indbyggerne her regne disse blandt
Gøglespil. Bagges.NK.l16. VSO. jf.: Biør-
nens Dands, Abens Giøglespil og Hun-

40 dens Konster.LSmith.DN.22. overf. : Gram.
Breve.48. saa vil det ogsaa være Galskab,
i Kirkerne at fremdrage de Ord af Guds
Ord, som himmelhøit vidne mod hele
Præstens Gøglespil. Kierk. XIV. 144. især

om tarveligt, lavkomisk skuespil: LTid.1735.
557. (deres) hele Rettergangs-Maade syn-
tes mig meget meer at passé sig til Gøg-
lespil og Balletter, end til en høitidelig
høieste Ret. Bagges.NK.24. (man) kaldte

50 den lavere Comedie Gjøglespil. Heib.Pros.
111.251. 2.2) blændværk. Oehl.L.1.223. *I

Væsner, som omsvæve disse Stederl
|

Hvis eders Magt er meer end Gjøglespil,
|

O skaaner da den Arme. Heib.Poet.III.470.
Kjærligheden uden Sandheden er et Løg-
nens Gjøglespil. Monrad.BV.21. f -spil-
ler, en. (jf. -spil 2.i; gøgler (2); tasken-

spiller. vÅph.(1759). -syn, et. flt. d. s.

(Hauch.DV.III.262. Winth.HF.48) ell. -er.

60 (nu næppe br.) skuffende syn; blændværk.
Boye.(Rahb.LB.II645). Alt . . er et Giøg-
lesyn, kun en Drøms usikkre Blendværk.
Mynst.Betr.1.2. *Nattens [Gøglesyner spin-

de. Lemb.D.34. -tant, et. (poet., sj.) d. s.

*(j^fl) greb et luftigt Giøgletant (o: om et

falsk haab). Oehl.KG.352. *Uden ham (o:

82
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gud) en Drøm var Livet,
| Al dets Glæde

Giøgletant Ing.RSE.VIIJ39. -vorn, adj.

[1] (nu næppe br.) tilbøjelig til narrestreger;

naragtig. Moth.GSSl. VSO. MO. -værk,
et. (f Gøgel-. BDidei'ichsøn.FHderichs-Berg.
(1705).B3^). (ænyd. d. s. og giøgelværk; jf.
Gøglerværk; nu 1. br.) 1) [1] d. s. s. Gøgl
1. en sag, som i sig self ickun var giøgel-
verck.JJMeZ.444. vilde man paastaae, at

de Christne kunde og burde finde sig i

et saadant heden-papistisk, abechristeligt
Gjøgleværk, da maatte jo nødvendig alle

troende Præster protestere. Grundtv.Udv.
V.64. 2) gøglerliunster ; især: blændværk.
Moth.GSSl. *Alt forsvinder, som et Giøg-
leværk,

|
Naar Feen vorder til en hæslig

Iiex.Oehl.DM.86. KierhV.148. *Vardet'et
Gjøgleværk af onde Magter? GSiesby.(Sa-
lonen.III.(1841).208).

Oag:8-bid, en. se Gøgebid. -g^rad, en.

(f -graa. JTusch.174. Moth.GSSO. sjæll:
-kryd. JTusch.156. jf. Feilb. f i bet. 1 Gøge-
graa. Moth.GSSO). {ænyd. gøgsgraa(d) i bet.

1; 2. led er maaske omdannet (efter Gøge-
brød, -msiå) af ænyd. glda. krud, kryd, urt

(jf. Krudt, Krydderi^, sml. ty. gauchkraut)
1) (dial.) om forsk, planter af gøgeurt-fami-
lien, især slægten Orchis L. JTusch.l55ff.
174. Moth.G186. Feilb. Halleby.225. 2) f
om rodstokken af slangerod, Aristolochia L.
Moth.GSSO. -nrt, en. se Gøgeurt.
t Gøg'tjie, en. (sv. goktyta, -tita; 2.

led efter fuglens skrig (ty-ty), jf. ænyd. tyt-

it)e, strandbrokfugl, samt Fløltetyt) \ vende-
hals, Jynx torquilla. vAph.Nath.IlI.96.
-urt, én. se Gøgeurt.
t gale? V. -ede. {no. gjøle, oldn. gæla,

^o<. goljan, hilse; besl. m. gale) gøre for-
nøjet; stille tilfreds; snakke efter mun-
den. Moth.(jrSSl. ordspr.: man skal giøle
Giekken, vil man have godt af ham (o:

taaben lader sig let forlede af hyklerens
smiger). VSO.
I^alpe, V. se gylpe.
jS^alve, V. se gulve.
Oeng^e, en. ['QØiIQ] ^^« "'• {c^nyd. (flt.)

giødningeTy giøndinser (DaViser.nr.20.S,4),
giønger (Bording.11.421.440.44S) , gynger
(lahDipl V.4S1.45S.459), jf Gydingeknægt
(Kalk.V.S92)) beboer af Goinge herred
i Skaane. SaVIX.748. især (hist.) om de
personer derfra, der optraadte som friskare-

folk under krigen med Karl Gustav og un-
der den skaanske krig. Man seer . . næ-
sten aldrig en Gjønge uden i Selskab med
sin Bøsse. Etlar.GH. 1. 54. Ottosen. VH. II.
S57. jf. Gjøngehøvdingen. Etlar.(bog-
titel.l85S).

G«r-breT, et. se Gørebrev.
gare, v. ['go'ral Eøysg.AG.6; præs. gør

~ " (sJ-) g»rer (Holb.KR.1.2.
orn.PM.42. jf.: *Tanker, der virkelig-

gjorte firoZ6.XK.117.7. Brors.lSS (cv borte);;
part. gjort [gjo-'rd] (Høysg.AG.90) ell. (vulg.)
gort [go-'rd] (Bøgh.D.II.120. MH.II.65).
vbs. (sj.) -else (Moth.GS61 („ei brugeligt").
LTid.172S.220. VSO. JakKnu.GF.60 (se u.
bet. 9.ii; ell. -ing (s. d.); jf. Gerning, I. Gærd.
{æda. gøræ, run. gørwa, gærwa, oldn. gør-
(v)a, ger(v)a, mnt. gerwen, oht. garawen
(ty. gerben, se garve^, oew^. gierwan; af

10 sa. rod som gar, IV. gære
; grundbet. : be-

rede)

A. bevirke, at noget bliver til. (om
forb. m. af se bet. 6; om overgang ml. bet.A
og B se især u. bet. 1.8-4, 3 og 4=).

1) frembringe som resultat af le-
gemligt arbejde ell. virksomhed, l.i) m.
h. t. resultat af arbejde i haandværk, indu-
stri, landbrtig osv.: frembringe ved sammen-
føjning af forsk, dele ell. ved bearbejdelse

TQ (omdannelse, tildannelse) af noget; forfær-
dige; tilvirke; fremstille; fabrikere;
lave (i de fleste tilfælde i alm. talespr. for-
trængt af lave;. *en Eskefuld af Smør,

|

Amager Bonden nu det icke bedre giør.
Holb.Faars.244. naar hånd (o: kandestøbe-
ren) giør noget Arbeyd . . saa seer det
saa politisk ud, at vi maa støbe det om
igien. sa.Kandst.1.2. at giøre blaat og hvidt
Porcellain. Luxd.Dagb.l.SOO. (instrument-

30 mageren) giør og sælger alle Slags Chirur-
giske Instrumenter. Adr.^^/sl762.sp.ll. *et

andet Par (bukser)
| Ham maatte giøres

strax, thi han i Knibe var. Wess.4. *Det
Slot blev ei med Hænder gjort:

|
Mage-

løst staaer det smykket. Ing.RSE. VII.242.
etMarionettheater, som L. Kruse ogWeyse
havde gjort til mig i mine Drengeaar.
Heib.Pros.XL494. at trække sin Vinter-
sæd igjennem en i Væggen fastgjort Træ-

40 kam eller Rive, naar man gjør Langhal-
men. ChMourier.Brød.(1821 ).S4. beed dem
sende min Hat til den Hattemager, der
har gjort den. HCAnd.Breve.I.8S. *Nu vil

jeg gjerne be'e ham,
|
min gode Mester

Wiig,
I
at gjøre mig en Guldring. Jføed^.

LG.S. de syv dværge gjorde en sølvkiste^

som de lagde Schneewitchen i.KNyrop.
TovesTryllering.(1907).95. gøre et mester-
stykke, et svendestykke, se Mester-, Sven-

so destykke, om dyr: *Jeg giorde det (o: at

male), som Bien giør sin Celle. Oehl.C.172,

m. h. t. person (jf. bet. 4:.9): man siger om
Poeter . .: De fødes, men giøres ikke.

Holb.Heltind.1.266. || ijfast) forb. m. obj.

gjorde Rede
i (cederens) Grene. Ez.Sl.6. (jf. VSO.). giøre
uden art. Himmelens Fugle gjorde Rede

[oør] (8mst.90) ell.

FrHorn.PM.42. j]

fører en Fest. Bønnelycke.F.71). præt. gjor-
e ['gio-ra] ell. (vulg., dial.) gor(d)e ['go'ra]

(JacBircherod.R.56. MylErTch.T.34. AChr
Eaugaard.UdvalgteLøgne.(1905).26) ell. f

. . Ost, Pølse. ySO. (jeg) lærer at giøre
Blomster. Gylb.III.158. giøre Lerred. MO.
gøre guld, se I. Guld l.i. nu (fagl., dial.)

60 især i udtr. gøre malt (jf. Maltgører).
Moth.M44. Wes8.271. JurFormularbog.^344.
gøre hø, (dial.) gøre græs til hø; avle Ivø.

WinkelHorn. Overs, afScott: RobRoy. (1884).
275. Feilb.I.7S7. ogs.: stakke hø; rive hø.

MO. Kværnd. jf. : gøre hø i stakke. Moth.
G351. gøre kaal paa, se Kaal. gøre

J
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mesterstykke, svendestykke, se Me-
sterstykke, Svendestykke.

|| (jf. gjort øl u.

bet. 1.8; nu kun dial.) refl. ell. pass., om øl:

gære(8). Moth.G361. VSO. 1.356. Levin.
(Fyn). E8p.l02. Feilb. (u. gjæresj. Thorsen.

139. OrdhS.(Nordsjælland), ogs. om hyg, der
begynder at spire under maltningen: Feilb.

totem.: det (ell. duj er ikke kommet i det
kar, det (ell. åw.) skal gøres i o: endnu
ikke kommet i de rette forhold, paa rette

plads, til fuld udvikling olgn. Moth.G361.
AarbFrborg.1920.89. 1.2) (især i kunstner-

sprog) m. h. t. kunstneriske frembrin-
gelser (jf. bet. 3.1/ Portrætet . . er gjort

med Fhå. FAHeib.Sk. 1. 206. (Thorvaldsen
var) misfornøiet med den Deel af Publi-
kum, hvis Øren vare saa kildne, at de
ikke vilde, man skulde sige at gjøre et

Kunstværk, men . . at man lavede det.

Eauch.MfU.245. Vilhelm Bissen rejste til

Caprera for at gøre Garibaldis Byste. Bran-
des.NG.29. (billedet var) fint malet, ynde-
fuldt ^s\0YV^.Bang.K.65. Han (o: en maler)
har endvidere gjort enkelte grafiske Ting.
Biogr.Haandleks.I.(1920).690. 1.3) m.h. t. re-

sultatet af forsk, andre legemlige virksom-
heder

II
(nu 1. br.) i alm. gøre Luft med en

Yiite.vAph.(l 759). gøre Krydsstreeger over
en Tegning. sws<. I kan aldrig tage feil,

naar I følger Kiøbmændenes Traadd, som
de gjorde i Gaar. G-rundtv.Snorre. 11.233.

(fagl.:) gøre et stik (paa et tov). „Hiv en
Ende I men gør et Stik paa den," varskoede
Styrmanden. -Berim&./S. 88. Med dobbelt
Line gøres Slyngestik . . med enkelt Line
Tømmerstik, om Kxyaset. Feltarb.58. gøre
fyr, ild (paa), se Fyr (sp.260'^^), Ild,

||

m.h.t.tegn olgn. gøre tegn, signal, se

Tegn, Signal. \\(nul.br.:) gøre et skud
olgn. Sefi Myrsa . . skiød et vild Svin,
før Kongen giorde noget Skud. Holb.Hh.
1.427. MR.1819.9. *Du gaaer med sænket
Bue om i Skoven,

| Og tidt gjør ei et
Skud den hele Dag. PalM.III.12. (der an-
føres) hvormange Patroner til hver Mand
har været leveret og hvormange Salver
der er giort. MR.1799.970.

j|
m. h. t. stilling

ell. bevægelse af legemet ell. legemsdele, gøre
dikkedarer, fagter, gebærder, se u. Dikke-
darer osv. gøre svigter og bugter paa sig,

se Bugt sp.82^^. overf.: gøre krumme,
lange fingre, se u. Finger 2.2. gøre
haneben, se Haneben. || m. h. t. ansigtsud-
tryk olgn. gøre en vis mine, gøre miner
tii en, gøre mine til at, gøre gode miner
til slet spil, se Mine. gøre et ansigt,
(nu 1. br.) sætte et ansigt op, se Ansigt 2.

jf.: Havde han seet sit eget Bededags-
ansigt, havde han bestemt gjort Casorti-
Fjæs (o: bajadsansigt olgn.). Ing.LB.II.146.
gøre grimasser, se Grimasse, gøre
næse ad olgn., se Næse. gøre (store)
øjne olgn., se Øje. || iudtr. gøre musik,
(nu 1. br.) musicere; spille. MR.1797.841.
*Med Trommer og med Piber |

De gjorde
skjøn Mnsik.Winth.HF.lll. „Hvad for en

Trio?** spørger R., ikke videre villig til

at gøre Musik nu. JohsPalM.TV.51. uegl:
de have vel ogsaa allerede fortalt Dig om
Stenen, der gjør Musik. Goldschm.VII1.209.
Svaler og Spurve gjorde Musik, saa det
var en Lyst. Budde.F.46. 1.4) (m. overgang
til bet. S) m. h. t. resultatet af talevirksom-
hed

II gøre mange ord, gøre ord af,
se Ord. ||gøre entale olgn., (nu kun dial.)

10 holde en tale. Moth.G356. nu staar maa skee
Hr. Jesper denne Stund paa Prædike- Sto-
len og giør Liig-Prædiken over mig. Holb.
Jep.II.l. Han plejede jo altid at komme
og gjøre saadan en pæn Tale ved Gildes-
bordet. JakKnu. F. 131. ZakNiels. B. 187.
Feilb.

II
(nu 1. br.) m. overgang til bet. 9.7, i

udtr. gøre (en) bøn, se Bøn 2.i. til Bøn
1: lad mig gjøre en anden Bøn .. som
Du bør opfylde. FAHeib.Sk.I.179. gøre (en)

20 ed, se L Ed l.i. gøre et løfte, gøre
komplimenter, se Løfte, Kompliment.
1.5) (nu kun dial; jf: „kun i lavere Tale."
MO.) frembringe ved kønslig forbindelse

(med en kvinde); avle. jeg blev giort i

skiulet (1871: dannet i Løndom). Ps. 139.

15(Chr.VI). Jeg vilde obligere mig til at

giøre et halv hundrede slige Børn om
Aaret. Holb.Bars.I.l. sa.Jep.IV.6. Det Barn
har han gjort. FSO. Hingsten giør Føl,

io Ornen giør Grise, etc. smst. MO. Feilb.

ordspr.: Naar Kattene rives, saa giøre de
Kminger.VSO.Feilb.II.106.(jf.Mau.4554).
1.6) (nu kun dial.) om kvinder og hundyr:
bringe til verden; føde. Moth.G345. Feilb.

IV.180.
II

især om hunfugle: lægge (æg).
Moth.G334. paa den Tid Fuglene giøre
Æg.LTid.1762.156. VSO. MO. Feilb. talem.:

den gaas er død, som gjorde de store æg,
se Gaas 1.2. lirumlarum, katten gør

40 æg, se Lirumlarum.
i|
uden obj. Nu er det

paa Tiden, at Ænderne, Giæssene, skal til

at giøre. VSO. gøre henne, se henne,
gøre i nælderne, i sværten, se Næl-
de, Sværte. 1.7) (dagl.) frembringe ved
afføring; „lave''; besørge (2.2). Naar
(hestene) faaer intet at æde, saa er di nød
til, at giøre intet. KomGrønneg.1.99. vi gør

(jf bet. 9.2^ hvad vi vil I . . Jeg (o : para-
disfuglen) vil straks gøre en Klat her midt

50 paa Bordet. Buchh.MC.25. gøre stort, gøre
lille, se stor, lille.

||
(opr. til bet. 11 ; jf. for-

rette 2.2^ uden obj.: forrette sin nødtørft;
„besørge", gøre i bukserne. Moth.G350. Da
hun sad under Træet, giorde en Fugl paa
hendes Kaabe. 7/SO. jeg har kjendt ham,
fra han laa og gjorde i Yuggen. Schand.
VV.52. Bergstrøm. M. 12. f gøre ilde,
d. s. barnet har giort ilde. Moth.G337. f
føre i, overf: blæse ad; blæse et stykke. „Er

gal at gi jer i Klammerie nied ham,
som forstaaer sin Tertz og sin Qvart, og
kand stikke sin Karl over ende, saa det
er øyensiunligt." — Dantzm esteren: „Jeg
giør i hans Øyensiunlighed, og hans Tertz
og hans QvarW KomGrønnegJI.312. ^ord-
spr. det er en daarlig Cslem: Moth.G351.
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skarns: VSO. Grundtv.Saxo.L231) fugl,
der gør (f gør ilde. Moth. G351) i sin
egen rede (o: man skal ikke laste sit eget;

jf. u. Fugl 5.2;. VSO. D&H. 1.8) (nu 1. br.)

perf. part. gjort brugt som adj.i forfær-
diget; lavet; indrettet. Moth.'G363. (Tyge
Brahe fik) det yderste af Næsen . . afhug-
get, som hånd siden med en giort (nu:
kunstigj Næse vidste at tildække. Slange.

ChrIV.174. m. nedsæt, bet.: „Gjorte" Male-
rier ere noksom bekendte (o: om uselv-

stændigt, upersonligt malede billeder). Det
er Malerne selv — det vil sige de gode
af dem — der have opfundet Udtrykket.
LFeilb.SS.296. || i udtr. være som gjort
til, være som skabt, indrettet til. denne
Kurv er da som gjort til at være Kjær-
ligheds Vostwogn.Heib.Poet.VI.74. Bred-
den var flad og deilig fintsandet, som
gjort til at soppe ud fra.. Baud.AB.281.

\\

gjort øl, (jf. bet. 1.1 slutn.; dial.) gæret øl.

AarbFrborg. 1920.89.
|| f tildannet; forar-

bejdet, allehaande giort tøy (1871: forar-

béidede SaLger).4Mos.31.51(Chr.VI). Ham-
borg bragte . . Penge, giort Sølv, Tin.
Eolb.Berg.264.

2) (bibl. og poet.) frembringe af intet;

skabe. Gud gjorde vilde Dyr paa Jorden
efter sit Slags. lMos.1.25. i sex Dage gjor-

de Herren Himmelen og Jorden. 2Mos.20.
11. *OpI al den Ting, som Gud har giort.

Brors.74. *Denne er Dagen, som Herren
har gjort! Grundtv.SS.L296.

3) frembringe som resultat af aan-
deligt arbejde ell. virksomhed. 3.1) (jf.
bet. 1.4; nu 1. br.) i alm.: sammenstille visse

forestillinger, saa at de kan fremtræde som
hørlige ell. synlige ytringer; danne; forme;
formulere. Mine Landsmænd giøre man-
ge nye Ord. JSneed.T.212. gøre eksempler,
se Eksempel sp. 245*^. især vn. h. t. sammen-
hængende (skriftlig) fremstilling : forfatte;
digte; skrive, jeg taler en sang, jeg ha-
ver giort om en Konge. Ps.45.2(Chr.VI).
Den Viise har jeg selv giort, JdiQohl Holb.
Jep.1.6. Mon han selv har giort den Præ-
diken?FSO. Gylb.VIL77. Hvis jeg var Fi-
lolog, saa vilde jeg gjøre en Afhandling.
Aakj.(Tilsk.l918.IL382).jf. bet.U: Man skal
. . søge viden om i dansk digtning for at

finde noget, som er „gjort" bedre . . end
det store middagsselskab hos Philip Salo-
mon (i Pontoppidans „Lykke -Per'). OGeis-
mar.ND.51. billcdl: *Maalt med Hjertet er
det (o: Danmarkskortet) stort — | dér er
Danmarks Saga gjortl Rich.VL.l. ghre
bøger, gøre vers ell. (nu sj.) rim (vAph.
(1759)), (nu kun spøg; jf.: „med Bibegreb
af Ringeagt.** MO.) skrive bøger; skrive vers;

digte. Holb.Ul.IL2. I Skolen gav jeg mig
af med at være bel-esprit og gjøre Vers.
JJeib.Poet.X.98. Hrz.AN.230. 3.2) i (faste)
udtr. for skelnende, vurderende, forklarende
aandsvirksomhed (ofte m. overgang til bet.4:.i);

i udtr. som: gøre besked, facit, for-
rede, forskel, rede, regnskab, rig-

tighed osv., se Besked (4.i), Facit (sp.

613^"), Forrede (sp.7 76'^),¥orskel (sp.831^*)
osv. 3.3) (for sig selv) forme sit bevidst-
hedsindhold(sine tanker, følelser) paa
en vis maade: ogs.: have (visse forestil-

linger) ell. nære (visse følelser), (jeg) gjorde
strax mine Planer til at indrette mig et
eget lille Paradiis af mit gamle, forfaldne
Kammer. Gylb.III.107.jf. bet. 1.4: gøreet

10 ønske, ønske (noget). Sort.HS.F2v. JSneed.
11.356. Af særlig Naade tilstodes den Gunst
mig at gjøre et Ønske. „Vil Du . . have
Ungdom, eller Skjønhed, eller Magt."Xierfc.
L.27. nu næsten kun m. refl. hensobj. i udtr.
som: gøre sig begreb, betænkelig-
hed, eftertanke, forestilling, haab,
idé, regning, tanke(r) osv., se Begreb
(sp.147'^*), Betænkelighed (sp.570^^), Efter-
tanke (sp.l93'^), Forestilling (sp.409^^'^'*)

20 osv.

4) frembringe som resultat af ad-
færd, handlemaade, optræden osv. (ofte,

især i bet. 4.3, 4.4 og 4.7, m. overgang til bet.

9.7). 4.1) i alm.: afstedkomme; tilveje-
bringe; arrangere. *Hun gjør Partier,
stifter Fred, —

|
Men gjør hun ogsaa Or-

den. Winth.1.22. *Da han lær' sin Søn at

gjøre Slem og Beter. PFaber.VV.126(jf.
Bet sp.513^^). (ved denne fest gælder det

30 om) at staa tidlig op og gøre saa megen
Forstyrrelse og Uryd hos andre som mu-
ligt. TroelsL. VII.46. Paa Marcher er det
i Reglen (foureren), der sendes forud for
enten selv at gjøre Kvarter eller for at gaa
tilhaande derved. Tjenesteregl.269. desuden
i talrige faste forb. som gøre alarm, banke-
rot, blæst, effekt, ende (paa), epoke, fallit,

(god) fart, fest, fiasko, figur, furore, gæld,
halløj, holdt, knuder, kvalm, løjer, mirak-

40 ler, opsigt, plads (for), skade, skandale,
spektakel, staahej, støj, uorden, uro, van-
skelighed(er), vind, vold, vrøvl, se Alarm
(2.2), Bankerot osv. (nu næppe br.:) giøre
et Baghold. vAph.(1759). giøre Stilstand.

smst. jeg haaber at giøre et anseeligt Ne-
derlag paa mine Lands-Mænd. Spectator.

18.
II
(nu 1. br. i rigsspr.) m. obj. bestaaende af

en at-sætn. baade giør han, at de Døve høre,
og at de Maalløse tale. Marc.7.37. *Han

50 (o: nissen) gjør, at Rispen brister, og Sy-
len springer brat. Winth.VI.260.

\\ (efter

eng. make) i forsk. ^ udtr.: gøre land
olgn., sejle mod land og faa det i sigte (jf.

gøre ud 1). Harboe.MarO. Scheller.MarO.

Gøre Kap Trafalgar. smst. gøre sejl,
sætte sejl til. Slange.ChrIV.1242, *Læg da
»id og gjør Sejl! lad os komme tilsøs.

Ploug.I.lOl. vi gjorde smaa Sejl og holdt
det gaaende unaer Kysten til Middag.

60 Drachm.STL.228. 4.2) f oprette; stifte.

Stiftelsen giorde (Chr.V) til Søe-Folkets
Opmuntring. EPont.Atla8.IL179. jf. u. bet.

6.1. 4.3) (især m. hensobj.) berede; for-
skaffe; yde; volde (hiælp, glæde, fortræd,

sorg olgn.). Griør mig den Fornøyelse, min
Herre, at sætte sig. Holb.Vg8.(1731).L6.
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Jeg takker skyldigst Madame for dend
Ære og Honeur, hun har giort, beviiset

og undt mig.sa.BarsJI.7. jeg har spaaed
din Fader det hundrede gange, at du
vilde tage galt afsted, og aldrig giøre
ham andet end Hierte-sorg. Kom Grønneg.
11.200. *Vil hånd (o: din fjende) dig giøre
Vee og Spot,

|
Du skal betale ham med

Goi.Brors.185. En maa gør' de Krigere
en munter Aften. Bang.TJ50. Jeg kunde
ikke tro, de vilde gøre mig virkelig ondt
for en Seddel paa 6 Kr. 50. Verden er da
ikke Isitteihg. Buchh.UH.lOl. i talrige fa-
ste forb. — hvorom i alm. henvises til vedk.

subst. — som fx. : gøre (en) afbræk, besvær,
bistand, bryderi, forfang, fortræd, indpas,
skam, ulejlighed; gøre (en) fyldest, gen-
gæld, ret og skel; gøre (en) følge, følge-

skab, gelejde, selskab osv. gøre en ben
at gaa paa, se I. Ben 3.4. gøre en graa
haar, se graa sp.l220'-^. gøre stads, ære
af en, se Stads, Ære. nu 1. br. (for: yde,
give^ i udtr.som: Kongen, som giør den-
nem alle Fred. DL.1—1—1. Deres Høy-
ærværdighed kunde giøre derudi en me-
get stor Hielp. Gram.Breve.191. gøre (en)

en Yoi2e,Ting.vAph.(1759).148. fAawj vilde
gjøre mig meer Forskud, end jeg behø-
vede til at betale min Regning. Ew.(1914).
IV.325. den kjæreste Gave der i dette
Øieblik kunde gjøres mig. Gylb.I.124.

\\

m. refl. hcnsobj. *Sig Verden Møye giør
at samle Gods og Penge. Rosfgaard. TF.
135. at man icke maa giøre sig den rin-

geste u-skyldig Fornøyelse, naar hånd
icke finder det for got. KomGrønneg.lI.
201. Ingen har vildet giøre sig den Uma-
ge, at fortælle mig ået. Gram. Breve. 157.
gøre sig en glad Aften. D&H. gøre sig
bekymring, samvittighed, ulejlighed, et
ærinde osv., se Bekymring (sp.249^^) osv.

jf. bet. 8.3: Om Aftenen blev hun længe i

Butiken. Hun gjorde sig travlt og sad og
syede. SMich.S.65. 4.4) (Jf. bet. 9.7J m. h. t
ytringer (fordring, krav olgn.): fremkom-
me med; fremføre; stille, (italespr.kun
i forb. gøre (en) et spørgsmaal;. (den,
der) er en Tegnsudlægger, eller som gjør
Spørgsmaal til de T)øde.5Mos.l8.11. Hauch.
MfB.268(se Fordring sp.329^^). Vennerne
gjorde saa mange Krav, at det var umu-
ligt at tilfredsstille dem alle. Allen.1.13.

Benyt det (o: et manuskript) nu, som De
selv finder for godt . . jeg gjør kuns to

Betingelser i dette Punkt, og dem maa
De love mig at opfylde. Etlar.F.9. f præs.
part. brugt som adj. m. pass. bet. : Først paa-
lagde man ham at svare oprigtigen, „den
reene Sandhed paa de til ham gjørende
Spørgsmaale." Cit.1738. (SvendbAmt. 1918.
90). 4.5) foranstalte; (af)holde. han
gjorde dem et Gjestebud. lMos.19.3. At
gøre eens Begravelse. At giøre Baller, Il-

luminationer, Fyrverkerier. F/SO. Finants-
ministeren . . havde den Godhed at gjøre
et stort Aftenselskab for os. StBille. Gal.

III.40. de gjorde store Selskaber og holdt
Landauer. ALars.SA.lO. gøre bryllup, gil-

de, fyraften, se Bryllup osv. 4.6) (nu 1.

br. uden for enkelte særlige forb.) tilveje-

bringe et vist forhold (ml. personer); slutte;
indgaa. Rytterne lode . . alle fiendtlige
Tanker fare (og) giorde Broderskab med
Hoben. Rahb. Fort. I. 303. Man maa vel
see sig for, hvem man giør et fortroligt

10 Venskab med. VSO. jeg gjorde Vædde-
maal og tsihte. HCAnd.Breve. 1. 202. gøre
aftale, akkord, bekendtskab, forbund, for-

lig(else), fred, (et) parti, se Aftale osv.

gøre fælles sag, se fælles (sp.316'^^). gøre
sag, selskab med en, se Sag, Selskab. 4.7)

opnaa; erhverve sig; vinde, gøre sig et

stort nafn i verden. Moth.G339. Saa skulde
mand og . . stræbe at giøre Credit og
bringe op af Penge, saameget som mue-

20 ligt V2ir. Slange.ChrIV.1249. dend store
Gevinst jeg tænkte at giøre ved ham.
JRPaulli.JM.7. Med det Kiøbmandskab
giorde han sig en skiøn Fordel. VSO. her
seer De da det antiqvariske Udbytte, jeg
har gjort i ^yWdindi. HCAnd.Brei^e.l.41. vil

jeg være en Nar og gjøre (o: nøjes med
at tjene) 4 pCt. Goldschm. VIII.13. || nu næ-
sten kun i udtr. gøre (et stort) bytte (se

II. Bytte 3.1^, gøre en god eksamen oJgn.

30 (VBeck.LK.IL3.S. Rutzeb.VF.61), gøre (sin)

lykke (se Lykke^, samt (m. overgang til

bet. 9.1) i udtr. som gøre en (god, daarlig
osv.) forretning, geschæft, handel, et laan,

et (godt ell. slet) marked, se Forretning
osv.

\\ ^ gøre (et) stik, gøre points, øjne,

se Stik, Point, Øje. 4.8) m. tings-obj. (i alm.

m. vedføjet adj.; jf. bet. 8.1^: frembringe
ell. vedligeholde en vis tilstand ell. væ-
remaade ved en ting ell. en sag; i udtr.

40 som gøre ren besked, rent bord, rent
hus, et (stort, prægtigt) hus, klart-
skib, kort proces, se Besked osv. 4.9)

(nu 1. br.) m. obj., der betegner en person

af en vis beskaffenhed (i forhold til subj.):

frembringe en vis (ved subst. selv ell. et

vedføjet adj. betegnet) egenskab ell. tilstand
ved en person; gøre (8) en til noget;
ogs. (m. overgang til bet. 4.7^; skaffe sig
(erhverve, vinde) en person af en vis

50 (gunstig ell. ugunstig) beskaffenhed.
Pharisæerne havde hørt, at Jesus giorde
(1907: vandt; flere Disciple, og døbte
flere end Johannes. Jo/i.4./. Vilt du giøre
dig tro Tienere, saa maa du selv først

agere en fornuftig Hosbonde. I?ørw.ilfora/.

11.49. gøre sig Menner. vAph.(1759). *du
dig endnu fleere Fiender giør | End alt

du har. Bagge8.V.117. en fiendtlig Eska-
dron . . giorde 30 Fanger. CLStrøm.U.107.

w nu især i udtr. gøre proselytter, se Pro-
selyt, (nu næppe br.:) *(jeg) Nedslog eders
Fiender, og giorde mangt et Liig. Oehl.

HK.108. Den Mangel, som . . bliver paa
Underofficerer . . maae Regimentschefen
søge at erstatte ved at giøre ^nw; udnæv-
ne; YicekorpoTa.\eT.MR.1810.346.
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5) uden forestilling om handlende ell. vir-

kende person. 5.1) (i alm. spr. nu kun i faste

forh.;jf. ogs. bet. 5.2^ i al alm.: frembringe;
lave. Mine moralske og skiemtsomme
Skrifter (har) giort liden Frugt. Holb.M
Tkr.290. det lidet Quantum (o: af en vare)

. . har giort ved 12000 Rbdr. Profit til Com-
-psLgniet. Gram.Breve.176. (en stjerne) faldt

og gjorde en lang Ildstribe paa Himlen.
HCAnd.VL37. Naar hin dybe Røst fra

Taarnuhret da igjen lød og gjorde Stil-

hed. Goldschm.VlII.212. (nu) kan ingen
Livets Magt gøre Skilsmisse mellem os.

JPJac.1.63. i faste forb. som gøre indtryk,
skade, virkning, udslaget, se Indtryk osv.

upers., i udtr. det gjorde et sæt i ham
olgn., (nu næppe br.J det gav et sæt i ham
(jf. give 8.2 slutn.). (det) giorde et Skud
(Lieb.DQ.IL466: Sæt; i ham. BiehlDQ.IV.
281.

II
CP m. yerson-obj.: skabe, det Ord-

sprog: Klæder giør (nu: skaber^ Folk.

LTid.l757.87é(jf Mau.4837). *Dyden gjør
Adel, men Lasten gjør Træl I Thaar.(Rahb.
Tilsk.1791.88). Følelse og Følelse 1 det er
slet ikke den, der gjør Digteren.HCAnd.
1.89. Saadanne Egenskaber gør en dygtig
Fisker. Z)mc/im.7r.i5.

||
(jfbet.8.i)italem.

som: Mange munde, gør tomme fade.

Moth.G344. tungt Hjerte gjør sjelden lette

Ben. CBernh.V.319. Gamle Støvere (o: det

at have gamle støvere med) gjøre den bedste
J&gt.Mau.2684. PalM.IL.II.719. een svale
gør ingen sommer, se Svale, frit skib
gør fri ladning, se fri (sp.2^^). lang fra-

værelse gør kold kærlighed, se Fraværelse
(sp.ll93*^). anledning, lejlighed gør tyve,
se Anledning (sp.640^^), Lejlighed. 5.2) (især

tD) være aarsag til, skyld i; bevirke;
volde (ikke altid tydelig forsk, fra bet.b.i).

verdens bedrøvelse giør (1819: virker^
døden. 2Cor.7.10(Chr.VI). jeg maa gribe
til de Midler, som jeg tilforn har fordømt,
men hvad giør ikke Sorg? hvad giør ikke
Passioner? hvad giør ikke Jalousie?lfoZ6.
Bars.Y.2. han er den Eneste her, hvis
Omgang gjør mig nogen ret Glæde. Ørsi.

Br.1.297. her sprang et Kjøretøi, og der
blev en Hest afkræftet liggende — alt

dette gjorde Standsning. Bhch.(1833).IL
58. den Aften gjorde et Vendepunkt i

mit Liv. Gylb.X.264. Flid gjør Alt. Kierk.
y1.303. Hvorledes kan Vand gjøre saa-
danne store Ting? Vand gjør det vistnok
ikke, men Guds Ord, som er med og ved
Vandet. Katek.§108. det gør en forskel, se

Forskel (sp.830^^). gøre epoke, se Epoke
1.

II
styrende en dit-sætn. *Vreden giorde

nu, hun Tungen fik paa Gang. ^^ess.77.

Det var . . et Marked, der gjorde, at deres
Vej faldt igennem Ribe. JPJac.1.285.
KLars.SA.118.

\\ (jf. u. bet. lU) i forb. m.
præp. til: bidrage til. *Rim den mindste
Part til Poesien gwrer. Frnorn.PM.65.
De Ting, som giør til vores Fuldkommen-
heder, Kaldes de, som kand være os en
bestandig Fornøyelses Kilde. Mossin.Term.

202. *Hans Navn man aldrig sagde mig.
j

Jeg derom spurgte heller ingen;
|
Thi

det giør saa ei stort til Tingen. Wess.84.
nu især i udtr. som det gør meget (ikke
meget, ikke stort, intet) til sagen, se Sag.

II
gøre det, virke ell. føre til opnaaelse af

det ønskede ell. tilsigtede resultat; være til-

strækkelig (til et formaals opnaaelse); for-
slaa; ogs.: være det, som det kommer an paa;

10 gøre udslaget, „naar I kun har den lange
Kiole paa, saa er alting kraftigt (o: virk-

som medicin), hvad I kommer i en Fla-
ske." — „Men skulde det kunde giøre
det?'' Holb.Hex.IIL3. „01 Tusinde Rigs-
daler vil intet sige. Jeg har meer end
tusinde Rigsdalers Gield. Men sligt reg-
ner man ikke i Groshandel." — „01 Tu-
sinde Rigsdaler, vil ikke giøre det". Skue-
sp.IIl2.53. (Napoleon) er Exempel paa,

20 at det ikke er Størrelsen, som gjør det.

Heib.Poet.XL130. Viin har vi ikke. Kan
en god Dram ikke gjøre det? Hrz.I.178.

Der var dem, der erklærede mig for et

dramatisk Geni; mindre kunde ikke
gjøre det. Schand.0.1.98. „Vi to passede
i Grunden for hinanden I" . . „Da maatte
Du først se at blive noget ordenligt, en-
ten Fisker eller Skibsfører. Styrmand
(o: det at blive styrmand) kunde ogsaa

30 gøre det.'*Drachm.STL.201. determæng-
den, der skal gøre det olgn., se Mæng-
de.

II
i udtr. som hvad gør det osv.? hvad

rolle spiller det osv.? hvad har det at be-

tyde ell. sige? Moth.G333. *Hvad gjør det,

at jeg een Tilbeder taber? PalM.Venus.
203. G) m. andet subj.: *Foragt kun disse
Skabninger. . . Hvad gjør dit Mishag,

|

Naar Gud dog kroner dem med Gunst
og Ære. PalM..VILl27. naar han . . blev

40 et flinkt og ærligt Menneske, hvad gjorde
da noksaa mange Fjender (o: tilstedevæ-

relsen af nok saa mange fjender)? Goldschm.
Hjl.IL.493. det gør ikke noget, ingen-
ting olgn., det har ikke noget at sige; det

skader ikke; der er ingen ulykke sket deriied.

*0m du forstaaer det eller ikke,
|
Gjør

ingen Ting. Winth.NDigtn.120. Det gjør
ikke Noget at være født i Andegaarden,
naar man kun har ligget i et Svaneægl

50 HCAnd.V.309. *Det gjør ej det mindste,
de (o: ordene) falde lidt drøje, |

naar Hjerte
og Aand har lagt dem paa Tunge. Schand.
SD.31. Gerda gik hen og gav ham Haan-
den. „Jeg traf Deres Svoger," sagde hun
smilende, „og tog ham med. Gør det
noget?" ORung.VS.166. (jf bet. 9.9 slutn.;

nu 1. br.:) Den lille Sum gjør mig Intet

(o: volder mig intet tab). Hrz.IIL.265. ikke
saa meget, at det gør noget, (dagl.),

60 ikke ret meget; næsten intet. Jeg kunde i

Gaar ikke saa meget af mine Lektier, at

det gjorde noget.OOtt.MedungeØjne.(1921).
33.

Il
m. overgang til bet. 11.4: gøre godt,

nytte; gavne! „t veed, maaskee, vel, at

min Broder Gonzalo bærer Kierlighed til

eders Jomfrue." — „Ach Madame, jeg

i
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veed det nok; men det giør ikke godt
at tale derom.'* Holb.DR. 1.3. hvad got
giør det Herre 1 at I taler med hende?
det formeerer kun Kierligheden. sa.X)idr.

Ise. Hvad Viise han synger . . giør hver-
ken ondt eller godt i vore Sager. Biehl.

DQ.III.73. nu kun (dagl.) i udtr. hvad skal
det gøre godt for? (jf. god sp.ll59^^).

hvorfor skal jeg giftes, hvad skal det
gjøre Godt for? TR.nr.43.3. det gør in-
gen gode, se Gode (sp.ll84^').

|| (jf.bet
§.9) det gør mig ondt, det volder mig
smerte, sorg; jeg er ked deraf; se ond. 5.3)

(nu 1. br.) være det, som noget bestaar af;
danne (3); udgøre. Den store Strand-
Gade . . giør meer end den halve Deel
af StSiåen. Holb.Berg.36. (krigsretten) skal

bestaae af 5 Classer (hvoraf) Præses gjør
den første Classe. Instr.(MR.)^yel742. et

hvert ord, der gjcir en rigtig Dactylus.
Høysg.AG.15. Floden, der gjør Grændsen
mellem England og Skotland. HCAnd.XII.
213.

II
om enheder og talstørrelser, der til-

sammen danner et hele elL et antal. To giør
et p3ir. Holb. Mel. III. 4. den Mængde af

Historiske MS., som ved Hr. Arnæ Mag-
næi Testament ere givne hertil (o: til

universitets- biblioteket). De giøre 1400 Bind.
EPont.Men.III.465. To og Tre giør Fem.
Bagges.DV.IX.34. Det gjør tilsammen tret-

ten Rigsåsiler. Heib.Poet.VI.24. de ere fem
i Tallet, og retude foran os komme To
til, det gjør Syv.Etlar.D V.25. denne skjøn-
ne Gruppe, som han følte at de gjorde.
JakKnu.Jy.I1.30. jf. bet. 5.i: 40,000 Kroner
å 5 pCt. gjør 2000 Kroner. Schand.SF.297.

t gøre eet, udgøre en enhed; gøre fælles

sag. Dette Forlig blev paa begge Sider
besvoret, for at Rigerne fremdeles skulde
giøre Eet. Grundtv.Saxo.11.32 9. gøre eet
med, se H. en 4.i. ordspr. mange bække
smaa gør en stor aa, se H. Aa 3.

||
(nu

næppe br.) om hele, der omfatter flere en-
heder, en mark gør 16 skilling. Moth.G341.
VSO. MO. ("„læs: sexten Skilling gjøre
en Mark." Zeriw.^.

6) m. tilføjelse af præp. af (især i bet. 6.2

og i ogs. ud af; sj. ad, se bet. Q.2-i) for at

betegne det, hvoraf noget forfærdiges, dan-
nes osv. 6.1) (nu 1. br.) i alm. han giorde
en Svøbe af Snorer. Joh.2.15. *(Jesus) giør
en liflig Sommer

|
Af al din Trængsels

Snee. Brors.5. Verbale kaldes ethvert Sub-
stantiv, der gjøres umiddelbar af et Ver-
bum. ifø2/s<7'^^«S''. *Sin Vogn gjør han
af Skyer blaa. Grundtv.SS.II1.301. *Stjer-

ner to (o: øjne),
\
Som gjør en Himmel

af mit Hjerte. Winth.1.87. saa gjorde de
en Baad af en Avis. HCAnd.V.162. (Ab-
salon) har villet gøre en stor Stad . . ud
af de Muligheder, som han saa, var til

Steåe.HistMKbh.1.8. jf. grøn 3.3: *Maanen
er gjort af en Eidammerost, | og Jorden
er flad og ikke rund. ThBarfod. GS. 35.

gøre bankekød af, se Bankekød 1. gøre
en røverkule af sit hjerte, se Røver-

kule. 6.2) O m. person-obj. (i talespr. alm.
gøre en til noget, se u. bet. 8.5). *En Han-
delsmand fandt heel besværligt

| At finde
noget, som var ærligt,

| At giøre Gaards-
karl af.TFess.95. „Gjør en stor Mand af
ham, men gjør det langsomti" (de) Ord,
hvormed Kong Frederik den Tredie an-
befalede Griffenfeldt til sin Søn. PalM.IL.
11.325. Hun giør en Flane af den Datter;

10 at giøre en Gud, en Afgud af Een. MO.
(ha7i) opgav endnu ikke at gøre et godt
Menneske ud af mig, ved at løfte mit
Blik opad. Buchh.UH.50. gøre nar af (ell

ad), se Nar. billedl.: Det kommer Altsam-
men an paa, af hvad Dei man er gjort.
Hrz.XII.204. (nu sj.:) Einer (Tambeskæl-
ver) giorde af Folket, hvad han vilde (o:

fik det til at gøre det, han vilde). Carst.(Edda.
XIV.(1920).154).

II
(nu kun dial.) i udtr.

20 som: gøre barn af sig, opføre sig barnagtigt.

Moth.G347. gøre djævel af sig, skabe sig.

Feilb. gøre Knud af sig, se Knud. 6.3) m.
abstr. obj. (han) giorde af ondt værre (nu

:

gjorde ondt værre, jf. bet. 8.1/ Æreboe.59.
giøre Spot af. vAph.('l759). Annas (o: Anna
Boleyns) Fiender . . giorde hende Forbry-
delser af adskillige ubetydelige Uforsig-
tigheder. i2a^6.PoeiF.JJ.5^. nu næsten kun
(jf. ogs. bet. Q.i) i faste forb. som: gøre

30 alarm, alvor, blæst, et (stort) num-
mer, sag, væsen af noget, se Alarm osv.

gøre en dyd af nødvendighed, se

Dyd 2.2. om af for ad i udtr. som gøre høj-
tid, stads, ære af en, se u. Højtid, Stads,
Ære.

II
O m. refl. hensobj. gøre sig en vane

2Li.Moth.G348. Jeg giør mig en Høitid af,

at see deres Forlegenhed, som har vildet

bedrage mig. Skuesp.V.68. nu 1. br. uden for
udtr. som gøre sig en glæde, ære af (at),

40 se Glæde, Ære. 6.4) i udtr. gøre meget,
lidt, stort olgn. (ud) af (\ ad. JPJac.II.
309) nogen eZl. noget. 1. bringe et vist
resultat ud (af noget); udnytte, der kan
gøres mere ud af dette (0: vedkommende
Ung ell. forhold kan benyttes til noget mere)

\

ogs. (nu 1. br. uden for dial.): lade noget an-
tage (for) store ell. smaa dimensioner; i forb.
gøre for meget af noget olgn., gaa for vidt

(i sin adfærd); ikke holde den rette grænse.
50 „Det (o: at vise fortrolighed) er Tegn til

et ædelt Hierte." — „Got nockl men man
kand dog giøre formeget af saadant.^J/oZft.

Vgs.(1731).1.3. han gjør mig lovlig meget
af det (o: volder mig lovlig meget besvær).
S&B. Feilb. Vi har nu talt saa smaat om
. . at faa den lille Pige i Kirke . . Jeg kan
jo bedre gøre lidt af det (0: holde festlig-

lieden i beskedne former), naar du ikke er
hjemme. KLars.Under vor 8id8teKrig.(1897).

60 113. Boel gjorde aldrig stort ud af hver-
ken Glæde eller Sorg. Ingvor kunde blot
se om Øjnene skinnede. Gravl.E.96. m. h. t.

tale, beretning olgn.: „hun talede om sine
Ligtorne fast en halv Time." — „Ej, I

ør og formeget deraf." Holb.Bars.lI.3.
han) glemte ikke, at giøre stort af og
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tale med en høy Tone, om det u-skat-

teerlige Venskab, som Hans Kæyserlige
Majest. herudi beviiste Kongen. Slange.

ChrIV.1248. f han gør for langt deraf, han
er for vidtløftig (i sin tak). Moth.G347.
2. (nu især dial.) regne for noget (stort

ell. ringe); vise (stor ell. ringe) opmærk-
somhed, hyldest, omhu; tage (stort ell.

ringe) hensyn til. Du har altid trettetmed
mig, at vi giorde for meget af den Søn.
Holh.Jean.1.5. Hånd skal gierne rose Folk,
giøre stort af dem, være venlig med dem
over en Skoe. Kom Gh-ønneg.1.81. naar du
taler med min Moder, saa gjør endeligt
meget af hende . . Hun seer gjerne, at

man viser hende Opmærksomhed. J/r2r. 7.

1.3. Naar Nogen gør lidt af hende, bliver
hun straks saa affektert. Pont.LP. VI1.110.
t „De veed vel ogsaa, Folk sige, at han
ikkun er Deres Fader pro formå." — . . „O,
nu omstunder giør man sig intet af sligt."

Lodde.(Skuesp.Xl.l88). i forb. m. holde af:

Kong Erik hvem han baade holdt og giorde
Mest af. Grundtv.Snorre.1.1 08. Man gjør
der, og holder der, meget af hende. iSi66.

1.122. 3. (nu især dial.) bryde sig (meget
ell. lidt) om; sætte (stor ell. ringe) pris
paa; holde (meget ell. lidt) af. *Hun giør
kun lidt af dig og dine Lige.Bagges.Ep.
380. Bastholms Prædikener . . giorde hun
meget af. Drewsen.S.S5. Sig mig . . om De
gør meget af at danse. PxV/ø//.7..386\ Han
er dog din Kjæreste. Maaske gjør han
offsaa mere af dig, end du tænker. Powf.
uE.69. de (to ægtefolk) gør forskrækkelig
meget ud af hinanden. PRMøll.BL.21. m.
h. t. fødevarer: Mange Nationer giøre me-
get af ^\\å\Qg.vAph.Na1h.lI1.621. PFa-
ber.SK.4. Jeg har lagt et Par Tomater ind

i Skabet . . Hr. Petersen gør jo meget af

dem. BBudtzMuller. En Synderinde. (1921).
162.

II
(nu især dial.) uden obj.: gøre af

Cif- afgjort 2). 1. vise (stor) opmærksomhed;
fetere; fejre, han som Svensk forstod, hvor-
for man (i Rom) gjorde af den danske
Digter. HCAnd.Xll.14L Aarestr.(Brundes.
XV.411). (fruentimmerne) hadede mig, for-

di Herrerne gjorde af m\g. Schand.F.477.
i pass.: mange (gamle kvinder) tænker, at

de . kan være unge og behagelige, og
blive giort af, saa længe de vil. Luxd.FS.
25. lng.LB.IV.15S. Jomfruen vil gjøres
ai. Gyib.Vll.109. saa blev hun en ung
Pigei og blev gjort af. KLars.GV.lOl. 2.

bryde sig om; sætte prif paa; holde af. hans
Fader, som og har gjort af Jagten. Blich.

I.xxxiv. CBernh.Xll.126. (vore ægteskabs-
planer) maa da ikke betragtes som en
fast Kontrakt . . For dersom de ikke kom-
me til at gjøre af hinanden, bliver det
Hele ']0 Synd. Schand.US.64. skønt Jomfru
Hasse havde været et stort Skarn ved os
Piger, saa kom jeg lie'godt . . til at gøre a'

hende. RBruhn.tJnderHjemmet8Tag.(1905).
167. 6æ) i forb. m. hvad ell. hvor. || m.
hvad som obj. i udtr., der betegner at an-

vende ell. behandle noget paa en vis
maade (bære sig ad paa en vis maade med
noget), ogs. (ved sammenblanding m. udtr. m.
hvor, se ndf.l.20) at anbringe noget paa
et ell. andet sted. VSO 1.71. hvad har du
giort af Papiret? o: hvortil har du an-
vendt del? MG. Han veed ikke .. hvad
. . han skal giøre af alle sine Penge. smst.

jf. bet. 6.2: hvad har De saa tænkt at gøre
10 ud af N. N.? Skal han have Ansættelse
som Klokker eller Kulegraver? iV^Swwrfs.

11.16. nu især i udtr. som : ikke vide, hvad
man skal gøre af sig selv, være i forlegen-
hed med, hvad man skal foretage sig, hvor
man skal gaa hen olgn. da jeg ikke ret
vidste, hvad jeg skulde gjøre af mig selv
i Resten af Juleferien . . tog jeg mod
(indbydelsen). Scharling.N.l5. S&B.

||
(ved

sammenblanding af udtr. som hvad har du
20 gjort af bogen? (se ovf. 1. 5) og hvor har
du lagt bogen? olgn.) i forb. m. hvor i

spørgsmaal om, hvor noget skal anbringes
ell. er anbragt, ogs. (ved sammenblanding):
hvad det skal anvendes til. Moth.G347. saa
maa du giøre af hende hvor du vil. Mol.
E.(1723).A10v. *StorkI Stork I Langeben I

|

Med de røde Hoserl
|
Hvor har du gjort

af dit ene Ben? Ing.RSE.V111.71. Han
havde saa mange Penge, at han ikke vid-

30 ste, hvor han skulde gøre af dem. Thuborg.
Brødre.(1923).146. jf. ovf. 1. 15: Hele den-
ne Eftermiddag har jeg drevet omkring;
jeg véd ikke, hvor jeg skal gøre af mig
se\v.Pont.GA.68. heraf abs.: gøre af (i

forb. m. stedsangitJelse), anbringe, jeg var
tilfreds, at jeg vidste et sted at giøre af

mig indtil det var Tiid. KomGrønneg.lI.
82. Grundtv.E.33. hvad skal vi med alle

de blomster, vi har ingen steder at gøre
40 af dem

i

7) re/?, (jf. ogs. u. bet. 8.i^. 7.1) i udtr. gøre
sig selv, (l.br.) opstaa, blive til af sig

selv. skjønt det vel kan siges om disse

Viser (o: folkeviser), at de i en vis Hen-
seende have „gjort sig selv", saa har dog
enhver af dem sin oprindelige Forfatter.

HFRørdam. Lyskanders Levnet. (1868). 108.

Man kan sige, at Retten gjorde sig selv

paa en Maade, som vi ikke nu kjende til.

50 JohsSieenstr.BF.14. Tysklands Befolkning
gik under Trediveaarskrigen ned fra 24
til 12 Millioner. Reflektionerne gør sig

selv. SundSans.''/il924.8.sp.l. jf. bet. 1.5:

Hun (o: en ugift kvinde) har nogle Børn, der
har gjort sig selv, som Fattigfolks Børn
plejer det. OlesenLøkken. KlavsBjerg ogBodil.
(1923).53. 7.2) (;/.<.y.sich machen; „særlig

i Kunstmalersproget." Siesbye.(NkS8'>591.

104); dagl.) tage sig ud; optræde med
60 virkning: ogs.: gøre lykke, du gør dig

godt paa Billedet. PEBenzon.B.ll. jeg tror,

hverken du eller din Herre vil gøre Jer
her i Byen. CEw.Canta.29. måske digteren
ikke syntes, at en hellig smed gjorde sig

så godt som en hellig skomager. iVMø/^.

(Til8k.l923.1.322), Zeppelin.Fr.9. \\ m.tings-
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subj. Stykket vilde kunne gøre sig— hvis

vi havde Skuespillere og Skuespillerinder.
Drachm.F.II.205. saae han, dit {hilledet)v2ir

godt og vilde gjøre sig, blev han næsten
syg. Baud.AB.261. *Nu trænger jeg just

til Klæder
|
af mere agrarisk Snit;

|
den

gør sig dårligt berude
|
min københavn-

ske Habit. ^iattm.Si&.^S. Lad gaa (at mod-
standerne) kalder os „Militarister**. Det er

et Ord, som gør sig i Agitationen, og som
maaske ikke kan undværes. Kbh//ioiy03.1.
sp.l. hun besad . . en bred Folkelighed,
som ikke gjorde sig helt ilde. PoL^VeiP^i.
4.8p.4.

8) bringe i en vis stilling ell. tilstand.

8.1) m. præd. bestaaende af et adj. Dyden
alene giør os lylakeVige. JSneed.VIII.298.
*see dogl nu du blegner og er kold som
lis I

I

Hvad er det, som gjør dig elendig?
Heib.Poet.IX.71. *Gjør Porten høi og Dø-
ren stor,

I

I Jordens Børn tilhobe! jBoiye.

AD.1II.34. hvad der ikke er latterligt,

kan jeg heller ikke gjøre latterligt. Kierk.

VII.541. At giøre noget let, vanskeligt,
muligt, umuligt for Een. i¥0. *Af Tænker
og af Skjald

|

gjort smidigt i sit Fald,
|

det (o: det danske sprog) magter nok at

ramme og at rejse, hvad det skal. Rørd.
GK.218. gøre afspændig, angst, begribelig,
fast, flot, fri, færdig, god, klar, kund, los,

løs, ren, ryddelig osv., se afspændig osv.

gøre (en) det broget, hovedet kruset, hel-
vede hedt, se broget, kruse(t), hed. gøre
galt værre, se 11. gal 5. gøre ondt værre,
se ond. m. h. t. ytring (paastand): gøre (en
mening) gældende, se gælde 5.2. talem.:

gøre sine hoser grønne, se grøn 4. gøre
pinen kort, se Pine. || refl. Dog giorde 1

vel, at I giorde eder meddeelagtige (1819:
deeltogej i min tvddngsQ\.Phil.4.14(Chr.
VI). *Det gielder

|
Kun om, at dygtigt

han forløber sig,
| Og giør sig latterlig,

foragtelig. Oehl.T.194. (han) lærte at giøre
sig baade agtet og yndet af det fremmede
Folk. Molb.DH.L407. Hver (o: af sildene)

gør sig saa lang og tynd, den orker. Fleu-
ron. Grum. (1919). 44. gøre sig bekendt
(med), fortjent, fortrolig (med), færdig,

femen (med), (vel) lidt, løs osv., se be-
endt osv. som udtr. for (ofte: forstilt, til-

stræbt; jf. ndf. sp. 514^) væsen ell. optræden,
sinds- ell. karakterart: Jeg tør intet giøre
mig saa dristig, at ydmygst anholde, for
Penge, om nogen Ildebrand. Cit.1700.

(Bruun.FR.II.3) (jf. dristig sp. 976^^). gøre
sig bred, gal, grov, haard, lækker, lystig,

stærk, usynlig, vred osv., se bred (lll.SJ

osv.
II
(uden for udtr. gøres fornøden, nødig,

behov i rigsspr. kun poet. ell. arkais.) i pass.:

blive; være. *Mig Hjertet gøres bange
|

For mine Synder ina.nge.SalmHj.613.3.
Tiden gøres ham lang. Moth.G338. *De
leged alt over den aabne Grav | Og Bøl-
gerne giordes saa røde. Grundtv.Udv.1.756.
Man gjøres begjærlig, misundelig, hade-
fuld ved Andres Held. Hrz.XVI.219. spec.

i udtr. gøres gammel fe Z^. (temmelig) til

alders. Moth.G361. til aarene. Junge.381):
*Han giøres gammel og hans Hænder blive
ivd&XXQ.FrHorn.PM.97. Kong Woldemar
giordes nu gammel og svagelig. Gram.
(KSelskSkr.IV.185). Junge.381. Hrz.XI.51.
gøres behov, fornøden, nødig(t), se

behov (II.2) osv.
|| (jf. ovf. sp. dlS^"- og u. bet.

8.5 slutn.) i uegl. bet.: fremstille ell. fore-
10 stille sig noget som værende i en vis

stilling ell. tilstand. Hvor fuldkomne
vi end giøre disse Aander (o: englene)^ saa
mangler dog enhver i sær nogle Fuld-
kommenheder. Eilsch.PhilBrev. 28. han er
ikke saa rig, som man gjør ham. S&B. det
er ikke værd at gøre ham værre end han
er

i
refl.: Jeg vil ikke gjøre mig bedre,

end jeg eT.Winth.VIII.219. han (var) maa-
ske ikke . . saa gal, som han gjorde sig.

20 Schand.TF.1.127. gøre sig dvim,spille dum.
S&B. gøre sig syg, foregive at være syg.

smst. 8.2) m. præd. bestaaende af et præp.-
led ell. et adv. (jf. tilsvarende anv. ved blive

(4.4) og være).
||
gøre i stand, se Stand.

II
gøre (en pige) med barn, (vulg., dial.)

besvangre (en pige). VSO. Først gøre Pi-
gen med Barn, siden . . melde hende for
Barnemord. J VJens.A.II.183. f Han kan
ikke giøre en Høne med et Æg (om den,

30 der intet kan udrette). VSO. \\ m. præp. til,

især (jf. bet. 8.5^ i udtr. som: Men (o: fat-
tigdommen) alle Tider giører I Folk til

andres Spot og Spee. Overs.afHolbLevned.
21. gøre til skamme, se Skam. i alm.
spr. nu især i udtr. gøre (sig) til grin,
til latter, se Grin, Latter, jf.: „(blom-
sterne) er til den syge Præst" . . „Synes
du, at han er En at rende og gøre sig til

Snak ior'*.Søiberg.L.29o. gøre til ende,
40 (nu næppe br.) gøre færdig; tilendebringe.

vAph.(1759). (jf. gøre det til en ende med
u. L Ende 4.5/ gøre til rette, ordne;
bringe i stand. smst.

||
gøre det forbi, se

forbi (sp.247^\ 248^*).
\\
gøre sig ud til

bens, se I. Ben 3.5 slutn.
\\ (1. br.) m. præd.

bestaaende af et sammenligningsled (jf. til-

svarende anv. ved blive (4.6) og være), (jeg)

er ikke længer værd, at kaldes din Søn,
giør mig, som een af dine Daglønnere.

50 Luc.15.19. 8.3) m. udeladt obj. || CP »w. udeladt
person-obj. skade gør klog. 'Moth.G345. *Dy-
den giør æret, og Nøysomhed riig. i2em.
1.219. En rask Vandring mellem Sand-
bakker gjør snart varm igjen. Goldschm.
VIII. 374. *Høje Nord, sangens bol . .

|

den, der tænder glød paa kinder, | først

gør fri og så gør fro. Hostr.SD.1.333. *det
har stormet— men Stormen gjorde stærkt.
Ottosen.S.34. En Slurk Whisky gør rolig.

60 JVJens.Sk.38. kærlighed gør blind, se u.

blind 2.2. || m. udeladt tings-obj. (neutralt

obj.) i (faste) udtr. som gøre klar(t),
lyst, løs, rent (foraarsrent), ryddeligt,
se klar osv. jf. bet. 8.2: gøre i orden, i

stand, se Orden, Stand. 8.4) m. præd. be-

staaende af et subst. Prædestinationen .

.
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giør (gud) Aarsag til Synden. Holb.Ep.I.
192. *Du (o: Osiris) . . hvis Tryk gjør

Skyen Moder |
Til en frugtbar Aftenregn.

Bødt.74. nu kun (refl.) i udtr. gøre sig
uvenner, gode venner med, se Uven,
Ven. 8.5) m. præd. indledet af præp. til (jf.

blive til u. blive 4.8; se ogs. u. gøre bet. 8.2).

giører ikke min Faders Huus til et Kiøbe-
hus. Joh.2.16. Christus giør (1907: forvand-
lerj Vand til Viin. smst overskr. Degnen 10

giør mig til E.sinrel.Holb.Jep.1.3. Beundring
gjorde ham til Digter. Kierk.VI.237. At
giøre til Løgn hvad Een siger. JWO. Det
er Svogeren, der har giort ham til Amt-,
mand (o: ved sin indflydelse skaffet ham
denne stilling), smst. Kongen giorde ham
til Ridder, sms^. Hun har giort ham til

Fader (o : født ham et barn), smst. de sven-
ske Herrer . . gjorde (kong Hans) det til

en stor Brøde, at han havde betroet sven- 20

ske Slotte til andre end svenske Mænd.
Allen.I.156. Fælles Skibbrud gør os alle til

Mennesker. Bode.SF.66. gøre til penge,
(nu 1. br.) gøre i penge (jf. bet. H.e). de
ubrugelige Strigler . . skal ved offentlig

Auction gjøres til Penge. Skr.(MB.f1*1784.

Etlar.Gli.II.237. gøre til intet, ingen-
ting, se ingen(ting). gøre nat til dag,
se Dag 1.1.

II (ofte foragt., m. bibet: paa lat-

terlig, nedværdigende maade) refl. (de) som 30

med nogle Kjøbenhåvnske gjør sig til aber
af de Tydske. Høysg.AG.6. At giøre sig til

Skielm, Tyv for en ringe Ting. MO. han
gjorde sig til tigger for en toøre

j
gøre

sig til fange, greve, gæk, herre, Knud,
nar, se Fange (sp. 740^^) osv.

|| (jf. u. bet.

8.1 slutn.) iuegl. bet.: fremstille som væ-
rende noget; fremstille som; erklære
for; antage for. Vil I giøre alle Menni-
sker til Løgnere? Holb.UHH.I.o. *(Shakes- 40

peare) giør Theseus til Hertug i Græken-
land. Oehl.SH.7. Deres Ven gjør mig til

(o: antager mig for) en Søde^^ige. HCAnd.
1.166. Du har gerne villet se ham over
Hovedet og gøre ham til en Ubetydelig-
hed. Pon^.j^.5^6. jeg er da ikke saadan
et Uhyre, som du vil gøre mig til. Stellan

Bye. Løgnens Ansigter. (1906). 19. gøre en
myg til en elefant, se Elefant 1.2. || m. sub-

stantivisk adj. ell. pron. styret af til. *Skiønt 50

Himlen lader os tillige
|
Her savne det

Udødelige, | Som giordte Frederik til vor.

Ew.(l914).1.96. gøre en Idee til sin. S&B.
gøre sort til hvidt, se sort. || m. adj. styret

af til (i uegl. bet), jeg vil ikke gøre mig
til bedre, end ieg er. Font.LP.II1.6 (jf. bet.

8.1 slutn.). i talespr. kun i udtr. som han er
ikke saa dum, som man vil gøre ham
til

i
8.6) m. præd. indledet af præp. i; næ-

sten kun i forb. gøre (noget) i penge ell. 60

(sjældnere) i mønt (Kaalund.322). 1. (jf.
gøre til penge u. bet. 8.6^ sælge (noget) og
skaffe sig penge derved. Hvor Løsøret ved
offentlig Auction ikke kand giøris i Penge.
DL.3—17—21. ieg (skrabede) alt det sam-
men, jeg kunde giøre i Penge. Oyers.a/"

HolbLevned.15. han samlede . . sin For-
mue, gjorde Alt i rede Penge og gik om-
bord. (JBernh.NF.IV.86. de Fjer, de fik
naar de slagtede . . skulde gøres i Penge.
AndNx.DM.174. 2. (sj.; nu næppe br.) ud-
bytte økonomisk, her (er) en Mistress, der
har det bedste Vidnesbyrd for ei at ville
giøre sine Logerende i Penge. (xrundtv.E.
10.

II \ Der er intet nyt under solen, si-

ger man, når man er mæt af dage og gør
sin mæthed i iilosoii. Grønb. Videnskabens
stilling. (1913).3. 8.7) f m. obj. og flg. inf.:
bringe (3) til, faa (5.3) til at gøre noget.

Jjeg er) bange, at min Datter . . geraa-
der udi Desperation og giør en U-lykke
paa sig self." — „Ha ha kand hun kun
giøre sin Far saa troe: Saadan Despera-
tion sær hos unge Jomfruer vil ikke me-
get betyde." Holb.Masc.il1.4. Mathesin og
Mechaniquer etc. at cultivere, som ere de
solide Ting, som giør Landet at blomstre.
Klevenf.BJ.6. m. præp. til: det er Kunst-
nerens Haand som giør Instrumentet til

at lyde saa deiligt. Ofcon r.r.54.
B m. h. t. handling (om overgang ml. bet.

A og B se ovf. sp. 500^*).

^) udføre (en handling); forrette; fore-
tage (sig); øve. (om lade sig gøre se

\2ide). 9.1) i alm. alt det, som I giøre (1819:
foretage Ederj, giører, af hiertet. Col.3.23

(Chr.VI). forlad dem I thi de vide ikke,
hvad de giøre. Luc.23.34. hvad skal dend
giøre som eyer dette Pant. JBPaulli.JM.
43. det er bedre at giøre een Ting og at

giøre den got, end at giøre meget og ilde.

Ew.(1914).111.267. *Han giorde alt, hvad
giøres kan,

| For at faae slukt sit Hiertes
Brand. Wess.174. *Alt staar i Guds Fader-
haand, |

Hvad han vil, det gjør hans Aand.
Grundtv.SS.III.15. det Første, han gjorde,
var at . . kjøbe sig et Par Handsker. Gold-
schm.Fort.1.136. *Hvad skal vi bestille?

|

Hakke Persille.
| Hvad skal vi gøre?

|

Ta'e Katten i Halen og køre. Børnerim.!!.
12(jfndfsp.518'^sami Mau.!.330. MDL.
190. Feilb.!.537.I!.106). gøre og lade,
se lade. || i forb. m. præp. m e d i udtr. som

:

Hvad vil du gøre med de penge. Moth.G
353. Hvad skulde ban giøre med saadan
en Kone? VSO. Jeg ved ikke, hvad han
vil giøre med alt sit Korn. MO. jf.: *Emil
og Peter! hvor skal I hen? | Hvad giør I

med Bogen paa Gaden? Winth.!V.45.
||

(nu 1. br.) i udtr. som gøre et parti, spille

et parti. *saa lad os gjøre
|
Et Parti Skak.

Heib.Poet.!V.387. Modspilleren, med hvem
hun gjør Partiet, var et reent Forstands-
menneske. Kierk.V!.223. gøre en skala,
spille en skala, han skal lære Noderne .

.

og gjøre sine Skalaer, saasnart han kan
røre en Finger. CBernh.V!!!.108. gøre
et maaltid, nyde et maaltid, se Maaltid.

if: (han var ikke) vant til at gjøre noget
solid Aftensmaaltid. Gylb.!!!.l?9. H talem.

det ene skal gøres og det andet ikke
forsømmes, se forsømme 2.2. gør mod an-
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dre, hvad du vil, at andre skal gøre mod
dig (efter Mam.7.12). PalM.lLJIAlS. jf.
Mau.196. hvad gør tysken ikke for penge,
se u. tysk. 9.2) i forsk, faste forb. m. uhest.

pron. olgn. som obj. || ikke gøre andet,
(især i forb. m. end og flg. inf.; jf. anden
6.2) dels: indskrænke sig til at foretage sig

dette ene, dels: uafladeligt foretage sig denne
samme ting. Moth.G343. Hun giør . . intet

andet, end at bande, de peene . . unge
Tøser. Ew. (1914). IL 308. Han gjør ikke
Andet end skrive og skrive og skrive.

Eeib.Poet.V1.141. (jeg har) ikke gjort An-
det, end at beundre . . Egnens Skjønhed.
PalM.VIII.246. ogs. (i mere skødesløst spr.)

m. attraktion af inf. til foreliggende tid af
gøre: Da vi sadde og drukke Thee, giorde
hun ikke andet end sukkede. Holb.Masc.
II.3. Historien . . naar den ikke bliver

behandlet af en Mand med poetisk Aand,
giør intet Andet, end fortæller Eventyr.
Oehl.XXVII.119. Først gjorde du ikke
Andet . . end spurgte om den unge Fyr.
Hrz.XIV.316. \\ der er ikke andet at
gøre, se anden 6.3. || der er ikke no-
get (ell. CP intetj at gøre. 1. der kan ikke

foretages noget; der er ikke noget at bestille.

i Deres Artikler er intet at gøre. Ludv.
2. der er ingen mulighed for virksom ind-

griben; der er ikke noget at stille op. lægen
foretog flere oplivningsforsøg, men der
var ikke noget at gøre

j j|
gøre mere,

(især i forb. m. endj ikke indskrænke sig til

at gøre dette ene. *„Den gode Gud . . frelse

os
I
Fra Pavedømmetl herom beder jeg

|

Af Hjertet."— „Godt I men jeg gjør meer
end heåer.*" Blich.(1920).VL170. *Kongen
kjender eders Savn, | og han gjør meer
end snsikke.IIostr.VV.67. digter han? —
Ja, han gør mere end det, han maler
ogsaa

i II
gøre hvad man kan, udrette

saa meget, som man er i stand til; foretage
sig det mest mulige. Lægerne gør hvad de
kan — selvom det ikke forslaar ret meget.
Buchh.UH.28. (m. hentydning til bet. 1.7;

spøg.:) *Samvittigheden tør ej mukke,
|

naar man, som Barnet i sin Vugge
|
gjør,

}ivsiåmsinksin.Grundtv.PS.IV.187.
|j
gøre

(alt), hvad man vil ell. (i bet. 2) lyster
olgn. 1. udføre (alt), hvad man har beslut-

tet. Gud er almægtig, det er: han kan
gjøre Alt, hvad han vil. Katek.§12. 2. ikke

lade sine handlinger bestemmes af (hensyn
til) andre. I maa giøre med mig, hvad jer

lyster; naar I kun icke vil slaae mig ihiel.

Holb.Jep.II.2. *hvis du var Jarl,
|
Og

kunde giøre, hvad du fandt for godt. Oehl.

HJ.55. *Ikkun den er fri at nævne, |
Som

kan giøre hvad han vil. Grundtv.Krøn.41.
*(jeg vil) ha' Lov at gjøre alt, hvad jeg vil,

|

og ha' Lov at grise mig rigtig tillRich.

11.164. Folke- Visebog.(1873).50. i udtr. for
overlegen, haanlig foragt, ligegyldighed olgn.

:

Nu kan han gjøre for mig hvad han vil,

jeg bryder mig ikke mere om ham.Ifei&.
Poet.VII.116.

II
gøre en meget, nok af

det, (nu 1. br.) give en meget ell. nok at be-

stille; volde en mange bryderier; gøre det

broget for en. *Den ene (o: hest), sort,

uædel, tøileløs,
|
Har giort ham selv og

Mange meget af det. Oehl.X.224. hun er
færdig at gjøre mig meer af det, end en
YilåbsLS. hig.VS.II.195. da der baade var
Røvere . . og Bjørne, som kunde gjøre
en enkelt Mand nok af det. CBemh.IV.371.

10 Levetzow.Fortællinger.(1861).66. (han) gjor-
de den stakkels unge Digter nok af det.

HSchwanenfl.A.62. || faa ell. have meget
(lidt, nok) at gøre olgn., faa ell. have me-
get (lidt, nok 08V.) at bestille, (jorden) skaf-
fer Landmanden nok at giøre. Cit.1735.
(JySaml.4R.III.261) (jf. fly sp.l253^'). Om
Eftermiddagen begyndte jeg paa at giøre
mig et Bord . . (næste) Dag og Dagen
derefter havde jeg nok at giøre med mit

20 Bord; thi endnu var jeg kun en Fusker.
Robinson.1.113. vi har i Øjeblikket . . me-
get at gøre. Ludv. han havde nok at gøre
med at passe sine egne sager

j || have
(noget) at gøre med, befatte sig med;
staa i forbindelse med; m. h. t. ting osv. ogs.:

angaa; vedrøre. Hvad har ieg med dig at

gøre. Moth.G352. Han har Opsyn med
Godset; men har intet at giøre med Sko-
vene, ilfO. Han kom snart til den Erkjen-

30 delse, at han og Æsthetiken ikke havde
mere med hinanden at gjøre. Schand.TF.
11.388. dette forhold har ikke noget at

gøre med det nysnævnte •
|| have (noget)

at gøre (paa et sted), (især i nægtende ell.

spørgende sætn.) have berettigelse, adkomst
til at være et sted. Han har intet der at

giøre (nu alm.: ikke noget at gøre åer).

MO. Hvad havde han der at giøre? (or,i

en, der kommer til skade ved at blande sig

40 i uvedkommende ting), smst. Har vi egent-
lig Noget at gjøre i disse Kredse . .? Er
det ikke et Forræderi imod — imod Ideen.
Schand.TF.IL130. ogs.: „det er Baron Gold-
kalb fra Frankfurt." . . „Hvad skulde han
gjøre her?" (nu alm.: hvad skulde han her^.
Heib.Poet.V.212. \\ have godt ell. ondt
at gøre, (nu kun dial.) være heldigt ell.

uheldigt stillet; kunne sagtens ell. være i

knibe, du har got at gøre; du har katten
50 at køre, og rumpen at holde i. siges om

den, der har efter ønske. Moth.G34S (jf.

ovf.sp.516^''). ChrBorup.PM.66. Oehl.HJ.
90. Ja . . sagde Eisten, jeg har da ondt
at giøre, ihvordan jeg vender mig (o:

faar i alle tilfælde ubehageligheder). Grundtv.
Snorre. IIL 208. Du seer, jeg kan faae
Ondt nok med ham at gjøre. Det synes
næsten, som om han ikke ganske har for-

staaet det Foregsia.ende.Kierk.II.268. Feilb.
60

II
gøre sit, udrette, hvad der sfaar i ens

magt ell. hvad der paaligger en at udføre.
Jeg skal nok gøre mit. Moth.G339. Vore
Fædre have giort deres, og vi bør giøre
vores. Oeconr.FJJ.55. MO. jf.: En hver
af Folkene har sit at giøre. MO. gøre sit

til noget, se ndf.sp.519^*. gøre sit bedste.
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se bedst 5.1. gøre sin flid, se Flid. ordspr.:

gør du dit, saa gør Vorherre sit
j
(jf.Mau.

2950.2957). \\
gøre (noget) for en, fore-

tage sig noget til bedste for en. Hør, kan
jeg nu ikke gøre noget for Dem. Jeg er til

Deres Tjeneste. i^ode.i)^.^15. han gjorde
meget for sine gamle elever

j
(1. br.) m.

h. t. ting: (han) overdrog (gaarden) til N.
N., som gjorde meget for den. Trap.*V.
138. (ikke) kunne gøre 'for (det), se u.

bet. 13.8.
li
gøre (noget) til noget, (jf. u.

bet. b.2) have virksom indflydelse paa noget.

Du maa giøre dertil, hvad du kan. VSO.

nu især i udtr. gøre sit ell. (nu 1. br.) alt

sit til noget, bidrage efter evne til, at no-

get finder sted. Moth. G356. han giør alt sit,

til at holde Helvedes evige Luer vedlige.
Balle.Bib.I.rii. Geistligheden giorde sit

til at styrke Kongen deri. Molb.DH.II.151.
ogs. (jf. bet. 6.2j m. upers. subj.: At P. G. i

den Anledning overtog Ledelsen og brugte
Mund, gjorde sit til, at saa mange beholdt
Hænderne i Lommerne. Font.DR.^II.379.

f i spørgende og nægtende sætn. : gøre for (se

bet. 13.3^. kiære Madamel om hånd prae-
tiserer sig herind, hvad kand jeg giøre
dertil? Holb.Tyb.III.l. sa.Ygs.Y.5. VSO.
\\ gøre (noget) ved nogen ell. noget. 1.

foretage sig noget med. Subjectum . . lider

og gjøres noget véd af anare. Høysg.AG.
62. især m. person-obj., ogs. spec: tilføje

overlast olgn. sa.S.305. Hvad giør Pigen
ved Barnet? det græder saa. VSO. gøre
det slemme ved en, (især dial.) slaa ihjel;

ogs.: voldtage ell. kastrere; se u. slem. f i

udtr. som: jeg ved (ikke), hvad der er
ved ham at gøre, jeg ved (ikke), hvordan
han er. Jeg veed ikke hvad der er ved
ham at giøre, men saa slem er han vel
ikke, som han udraabes ioT.Skuesp.lII2.
68. Hun sagde endda, at man i den korte
Jakke kunde see, hvad der var ved en
Karl at giøre, man kunde saa smukt see
hans LasiT. smst.VII.211. Biehl. BQ. III.

40. 2. m. h. t. ting, dels: arbejde paa; give

sig af med paa virksom maade; foretage

forbedringer ell. reparationer paa. Ved et

gammelt Huus er der altid noget at giøre.

VSO. nu har (De) havt (bogen til indbin-
ding) i en heel Maaned, uden at gjøre
Noget ved åen. Heib.Poet.VI.16?. (hun)
fik lidt Aftensmad sat frem; men han
fjorde ikke stort derved. Joh8PalM.TV.?8.
er skal gøres noget ved min ene støvle

(o : den skal repareres)
\ jf. gøre ved. u. bet.

18.14. dels (i nægtende ell. spørgende sætn.):

foretage sig noget til fremme ell. til hinder

for (ell. til ændring af). Herved er intet

at giøre, siges deels som en Afviisning af

Ting, som ikke kan gaae igiennem eller

lade sig giøre; deels og om andre Ting,
hvor afle Hielpemidler ikke kan udrette
noget. VSO. Hvad er vel derved at giøre ?

smst. en Højesteretsdom lod der sig intet

fjøre ved. EHolm.DH.1720—1814.1.351.
er var . . ikke Videre ved Sagen at gjøre.

Budde.F.155. (ikke) kunne gøre 'ved
(det), se u. bet. 13.14. 9.3) i udtr. være ('Z. br.

blivej om (ell., nu kun dial., paa. Moth.
G355. Biehl.DQ.III.39. Feilb.IV.180) at
gøre {efter ty. es ist ihm um seine ehre
zu tun, es ist ihm dårum zu tun, dass . .

.

olgn.; nu især m. om stillet umiddelbart
foran at gøre og oftest m. hensobj. og flg.

inf. ell. 2it-sætn.) dreje sig om; komme
10 an paa; gælde, det er os ikke om Sølv

eller Guld at gjøre hos Saul . . og det er
os ikke om at gjøre at ihjelslaae Nogen.
2Sam.21.4. I tage Tonen lit for Høyt, det
er icke den Stiil, der er os nu om at
giøre. KomGrønneg.1.246. *en Ting, som er
mig meget om &t giørel Ew.(1914).II.288.
Det er mig ikke om mig selv, men om
Sandheden at g]øre.Eeib.Pros.I.439. aaben-
bart er det dem (o: arvelovens tilhængere)

20 ikke at gjøre om denne Arvelov . . men
overhovedet om en Arvelov. E.NClaus.Arv.
19. det er om et forsøg at gøre, se For-
søg, m. flg. inf. ell. Sit-scdn.: det gælder om;
det er magtpaaliggende. Feberen . . forlod
ham gandske, thi det var os kun at giøre
om dend at fordrive. Holb.Bars.IlI.6. det
(var) allene Frankerige om at giøre, im-
mer at søge Udflugter. Slange.ChrIV.945.
*den, som altid reyse skal,

|
Ham er det

30 om at giøre,
| At Veyen ey er alt for

gal,
I

Naar hånd skal til at kiøre. Graah.
PT.I.110. Efter V. Pedersens Død var det
om at gjøre, at finde en lignende Dyg-
tighed til at illustrere de senere . . Even-
tyr.ECAnd.VIII.327. det er kuns om at

gøre at have TsLa.lmod.JPJac.1.15. som
var det Livet om at gøre at blive første
Mand i denne Rundfart paa Stedet. Poni.
EV.18. det blev ham med ét om at gøre

40 at komme op til Toppen (af højen). JV
Jens.HF.8. (nu næppe br.:) det er mig
derom at gøre. Moth.G354. Kong Wolde-
mar var det herom at giøre, at faae sine
Svogre . . forsonede med Kæyseren. Gram.
(KSelskSkr.IV.58). 9.4) m. pron. det som
obj.i udtr. ikke gøre det længe olgn.,

(dagi.) ikke have layig tid at leve i; være
døden nær. Min Farbroder giør det icke
længe; thi jeg troer neppe, at hånd lever

50 denne Nat over. B.olb.Tyb.V.12. (jeg tror

ikke, at han) giør . . det de trende før-

ste Maaneder til Ende. KomGrønneg.I.106.
(Steen Sture var) gammel og svag og gjor-
de det sikkert ikke længe. AllenJ.184. Nu
ser De da rigtignok endnu vovere ud end
sidst. Herre Gud, Madam, nu kan De da
ikke gjøre det længere end til lidt over
Mikkelsdag. Schand.TF.I.61. Nathans.Mor
harRet.(1904).93. 9.5) m. pron. det som obj.,

60 visende hen til en bestemt foreliggende ell.

omtalt handling olgn., især som erstatning

for et foregaaende verbum (dog ikke have,
være ell. modalverbeme burde, kunne, maat-
te, skulle, turde, ville; se Mikkels. Ordf.

749f.). gid jeg turde dricke for en Skil-

ling endnu. Jeg troer jeg giør det.Holb.
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JepJ.5. jeg (vil) see, om jeg har Raad at

give saa meget for den (o: en hest); men
at jeg for den, eller for nogen Priis i

Verden bryder min Eed, eller forsømmer
min Pligt, det giør jeg ikke. i2a^6.ProsjP.

IV.17o. Det skulde De ikke gjøre, Herr
Reiersen. Hrz.VII.230. „De skal faae Lov,
naar De bare vil være artig." — „Jeg for-

sikrer Dem, jeg skal aldrig gjøre det me-
re.** ifos<r.Gr.i69. Jeg vilde raabe og fik

det ikke g\ovt.Bang.SF.22. „Ja, saa gaar
jeg," sagde Beate. „Gør Du det, min Pi-
gel" KLars.SA.144. jf.: hvad jeg stial, det
giorde jeg saamen ikke for . . at pryde mig
med de laante Fieåre. Rahb.Tilsk.l803.698.
ogs. ved verber, der ikke betegner aktiv hand-
ling: Fleischer.YIlL803. *„Det gaaer jo

godt."
I

. . „Det gjør det rigtignok." ÆTr^:.

Å^V1.104. Han sagde, at han fik ret, og
det gjorde han også. Mikkels.Ordf.749. Da
jeg spurgte hende, om hun ikke også hed
Kirsten, svarede hun, at det gjorde hun
ikke. sMst. Tidligere arbejdedes der til

klokken otte, men det gør . . der ikke
mere. smst. || (jf. bet. 12.ij m. det henvisende
til en (umiddelbart) foregaaende inf. (især
m. forstærkende bet). *Trygle — det gjør
vi eil Winth.SS.20. Jeg elsker ikke B. .

.

men agte ham høit, det gjør jeg. Gylb.
(1849)All. 217. *blæse for Jer, nei det
gjør

I

I Evighed jeg \\ske\ Holst.LHbl.135.
Egentlig attraae det gjør Du ikke. Kierk.
11.182. Thi længes, det gjorde han. Bran-
des.1.338. JVJens.Di.H35. \\ m. udeladelse af
det, som blot forstærkelse. ChBaden.(Bahb.
LB.II.359). *0g græde giorde Store, og
græde giorde Smaae,

| Og græde giorde
Barnet, som udi Vuggen laae. Oehl.L.I.
299. *Sove Natten bort, giør Fæ.Aarestr.
SS. III. 10. *0g præke gjør I, saa godt
som en Fræst. £>rachm.UI).55. elske hen-
de, gør du jo ikke. Bang.S.136. ogs. upers.:
gro noget gjorde der ikke derude. AndNx.
DM.III.S. m. overgang til bet. 12: (hun)
hørte Fru M. tale bag sig . . Sé gjorde
hun kun Tjeneren, der, bøjende sig, meld-
te hendes Vogn. Bang.Mi.l38. i| (især dagl.,

i mere skødesløst spr.) m. attraktion af inf.
til den flg. tid af gøre. *Haardhed jeg (o:

det danske sprog i Sønderjylland) led, og
vaanded mig jeg gjorde,

|
Naar man mig

stødte og traadte mig med Sko. KKar-
stens.S.213. Ja aad og drak gjorde han
mens han levede. FritzJurg.nr.87. Schand.
TF.I.142. snyder gør de forresten d\\Q-

S2LmmQTL.AndNx.DM.V.150. 9 6) m.obj.af
sa. stamme ell. af lignende bet. Stephanus
. . giorde Undergierninger (Chr.VI: un-
derfige gierninger; 1907:\JnåeTe) og store
Tegn iblandt Folket, ^i? G. 6.8. *A1 den
Gjerning, Drift og Daad,

|
Som min Haand

idag skal gjøre. Kingo. 375. Der gjorde
han en Almissegierning. VSO. gøre mands
gerning, gøre en god gerning, gjort ger-
ning oft.y se u. Gerning (1 og 2). gøre un-
derværker, se Underværk, (nu næppe br.:)

Denne Handling, som han havde gjort .

.

fortier hsrn. Hoireb.II.221. (jf. bet. 9.9:;

giøre en Misgierning.vA^/i.fi7o.9;. 9.7) m.
andet obj., der betegner en handling, ofte

blot som omskrivning af det til vedkommende
subst. svarende verbum og i mange tilfælde

m. overgang til bet. 4, efter som obj. beteg-

ner selve handlingen ell. mere dens resultat

(jf. fx. gøre tjeneste og gøre en en tjene-

10 ste^.
II

i alm. *At vi vor Gud med Glæd'
og Roe

I

Taksigelse kan gjøre. Kingo.286.
efter derom giort Forespørgsel. Gram.Bre-
ve.l84. af een Deel kand ikke giøres sik-

ker Slutning til det ganåske. Spectator.20.

man tog aldeles intet Hensyn . . til mine
gjorte Opoifrelser. PAHeib.Sk.I.105. saa
lær . . heraf heller at spørge Dig for, end
at gjøre falske Formodmnger. smst.93. er
(paastanden) sand, da burde den giøres.

20 Grundtv.TJdv.III.613. nogle af Selskabet
foreslog til en Afvexling at gjøre Jule-
lege. Blich.(1920).XIIL135. (de) gjorde nu
Husundersøgelse igjen midt om Natten.
HCAnd.Breve.1.293. *Spær hærdes før

Fangsten,
|
Aander paakaldes,

|
og Offer

gøres til \\åQn.JVJens.Di.^l28. nu især i

faste forb. — hvorom i alm. henvises til vedk.

subst. — som fx. : gøre adskillelse, angreb,
anmærkning(er), anskrig, anstalt(er), an-

30 strengelse(r), arrest, barsel, bebrejdelse(r),

begyndelse(n), bemærkning, beregnin-
g(er), besked, bestik, besøg, bod, brug
(af), (et) bud, (et godt) bytte, erfaring(er),

erobring(er), forbehold, forberedelse(r),

forbud (mod), forbøn, fordring (paa), fore-

stilling(er), forretning (med), forskel, for-

søg, fyldest, iagttagelser, indberetning,
indbrud, indgreb, indkøb, indrømmelse(r),
indsigelse, indsnit, indvending(er), jagt

40 (paa), legemsøvelse(r), modstand, opda-
gelse(r), opvartning, overslag, prøve, reg-
ning, testamente, tilnærmelse(r), tjeneste,

uddrag, udkast, udtog, udvalg, undskyld-
ning, vagt, visit osv. nu 1. br. ell. næppe
br. i forb. som : gøre afkald, afslag, anord-
ning, ansøgning, anvisning, beslag (paa),

besøgelse, foranstaltning, forekastelse(r),

forhindring (i), forklaring, fremlaan, hin-

der, ligning, modværge, omkostning, vi-

so sitats, se Afkald osv. \\ m. h. t. bevægelse.

vil icke Herren giøre en Menuet -tour.

Holb.Tyb.II.2. hvis mine Hænder ey hav-
de været bundne, og jeg kunde have
giort Gestus. sa.Abrac.lII.9. *Rask Bukken
gjorde et vældigt Spring | Og kjørte den
lille Tosse (o: et lam) i Ring. 'Winth.II.153,

gøre anfald, anløb, bugt(er), (et dybt)
buk, knæfald, landgang, se Anfald osv.

overf.: gøre fremskridt, opstand, skridt
60 (til), tilløb (til), udfald osv., se Fremskridt

osv.
II
m. h. t rejse, fart olgn. skibet har

giort (nu hellere: haftj en lykkelig reise.

Moth.G338. Disse Kilde-Reyser giordtes
af Devotion i gamle Dage. Holb.KR.III.7.
(de) giorde . . en Skibsfart ssLvamen. Mali.

SgH.399. Regimenterne, maae tildeels gjø-
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re Omveie for at kunne marchere samlet.

MR.1792.512. *Jeg kom for engang
|
at

giøre Valfart til min Moders Grav.Sec/ce.

KM.8t. paa alle de Rejser, jeg har gort,

har jeg altid været Mand for at klare
Fragten. ME.II.65. gøre en tur (køre-,

skov-, spadseretur), se Tur (osv.). gøre en
afstikker, et felttog, et slag, en udflugt,
se Afstikker osv. m. overgang til het. 4.7 i

udtr. gøre karriere, se Karriere.
|| f præs.

part. brugt som adj. m. pass. bet. Entrepri-
sen af saadant Forlag er stor . . med min-
dre mand forhen kand være forvisset om
at blive nogenledes Skadesløs for saadant
sit giørende Indskud. IIolb.Ep.(BruunsUdg.
V.334). Derimod kan dem . . efter derom
giørende allerunderdanigste Ansøgning,
vel forundes frie Procurator. Stampe.ll.21.
deres fornemmeste Hensigt ved de af dem,
i slige Tilfælde, giørende Indsigelser og
Indvendinger, smst.453. jf. u. bet. 4.4 (sp.

505^^). 9.8) (jf. bet. lo; som modsætn. til

tale, tanke, forsæt osv. Andre som ..

læse og tale mindre, men giøre mere.
JSneed.(MO.). jf. bet. 9.5: Det streed vi-

dere imod Guas Sanddruehed, at true og
ikke holde det, at sige noget, og ikke
giøre det. Ew.(1914).1.33. Vi skulle, men
gøre vi det ogsaa? trænger Jesu hellige
Navn fra den bedende Faders og Moders
Læbe ind i Barnets Øre og Siæl? Grundtv.
Udv.II.lS. ordspr. (jf. bet. 9.9): Det Gode
siger man, og gjør ej; det Onde gjør man,
og siger ei.Mau.2948. Lieb.DQ.II.257.

\\

især i perf. part. der er en lang Strækning
imellem sagt og giort. Biehl. DQ. IV. 20.
fra sagt til giort er Strækket stort. sms<.

292. jf.: Mellem sige o^ gjøre . . er en
lang \e\.Mau.8580. nu især i udtr. som
sagt, saa gjort (o: det omtalte udføres
uden tøven). Suhm.II.186. *„Hvad om vi
Byen tage selv?" . . | Som sagt, saa gjort!

Med væbnet Haand | De gjennem Slottet

trænge. Holst.IV.40. jf.: *Skabe Liv, det
kan alene Aanden,

|
Men for Aanden er

det gjort som sagt (o: gjort i et øjeblik).

Grundtv.PS.VI.364. „skyd de Hunde ned!"
Saa hurtig gjort som ssigt.Blich.(1920).
VIII.147. *Som tænkt saa giort I han listed

sig
I
Til Sengestolpen lumskelig. -Ba^^es.

1.174. 9.9) (jf. u. bet. ll.i; m. obj., der be-

tegner en handling som god, rigtig, fortjenst-

fuld osv. ell. det modsatte. Ej I corrasi An-
tonius, jeg veed, du har jo intet ondt giort.

Holb.Kandst.I.l (jf. Arlaud.145 samt frisk

Hp.54^^). *Kun Himlen veed, hvad. godt
han giorde.W68s.570. *0g spør saa Sanct
Peder: „Hvad Godt har du giort?" | Sva-
rer jeg Schweizeren: „Ikke stortl | Men
hvad har de andre Bengler da giort?"
Oehl.SH.19. Vores Vært har selv været
med i forrige Krig og véd ikke, hvad
godt han vil gøre (o: hvor god han vil

være ved soldaterne). Cif.l864.(RibeAmt.l913.
616). hvor meget godt kan De ikke gjøre
med Deres store Rigdomme. Schand.fF.91.

en Kone . . af den Slags, som fik Skyld
for at kunne gøre baade ondt og godt (o

:

hekse). Halleby.203. har jeg gjort noget
galt (forkert)? ! m. subst.-obj. (nu 1. br.uden
for faste forb.): hun gjorde (nu: begik^
en Daarlighed i Israel, ved at bedrive
Hoer i hendes Faders Huus. 5Mos.22.21.
de have giort falskhed (1871: lagt sig
efter Løgn).Hos.7.1(Chr.VI). den, som

10 giorde (1907: øvedej Barmhiertighed imod
ham. Luc.10.37. den som Begraver Hastig,
har mangen Gang selv giort Drabet. MoZ.
E.(1723).B1^. At giøre Voldtægt . . Mord.
YSO. Du giør Synd dermed, smst. især i

faste forb.— hvorom henvises til vedk. subst.—
som: gøre en buk, dumheder, gavn, nytte,

ret, uret, ulykke ofl. ||
(i spørgende ell. næg-

tende sætn. m. hvad, noget olgn. som obj.)

foretage sig noget slet ell. urigtigt
20 (noget for en anden skadeligt ell. ubehage-

ligt); ogs.: volde fortræd. Hvad er der
da? Hvad har jeg giort? Kom Grønneg.I.
255. „men hvad havde da Pigen gjort?"
— „Ingen Verdens Ting!" FritzJiirg.nr.32.
Bønnelycke.Sp.35. du skal ikke være bange
for hunden, den gør ikke noget (o: den
bider ikke) \ m. tilføjet hensobj.: hvad haver
jeg gjort dig, at du har slaget mig nu tre

GsLUge? 4Mos.22.28. Men Pigen skal du
30 ikke gjøre noget, for Pigen er det ingen

Dødssynd. 5Mos.22.26. hvor I gier Ørfigen
ud, naar ingen giør jer noget. Kom Grønneg.
1.171. sæt ham (d: hunden) bare paa mit
Forklæde, saa gjør han Dig ikke Noget.
IICAnd.V.2. „Gaar De ikke ind paa For-
slaget, saa —". — „Hvad vilde De saa
gjøre mig.** Schand.IF.131. ikke kunne gøre
en stort, (dial.) ikke være en synderlig over-

legen. Nu kan Jens ikke gjøre mig stort i

40 La.tmen. Blich.(1920).VIl.l. 9.10) lægge
for dagen; vise i handling, gøre amour,
se Amour. gøre elskov til en, se Elskov
sp. 31P^. nu kun i udtr. gøre kur, se Kur.
9.11) (nu næsten kun, m. overgang til bet. 9.6,

i enkelte særlige forb.) m. substantivisk obj.,

der betegner beslutning, vilje, paalæg,
forskrift, pligt, nødvendighed olgn.

dette Ord, som Herren haver befalet, skulle

I gjøre. 3Mos.9.6. Haver ikke Moses givet
50 eder loven, og ingen af eder giør (1819:

holder; loven? Joh.7.19(Chr.VI). Giorde
jeg ikke min Role vel. Holb.llJ.V.4. jf.
(m. tilknytning til Jac.1.23, se u. Gører2;;
det store er ikke Ordets Hørelse, men
dets Giørelse. JakKnu.GP.60. i særlige forb.— hvorom henvises til vedk. subst. — som:
gøre sit behov, sin pligt, sin skyldighed,
guds vilje, sine sager (godt, daarligt) olgn.

n (nu næppe br. i rigsspr.) m.obj., der betegner

60 et tidsrum, hvori et (paalagt) arbejde udføres.

Han fisker, og hun gjør Ugedage her i

Haven. Blich.(1920).VlI.38. jeg er zunftig,

veed de hvad det vil sige? jeg gjør fjor-

ten Dage med min Mester, og Djævlen —
bandede han — om han kan sige mig op
paa en ringere Tid; seer De det. Chievitz.
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FG.58. II
(nu kun hibl.) m. h. t embede olgn.

:

varetage; besørge; forrette, han giorde
(1819: forrettede) præste-embede (1907:
gjorde Præstetjeneste^ for Gud i sin skif-

tes oiden.Luc.l.8(Chr.Vl). Rescripttil Can-
celliet saavelsom til de øvrige Collegier,

at de skulle giøre deres Embeder. Luxd.
Dagb.lA12. 9.12) behandle noget paa en
vis maade ved virksomhed af forsk. art.

jj

T omsætte. Der blev gjort for lidt over ip

200,000 Kr. i Industrien (paa børsen). Pol.

*^/iol921.8.sp.4. mødes Køberes og Sæl-
geres Pris under Noteringen, sker der
Omsætning, og Prisen anføres under Ru-
brikken „g\ort til**. Hage.''791. jf.f: Gior-
te Vexelbreve, ere saa'danne, som allerede
ere udstillede af en anden, og som ved
Forhandlingen ikkun blive endosserede.
HandelsO.(180?).72.

||
(billard.:) gøre en

bal, en gris, se II. Bal, Gris 3.9. (nu næp- 20

pe br.) m. h. t. person, der spiller en bal:

Enhver af de Spillende kan giøres 3 Gan-
ge . . førend han gaaer ud eller er død.
Spillebog. (1786). 188.

jj
(sport.:) gøre et

maal, se Maal.
|| f m. h. t. talstørrelser, giør

(o: adderer) vi . . 24 og 30, det giør (jf.
bet. b.s) 54. JRPaulli.JM.12. 9.13) (efter eng.

do; nydann.; især spøg. ell.jarg.) berejse,
befare (et land osv.); aflægge besøg i;

bese. Vi gjorde Frascati igaar i et hen- 30

rivende Vejr. JPJac.Br.84. guldbrillede
Nordtyskere inddrage vort lille beskedne
„Bjærgland" (o: himmelbjergegnen) i den
Del af „Norden", som skal „gøres" i Som-
merfarten. DanmGaZscA.J. 5^4. man kan
paa Grund af (Dyrehavens) Mangel paa
Underskov . . længes fra den, naar man
har gjort den uafbrudt en Ugestid. Fleu-
ron.SK.ll. *En regnvåd Nat, |

når vi gør
Amerika

|
ad de syngende Spor. FrNy- 40

gaard.P.64. Medens Frøken Bella skynder
sig til en Sporvogn . . gør Frøken Mus-
se Strøget en Gang iil. HRaage.Venustoget
iNorden.(1918).16. han (vil) nu rejse til

Amerika og gøre Staterne med sit ¥ove-
årsig.Pol.ysl932.4.sp.5.

|| ogs. (især fagl, fx.

^) m.h.t. vejlængde som udtr. for bevæ-
gelses hastighed. Krydseren gør let 20 Knob.
Scheller.MarO. Vi gjorde maaske en Fjer-
dingvej i Timen i vort Trav. JVJens.M. 5o

1.76.

10) (jf. bet. 9.8j m. henblik paa handlin-
gens fuldendelse. lO.t) i alm. (ofte m. over-

gang til bet. 4:): udrette. De Mennesker,
som giøre mindst i Verden, arbeide ofte

2\\evmeesi.JSneedJII.S0. Det som du er
over en heel Dag, kunde en anden giøre
i een Hime.VSO.jf. u. bet. 5.2: *„Har denne
Vei (o: gennem Palæstina) du vandret,

|

(da) Intet meer vil hindre,
|
At jeg ('a; 60

St. Peder) til Himmerigets Fryd dig hen-
ter." — „AkI kan jeg ikke gjøre det med
Mindre (o: slippe lidt nemmere fra det)?**

Heib.Poet.X.192. 10.2) i perf part. (jf. halv-
gjort^. *See dermed er det giort, og Stri-

den har en Ende. Helt.Poet.29. I Alminde-

lighed skal denne Reengjørelse være gjort
saavel Aften som Morgen før Ober-Skibs
Chirurgus gjør sit Besøg hos de Syge.
Cit.l789.(SøkrigsA.'^Cccc3r).*'i^u er det giort,

nu hielper ingen Klage. Oehl.BJ.150. der
var stort Selskab, for det maa man have
imellem, saa er det g\ovt.BLCAnd.V.118.
*Du troer, naar man ønsker sig blot no-
get Stort,

I
Saa har man det strax, og

dermed er det gjort. TR.nr.215.4. Det er
snart g\oxi. Levin, f „Hvor meget vil du
have til Løn om Aaret?" — „Ikke en Skil-

ling." . . „Top! Det er giort (0: det er en
aftale).^ Luxd.FS.59. jf. næste bet.-gruppe:
dersom (sygdommen) icke forekommes i

tilde, saa kand det være giort (o: saa er det

ude med Jer) inden I veed et Ord deraf.
JRPaulli.JM.64.

|| f det er gjort med,
det er ude med; det er forbi med (jf. u. be-
stille 5.4j. *Jeg og mit gandske Folk vi ere
alle solde (0: solgte)

|
At gives . . Døden udi

Vold
I
Hvis du ej rekker Haand, da er

det med os giort. Kyhn.PE.50. Skuesp.IIIl.
105. min Gudl hvor det kan være hastig
giort med et Menneskel Oehl.Sovedrikken.

(1808).97. II
det er ikke gjort med, det

er ikke nok med; det er ikke tilstrækkeligt;

det forslaar ikke. det er ikke giort der-
med, at vi vide, (gud) er til. Eilsch.Phil
Brev.118. Det er . . ikke giort med at

klage og da.dle.Rahb.Sandsig.403. Heib.
Poet. VII.98. her i Pigekamret var det ikke
gjort med, at man laa to i hver Seng.
Aakj.VB.247. Fruen véd jo nok, det er
ikke gjort med Pengene alene. CEw.F.34.
ogs.: Alt er her ikke giort med det ene
Ord Danskhed. Molb.KC.57. ordspr.: var det
gjort med skægget, saa vandt gedebuk-
ken, se Gedebuk.

11) intr. 11.1) handle; være virksom;
optræde; bære sig ad.

\\
(nu 1. br. i tale-

spr.) i al alm. jeg giorde efter (1871: ud-
førtej dine bud. Ps.ll9.166(Chr.VI). I har
begge toe giort saaledes, at I herligen
skal belønnes. Holb.LSk. IV. 10. Marsken
var saa Scrupuleux udi denne Sag, at han
siden lod forspørge sig hos Rigets Raad,
om han derudi havde giort imod sin Pligt.

sa.DH.II.313. dem, der mene det bedre,
end de giøre. Langebek.Breve.350. (man)
maa dog langt heller i Skolen have lidt

Skam af at giøre, end i hele sit Liv stor

Skade af at undlade. Grundtv.Udv.VI.lO.
naar Præsten klager over, at Ingen gjør
efter hans Formaning. Jfierk 771.406. gøre
og lade (jf. u. bet. 9.ij, se lade. jf. f: Synd
er enten giørende (peccatum commissio-
nis), naar man virkelig foretager noget
mod Loven; eller ladende (peccatum omis-
sionis), naar man efterlader at giøre no-
get, som Loven befaiier. Nørreg.Naturr.59.

II i forb. m. hvordan, saadan ell. CP

(lige)saa. hvo som haver to Kjortle, dele
med den, som ingen haver; og hvo som
haver Mad, giøre WgessLa.. Luc.3.11. *Hver
Dannemand sig mod Fienden værger;

|
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Saa giorde Skialm, hendes Husbond kiære.
Oehl.L.II.114. hvordan skal jeg gjøre for

at hitte hjem igjen. Heih.Poet.VlI.179. Hun
tog (hans haand) ligesom adspredt, og saa
gjorde hun ogsaa med Povl Todes Haand.
tichand.VV.61. saadan gør jeg altid

j
gak

hen og gør ligesaa, se gaa sp.528^'K || i

forb. m. som. Ingen Raisonnemens. Giør,
som jeg siger. Holb.Vgs.(1731). 1.8. *Min
Viin jeg nyder,

|
Og leer ad den, som

blir snydt og snyder—
|
Giør I som jeg.

Zetlitz.Poes.283. Jeg giorde da, som saa
mange andre store og navnkundige Mænd,
og vandrede uå.Rahb.Tilsk.1799.762. De
kan gjøre, som De vil. S&B. gør du bare,
som du selv synes

i
ordspr.: som Herren

giør (nu: er^, saa følger hans Svenne.
Klevenf.RJ.117 (jf. u. Rerre). Naar Mand
giør som han vil, da giør han som han
er til. Lieb.DQ.IL257. jf. Mau.2969. \\ faa
ell. have at gøre med (jf. have noget
at gøre med u. bet. 9.2), faa ell. have at be-

stille (5.2) med; komme ell. være i forbindelse

med. *hvo der haver med sin Overmand
at gjøre,

|
Bør gaa betænksom frem, og

ingen Vimpel føre. LThura.HansRostgaard.
(1726).69. det er ikke behageligt at have
at gjøre med Sagførere. Goldschm.NSM.1.
283. han har jo med Deres Sager at gjøre.

Schand.TF.II.106. vi har hidtil ikke haft
at gøre med dette Firma,. Ludv. ogs. (bibl.):

have nok at bestille med; være fuldt optaget

af. Lader Trældommen blive svar over
Mændene, saa at de have at gjøre der-
med, og ikke agte paa løgnagtige Ord.
2M08.5.9. (nu 1. br.) som trusel: han skal
faa (t have) med mig at gøre (jf. bestille

5.2j. Den falske Qvinde hun skal have
med mig at giøre. Jacobi.(Skuesp.IV.216).

Jl

m. tilføjelse af et adv., der betegner hånd-
ingens art. du haver gjort daarligen. IMos.
31.28. ikke synderlig bedre gjør det Pu-
blicum, som misbilliger et Værk af Mo-
liere. Heib.Pros.VII.287. *0 Kjærlighed,
som aagrer med Procenterl | Gjør Skjø-

fen værre, naar sin Taxt hun skrev?
*alM.I.75. i talespr. nu kun i udtr. som:

gøre vel, klogt, bedre osv. i noget (jf. I.

bedre I.2 slutn., bedst 1.4^. „jeg har be-
tænkt mig" . . „Det har Herren gjort vel
i.'' Heib.Poet.VII.109. Holstein.T.26. han
(havde) besluttet at opgive sin Amerika-
rejse . . „Deri gør De vist fornuftig," sag-
de Hofjægermesterinden. Pont.LP. V11.169.
Havde du nu ikke gjort bedre i at købe
et Yins. AndNx.PE. 11.73. (nu næppe br.)

uden præp. i: En Karl gjør mange* Tider
meget viiseligt, at han slager op med sin
Kjæreste. jPr^orn.PJi/.^. Jeg kan ikke nære
mig — Jeg giør lige saa got, at jeg gaaer.
Ew.(1914).II.313. I seer ilde ud og gjorde
bedre, hvis I gik til Bekjendelse. Hawc/i.
11.245. *Du gjør klogt,

| At søge Guderne
paa andet Sted. PalM.VI.160. f gør så
vel og sid ned. Moth.G343. (arkais.) i udtr,
gør nu vel, farvel. JPJac.I.201. jf. Ru-

bow.SP.202. gøre godt, opføre sig godt,

se god sp.ll7S^'K gøre kort (og godt),
være kortfattet, se kort.

i|
i forb. m. hensobj.

ell. tilsvarende udtr., især m. tilføjet adv.

(jf. ovf). drag igjen til dit Land og til

din Slægt, og jeg vil gjøre vel imod dig.
lMos.32.9. dersom han trolover hende med
sin Søn, skal han gjøre mod hende efter
Døttrenes Ret. 2Mos.21.9. men dem, som

10 elske mig og holde mine Bud, dem gjør
jeg vel (1909: gør jeg vel imod^ i tusinde
hed. Katek. §44. Gravl.BB.81.

\\
gøre en

for nær, se nær.
||
gøre (en, sig) til

gode, se u. god II.4. J gøre med, fore-
tage sig noget med; behandle. Hun er saa
taalmodig, at han kan gøre med hende,
som han vil. VSO. gøre ved (jf. u. bet.

9.2j, d. s. jeg haver givet ham i din Haand
. . og du skal gjøre ved ham, ligesom du

20 gjorde ved Sihon, Amoriternes Konge.
4Mos.21.34. (nu 1. br. i rigsspr.j m. h. t. ting:

reparere; gøre i stand (jf.u. bet. 13.14^. Smed-
den kommer i Morgen at gjøre ved Laa-
sen.Høysg.S.21. Om vi saa fik gjort ved
Sengene, sagde hun. Bang. T.148. gøre ved
Klokker (o: rense, reparere ure). Ordb S.
(Lolland). jf.Feilb.IV.xxxvi. 1 1.2) (nu kun
dial.) arbejde; virke, hun (kan) saapræg-
tigt giøre med sine Hænder. O yers/c.

30 Com.ll1.154. FJHans.Novel.II.167. have
nok atgøremed, have penge, midlernok.
VSO. MO. intet have at gøre med,
mangle redskaber til et arbejde. Moth.G352.
MO. Feilb. gøre paa noget, arbejde paa
noget; sysle med. Moth.G360. Skræderen
er færdig med Kiolen, og nu giør han paa
Vesten. VSO. Feilb. 11.3) i udtr. gøre i

noget {efter ty. machen) 1. T drive for-
retning med; handle med. Især gjorde

40 han svært i Bomuld, og blev snart en
kongelig Grosserer. Blich.MT.69. Heib.TR.
nr.40.1. han gjør jo i gammelt Porcellain.

Bergs.PP.340. Det var to Handelsrejsende.
Den Ene ..gjorde iVin og Kognak. -ScAand.

SB.187. Ludv. fsj.;j Det skulde være mig
en Glæde, hvis Deres Faders Ven gjør i

samme Forretning som \eg.FrHolst.Revuen.
(1880).23. 2. (spøg, ell. foragt.) overf.: spe-
kulere i; skilte med for at opnaa vinding

50 ell. fordel. Taleren, som gjør i Resultater,

hvad gjør han; han gjør netop, hvad der
er ham muligt for at bedrage Tilhørerne.

Kierk.VI.413. deFøljetongromaner, der gør
i Spænding. ^ran^es.XeO^. Paa en prak-
tisk Skillevej, hvor Spørgsmaalet drejede
sig, om han skulde gøre i Smør eller i

Politik, har han valgt det sidste. Hørup.I.

39. et Blad, der som Fædrelandet gjorde
i Frisind. ÅRubow. NationalbankensHistorie

(^ 1818-78.(1918). 165. || f gøre paa, drive

handel paa. en Grosserer, som gjør paa Eng-
land. A/&irawsen.I>aZ6?/Præs<eaaard.(i866;.9.

11.4) m. tings-subj.: være af en vis virk-
ning ell. betydning. Det gjør saa vel at

see ædle Mennesker. HCAnd.Xn.79. *Det
gjør saa dejligt at kløes en Smule. Z^aa-
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lund.238. EsmJ.76. gøre goåt. 1. frem-
bringe en god virkning, (jf.: Det giør heller
ikke ondt, om man kommer Citron, Østers
og Kastanier (i suppen). OeconH.(1784).I.
236). *Giør det (o: lyset) ej alle Vegne
fodti I

Er Lys ej Livets Øje I Grundtv.FS.
'1.231. Uniformen gjør dog godt i et

Hus; man bliver, synes mig, aldrig saa
familiær med den som med den civile

Dragt. Goldschm.VI.57. 2. frembringe en
følelse af velbehag olgn. Det (o: brænde-
vinen) giorde got i Maven. Holb.Jep.1.4.
han græd, og det gjorde godt i hans Sorg.
HCAnd.V.57. *Min Krydderkringle jeg
henter endnu,

|
Den skal gjøre godt paa

Veien. Winth.IV.44. Natteluften gjorde
ham godt.Jørg.HV.40. gøre ondt, ve,
av, se ond osv. det gør ikke saa nøje,
se nøje. H (jf. u. bet. 9.2 slutn.; nu næppe
br.) i forb. m.præp. til: virke til; bidrage
til. då bør dén Regel . . at følges, som
gjør mest til Tydelighed og Vellyd. Høysg.
AG.104. *hans Navn giør ei til Tingen.
Rahb.PoetF.1.106. *I ere smaa og ube-
tydelige,

I

Men det gjør ei^'m* alm.: ikke
noget; til Sagen, Ritorneller,

|
Var I blot

vingede og nydelige. Aarestr. SS. III. 144.

II t En giørende eller virkende Forplig-
telse (obligatio activa) (o: det at forpligte
en anden). Nørreg.Naturr.36.

1 2) anv. i st. f. gentagelse af et andet verbum
(nu dog ikke ved have, være og modalverberne
burde, kunne, maatte, skulle, turde, ville j.

12.1) (videre udvikling af bet. 9.5; især dagl.)

i hovedsætn. || i tryksvag stilling, svarende til

gentagelse af verbet i tilfælde som han var
fuld, var han, han har snydt, har han olgn.

(seMikkels.Ordf.570). Han handler . . meest
paa Provindserne, gjør min Svoger, med
Kornv3iTer.CBernh.NF.III.82. hun blev
arrig paa ham, gjorde hun. Wied.S.348.
Den fjedrer sig, gør tenoren, men den
holder. Hjortø.F.61. Han baade stjal og
drak, gjorde han nemlig. AKohl.MP.I.120.
Han blev efterhaanden noget daarligt til

Bens gjorde Lsiust. Bregend.MAG. 123. m.
overgang til bet. 9.5: *Den stod saa stolt

paa Himlen i det Blaa, | det gjorde Solen.
JakKnu.Va.223. \\ som (forstærkende) gen-
tagelse i (mere) sideordnet sætn. jeg elsker
dig jo saa højt et Menneske elske kan,
jeg gør, Søren, jeg elsker dig.JPJac.I.
267. du mishandler mig, du gørlsmst.II.
133. du drømte om mig og hulkede, gjorde
du ^kke.Rode.Dg.82. Hvordan — der sad
jo Enke paa Gaarden, gjorde der ikke?
AndNx.DM.III.24. || i svar (paa spørgs-

maal; se Mikkels.Ordf.750). „Boer her icke
en Mand, som heeder Jeppe?" — „Jo her
giør.*" Holb.Jep.IV.4. „kiender du denne
Person?"— „Nej, jeg giør, minTroe, icke."
sa.Jean.IV.8. *„Dér boer han da vel aldrig."
— „Om han gjør?" IIrz.XVI.54. taler intet

ogsaa den hellige Skrift om . . onde Be-
sværgelser I Jo den gør, gør den. JPJac.
1.111. jeg sover ikke I — Vist gør du saa!

i

efter (edelig) forsikring: oppe ved Haven
stod den bitte Dagny og tuded; ja saa-
mænd gjorde hun ssLa..Pont.DD.152. *Ny-
der du (o: en matros paa et orlogsskib) til-

fulde
I
dit dirrende Ansvar?

|
Gu gør du

e\\FrNygaard.0.91. jf. bet. 9.5: „Saa' I kan-
skesen nov'et te nov'en Prangere og den
Slags Markedsfolk i Sandbæk Kro?.." „Gu'
gore vi det! En hel Stue inldl'^MylErich.T.

10 34.
II
m. obj., der er omskrivning for nægtelse.

•Stammer du ned fra de mægtige Froder,
|

Du som har slig en ukongelig Siel?
|
Du

giør en god Dag. Siorm.SD.164. han gør
fanden, pokker (gør han), se Fanden
(sp. 733^-^^), Pokker.

||
(nu næppe br.) i udtr.

som: „Vil du være Bormester i min Sted?"— „Skam der giør (nu: vil).**Holb.Kandst
^'^-

li (jf- ^^f' 11-1 ; nu gldgs. ell. dial.) i be-

kræftende ytringer af formen ja, jeg gør
20 saa olgn. „Fatter kaldte I" — „Jeg gjorde

sa.al'' Oversk.Com.III. 248. „Boer Svend
Gjønge her?"— „Aa ja gjør han sa.SL.^'Etlar.

GR.1.127. „Men Mørup, jeg troer ved
den Levende, Du staaer og leer?" — „Ja,

, Mutter". CMø«.M.III.ii5.jeg
„Saa
at sige noget.
F.95. 12.2) i

kom vi da til Fest," sagde han for
Vi gjorde saa, ja". Nathans,
sammenlignende bisætn. (jf.

Mikkels.Ordf.750). Da droge Amoriterne
30 . . ud imod Eder, og de forfulgte Eder,

saasom Bier gjøre. 5Mos. 1.44. en deilig

Mund (bliver) ved et lidet spodsk Træk
. . endnu deiligere, men . . Trækket maae
ikke blive til en Grimace, som det giør
hos Grevinden. Biehl.(Skuesp.III3.8). Dette
Hus ser endnu ud, som det gjorde
den 29. Marts 1816. FNygård.KristenKold.L
(1895).2. II

QP (1. br.) i pass. der avles
mere Ager- og Enghø i Nutiden end

40 der giordes tidligere.AarhusAmtstidende.Vio
1894.1.sp.5.

II
m. tilføjet det: det bliver

ikke mere et saadant Folk, som styrer

Udvikling og Fremskridt, end Fluen gjorde
det, da den mente at drive Vognen frem,
fordi den . . gav dens fire Heste et ube-
tydeligt Stik. Brandes.IV.6. mine Ord . .

faldt anderledes, end de vilde have gjort
det i et roligere Øieblik. Pont.LP.VIII.
239. 12.3) i relat. bisætn. *I Fald han findes,

50 som han ikke giør . .
|
Da bind ham fast.

Oehl.1.237.

C- 13) særlige forb. m. trykstærkt adv. ell.

præp. (om forb. som gøre (det) forbi,
gøre henne, gøre (sig) herfor, gøre
tilpas se forbi osv.). 13.i) ^øre af, (uden

for forb. m. det nu 1. br. i rigsspr.; jf. af-

gøre) bringe til afslutning; gøre fær-
dig; bringe i orden; faa en ende paa;
besørge. Hertugen maatte sende et nyt

60 Gesandtskab til Ispahan til at giøre Sa-
gen at. Slange.ChrIV.972. hele Touren er
gjort af i fire Dage. IICAnd.1.278. (jeg)

paatog mig, efterhaanden at gjøre Gj el-

den af (o: afvikle den). Sibb.II.160. (nu
næppe br.:) hånd har giort sit af (o: han
er død). Moth. G346.

||
gøre en noget af.

VII Rentrykt »/i 1926 84
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(dial., vel omdannelse af gøre en noget af

det. Feilh.) gøre en fortræd. Helene slog
Armene om Halsen paa den gamle Kone
og brast i Graad. „Ih men kæreste dog,
hvad er det? Har han gjort Dem noget
Sif?'' ZakNiels.Maagen.148. ||

gøre det af.

1. (dagl.) faa sagen bragt i orden; faa en ende
paa sagen. I lover, at jer Søn skal komme til

mig, og giøre det af (o: fri til min datter).

Holb.GW.II.2. Canibalen gjør det kort og
godt af: vild farer han op, bemægtiger
sig sin Fjende, slaaer ham ihjel, spiser
lidt af ham. Saa er det forbi. Kierk.XiV.
335. Hvorfor giør man det ikke af (o:

holder op med at leve) paa eengang ? sms^.I.

13. (præsten vilde helst) have samlet en
3—4 Lig for at gjøre det af paa én Gang.
AarbSkive.1930.48. 2. (1. br.) m. tings-subj.:

være fyldestgørende; være tilstrækkelig; gøre
det (bet. 5.i). Ja dygtig nok er du jo efter

dine Aar, men det er ikke altid det gør
det af. AndNx.DM.II.167. Æggene skal
tilsættes, medens Farsen er ganske stiv.

2 Æggehvider kan gøre det af. Const.Ko-
géb.32.

||
gøre det af for, d. s. s. gøre det

ud for. Kamrets Stengulv gjorde det af

for Sengebund, AndNx.PE.I.51. Saadanne
Haandstøtter gjorde det i den ældste Tids
Lænestole af for Stolearme. FrPoulsen.MH.
1.4. Feilb.

||
gøre det af med, faa bugt

med; faa overmagt over; tilintetgøre; især:

tage livet af. Moth.G346. *(han) ei til Vands
blot Professorer rider,

| Men selv med
Sjællands Biskop gjør det af. PalM. VI.285.
vammelsød Mjød, som kan gjøre det af

med de stærkeste Ma.yeT.Schand.TF.II.45.
Smedens Medicin havde paa et hængende
Haar nær gjort det af med ham. Skovrøy.
Fort.101. (sj.) i pass.: det bliver nødven-
digt, at det bliver gjort af med ham i al

Stilhed. HCAnd. VI. 84. ogs. (nu sj.) blot

gøre af med: thi resolverte de imellem
sig, at giøre af med Marskalken. LTid.
1728.59. hun falder i Desperation, og vil

giøre af med sig selv. smst.1754.234. Hvem
er def, der har gjort af med sig selv?
Eriksholm.S.68.

\\
gøre af, holde af, se u.

bet. 6.4. gøre af, anbringe, se u. bet. 6.5.

13^) gøre efter (jf efter 16.i;. 1. (1. br.)

m. person-obj.: gøre som en anden gør; efter-

ligne (2). Goldschm.V1.416. De klapper ad
mig (o: en knejpesangerinde)y og naar jeg
gjør dem efter paa Tribunen . . falder de
paa Knæ for mig. Schand.F.440. 2. m. h. t.

handling: gøre (noget) paa samme maade
som en anden; eftergøre (l.i og 2): VSO.
(se u. gøre for 1). Børn giøre Alting efter

ligesom Aber. Oehl.Er.1.72. m. tilføjet hens-
obj.: gøre noget lige saa godt som en anden
har gjort det (ogs. m. h. t. ting), det jeg har
giort, er skeed med saadan Skarpsindig-
hed, at faae skal giøre mig det efter. Kom
Grønneg. 1. 283. (han vilde) ikke alleene
giøre ham det efter; men giøre det end-
nu bedre. Bagge8.L.II.339. VVed.BB.165.
(sj.) m. det foran hensobj.: characteristisk

. . for Sang-Methoden . . er den Lyst at
ville giøre det Instrumenterne efter. Heib.
Fros. V11.255. 3. m. tings-obj.: d. s. s. efter-
gøre 2. Moth.G349. i disse Tider gjør man
Alting efter. Det er ingen let Sag at
kjende det Ægte fra det Uægte. Heib.Poet.
V.337. Schand.BS.415(se u. efter I6.1;.

13.3) gøre for. 1. f gøre (noget) som møn-
ster ell. eksempel. Hvad andre giør ham

10 for, det kan han strax giøre efter. VSO.
2. (i forb. m. kunne i nægtende ell. spørgende
sætn.) have ansvaret for; gøre ved (3);
se IV. for 2.4; (sj.) styrende et subst.: Pro-
blemet, om de Abnorme kan „gøre for"
deres Handlinger. PoUVjI 91 7.5. 1 3.4) gøre
fra. 1. (nu næppe br. i rigsspr.) i udtr.

gøre fra sig, faa (et arbejde, et hverv,

en sag) fra haanden. jeg haaber at reise
herfra i Dag otte Dage; thi jeg har giort

20 alting fra mig. Pamela. 1.115. ChrBorup.
PM.31 (se fra sp. 1144^^). uden obj. : blive

færdig med, hvad man har at gøre. Saa
saare nu Erik havde gjort fra sig i Dan-
nemark . . antog han sig Venne- Sagen.
Grundtv.Saxo.III.118. Den Pige kan giøre
fra sig (0: er hurtig til sit arbejde). MO.
2. intr.: virke hemmende ell. skadeligt;
kun i forb. m. gøre til, se bet. 13.ii slutn.

13.5) gøre imod. 1. (nu 1. br.) trans.: udføre
30 noget til ens ubehag. Achl min hierte Mand I

forlad mig, om jeg har giort dig noget
imod tilforn. IIolb.Kandst.IIl.3. *lad mig
. . vide,

I
Hvad jeg har giort min Ven

imod. Bagges.Ungd.II.25. VSO. 2. intr.:

optræde ulydigt ell. krænkende over for en;
handle imod ens vilje ell. ønske. *(gud) er
dig god,

I
Ak, gør ham aldrig imodl Salm

E.j.7.5. min Mave siger, du skal, min Rygg,
du skal icke, hvem skal jeg nu giøre

A!:^ imod? IIolb.Jep.1.5. Ew.(1914).L228. VSO.
MO. S&B. 13.6) gøre med, deltage i (det

samme som andre). Madame giør sit Par-
thi å 6 sous la fise (o : stikket) med. Kle-
venf.BJ.152. (han) gjorde nu alle de Krige
med, som hine af Revolutioner saa vold-
somt rystede Lande maatte føre. StBille.

Gal.III.7. Hendes Tanke var hos ham,
hele Dagen gjorde den Reisen med, og
dog var hun travl i Kjøkken og Stue.

50 HCAnd.SS.V.341. Rundtom ved Gaardene
og Husene stod der Folk fremme og stir-

rede ubevægelige op mod Kirken og
gjorde Højtiden med. Søiberg.FLP.13. \\ i

udtr. gøre alting med, være med, til alt;

spec. (nu næppe br.): ikke nægte sig nogen
fornøjelse olgn. man søger at være sel-

skabelig, og . . man forstaaer den Kunst
at gjøre alting med. Tullin.lll.214. VSO.
Blich.(1833).IV.130. Justitsraaden slog sig

60 løs, gjorde Alting med, og En maatte da
blive paa Contoiret. EFEtc.JF.I.208. S&B.
II (jf bet. 9.11; 1. br.) m. ohj., der betegner et

tidsrum. (Beyle) er den eneste af 1830-

Aarets store Skribenter, som har gjort

Kejsertiden med. Brandes.VI.181. (damer-
ne) finder paa at ville agere Jægere og

1
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med Bøssen paa Nakken gjøre hele Da-
gen med. Bogan.I.146. 13.7) gøre om. 1.

ændre til det oprindelige; lade gaa
tilhage (jf. gøre tilbage u. bet. 13.12^. Hvad
der er skeet, kan nu ikke giøres om.
VSO. hun har betænkt Dig i sit Testa-
mente; men fik hun det at vide (o: at du
vil være skuespillerinde), gjorde hun det
om igjen. Goldschm.IV.163. (enhver skulde

lade sine tjenere gaa ud som fri) men der-
efter gjorde de det om (Chr.VI: vendte
de omy og toge de Tjenere . . som de
havde givet fri, tilbage, og de tvang dem
til at være Tjenere. Jer.54Ji. 2. (nu 1. br.

irigsspr.) omdanne; lave om; forandre.
Moth.G360. VSO. »Endnu det vilde tyk-
kes mig for haardt | At gjøre Noget om
paa denne Ua.ye.PalM.VII.188. Jeg gjorde
ogsaa Ingemanns Romaner om til Kome-
dier. /Sc^awfZ.O.J.^fi. Feilb. S. gøre en gang
til; gentage. *Døe er en Ting, man ei

kan gjøre om;
|
Her gjelder ei . .:

|
„Een-

gang er ingengang." Bredahl.II.63. Roko-
ko-Stilen (har) det Fortrin, at den . . ikke
vil gentage det Gamle, ikke gøre det om,
som én Gang er gjort. Brandes.IV.159. han
blev fulgt til Døren under mange Anmod-
ninger fra Damerne om snart at gjøre
Visitten om. CMøll.PF.183. 4. (især gym.)
i forb. gøre højre ell. venstre om, dreje

sig (en kvart omdrejning) til højre ell. ven-
stre side (jf. gøre omkring^. Han gjorde
høire om, og gik. Winth.IX.127. PalM.VI.
224. Scheller.MarO.255. 13.8) gøre omkring,
(især ^ ell. gym.) vende sig om (jf. gøre
om 4:). Der ér Ingen, der har havt Bud
efter jer. Lad mig see, I gjør Omkring
og Marche . . ud af Stuen, og det i en
FsLTt. Eeib.Poet.XI.in. *Da studsed den
(o: en hjort) og standsed,

| Og gjorde om-
kring. Winth.HF.18. ved en rask .. Be-
riderbevægelse har (amazonen) gjort om-
kring paa Hesteryggen og sat sig over-
skrævs med Ansigtet mod Hestens Hale.
JLange.BM.II.27. JVJens.CT.303. Skyt-
terne opstilles paa 1 eller 2 Geledder.
Naar Afstanden er bedømt, gøres omkring.
Skyderegl.57. gøre forkert omkring, se II.

forkert 1. overf.: de danske Socialdemo-
krater (maatte) efter Pios Bortrejse . . gøre
helt omkring eller rettere helt ned, fra

Stjernerne til den graa danske Hverdag.
Pol.Vel921.6.sp.l. 13.9) gøre op. 1. (nu
især dial.) bringe i rigtig stand; rette
op; rydde op. Takkel og Tov maa giøres
op, det ligger her i Veien for Folket.
VSO. Træerne fældes, og Buskene voxer
og Grøfterne giøres op.Bogan.I.17. Dania.
1.277(sjælL). Feilb. 2. overf.: bringe (regn-
skab olgn.) i orden ved fuldstændig sammen-
tælling; tælle ell. regne sammen; opgøre.
VSO. (han) gjorde Regnestykket op og
fandt det rigtigt. Goldschm.Hjl.il. 1181.
Grossereren kastede (regningen) ud gjen-
nem Døren til det andet Kontor og be-
ordrede, at den skulde gjøres op. Sc/iand.

BS.33. hun havde gjort op, hvormeget
der var (i pengeskuffen), smst. 203. gøre
Bøgerne o^.Ludv. gøre Kassen op. smsf.

jf. : „Tænk hvis en af disse Granater traf

Hulen her." „Så var vores Regnskab
gjort O. P. op." Børd.RH.124. 3. intr.: hol-
de afregning. Matth.l8.24(Skat Rørd.).
Endelig kom Værkbestyreren og gjorde
oia.AndNx.S.79. jf.: han gjorde op med

10 Gaarden og blev Fisker og Husmand. KK
Nicolaisen. Andersen Nexø. (1 91 9). 12. overf.

:

holde opgør, (han) har gjort op med
Kvinderne i Sange, Ballader og Sonetter.
Brandes.MB.49. i denne Formiddag havde
hun . . ret gjort op med sig selv og var
kommen til det Resultat, at hun tilhørte

F. med Liv og Sjæl. Isted Møller. Ilsebil.

(1904). 153. if.: forrige Aar havde han
gjort op med sin Kone (o: var blevet enig

20 med hende om) . . at nu skulde de (forlade
bopladsen). KnudRasm. G. 161. 13.10) gøre
paa, (nu dial.) bidrage til noget; lægge
til; forøge. Det giør altid noget paa i Veg-
ten, naar slige Varer ligge paa fugtige Ste-
der. VSO. det gør stærkt paa (o : det er af
vigtighed, det forandrer sagen). OrdbS.(Fyn).
13.11) gøre til.

||
gøre noget til, (nu kun

dial.) tildanne; tilberede; gøre i stand.
Moth.G360. gøre lær til. smst.L268. giør

30 saa Suppen til med Tveback og Smør.
Kogeb.(1710).50. Det maa giøres til, førend
man kan bruge det. VSO. Feilb.

||
(i rigs-

spr. 1. br. uden for forb. m. præp. af^ refl.

:

gøre sig til. 1. (1. br.) optræde ind-
smigrende; søge at indynde sig; gøre
sig lækker. Far tog (lønnen) og lod som
ingenting . . Men saadan som Mor maatte
smidske og tigge og gøre sig til for ham,
naar hun skulde faa Lov til at beholde

éolidtlEBrand.H11.78. Lasse satte sig ved
Siden af hende og forsøgte at gøre sig

til, AndNx.PE.L55. 2. optræde paa en
utiltalende maade; skabe sig; irigsspr.

især: hovmode sig; vigte sig; prale;
bryste sig. Hånd gør sig til som rumpen
af en herredsfoget. Mo//i.6r557'. *giør dig
intet til, fat ingen Stoltheds Griller. Helt.

Poet.114. HCAnd.Breve.1.51. Lucie kastede
sig paa Sengen og lo som en Besat. „Som

50 du gør dig til idagl" udbrød Marie. JPJac.
1.21. Tyboe . . gør sig til for Jesper Old-
fux. VilhAnd.HB.llO. især i forb. m. præp.
af (jf. af A. 7.4j; *Han af Opvartning gjør
sig til,

I
At alle ham tilheåer.Falst.143.

de ville hevne Frovins Død, fornemme-
ligen fordi Atisle . . havde brystet og giort

sig til deraf, og sagt, at han aliene havde
fældet hannem. Schousbølle.Saxo.91. disse

tre Ting ere dog de, som Byen meest
60 gjør sig til af. HCAnd.Breve.L39. Budde.JF.

11.60. (l.br.) m.præp. med: Der er intet

saa naragtigt som en Dansk, der gør sig

til med at tale Svensk i Sverige og om-
vendt. VilhAnd.N.114. || intr., kun i forb.

m. gøre fra: virke fremmende ell. gavn-
ligt (paa noget). *Kædmund kunde hver-

34"
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ken da |
Læse eller skrive;

|
Mere gjorde

til end fra | Det hos Bibel-Skjalden. Grundtv.
SS.V.486. især i forb. gøre til og fra ell.

(nu næsten hm) (hverken) gøre til eller
fra (ell. fra eller tilj, se fra 8.4. 13.12) gøre
tilbage, (især dial.) gøre usket; lade gaa
tilhage; gøre ow (1). han tiggede om atfaa
det Skete gjort tilbage igen. JPJac.II.301.
Om Handelen maaske kunde have været
gjort tilbage, det fik han aldrig Mod til at

forhøre sig om. Bregend.MAG. 139. Feilb.

13.13) gøre ud. l.faa frem; kun(jf.sp.504^^)
i udtr.: gøre et signal ud, ^ skelne et signal.

Scheller.MarO. 2. (nu næppe br.) udsende;
beskikke; stille. De store Kiøbsteder
skulde sende 2. fuldmægtige, de smaae 1.

og naar de vare alt for ringe, raaatte 2.

giøre en fuldmægtig uå.Holb.DNB.405.
3. (nu kun dial.) bringe til afslutning;
afgøre, det er for grovt; jeg kan ei taale

det; den Sag skal vi giøre ud med hver-
andre. iS&t^es^.IJ5.5i. Feilb. 4. udrette;
bevirke. Hun giorde det ud, at han ikke
maatte komme der oftere i Huset. VSO.
MHans.(SvendbAmt.l922.85). Vinen glæ-
der de Levende, og Penge gjøre Alting
ud (Chr. VI: svare til alting; Buhl: skaffer
det altsammen til Veje^. Præd.10.19. nu
især i forb. gøre det ud, gøre fyldest;
gøre det (5.2) ; være tilstrækkelig (til opnaaelse

af noget). Det er ikke Ord, som gør det
TLå.JohsPalM.DD.377. Blot du nu kan
gjøre det ud (o: være pladsen voksen). For
aet er jo en skarp Gaard, den her. Aakj.
VF.47. Feilb. ogs. (sj.): hidføre en af-
gørende vending; gøre udslaget. Schack.9.

i alm. spr. nu næsten kun i forb.: gøre det
ud for, gøre fyldest for; træde i stedet for;
erstatte (jf. gøre det af for u. bet. 13.i;. et

muret (jrusted maatte gjøre det ud for
KomtvLT.Aakj. VB.258.Breum.De Vandrende.
(1908),163. Heller ikke Storken er kom-
men, men Stæren gør det ud for den ind-
til videve. IRaunkiær.ID.l?6. 5. (nu næppe
br.) beløbe sig til; udgøre. Høysg.lPr.7.
tre Skilling om Dagen, det gjør sandelig
en net lille Kapital ud imellem Aar og
J)ag.PAHeib.Sk.III.175. VSO. 6. (nu kun
dial.) give (en person) envis omtale. Hånd
giorde ham ud det beste hånd kunde (o:

roste ham stærkt). Moth.G358. Manden giør
sin Kone meget ilde ud hos Folk. VSO.
Feilb. gøre ud som, (nu næppe br.) om-
tale som; give ud for at være. Berengarium
n., hvilken hånd . . veed paa det værste at

afmale og giøre ud som en gruelig Tyran.
KSelskSkr.1.100. Han har giort ham ud
som den dueligste Mand. VSO. 13.14) ^øre
ved. 1. (jf. bet. 9.2 slutn., ll.i slutn.; nu især
dial.) behandle; m.h.t. person spec: gøre
i stand m. h. t. toilette olgn. det (var) Stue-
pigens Hverv at ordne vor Frisure og hun
var ikke lidet i Forlegenhed, naar alle

fire Brødre om Morgenen paa eengang
raabte: „Dorthe 1 kom og giør mig ved."
CL8trøm.U.20. Man sendte Bud efter

Læge. Viljeløst lod han sig gøre ved.
Kun ét ønskede han: at sove. KMich.MT.
128. jf.Feilb. m. h. t. ting: gøre i stand;
reparere. Moth.G360. Eilsch.Philhist.44.

eders Skib kan godt gjøres ved, og her
er Levneds-Midler nok. Grundtv.Saxo.III.
214. „Der er noget galt ved min ene Ka-
loske ved Hælen" . . „Aal det kan nemt
gjøres veå."" Hostr.SpT.n.l3. Feilb. abs.:

i^ gøre rent. da jeg bad hende om at gøre
ved, svarede hun mig med nogle mugne
Grynt. Schand.O.II.99. Naa, her skal nok
ordentlig skures og gjøres ved. Aakj.Him-
melbjærgpræsten.(1917).27. 2. (i forb. m.
kunne i nægtende ell. spørgende sætn.) d.s.s.

gøre for 2. Det er min Maade (o: jeg
plejer ikke), at fordre Folk til Regnskab
for det, de ikke kan giøre veå\Biehl.(Skuesp.
III3.62). Hvad kan han gjøre ved, at man

20 . . har været saa hurtig til at tage ham
underveis for den rige Baron fra Frank-
furt. -ffei&.PoetF.^66. Jeg har en Angest
for Mediationen; jeg kan ikke gjøre ved
det. Kierk.Forord.(1844).73. JørgJF.II.207.
Oere-brev, et. [II.2] (fagl.; dial.)læder-

stt/kke (paa kniplingeskrinet ), hvorpaa kniple-

pindene ligger. Knipl.22. Feilb. -liene, en.

[1.6] (dial.) Iiøne, der (for tiden) lægger æg.
(hun) er saa rød i Hovedet som en Gøre-

30 høne. ZakNiels.K.100. sa.B.29. -maade,
en. [9.1 ell. ll.i] (sj.) maade at gøre noget
paa; handlemaade. Luxd.(Landboecommis-
sionsForhandlinger.I.(1788).44). CP -maal,
et. [9.1] {ænyd. d. s. (Kingo.JacobBirkerod.

(1691).19); t nyere tid optaget fra sv. goro-
mål, jf.: „Et i Dansk forældet Ord, som
fortiener at fornyes og beholdes." i¥0.;
især brugt af sprogrensere) hvad man har at

varetage ell. foretage sig; forretning; fore-
40 tagende; opgave; bestilling; ogs.: hvad man

udfører; arbejde; virksomhed, critiske Be-
givenheder havde lagt Glemsomhed iVeien
for mange af mine Giøremaal. Langebek.
Breve.495. Leth.(1800). HjælpeO. at hel-

lige sig til adspredende Hoftjeneste og
Forvaltningens trættende Gøremaal i Wei-
mar. Brandes.Goe.1.5. Folk, der nødvendig
skulde bort for at passe Malkningen, eller

som havde andre uopsættelige Gøremaal
50 at varetage. Pon<.SM. 7. AndNx.PE.II.273.

af et eneste Aars Gjøremaal at være vid-

ner dette om brede Arbejdsskuldre. Bomh.
Samlinger.X.(1916).84. Gerer, en. ({•\)

Gørere). fit. -e. {ænyd. glda. gører(e)) til

føre; især: 1) til gøre l.i. Bagges.Danf.
1.214. nu kun i ssg. Maltgører. 2) CP til

gøre 9: gerningsmand; udøver, (han)

er ikke bleven én glemsom Tilhører, men
Gierningens Giører (Chr. VI: giernings

60 giørere).Jac.l.25. vAph.(1764). jf. Con

-

fiscations-Gjøreren. MR.1781.809.
\\

især (bibl.) til gøre 9.ii: ikke Lovens Hø-
rere ere retfærdige for Gud, men Lovens
Giørere skulle retfærdiggiøres. i2oin.^.i5.

dersom Nogen er Ordets Hører, og ikke
dets Giører (Chr. VI: giørere). Jac. 1.23,
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(jf.Scharling.N.SlS). *Loven er aandelig,
hellig og god . . |

Evig dens Gjører skal

leve ved den. Grundtv.SS.III.466. Mynst.
PrædJ.494. Oering^, en. (ænyd. d. s.'; vba.

til gøre) uden for ssgr. (som Af-, Efter-,

Rengøring^ nu kun (dial.) m. konkr. bet:
arbejde; værk. Feilb.

|| f til gøre l.i slutn.:

gæring, (mergel) setter Jorden i en Giø-
ring og Gierring. OecMag.1.43.
g»rie, V. se gurgle.
gørlig^, adj. ['goTli] adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en. {ænyd. glda. giørlig, æda. gørlic

(Éarp.M.174); af gøre, i bet. 2 og især 8
blandet sammen med glda. gørle, oldn. gørla,

gerla, fuldkomment, tydeligt) 1) (især CO,

jf. dog Feilb.) til gøre 9(i): som kan ud-
føres; realisabel; mulig. Sagen synes
meget giørlig. Holb.Didr.llsc. om de kunde
faae et Par stærke . . Mand til Hjelp, saa
var det meget g\ør\igt. Ew.(1914).VI.143.
*Kun ej vil for Drømme

|
Min Kraft jeg

udtømme,
|
Det gjørlige nøjes jeg med.

Grundtv.PS. VII.419. jf.: Spørgsmaalet om
Sagens G ørVighQå. Sibb.Aa.I.142 . nu især

i nægtende, spørgende ell. hypotetiske udtr.

(jf. ugørlige ; Høysg.2Pr.ll. *uden Brud
er Bryllup neppe g]øT\\gt.IIostr.DD.141.
Det var ikke gørligt længer at opretholde
de gamle Illusioner. ÆførM/?,J.jf 65. JVJens.
Br.l75.

II
saa snart gørligt, saa snart

som muligt, (han vil) drage Omsorg for,

at de . . vacante Pladser saasnart gjørligt
besættes. MR. 1797.844. Blich.(1833).VI.
109. jf.: Med det første Tog, det var
gjørligt, rejste jeg til Berlin. Tops.II.395.
saa vidt gørligt, saa vidt muligt. LTid.
1730.695. Telegramtexten gives i en saa-
vidt gjørlig sammentrængt Form. Tjeneste-

regl.104. jf.: Saalænge som blot paa nogen
Maade gørligt, kryber Slægten . . sammen
i det fædrene Hus. VVed.BB.59. 2) (nu
næppe br.) som er til stede, ytrer sig i ger-
ningen; virkelig; aabenbar; haandgri-
belig. Han driver over alt særdeles stærk

Saa den sande og giørlige Christendom.
,Tid.l746.681. hun (fortalte) noget igien,

som hun foregav at have hørt af Dron-
ningen, og som maaskee ogsaa var giørligt.

Biehl.Interiører fra Chr.VIlsEof(udg.l919).
24. den gørlige s^Lnåheå. Barfod.Nordens
gudelære.(1870).19.

\\
gørlig synd, (teol)

synd, der begaas (mods. Arvesynd^. Moth.
Gr361. giørlige Synder har Verden mig
ej at beskylde. Tychon.(GkS799.112). VSO.
Grundtv.Den christelige Børnelærdom. (1868).
222. SkatBørd.Den kristeligeLære.(1868).68.

II
som adv.: paa virksom maade; i ger-

ningen. Dersom den, der søgis og til-

talis, vil strax giørligen Rette for sig, da
bør Dommeren over hannem ingen Lov-
maal at tilstæåe. DL.l—5—11. Slange.Chr
IV.1172. m. overgang til bet. 3: Naar Nogen
enten sætter sig op imod en Skildvagt
eller ikke vil følge, hvad af ham befales,
eller giørligen overfalder ham. PL^ValSW.
•Du (o: Knud d. Hellige), der saa gørlig vor

(o: klerkenes) Kirke har yndet . .
|
pri-

ses du skB\\NordslSønd.Folk.l895.268.sp.2.

3) (nu kun dial.) som adv.: a åbenbart;
klart; tydeligt; nøje. *Det ved jeg saa
gørlig, f som det vaare sket igaar. DFU.
nr.32.15. Hun saa ham (o: et dødt barn)
mere end en Gang komme ad Kirkevejen
og kunde saa gjørligt kjende ham i hans
lille stumpede Sk\orte.Thyreg.UdvFort.I.

io 91. MDL. Feilb. /aZem.; gørsomme skal
man gørlig (o: nøje, omhyggeligt) gemme,
se I. Gørsom.
Gern, et. [go'rn, gør'n] gjørn. Bøysg.

AG.47. (^Gørne. FrGrundtv.LK.182). flt. d.s.

{ænyd. d. s.; jf. no. gorn (f.), tarm, isl. gorn,
oldn. g9rn, d.s., samt no. gierne (n), ind-
volde af fisk, isl. girni, tarme; besl. m. (vel
opr. flt. til) Garn (s. d.), jf. : Af garn er .

.

kommen gjørn (det er, uldene traade) men
20 nu siger man gjørn i begge Tål. Bøysg.

AG.47; især koll. ell. pi. (Feilb.); nu kun
dial.) (tvundet) uldgarn; især: fint, far-
vet uldgarn (til brodering). *At spinde
baade Garn og Giørn . . | Det var i gamle
Dage

I

Mands-Værk udi Ægypti-Land.
Wadsk.Brudev.I.)(3^. Gørn at sye med.
JBaden. Gram. 37. Levin. („Endnu i Pro-
vindsen"). MDL. Feilb. Kværnd. jf. Rietz.

233(skaansk).jf.: *allerfinest Freja spandt
|

3oGuld-Gjørnet mellem Daner. Grundtv.
PS.VII.153. billedl: *et svævende Nøgle,

|

Bundet af Afgrundstraadenes Giørn. S«^-
ges.Danf.II.21. TBruun.II.133. Oorn-
bold, en. (nu næppe br.) garnnøgle tæt
omsyet m. gørn. JBaden.Gram.27. VSO.
-syning;, en. (nu næppe br.) brodering m.
gørn. VSO.
Oørrel, en. se Gurgel. Grørrel-Tand,

et. se Gurglevand.
40 I. Oarsom ell. Oarsam, en, et. ['gør-

som, -sa)m] flt. -me. {æda. gørsum, oldn.

gørsemi; besl. m. gøre; grundbet. „forfær-
diget genstand") 1) (arkais.) kostbar gen-
stand; kostbarhed; klenodie, kirkekar
og andet gørsum af guld og sølv. Barfod.
DH.II.84. overf.: *Jeg skal nok vide

|

min fejre gørsom (o: Dyveke) mod alt ondt
at værne. 7 Weilbach].KristiernII.(1874).35.

t talem.: Gørsomme skal man gørlig gjem-
5pme.Mau.2893. 2) (jur.; foræld.) tillæg

til mandeboden; overbod. Moth.G362.
Nørreg.Privatr.IV.142. nidobbelt Mande-
Bod, nemlig 360 Mark Sølv og ni Mark
Guld i Gørsum. Grundtv.Saxo.II.325.

II. t g;ersoni, adj. {ænyd. d. s., jf. oldn.

gørsamliga, aldeles, helt; af gøre) arbejd-
som; flittig. Moth.G361. fa/em. ; i hiertet

tro, med hender gørsom. smst.G362. VSO.
Gertel, en. se Gjordel. f gørtle,

60 gyrtle, v. {jf. ænyd. oragiørtle; fra ty.

giirteln, ww^. gordelen; til Gørtel, Gyrtel,
se Gjordel) refl.: omgjorde sig; gøre sig
rede til vandring ell. kamp (jf. 1. gjorde
l.ij. *(en der er halvblind) tør i Mørcket
ey

I
Sig gyrtle og tilreede

j
At ville dem,

fra deris Vey, | Der farer vild, udieede.
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Sort. Poet. Gé^. ©ertier, en. ['gørdlar]

(tidligere ogs. skrevet Gyrtler. Resol.^lll735.

VSO.; Gurtler. OeconT.II.TO). ftt. -e. {fra ty.

giirtler, af giirtel, hælte, jf. Gjordel, opr.

om haandværker, der forfærdigede (beslag

og spænder til) bælter) haandværker, der
forfærdiger mindre genstande (som
dørgreb, laasebeslag, haner osv.) af messing,
bronze olgn. Bevilgning at Gjørtlerne i

Kjøbenhavn maae forfærdige Liigkiste-

Beslag af Bly. Bev.'V^ 1719. Hallager. 318.

AndNx.PE.III.354. Krak.l923.II.4l9.
\\

hertil ssgr. som Gørtler-arbejde, -lære, -me-
ster, t -mølle (apparat til drejning af gørt-

lerarbejder. Funke.(1801).III.393), -svend

ofl. Oertleri, et. flt. -er. en gørtlers
haandværk, (forretnings)virksomhed ell.

værksted. Krak.l923.IL420.
Oes, en. [gø-'s] flt. -e (D&B. Saaby.')

gøvne. Gevn ell. OæTn, en ell. (sj.) et

(vAph.(1759)). (af de talrige sideformer
kan nævnes: Gøve. vAph.(1759). MDL. Gæ-
ve. Biehl.DQ.IV.208. Kaper. jfRietz.229
(skaansk). Gøb(b)en, Gøbind, Gøven, Gøvind.
Moth.G167. VSO. MDL. Feilb.1.453. Gøb-
(n)ing, Gøv(n)ing. Git.l705.(Thott4n524.
557). MDL. Feilb.1.453. AarbFrborg.1920.
89. Gæbing, Gæv(n)ing. MDL. Feilb.1.453.

10 jf.Rietz.229(skaansk). Gæbne. Reenb.II.390.
Gøvle. Bagges.Danf.I.132. Gævl. Kvæmd.).
ilt. -er. {ænyd. glda. giøben, giøven, giøb-
bind, sv. gopen, no. oldn. gaupn, no. gau-
ping, gaupa, sv. dial. gapn, oht. goufana;
maaske besl.m. II. gabe; nu kun dial.) 1)

den krummede, hule haand (ell. to sam-
menholdte hule hænder). vAph.(1759).
MDL.186. *Med Guld i Gæving lokked
han

I
Sin Banemand. Grundtv.Saxo.I.119.

ell. t d. s. (SøkrigsA.(1752).§907) ell. f -er 20 || inær i talem. gribe (øse. Christensen

(Laugs-Artikler'^yiol741.§10). (ænyd. d. s.;

fra holl. geus, maaske sa. ord som geus,
tigger, sml. eng. jack, „gøs" og „knægt'') ^
mindre flag , der anbringes forude, især

paa bovsprydet, paa krigsskibe, der ligger til

ankers ell. i havn (som tegn paa, at alt er i

orden). Bagges.V.166. *(han) tænker paa
sin raske Tøs, | Saa tidt han heiser Flag
og Gjøs. PAHeib.Sk.II.307. Kaptejnen lod

Schmidt.Overs.afHeliodoros :Pigen fraÆthio-
pien.(1893).69) guld med gøv(e)n (gæv-
ner. VSO. Mau.I.371. gæver. Biehl.DQ.IV.
208.299. gævninger. Rahb.Tilsk.1805.669.
gæving. Grundtv. Snorre. II. 259. gæbne.
Reenb.II.390), paa en let maade vinde stor

rigdom; faa alt, hvad man ønsker. Moth.G
25. man griber ikke alle Tilder Guld med
Giæver der hvor man venter det. Biehl.

et Anker falde, lod hejse Gøs, Vimpel og 30 DQ.IV.208. alle de Nordmænd der vilde

Flag, og i det samme 3 Kanonskud af

vore Jernkanoner, hvorpaa der straks kom
Lods ombord. Cit.l825.(JySaml.3R.I.468).
i urigtig anv.: *Det Første, som jeg lærte,

|

Var . . i Kulingen frisk
| At stille mine

Seil . .
I
At passe Gjøs og Skjøde. Winth.

HF.126. *hejs Kongeflag op og den røde
Gøs. Drachm.PT.47. \\ hertil Gøs-fald, -stage

(Scheller.MarO.), -stok (VSO. Funch.MarO.
11.53) ofl.

II. Ges, en. [gø's] {dannet (ved subtrak-

tion) af Nørre- og Søndergøsherred ell.

laant fra nt. gos(e), sideform (jf. VidSelsk
Medd.HF.V1.410) til den alm. form gost,

gest, der er besl. m. Gest, jf. nt. goes(t), gost,

giist(e), gold (2.i), ufrugtbar, tør ("gostland,

højt, ufrugtbart land), holl. gust, se ogs. u.

gusten; sj. \\ maaske foreligger det nt. gos(t)

t (de ældre navne) Nørre- og Søndergøs-
herred i Husum amt, æda. Nørrægøshæ-
reth, Syndrægøshæreth (ValdJord.l7), jf.
ADJørg.M.67. ASach.DasHerzogtumSchles-
wig.II.(1899).283) d. s. s. Gest. marskens
og gestens (gøsens) beboere.ADJørg.(Aarb.
1868.168). Friserne (har) trængt sig ind
i de danske Byer paa Gøsen og iderfra

kultiveret den foran liggende MsiTsk.PLau-
rids.(Hi8tTidsskr.6R.IV.333). Skellene mel-
lem den høje Gøs, den lave Gøs og Mær-
sken er her næsten allerede udviskede. 60 Giv Hestene
Skovrøy.(SprogforeningensAlmanak.l 904.2).
jf.: Gøsranden ved Marsken. VMad8.Søn-
derjyllandsNatur og Folk.(1919).13.

III. s^es, præt af II. gyse.
OeTe(n), Gevind, Gering:, I.

Gavle, en. se Gøvn. II. n^evle, v. se

tage Tjeneste i Maglegaard kunde gribe
Guld med Gæving. Grundtv.Snorre.

I

II.190.

Han tænkte at gribe Guld med Gjævner;
men saa greb han Fanden i Ars (o: fik

intet, noget værdiløst, ubehageligt olgn.).Mau.
1.371. PalM.lL.I.281. jf Feilb.1.453 samt:
gribe Viisdommens Guld med Giævnin-
ger. Rahb. E. II. 276. 2) saa meget som
man kan rumme i to krumt sammen-

40 holdte hænder. 2.1) i forb. en gøvn (osv.)

fuld, ogs. som ssg.: en gøvnfuld (osv.).

En gæven fuld. Moth.Gl67. Graverne til

kirkerne skulle . . have hos sig forraad
af u-læsket kalk, og naar nogen ved denne
farlige tiid (o: pestens tid) vil have (et lig)

nedsat i kirkerne . . da skulde dem leve-
res til et lidet liig at bestrøe en god giø-

ben fuld, til et maadelig liig to giøben
fuld og til et stort og fyldig liig tre giøben

50 fuld. Cit.l711.(KbhDipl. VIII.171). Keyse-
ren satte den gamle Rigdom overstyr,

ligesom han havde faaet Gøvner fulde.

JBaden. Tacit. II. 315. *han . . som bare
Gadedreng, |

Af næste Molbæk tar en
Giøvle iviiå. Bagges.Danf.1.132. MO. en
god Gjevelfuld. Kvæmd. Gjøvingfuld . .

(Korn f. Eks.). AarbFrborg.1920.89. MDL.
186. Esp.431. Feilb. 2.2) uden tilføjet adj.

Moth.G167. et Gøve BavTe.vAph.(1759).
een Gievn Hø og to Giev-

Havre. 750. AarbSorø.1915.133. Jeg
gav Hønsene et Par Gjevier (o: korn).

Kvæmd. MDL. E8p.431. Feilb. billedl.:

„Guderne har udsent mig med en heel
pofie fuld ynsker som ieg skal Splitte udj
Bryllupet". — „Kiere Gif mig en bitte

ner
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giøbing, Jeg kand og kaste ud.** Cit.1705.

(Thotté''1524. 557). genrne, v. (gøbne.
Feilb. 1.453. jf. Rietz.229 (skaansk gopna;.
gøvle. Bagges. L. I. 396). {sv. dial. gopna,
gauk(ii)a, gåpna, tage en haandftUd, no.

faupna, øse med haanden, shetlandsk gopn,
, 8., isl. gaupna, omfatte; afl. af Gøvn;

dial., nu næppe hr) gribe med omslut-

tende haand ell. hænder; omfatte med
hænderne, med samme Lethed, som Sæt-
ninger rulle paa Sætninger . . og Ideer
paa Ideer af deres speculerende Hierne
oprulles Traadnøglet i (drengens) gøviende
Haand, og Dragen flyver i Luften. -Ba^-

ges.L.1.396. MDL. || ogs.: øse med hæn-
derne. Feilb. jf. Rietz.229(skaansk).



H
H, et. [hå'] Bøysg.AG.2. ftt -'er. 1) navn

paa sproglyd. Rask.IslS.O (se u. Aspira-
tion l). Madv.LatSprogl.^6 (se u. aspirere

i). Åndelyden h. Jesp.MFon.80. 2) navn
paa bogstav. Høysg.AG.2. stumt er h i

tilfælde som Brahe. Jesp.MFon.^72. Ud-
skæringen i (cyklens) store Tandhjul fore-

stiller store H'er. PolitiE.KosterhUU1923.3,

3) J^ navn paa node ell. tone. MusikL.
(1801).108. MusikL.L309. \\ om ionart. so-

naten staar i H (o: h-dur)
\ 4) som forkor-

telse af ord, der begynder med h. jf. II. haa
2: Ved et Navne-Lune udtrykker disse

„fire Haa'er" (o: Holberg, Heiberg, Hertz
og Hostrup) Lydbølgen af den danske Lat-
ter. VilhAnd.Litt.III.609. || h. m. (kongen),
hans majestæt (kongen). H. M. (vilde) der-
for ikke alene lade tildele en Gratifica-

tion, men han kunde endog . . have H. M.
Naade at forvente. MR.1762.260. Cit.1811.

(SoranskTidsskr.VI.187). jf.(spøg.): *H. M.
Drotten. Blækspr.l910.40. om den folkelige

omtydning Hans Madsen, se Hans. || h. p.

(med ell. uden tilføjelsen af forklaringen hæn-
der paa'en^, (fra en revyvise fra ca.l915;
jarg., næsten vulg.) som udtr. for, at en per-

son er kommet i en ubehagelig situation, som
han ikke (let) kan komme ud af, spec. at han
ikke kan fragaa („hænger paa") en forplig-

telse, udtalelse olgn. ArbejderensAlmanak.1918.
52. KNyrop.OL.lI.73.

I. ha, V. se have.
II. ha ell. (1. br.) hah, interj. [ha; i bet. 1

og (især) 2 ogs. ha*] (glcla. d. s. (som udtryk

for klage: Mariagerleg.383), jf. eng. ty. fr.

lat. ha samt II. haa, he, hi, ho, hu, hy, hæ,
hø) 1) (nu oftest gentaget [ha'ha(-)]) som
udtr. for tilfredsstillelse, behagelig over-

raskelse, (glæde over) pludselig forstaaelse

ell. opdagelse af fornøjelig art olgn. (jf. ah
2-3, aha 3, II. haa 1.2^. At de (o: mine
fjender) ikke skulle sige i deres hierte:

hal (1871: ha, ha! Buhl.: Eja; vor siel

maae glæde sig.P8.35.25(Chr.VI.) Fasa-
ner?

I
Min Livretl Ha, det kalder jeg en

Aand. Oehl.A.123. Ha ha! nu har jeg lært
at kiende hans Stræger. VSO. Hvad eller

hvem seer han efter? Hal hal det kan
ikke være Andre end det deilige Pige-
ansigt hist ovre. Blich.(1833).VI.47.'\\ ogs.

som udtr. for følelsen af et rent leoem-

ligt velbehag, lettelse olgn. Mørket faldt

hurtigt paa . . Hvor ogsaa Skumringen
kølede, ]i2ih\JVJens.SN.84. jf bet. 2: Rup-
recht . . borer Hugo Dolken i Brystet .

.

og raaber: '„Tag der din Straf . . |
Han

faldt? Ha hal det kølede min Hevn."
|

Han kaster Dolken fra sig med en vild
Q\2eÅe. Oehl.yi.143. 2) {fortrinsvis brugt
(efter tysk forbillede) i tragediestilen efter

1760, jf.: „især hos Ewald og hans Efter-
digtere . . I Talesproget br. det sielden
eller aldrig." J^ O.; sml.ogs. hastemt samt:
*hvis man vil befale,

j
Jeg daglig tusind'

Vers skal male,
| Saa vælger jeg den Art

med Hal Wess.239. nu næsten kun spøg.
(parodisk)) brugt forstærkende (især: som
indledning) ved følelsesudbrud, fortrins-

vis af alvorlig, højtidelig, lidenskabelig art

10 (fx. ( heftig) sorg, vrede, foragt, overraskelse,

rædsel, begejstring). *„Hil dig, du Søn af

Hothbrodl"
|

— Hother, (forundret): „Hal
neppe kiender jeg mig selvl . .

|
Hvem

er da du, som kiender mig?** Eiv.(1914).
111.32. Svar mig min Konge 1 — Ha svar
din \iggo.smst.l.340. Hal Keedsomhedl
Keedsomhedl det er en forskrækkelig
Tingl Biehl.(Skuesp.IV.363). *Haaret reist,

med Hal og Hul | Med vilde Blik, og
20 blodig hæhe. Bagges. V. 259. *Det gaaer

tilbage 1 ha, det gaaer tilbage. Oehl.UJ.103.

*Men Hevn, ha du er sød. sa.HK.124. Ul-
feld overrasket: *„Ha— Walter." sa.D.103.
*Hal Dankonningl skam Dig . . |

Den
frækkeste Skjøge

|
Har Du lagt i din Seng.

Winth.HF.262. *Ha, det kan jeg lidel
j

Det er at vinde Spillet med en Trumf.
PalM.V1.108. *„Hal hvad er dette?« —
„Han la'r sig skræmme.'' Hostr.G.183. *See,

30 der reiste Maagen, skræmt ved Larmen;
|

Ha, saa flyv aa.. Drachm.D.61. 3) (oftest

gentaget een ell. flere gange) som gengivelse
af latter. De leer allesammen. Ha, ha,

hsi. Holb.Kandst.11.1. hahahal
I
Jeg brister,

hal jeg kan — hahal | For Latter komme
knap derfra. Hrz.D.in.34. JVJens.Di.l9.

I. Haa, en. [hå'] (ogs. (muligt ved mis-

forstaaelse af flt.-formen) Haar. Handels-
ogIndustrie-Tid.1802.83. Goldschm. VT.113).

40 flt. -er. (ænyd. d. s., sv. diah, no. hå, oldn.

hår; sa. ord er egl. Haj; jf. Havkai; nu især

dial.) Jt betegnelse for forsk, ved de danske
kyster forekommende hajarter, fx. blaahaj,

Carcharias glaucus L., pighaj, Squalus acan-
thias L., sildehaj, Lamna cornubica Gmel.
Undertiden (fiskes) Steenbidere, Haaer,
Stør, La.x.EPont.Atlas.in.252. Suhm.I1.80.
*Den braaddede Rokke, den skiærende
Haa. Schaldem. Sk B. 106. Krøyer. III. 854.

50 ZoolDan.II.299.312. nede ved Brohovedet
var (der) fanget en Haj (en Haa). JakKnu.
LF.60. Feilb. \\ ent. brugt koll. Tilforn blev
aarlig . . fisket en stor Deel Haae med
Angel i de dybe Fiorde (o: i Norge). vAph.
Nath.III.229.

II. haa, interj. {jf. oldn. hå; sml. II. ha)

1) [hå*, ho] brugt som (forstærkelse af) fø-
lelsesudbrud. Moth.Hl. især: 1.l) (nu i.

br.) som udtr. for klage, gengivelse af støn

-

60 nen olgn. (jf. ah l.i, aha 1). Hal gud bedre
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mig. smst. *Aa, haa, forundres ey, at jeg
mig saadan giver. ReynikeFosz.(1747).425.
AndNx.PE.1.26. t^) som udir. for glæde,
velbehag olgn. (jf. ah 2, IL ha ij. Moih.Hl.
han (var) krøben i Sengen, og slog med
begge Hænder paa Dynen, idet han mum-
lede: „Haa haa haal Nu ligger jeg da saa
rart og saa goåil"^ PMøll.1.416. *0p imod
mig de deres Munde spærre;

|
de siger:

„Haahaa, haahaa,
|
vore Øjne det saål"

EBrand.S.62. 1.3) som udtr. for overmod,
triumf, ringeagt olgn. fj/.aahaaj. „Er det
Dem . . rigtigt klart, hvorledes De skal
faae (Deres ideer) udførte ..?'* — „Haal Intet

er lettere I** Oversk.II.15. *Leve — haal —
det har jeg gjort | i mange, mange Aar.
Stuck.lI.160. 2) (oftest gentaget een ell. flere

ange) som gengivelse af dyb latter (jf.
I. ha 3^. Blaum.StS.194. (han) lo med sin

store Latter, haa, haa, haa, paa hvilken
man paa lang Afstand kunde høre at det
var Husbonden der morede sig. JVJens.
CT.49.
Haab, et, f en (Holb.Masc.III.lO. jf

Kalk.11.331). [hå.'6] Høysg.AG.34. flt. (især

poet. ell. højtid.; alm. bruges forhaabninger^
d. s. (se u. bet. 2,.\). {æda. hoop (Brandt.LB.
59), fsv. hop(p) (sv. hoppj, oldn. hop, jf.
mn<. hope, f, cw^. hope; til haabe)

1) følelse af forventning ell. formod-
ning m. h. t. noget tilkommende uden
hensyn til, om dette anses for godt ell. ej

(jf. Forhaabning l.i^; kun efter præp.
(i)mod (og nu vist kun som bibelcitat).

*Man til et andet Sted blef dreven mod
ald Haab. Holb.Paars.261. (Abraham) troe-
de imod Haab med Haab (Chr.VI: uden
haab, i haab^, at han skulde vorde mange
Folkes Fader. Rom.4.18. faa Maaneder før
sin Død . . skrev hun, at hun stadig haa-
bede at se hende frelst, var det nu kun
med Haab mod HsiSih. ESkram.BegitzeBar-
ner.(1919).35.

2) følelse af forventning m.h.t. noget,

som er ell. anses for godt, rigtigt, lykkeligt,

ønskværdigt osv. (jf. Forhaabning 1.2^. 2.1)

uden nærmere bestemmelse : det at se med tillids-

fuldt sind paa fremtiden, have tro til, at alt

skal gaa paa bedste maade, at ens ønsker

skal opfyldes osv.; tillidsfuld fortrøst-
ning (til fremtiden, skæbnen, gud), (vis-

dommen) er Moder til . . det hellige Haab.
Sir.24.21. (vi) skulle, efter Haabet (1907:
i Haabj, vorde Arvinger til det evige Liv.

Tit.3.7. *Haabet korter Længsel,
|
Haabet

trodser Trængsel. 5^w6.50. et godt Haab
er meere værdt end en usel Besiddelse.
BiehLJDQ.IV.SOO. Haabet sidder i de gule
Lokker, men flyver bort naar Haaret graa-
ner. Grundtv.Saxo.L220. *En Kapellan kan
gammel blive, | Og holder sig ved Haab
^ive. Heib.Pros.X.25. *Trods hver bitter

Skaal,
I
Holder fast i Haabet

|
Jeg (o:

Danmark) mit Fremtidsmaal.PaZilf.7ZZJ.
159.

II O i forsk, udtr., der hentyder til fore-

stillingen om grønt som haabeis farve (jf.

grøn 1.5j. *Naturen saa huldt og skiønt
|

Sig fryder og klæder i Haabets Grønt.
Oehl.L.I.177. *Sving for mig Haabets
grønne Flag ! sa.E.223. Lad os være mod-
tagelige, lad os være begejstrede — lad
os bevare Haabet grøntlDrachm.D.^xvi.
*Livet er altid skjønt,

| Haabet er lyse-
grøn t. HIrgens. (Nyeste Rarmonia.* (1825).
246). II

GJ om personifikation af følelsen.

10 *Letvingede Haab I
|
Gudbroder, gjenfødt

i den hellige Daab. Grundtv.PS. Y.285. *Haa-
bet staar

|
med Krans om Haar

| og broget
Blom sterbelte I lEicA. I. ^5. maleriet fore-
stiller tro, haab og kærlighed (jf.lCor.
13.13)

i II
i haabet {efter lat. in spe; nu

næppe br.) brugt som tilføjelse til et subst.
(især en personbetegnelse) som udtr. for, at
dette endnu ikke svarer til virkeligheden, men
forhaabentlig i fremtiden vil komme til at

20 gøre det. baade Familien, og jeg (selv) an-
saae mig, som en Digter i Haabet (nu:
en vordende digter). Mahb.E. 1.205. Ing.
LB.J1.75. Forvalteren . . nikkede til sin
Svoger 1 Haabet (nu: sin tilkommende
svoger, sin s. „in spe'^).Blich.IV.599.

|| ("CP,

især højtid.) i flt., om de forskellige forvent-
ninger man har til fremtiden (jf. Forhaab-
ning 1.2;. *mine Haab I I kom ei for at
svinde. OehlAV.109. *dette Hjerte, daaret

\

30 Af mange falske Haab. ITr^^.^A^.^^?. Til-
værelsen . . fornyer sig (aldrig) før den
har tilintetgjort alle B.a.a.h. JVJens.Br.117.
II

i ordspr. og talem. (jf. ogs. Mau.I.374ff.).
haabet beskæmmer ingen olgn., se be-
skæmme 3 slutn. et glimt af haab, se

Glimt 2.2/,//". Haabglimtj. leve ihaabet,
for øjeblikket slaa sig til ro med den blotte

forventning om et kommende gode (jf. ogs.

1. 63 ndf.). „Saa skulde De tage Dem Fe-
40 rie . «Ja — j< Det er min Drøm;
men jeg maa bestandig leve i Haabet."
Rode.SF.25. saa længe der er liv, er
der haab olgn. (efter Præd.9.4, jf. ndf. sp.

547^^). *Man siger dog, hvor der er Liv,
er HsiSLb. Heib.Poet.III.264. „dersom jeg
ikke tænkte at see mig som Gouverneur
. . saa døde jeg her paa Stedet." „Giør
ikke det, kiere Mandl Saa længe der er
Liiv, er der Haab," sagde Theresa. Lieb.

50 DQ.II.33. GyrLemche.DT.157. »Haabet
er en lille Baad,

|
Men den kan rumme

MsLUge. (efteren vise af)Rich. (seArlaud.236).
Cit.l874.(Studenterkom.288). 2.2) m. følgende
bestemmelse, der betegner resultatet af en
(heldig, lykkelig, ønskværdig) udvikling ell.

handling ell. selve denne handling. \\ m. føl-

gende præp.-led, indledet af om ell. (nu
næppe br.) til. vi kan trøste os ved haabet
om at sée hverandre i glæde hisset. ^øys^.

60 AG.74. *Da er alt Haab om Redning slukt.

Hauch.DV.1.245. jeg nærer haab om (at

faa) hans samtykke > jf. l.36f. ovf: vi
lever i haabet om at se ham til næste aar I

jeg har Haab til at gelange paa fri Fod.
JRPaulli.N.66. Han faldt i Afmagt, og
blev baaren ind i Byen, uden Haab til

VII. Rentrykt ai/i 1925 86
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Livet (o: uden at man havde noget haab
om, at han kunde leve). Mall.SgH.304. Blich.

(1920).VIII.68. gøre sig haab om, regne

med, at opnaaelsen af noget, opfyldelsen af
et ønske olgn. ligger inden for mulighedernes
grænse, nu (o: efter at være blevet juridisk

kandidat) har jeg Lov til at gjøre mig Haab
om at faae et Embede. Heib.Poet.VIl.254.
Blich.(1920).XIII.124. jf.: Min Ansøgning
er nu i Deres Excellences Hænder. Hvad
Haab tør jeg gjøre mig? Heib.Foet.VII.339.

give (en) haab om noget, vække begrun-

dede forhaabninger (hos en); spec. (m. per-

son-subj.): udtale sig paa.en saadan maade,
at der opstaar berettiget forventning om noget

godt; stille (en) noget glædeligt, ønsket osv. i

udsigt. Hans Herres sædvanlige Naade
for sine Tjenere giver ham Haab om Be-
fordring. Høysg.S.196. (naadigherren) har
givet mig Haab om at blive Degnens Efter-

mand i Ksilået. CKMolb.Amb.22. markerne
giver haab om en god afgrøde

j jf.: Læ-
gen gav ikke mere noget Haab (o: erklæ-

rede det ikke længere for rimeligt, at den
syge vilde komme sig). Bang.Udv.73. f se
haab til, nære gj-undede forhaabninger om.
vores Skribentere . . vil lade (deres hen-

tydninger til tyskerhadet) fare, saa snart

som de se noget Haab til, at den . . utaa-

lelige Tyskheds- Periode nærmer sig til

sit Endeligt. PAHeib.US.366. || m. umiddel-
bart følgende inf. ell. at-sætning (nu vist kun
i udtr.i det hsiSih, at). Nu har jeg nogen
Haab at bringe min Datter til Raison.
Holb.Masc.il1.10. (min) gode Helbred . .

gav mig Haab endnu at leve i halvhun-
drede Aar.PAHei6.Z7S..9P5. Blottet for alt

vovet jeg mig til Hovedstaden med det

Haab at jeg . . vilde arbeide mig frem.
HCAnd.Breve.I.l. jeg giør det . . i Haab
at (nu: i det haab at ell. i haabet om atj

blive af med min Stedsøn. Holb.Pern.I.l.

PAHeib.US.26. fhun gik) Døden saa rolig

imøde, i det visse Haab, evig at leve.

Basih.Tale.(1782).49. i det haab snart at

høre fra Dem er jeg Deres ærbødige N.
N. I S&B. 2.3) ro, nu 1. br.) m. følgende
bestemmelse (præp.-led), der betegner noget,

hvis heldige forløb ell. udvikling, lykkelige

skæbne osv. man ser hen til med forventning.

om (Chr.VI: forj alle dem, som leve, er

der Haab. Præd. 9.4. der er Haab for din
sidste Tid. Jer.31.1 7. Professorer og andre
Lærde holde deres Bibliotheker ikke for

rare (o: aabner deres biblioteker) for Per-
soner, som man har noget Haab om% Oecon
T.V.58. jf: Han tog disse Ord som en
Bekræftelse paa, at hans Haab til Ingers
Følelser for ham ikke var helt forfæn-

feligt. Pont.LP. VII.169. 2.4) CJ m. følgende

estemmelse (præp.-led, styret af ji&B. ell.

(især) til^, der betegner noget, hvis indfly-
delse, handlen ell. virken man ser hen til m.
forventning ; især (relig.) m. h. t. gud. Eders
Tro og Haab maa være til Gud (1907:
eders Tro . . er Haab til Gudj. lPet.1.21.

det andet Juleoffer, vi skulle bringe, det
er Haabet, Haabet paa Jesus. VBeck.LK.
1.159. hendes gamle Haab til Livets fine,

funklende Rigdom havde forblødt sig helt.

JPJac. II. 201. sætte sit haab til ell.

(bibl.) paa noget, knytte sine forhaabninger,
forventninger til (virkningerne af) noget;
slaa sin lid til (noget), jeg har sat mit
Haab paa den Herre, Herre. Ps. 75.^8. At

10 sætte alt sit Haab til Gud. VSO. *(jeg)

havde sat mit hele Haab til Tiden. Heib.
Poet.IIL428.

3) CP det, hvortil man knytter si7i

forventning. Herren skal være dit Haab.
Ords.3.26. Ew.(1914).1.261. *Nu kom han,
Patriarkers Haab (o : Jesus). Grundtv.SS.I.
393. *Et Guldkors fremviste

|
Alverdens

Haab og Trøst (o: den korsfæstede frelser).

Winth. HF. 195. jeg takker Dig . . i det
20 Haabs Navn, som jeg bærer under mit

Hjerte. CBernh.NF.X.390. Graven I min
Ven, det er mit eneste Haab. FritzJUrg.
nr.8. familiens haab (fx. som skibsnavn)

\

II
spec. om menneske, som ved rige evner,

store udviklingsmuligheder osv. vækker (ual-

mindelige) forhaabninger. *Aanden opgav
Enkesønnen,

|
Moders Haab og Moders

Trøst. Grundtv.SS.II.247. han er . . bega-
vet, selv riig paa Haab, Enhvers Haab.

20 Kierk.II.146. André Derain, Frankrigs
Haab i MdXeikunsten. Bønnelycke.(BerlTid.

^^kl921.Aft.l.sp.2).

Haab-, i ssgr. [ihå'b-] af Haab 2 (jf.
Haabe-^.
baabe, v. ['hå'ba] (dep. (nu kun dial.,

jf.: „meest i daglig Tale." VSO. „nu gan-
ske forældet." MO.) haabes. Ruth.2.12(Chr.
VI). Holb.Jean.1.4. Thorsen.148. Kvæmd.j.
-ede ell. (nu kun dial.) -te (Holb.Paars.lOO.

40 jf. Moth.H3. Feilb. OrdbS.(kbh., gldgs.)). vbs.

-ning (s. d.), jf. Haab. {glda. hobe (Brandt.
RD.I.93), hopes, hobes, sv. hoppas; vist fra
mnt. hopen, j/". ty. hoffen; af omstridt grund-
bet., se Arkiv.XX.XX.276 ; om et i bet. nær-
staaende ord af nord. oprindelse se vente)
m. h. t. noget samtidigt ell. forbigangent, som
(endnu) ikke vides (med sikkerhed ell. af alle)

ell. (især) m.h.t. noget fremtidigt: nære for-
ventning ell. formodning (om).

50 1) f (til Haab 1) uden hensyn til, om det

forventede anses for godt, ønskeligt osv. ell.

ej: formode; antage, „(patienten) holdt
sig i en Feber 6 Dage baade fra vaadt og
tørt." — „Saa haaber jeg nock at hånd
døde." — „Ja hvad andet." Holb.Bars.III.

6. „heeder . . min Herres Får Christen."
— „Jeg skulde haabe det." sa.llJ.II.l.

(han gik) til hans Fødebye i Norge . . da
han ikke haabede, den vilde gaae til ham.

60 Bagges.L.1.397. jeg haabede ikke meget
godt af den vredladne Mumlen og Knur-
ren, som overalt gienlød i Marken. sa.NK.
18.

2) (til Haab 2) nære forventning om
noget, der er ell. anses for godt, rigtigt,

lykkeligt, ønskværdigt osv.; nære haab (om).
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2.1) uden styrelse: leve i fortrøstnings-
fuld tillid til fremtiden, skæbnen, gud;
ncere forventning om, at alt skal gaa paa
bedste maade, at ens ønsker skal opfyldes
osv. Hvad er min Kraft, at jeg skulde
la.&ahe?Job.6.11. At forholde sig forven-
tende til det Godes Mulighed er at haabe.
Kierk.IX.338. Hvor han hadede sig selv
for sit vanvittige Taalmod, for sin yd-
myge Haaben. J'PJac.7/.559. ordspr.(nu
sj.): At vente og haabe gjør Mangen til

taabe. ifai«.Z.574. Moth.HS. vAph.(1764).
263. VSO. (jf. ogs. u. Gækkerente og snaa-

he). 2.2) m. obj. jeg haaber Eders Frelse
af den Evige. Bar. 4. 32. (jeg) haabede
Brev fra Fredenshorg. Ew.( 1914).IV.384.
naar De har læst disse Linier, haaber jeg
Deres Tilgivelse. Gylb.IV.17. nu kun m.
Sit-sætn., inf. ell. pron. (adj.) i intk. som obj.

:

hvad Nogen seer, hvorledes kan han til-

lige haabe det? (Chr.VI: haaber og no-
gen det, som hånd seer?) Bom.8.24. Tro
er en Fortrøstning til det, som haabes.
Hebr.11.1. jeg haaber Fatter inden Aar og
Dag faar et Barn igien. IIolb.Bars.1.7. Jeg
haaber, at De ikke misforstaaer mig.
Hauch.IV. 143. De veed ikke, hvad De
skal sige til det? . . De skal holde Deres
Mund! Det er' rene Ord, haaber \eg\ Fritz
Jurg.nr.34. En fattig, fantastisk Kærlighed,
der Intet haabede, fordrede eller ventede
andet end golde Drømme. JFJac.I.165.
haabe det bedste, se bedst 1.3 slutn.

jf.: jeg haaber endnu meget Godt af Ver-
den. 0versk.II.152. \\ i tilfælde, hvor haabe
styrer en sætning m. nægtende mening, er

nægtelsen ofte (især i talespr.) trukket over

i hovedsætningen (og verbets bet.-indhold som
regel samtidigt noget svækket), jeg haaber
ikke, De har maattet vente (i skrift hel-

lere: jeg haaber, at De ikke har maattet
ventej I jf.: Jeg skulde icke haabe, at det
var din iinstrue. Holb.Ul.II.9. (jeg vil) dog
aldrig haabe, at du har bedraget mig?
Gylb.(1849).VIII.196. (sj.) i nægtende ho-

vedsætn. m. egl. bet: *jeg troede længst ham
død,

I
Og haabed ei (o: havde intet haab

om) at træffe paa hans Slægt. Oehl.A.90.

\\ }^S ^il haabe (at), m. omtr. sa. bet. som
jeg haaber (at). Moth.H2. Jeg hør noget
rør sig i Sengekammeret; Icke vil jeg
haabes vor Fader er v&sigen.JRPaulli.N.
74. VSO. Jeg vil dog haabe, at han har
sagt det. MO.II.1533. jeg vil haabe, han
forstaar den hære. D&H. II. 567. 2.3) m.
præp.

II
haabe paa. 1. nære haab om. jeg

haaber paa den Ære at komme i Selskab
med Prindsessen. Gylb.(1849). X. 104. vi

maa haabe paa bedre tider
j
landmæn-

dene haaber paa snarlig regn
i
m. flg. inf.

ell. Sit-sætn. omtr. ensbetydende w. haabe alene,

dog stundom som udtr. for en følelse af for-

ventning, som strækker sig over længere tid

ell. anfægtes af tvivl: jeg haaber paa, at

han ikke har glemt det
j

2. knytte sine

forhaabninger (om lykke osv.) til noget. As-

syrerne . . haabe paa Skjold og paa Spyd.
Jud.9.9. nu især (relig.) om fortrøstning til

gud: Israel I haab paa Herren. Ps. i50. 7.

Matth.12.21. *Paa dig jeg haaber,
|
Du

trofaste Gud. Grundtv.SS.IV.377. At haa-
be paa Forsynet. iUO. || haabe (nu kun
dial. haabes. Moth.H2. VSO. Thorsen.148.
Kvæmd.) til. 1. (nu 1. br.) d.s.s. haabe paa
1. der jeg haabede til Lys, da kom Mørk-

10 hed. Job.30.26. At haabe til eens Hielp.
VSO. Jeg haaber til, at Børnene udvikle
sig godt. Zahrtmann.M.431. haabe til det
bedste, have det bedste haab (jf. haabe
det bedste u. bedst 1.3 slutn.). jeg begynd-
te at haabe til det Bedste. Blich.(1833).II.
158. Gylb.V.54. f Man maa haabes til det
bedste. VSO. 2. (højtid., især relig.) d. s. s.

haabe paa 2. *Du, Herre Krist,
| Min Frel-

ser est,
I
Til dig jeg haaber ene.SalmHj.

20 106.1. MO. især i udtr. som haabe til gud,
at . . , stole paa guds hjælp m. h. t. at . .

.

jeg haaber til Herren, at jeg aldrig igjen
kan komme i en saadan Lidenskab. /St66.

1.74. Jeg haaber nu til Ham deroppe .

.

at min Søn skal blive til Menneske igen.
Drachm.PV.159. i sin berømte Visitatsbog
haaber (Falladius) til Gud og til Kongen,
at (osv.). HMatthiess.DK.41. jf. (sj.): jeg
haabede til Deres Godhed, at De vilde

30 trøste ham. Gylb.XI.92.
Haabe-, i ssgr. ['hå'ba-] (især) af Haab

2 (jf Haab-;. f -brev, et. (til Haab 2
ell. haabe 2) dokument, der meddeler en per-
son løfte om, krav paa ved given lejlighed

at komme i besiddelse af et gode; spec: do-

kument, udstedt af en lensherre, hvori der
gives løfte om (ekspektance paa) et len, naar
dette bliver ledigt Keyser Rudolph dend
2den hafde saa stor Agt og Ære for Kon-

40 gen, at hånd meddeelte hannem . . Leh-
net paa Fyrstendømmene Holsten, Stor-
marn og Ditmarsken, saa og Haabe-Bref
paa Grefdømmene Oldenborg og Delmen-
hoTst. Slange. ChrIV.67. smst.445. Mester
Johan Valkendorf . . som af Kong Fride-
rik havde Haabe -Brev paa Provstiet til

vor Frue Kirke i Odense. Langebek.(DMag.
IV.168). CP -fald, adj. (ogs. (nu 1. br. og
kun i bet. 1) haab-j. {ænyd. haabefuld (i

50 bet. 1)) 1) (nu 1. br.) opfyldt, præget af for-
haabninger; fuld af haab'; forhaabningsfuld;
især om person: som nærer (store) forhaab-
ninger. *Det gaaer med det (o: at finde sig

en kone), som Lotterie . . |
Man gaaer,

er stedse Haabe-fuld
|

I Tanke, man
skal vinde. Graah.PT.I.113. Hun kastede
et haabefuldt Blik ind i det Tilkommende.
Basth.Tale.(1795).22. *Ak! i den gule Høst,
da stirrer kun Blikket tilbage,

|
Men i den

60 grønne Vaar smiler det haabefuldt frem.
Oehl.PSkr.1.248. den bestandigt haabefulde
Dostojevski . . sagde: „Skulde det være
muligt, at man vil henrette os'* . Brandes.
X.515. JVJens.C.175. alt Folket (hilser)

sin nye Fyrstinde med ha ab fuld Bøn.
Myn8t.Indt.l5. (de) vare ham ligesaa kjære

36^
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som nyfødte Børn for haabfulde Ægte-
folk. Blich. IV. 502, *et haabfuldt Hjerte.

PalM. VIII.141. (det var) rene Drenge .

.

derfor talte de saa hsiSihfvilåt AKohl.MP.
1.94. 2) som der er grund Hl at vente noget

godt af; som der knyttes (store) forhaab-
ninger til; lovende, (han) beklagede, at

denne Hændelse berøvede ham saa haabe-
fuld en Anledning til at komme til

treste Qv2\eT.Winth.Nov.28. Haabløse ^Iseg-
ter. Bang.(bogtitel.l880). 2) som man ikke
kan vente noget godt af, knytte forhaab-
ninger til; især: som ikke (let) kan tænkes
at udvikle sig, forandres til det bedre ell. faa
noget heldigt udfald (og som derfor gør et

mistrøstigt, nedslaaende indtryk). Det er en
haabeløs DicipeLFSO. dette haabløse Vaas,
disse elendige Mindelser fra . . Dumas' „Ka-

Kundskab om . . Dyrenes Natur. JSneed. lo meliadame**. Brandes.XI.310. Sin Plan . .

III.27. (at faa) et haabefuldt Træ til at

gaae udi Tode.VI.299. *han opdaged
|
De

haabefulde Anlæg hos sit Barn. Oehl. C.

163. haabefulde Udsigter for Fremtiden.
Brandes.V.373. || nu især om person (ungt
menneske): Frahl.AH.IV.124. Det er en
høist haabefuld ung Mand; han beret-

tiger til de største Forventninger. P/ow^.

Sylv.43. (mig) er det en Glæde at see

havde han maattet opgive som aldeles
hasibløs. Pont.LP.VII.149. det var bleven
Regn, haabløs Bsigregn. Baud.GK.143. Et
Hul eller en Krog til at bygge Rede i

finder (spurven) let, selv paa Steder, hvor
man skulde tro det haabløst. Frem.DN.424.
der er haabløs uorden i regnskabet

\ haab-
løst svineri

\ ||
(sj.) som en slags forstær-

kende adv. *som Himmeriges Taarn og
videlystne, haabfulde Disciple for mig. 20 Tind

[ saa haabløst dejligt er dens (o:
~ ~ -- -- aftensolens) Skin. AaBerntsen.I)igte.(1917).

16. t9 -nem, adj. (sj.) som har let ved at
haabe; forhaabningsfuld. jeg (greb) med
min haabnemme Natur begierlig og til-

lidsfuld . . det svage Siv, der raktes mig.
Rahb.E.V.99. hun (har) en sangvinsk og
haabnem Natur. Leop.PC.85. f Haab-
IIin g:, en. (ænyd. d. s.; vbs. til haabe; jf.

Mynst.Tale.(1838).15. jf.: *det er tungt
At et haabfuldt, elskeligt og ungt | Liv
saa pludselig kan gaae tilgrunde. Hrz.Z>.

1.232. t haabelig, adj. (ænyd. d. s.; jf.
forhaabelig) som man kan haabe ell. vente;

som er til at haabe. Moth.H3. Det er no-
get, som ikke engang er haabeligt, end
sige rimeligt. 750. haabe-les, adj. se

haabløs. f haabentliff, adv. {efter ty.

hoffentlich) forhaabentlig. nogle nomadiske
Folkeslægter, (der) haabentlig snart ville

blive deelagtige i Kundskaben om denne
ypperlige Erhvervgreen (o: agerdyrkning).
ChMourier. Brød. (1821). 1. haabes-Ieis,
adj. se haabløs.
haab-fnld, adj. se haabefuld. CP-fyldt,

part. adj. [2] (1. br.) d. s. s. haabefuld 1.

han var bleven greben af disse heftig be-
vægede, haabfyldte, friske Omgivelser.
Goldschm.V.173. CP " — -

næppe br. Haabs-. Bosenk.ES.1.57). (1. br.)

kortvarigt (og svagt) haab(jf. G!\\mt2.2slutn.).

Thaar.ÉS.489. et pludseligt Haabglimt
(for) gjennem hans urolige S]æ\.lng.VS.

<^. honnung) haab (2); forhaabning (I.2).

30 de Svenske . . kunde giøre sig Haabning,
snarere at komme tilrette med Kæyseren
selv, end med Churiyrsten. Slange. ChPV.
901. VSO. jf.: *Af Haabningslottes Fald
og lærde Drømme træt,

| Al Sielen roer
sig her. Bull.(Rahb.LB.I.559).
Haa-brand, en. [I] {sidste led er H.

Brand (i bet.: stolpe); grundbet. vist: (haj)-

fisk af betydelig længde; egl. no. (jf. Kalk.'ll.

^ 330.V.495); nu næppe br.) Jf sildehaj, Lam-
S;limt, et. [2] (nu 40 na cornubica Gmel. (jf. -mær/ Pfiug.DP,

"

19. Krøyer.II1.866.
haab-rjg^, adj. (nu næppe br.) d. s. s,

haabefuld (1 og) 2. *Naar jeg paa ensomt
Dyb udkasted' haabrig Krog. Storm.(Rahb.
LB.II.510). *den haabrige Yngling. Jili

Eertz.Isr.93. Blich.(1833).V.200. MO. f-sa-
liff, adj. lykkelig ved forventningen om noget

godt, ønskværdigt osv. Tode.1.247. Haabs-
S:limt, et. se Haabglimt. haabsom,

stolt Ungkarl forelskt hende saae; | Men 50 adj. ['hå*b(i)S(»)m(')] {i bet. 2 vist som poet.

haabløse lod hun dem alle bortgaae. TAaar.
HG.4. *I haabløs Længsel hengræd (jeg)

lange Dage. sa.M V.33. hvem der . . ej vil

være aldeles haabløs, maa vænne sig til

at haabe det urimelige. Grundtv.PS. V.153.
*(skriget kom) fra et haabløst,

|
FOTpiint,

fortvivlet BTyst.Winth.HF.12. (hun) hæ-
ved haabløst sine Øjne. JPJac.II.40. Koret
trøster hende . . Men hun er håbløs. NMøll.

JII.220. -1»8, adj. [2] (f haabe-. Lodde.
NT.400. Balle.Bib.I.14. VSO. f haabes-. jf.
VSO.). {ænyd. haabe(s)løs) 1) blottet for for-

haabninger; spec. (nu sj.) om person: som
ikke (mere) nærer noget haab. *Saa mangen

nydann. efter frygtsom olgn.) 1) f d. s. s.

haabelig. Moth.H4. 2) \ d. s. s. haabefuld
2. *VortHjem, du danske Jord,

|
der haab-

som grøn af Havet gror. LCNiels.U.16.

Haad, subst. [hå'5] uden ftt. (^glda. d. s.,

oldn. hå5; besl. m. Haan; ordet er tildels blevet

sammenblandet m. Had (s. d. bet. 2), jf. Ha-
dings-; arkais., nu næppe br.) haan; spot.

*Hør I det, min naadige Frue,
|
I spotter

N.16. jf.: der (kom) en underlig Haab- 60 mig ikke for Haad (o: med haan)\BFU.
løshedens Sløvhed og Ro over hende, nr.26.10. *Rygtet .. udsjunger

|
Til Risens

JPJac.I.144.
II
m. overgang til bet. 2. (ieg)

havde (længe) lagt i denne haabeløse Stil-

ling. Ew.(1914). V.144. *Ah haabløse Dage,
|

Ah skrekfulde Aar. smst.IJI.161. Han gjen-
nemgik alle en haabløs Kjærligheds bit-

Spot og Haad, |
Vor Pnis med tusind

Tunger. Grundtv.Saxo.il. 15.
\\
gøre (en)

haad, vise spot; forhaane. *Saa giør de Pi-

ger os Haad, |
Møe tager Kæmpe ved Næse.

Grundtv.Saxo.1.28. sa.PS.IV.453 (cN^Raad).
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Haa-lisk, en. [I] (f Haar-. Handels- og
Industrie-Tid.1802.83). {glda. hafisk; nu
især dial.) Jf d. s. s. I. Haa. LH Bing.Lesøe.

(1802).158. Krøyer.IIL870. Feilb.

haage, v. se hue.
Haa-ising:, en. [I] Jf flynderfisken Hip-

poglossoides platessoides O.Fabr. (navnet skyl-

des fiskens graadighed og skarpe tænder).

Krøyer.IIMl. BøvPJIL568. -kal, en. se

Havkai. -kat, en. [I] ^ (sj.) pighaj, Squa-
lus acanthias L. Tidsskr.f.Fiskeri.1866.307.

-mær, en. [I] {oldn. håmerr; egl. „haj-hest",

jf.jy. haahest (Feilb. 1. 763); I br.) ^ be-

tegnelse for de ved de danske kyster fore-

kommende større hajarter, spec. om sildehaj,

Lamna comubica Grmel. (jf. -brandj. Pflug.
DP.19. Krøyer.IIL854.

I. CP Kaan, en. [hå-'n] (f Haane. Bey-
nikeFosz.(1747).197). uden flt. (glda.hon (Po-
stillOO. Suso.l9); fra mnt.hon. (ty.hohn);
besl. m. og muligt opr. substantivering af det

til grund for II. haan liggende ord \\ ordet

har fortrængt det besl. Haad; i 18. aarh.

brugtes olm. Haanhed, jf. JBaden.Gram.38)
1) som vbs. til IL haane; ogs. mere konkr.,

om handlinger, ord, miner osv., hvori
foragt lægger sig for dagen. Mange
Lærde afvise dette Spørgsmaal med Haan.
Ørst.I.126. *Kaldte eder Pharisæer | Ei
med Haan ulærde Mænd. Grundtv.SS.1.74.
han gik saavidt i sin Haan mod Oeh-
lenschlåger, at han . . gav ham Navn af

Kakkelovnsprofessor. Hauch.MfB.317. *en
Haan sig leired | Om Munden, kold og
gTum.Winth.VL58. Du slyngede Haan lige

i Ansigtet paa dem, der har Magten. Sc/iaw^i.

TF.II.356. Karlene standsede ved Lod-
skellet og raabte deres Haan til Anders.
Søiberg.L.187. haan og had, se Had 1.

lægge ell. kaste haan paa, (nu næppe
br.) forhaane. (de) kastede Haan paa Bi-
belen. jBa/Ze.Ei&.I.ii, Han maatte taale al

den Haan, som de vilde lægge paa ham.
VSO. gøre haan, (sj.) tilføje forhaanelser.

Han giorde mig al den Haan, han kunde.
YSO.

il (jf. Forhaanelse slutn.; sj.). Du gjør
os til Skændsel for vore Naboer, til Spot
o^ Haan (Chr.VI: h&SLnhed). Ps.44.14. \\ CP i

videre anv., om hvad der ved sine egenska-

ber ell. ved sin blotte tilværelse maa virke

udæskende, krænkende, bogen er en haan
mod sund fornuft j 2) (1. br.) tilstand ell.

omstændighed, der bringer skam med sig, gør
en til genstand for spot osv.; vanære; skam.
Det vil blive ham til stor Haan, ifald han
giør det.FiSO. Helligdommen (i Jerusa-
lem) blev ladt øde som en Ørk, dens Fe-
ster bleve omvendte til Sorg, dens Sab-
bater til Haan (Chr.VI: haanhedj. IMakk.
1.41. Andagtsbøger og Tiggermunkes Præ-
kener (skildrer) Angsten i Getsemaneha-
ven. Hudfletningens Haan og Lidelse.VVed.
BB.137. IL haan, adj. [hå-n] (ænyd. d. s.;

sml. oeng. hean, elendig, got. hauns, gr. kau-
nos, slet; besl. m. Haad; jf. I. Haan) 1) (nu
kun dial., jf. MO.). skamfuld (egl.: p. gr.

af en tilføjet forhaanelse); undselig; især
m.præp. ved (fynsk: af. Kværnd. FynsTi-
dende.^^U1924.10.sp.6). ieg er gandske haan
ved, at i har tvunget mig til at handle
saa ilde med eder. Kom Grønneg. II. 451.
VSO. MO. Henrik (troede), at de fniste ad
hans lange Lemmer, og han blev haan og
menneskesky. Skovrøy.LM.14. MDL. Feilb.

Thorsen.148. || Han er ikke haan ved (j:

10 undser sig ikke for) at begiere ået.VSO.
2) (nu kun som, adv. i udtr. lade haant om^
d. s. s. haanlig 2. Printzen . . havde det
Vanheld, at faae en haan Bebreydelse af

en Tiggere. EPont.Men.II.98. Glem denne
Stolte, sagde Svanhvide med haan Stem-
me. /Sw/im.('S/c7ifZ.Z.78/ Hun viiste sig me-
get haan imod alle i Selskabet. 7S0. || som
adv. Bolvise saae haant efter hende, og
sagde: Prindsessen vil endelig giftes. Sw/im.

20 (SkVid.XII.193). *Medynksom slænger han
sin Bog,

I
Og siger haant: det stakkels

I>rog.Wess.237. *Saa haant afviser du min
Kiærlighed. Oehl.SO.50. *Han saae ei hen-
des sidste Blik,

| Da haant han vendte
sig, og gik.Winth.V.llO. ThøgLars. Vilde

Boser. {1895).63. se haant til, nære ringe-

agt for. Ladislaus seer haant til sin Fa'r-

fa'r og til sin hele Slægt. HCAnd.III.283.
G) lade ^hasint om (f over: Suhm.1.276.

30 Ing.EF.1.63. f ved: FrHorn.PM.68), vise

ringeagt for; foragte; ogs.: afvise med ringe-

agt; kaste vrag paa. Lad ikke haandt om
andres Raisoner, naar du discourerer med
dem. Hørn.Moral.I.40. Kongen af Norge .

.

Lader haant om at flye eller retirere sig.

LTid.1741.100. han lod haant om hele
Verden undtagen om sig selv. Bagges.L.
1.356. den hele Hærskare af Betænkelig-
heder, hans Moder engang havde ladet

40 saa haant om.HFE10.JF. 1.161. (G^-undt-

vigs) stærkt bevægede sjæleliv . . lod hånt
om formen og formerne. ADJørg.II1.435.
Haan-, i ssgr. ['hå-n-] af I. Haan 1 (jf.
dog Haanhed J.

Haand, en. [h(on'] Høysg.AG.13.2o. (nu
kun dial. ell. arkais. Hånd. Blich.(1833).
Suppl.160 (co Panden). Lieb.DQ.II.114 (00

Mand). Feilb. Kort.l6. OrdbS. (fynsk, lol-

landsk), jf. Haanden 00 Fanden. Holb.Paars.
50 236). fil hænder ['hæn'ar] Høysg.AG.U. ||

(nu især arkais.) gi. bøjningsformer: haande
[•hcona] Høysg.AG.155 (jf. oldn. handar,
gen. ent., handa, gen. fit, h9ndum, dat. flt),

især i forb. til haande fse bet. 12.io og 2.3);

jf. endvidere for, paa, ved haande (u. bet.

12.3, 9 og 12^; hænde ['hæna] (jf. oldn. hendi,
dat. ent.), især i forb. af, i, til hænde
(se u. bet. 12.i, 5 og 10^; jf. ogs. for, paa
hænde (u. bet. 12.3 og 9). {æda. hånd, sv.

60 hånd, no. hånd, hånd, oldn. h9nd, eng. ty.

hånd, got. handus; af usikker oprindelse;

jf. II. behænde, efterhaanden, I. og II.

Haande, haandtere, hånde, I. ug II. Handel,
handelig, handig, handle, Handsel, Hand-
ske, Handsling, hændig)
om de to yderste dele af menneskets



555 Haand Haand 556

(og dyrs, se bet. 8.2) forlemmer, som ud-
gaar fra underarmen (fra haandroden) og
gennem mellemhaanden ender i fingrene;
sjældnere om mellemhaanden i modsætn.
til fingrene fhan blev hugget over haan-
den, men fingrene tog ingen skade; jf.
ogs. give over haanden (u. bet. 12.8^ : give
over fingrene (u.Yingei ^a)); (nusj.) om
armene fra fingerspidserne til skulderen

('„hofi opsKærere.** Moth.H49) ell. om under-
armen (jf.: hans Hænder vare laadne som
Esaus hans Broders Hænder. lMos.27.23);
i best. f. ent. haanden ell. i udtr. som den
ene haand, min haand oftest om den
højre haand som den ved forsk, arbejder

vigtigste (i enkelte fag-udtr. derimod om ven-
stre haand, se u. bet. 2,.i). (om særlige faste

forb. m. subst, adj. og præp. se u. bet. 10-12J.
t) i alm. du (skal) give Liv for Liv .

.

Haand for Haand, Fod for Fod. 2Mos.21.24:.

*(hun) hæver . . |
Med sneehvide Haand

|

Det røde Guld. Oehl.L.L24. *HaandI du dei-

lige Haand, som leged paa Strænge I
|
Un-

der dig bæved Strængene salig og længe.
Ing.RSE.VL203. Mølleren . . vinkede med
sin Haand ad Frits. FMøll.1.379. *En Dra-
gon stak Haanden frem,

| Men han trak
den aldrig hjem. GRode.FU.77. Kom to til

at sammenligne deres Hænder, hed det:
„Vi spør Ægteskab, vi syner Hænder."
SjællBond.172. jf.Feilb. den flade, hule
haand, se flad (I.2), huL J^ (jf- bet. 2.3

samt firhændig^: Man har Klaverudtog
for to eller fire Hænder, til to Kla-
verer for fire eller otte Hænder. SaU
XIV.109.

li
højre, venstre haand (se

ogs. u. bet. 1 slutn., 3.1 og 6.1). om din høire
Haand forarger dig, hug den af, og kast
den fra dig. Matth.5.30. Han . . drog dem
i kuld nu med den højere nu med den
venstre Haand. Holb.DH.1.201. Naar det
kløer i den høire Haand, faaer man Pen-
ge. Kløer det i den venstre, skal man
^ive Penge nd.Thiele.III.140. D&H. Feilb.

i dagl. tak (barnespr.) og dial. ofte erstattet

m. udtr. som den gæve (se IL gæv 2.2J,

kønne, pæne, rette, rigtige, smukke haand
(om den højre haand), mods. den fejle, for-

kerte (se II. forkert S), gale, skidte haand
(om den venstre haand); jf. D&H. Feilb.

OrdbS.(Møn.). i symbolsk anv., i udtr. som
guds højre haand, (jf.bet.S; bibl.) om
guds magt, vælde osv. du vil udrække din
Haand imod mine Fjenders Vrede, og din
høire Haand skal frelse m\g.Fs.l38.7. at

forandre det, staaer i den Høiestes høire
Haand.smst.77.11. Grundtv.SS.III.272. æg-
teskab til venstre haand olgn., egl.

om ægteskabsform, hvorved manden under
vielsen rakte hustruen sin venstre haand som
tegn paa, at hun (og hendes børn) ikke kom
under hans „haand og værge" og ikke skulde
nyde de ægtehustruen tilkommende rettighe-

der; især om ægteskab ml. medlem af et fyr-
stehus og en ikke ligestillet kvinde, hvorved
hun (og hendes børn) ikke nyder de manden

tilkommende privilegier (su^cessionsrettighe-

der) m. m.; morganatisk ægteskab. OehLD.
16. Fabricius.D.II.280. vie til venstre
haand. SÆJ5. Drachm.FÆ.199. jf: (Anna
Sophie Reventlow) der trods Vielserne først

til venstre, saa til højre Haand aldrig blev
andet for (Chr.Vl) end . . „Min Faders
Maitresse". ^randes.J.i47.

|| i (faste) forb.

m. verbum og (jf. bet. 12

j

præp. folde hæn-
10 derne, se II. folde 1.3. forgribe sin
haand, se forgribe l.i. fortage sin
haand, se fortage 2.i. gnide (sig i) hæn-
derne, (jf. IL gnide l.ij stryge hænderne
mod hinanden (for at faa dem varme, tørre

dem osv.) ; ogs. som tegn paa glæde, tilfreds-

hed, oftest blandet med skadefryd. Moth.G
195. at nikke med Hovedet, eller at gnide
sig i Hænderne. Ew.(1914).III.274. (han)
trippede op og ned og gned Hænderne.

20 Bang. T.109. knytte haanden osv., se

knytte, kysse ens haand, kysse paa
haanden, se kysse, lægge haanden
paa olgn., (jf. bet. 2.3 og 3.2-3j røre ved;

tage paa; især (jf. Haandlæg(ninff), Haands-
paalæggelse) som tegn paa udvælgelse (Leth.

(1800)), velsignelse osv. paa de Syge skulle

de lægge Hænder. Marc.l6.18. Saa skal i

see, at det er sandt, at vi skulde giøro
vor Jern til Guld, om vi lagde vore Hæn-

30 der paa det. OeconT.II.59. du lagde jo

dog ogsaa Haand paa Bogen . . du svoer
jo ogsaa din Konges Undergang. Ing.EM.
11.152. han lagde haanden velsignende
paa hans hoved

j
D&H. jf. Feilb. billedl.

:

(denne opfattelse) kan man . . lægge Haand
paa (0: dokumentere) i et . . nylig udkom-
met Konversationsleksikon. Kehler.(PoU^I%
1920.6.sp.6). i forb. m. (op) løfte (jf. ogs.

u. bet. 2.3 og 3.3^; (højtid.) i udtr. som op-
40 løfte sine hænder mod himmelen (o: paa-

kalde guds bistand). vAph.(1764). 395. sp.l.
VSO. slaa hænderne sammen, (især

højtid.) d. s. s. slaa haand i haand (sp. 572^^).

Da optændtes Balaks Vrede imod Bileam,
og han slog sine Hænder sammen (Chr.

VI: tilsammen). 4Mos.24.10. Da begyndte
han at slaae Hænderne sammen og hyle
og give sig.Blich.(1833).II.172. D&H. i

forb. m. vende: 1. (dial.). han kan vende
50 hans hænder til at gøre alting (o: har et

godt haandelag). Feilb. (jf. Haandevending^
i udtr., der angiver, at noget foretages, sker

meget hurtigt: Så snart mand kand vende
en hånd om. Moth.H74. *medens Haanden
vendes om, | Din største Vrede overgaaer.
Biehl.Cerv.LF.1.24. Feilb. 2. (dial.) vende
haand, om en kraftleg, hvor detaælder at bøje

modstanderens haand ned paa oordet. Feilb.

Ugeskr.fRet8v.l921.A.665. i sa. bet.: At ven-
60 des Hånd. Krist.BRL. 275. vride sine
hænder, som tegn paa sorg, fortvivlelse;

ogs. (i forb. m. for : VSO.) om anger, fortrydelse

(jf. hændervridende^. Hans Hr. Fader den
gamle Paltz-Greve har mange Tider vre-

det sine Hender, ja grædet derover for

mig.Holb.Pant8.II.2. 'Med Sorrig jeg Hæn-
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der mon vride. Grundtv.SS.III.284. da
vred Moderen sine Hænder, sang og græd,
og der var mange Viser, men endnu flere

Tsiarer. HCAnd.VI.104. le bag ell. i haan-
den (jf. ty. in die hånd lachen; sj.) le

hemmeligt (og paa en skadefro maade). Me-
nigheden leer i Haanden af mig. Kierk.

XII.405. Vi forfølger dem siden, hvor vi

kan, og fryder os stille bag Haanden, naar
vi ser dem \n\ist.ORung7Y.119. klappe
i, spytte i hænderne, se klappe, spytte,

banke, slaa i hænderne olgn., især for
at varme dem.jf. (sj.): *Du venter — |

slaa-

er i Haanden —
|
lytter —

|
hoster. Aarestr.

SS.II.215. staa med palmer i hænder-
ne, se Palme, se i (paa) hænderne, se

u. bet. 12.5 og 9. det er til at gribe (jf.
gribe sp.70*^), føle, tage ell. til at tage
og føle paa med hænderne olgn., (jf.
føle 8p.393^^) overf.: det er selvindlysende,

haandgribeligt, soleklart. Mand kand tage
derpå med henderne. Mo^/i.If55. dette er
en saa grov Overdrivelse, at man kan tage
og føle paa den med begge Hænder. An-
dres.Klitf.58. D&H. || iaZem. røsten er Ja-
kobs, men hænderne Esaus, (efter

lMos.26.22) om person, som optræder for-

klædt, handler imod sin sædvane, er redskab

for andre. Hvad hører jeg? Hvilken Stem-
mel Røsten er Jacobs, men Hænderne ere
Esaus. — Jeremias, er det dig?Hrz.XVIII.
155. Hvad kan vi vente af denne Rege-
ring, naar Røsten er Venstres, men Haan-
den Høires. NatTid.'ynl920.Aft.7.sp.l. jf.:
Jakobs røst og Esaus hender (o: om. en
upaalidelig smigrer). Moth.H54. passe sam-
men som haand i, til (og. D&H.) hand-
ske, passe fuldstændigt; svare til hinanden;
om personer: enes ypperligt, som Udgiver
(har Rist) paataget sig et Arbejde, der
passer til hans Humør som Haand til Hand-
ske. Kehler.(Pol^hl924.12.sp.4). Rollen pas-
ser ham som Haand i Handske. ^eWTid.
Vil924.M.3.sp.2. det er til een haand,
(vel egl. om klædningsstykker; dial.) det kom-
mer ud paa eet; det er eet og det samme.
Feilb. han er saamænd aldrig en Smule
bedre end hun; det er til én Haand. ^rtfe/.

PA.105. tage skeen (nu næppe br. iløy
ten. Heib.Poet.VI.313) i en anden haand,
ændre sin fremgangsmaade, opførsel (især:

tvunget af omstændighederne); bære sig helt

anderledes ad. han kom ingen Vei med
Skjemten, (saa) tog han Skeen i en an-
den Haand. Grundtv. Saxo. III. 179. I for-

kjælede Unger! . . I skulle komme til at

tage Skeen i en anden Haand. Gylb.VIII.
59. ChrEngelst.LD.32. jf: Lloyd George
havde endnu engang meddelt et afvæb-
net Underhus, at det britiske Empirium
netop havde taget Skeen i en anden og
stærkere Haand. JesperEioald.Den fremmede
Fugl.(1920).5. hælde en af en (den ene)
haand og i den anden, (nu kun dial.)

behandle varsomt, omhyggeligt. Moth.H51.
Feilb. give med den ene haand og

tage med den anden, om person, som
tager sin gave tilbage med det samme; ogs.

om person, som man ikke kan stole paa, som
straks fortryder, hvad han har lovet osv.

Mau.1.378. ABDrachm.(Letterst.tidskr.l919.

559). staten giver med den ene haand og
tager med den anden (fx. om opkrævning af
skat af embedsmandslønninger)

j
i lign. anv.

:

Det er skjælmsk at klappe med den ene
10 Haand og nappe med den anden. Mau.

4797. tage ind med den ene haand og
give ud med den anden, have det af den
ene haand og i den anden, straks maatte
bruge sine indtægter; have dagen og vejen;

leve fra haanden i munden. Men Spørs-
maalet er her, om det (o: skatfer olgn.),

som vi tage ind med den ene Haand,
ikke gaaer ud igien med den anden?
OeconT.IV.15. Feilb. giver man fanden en

20 lille finger, tager han hele haanden, se

Finger 2.3. den ene haand vasker
(tor, tvætter) den anden olgri. (jf. lat.

manus manum lavat samtArlaud.66) om gen-
sidig hjælp, understøttelse, fast sammenhold.
Mau. 3369. Naadige Herre kiender nok
Ordsproget. Den ene Haand toer den
anden, og begge toe Ansigtet. Skuesp. VI.
61. Herr Ørsted har været Colbjørnsens
Velgjører. Colbjørnsen blev, siden efter,

30 hans Velgjører. Det er naturligt. Den ene
Haand vasker den a.nders. PAHeib.E.22.
enhver, der var ugift, burde snarest søge
at indtræde i Ægtestanden. „Haand skal

anden toe, eller baade urene være." Troels

L. XII. 107. jf. Feilb. ønsk i den ene
haand og spyt i den anden (og se

saa, hvad for en du faar mest i), (dagl.)

som afvisning af et urimeligt, overdrevent

ønske. Mau.IL615. Feilb.IV.1178. lad ikke
40 den venstre haand vide, hvad den
højre gør, (efter Matth.6.3; jf. bet. 2a)
tænk ikke for meget over dine gode gernin-

ger; ros dig ikke af dine handlinger; betro

ikke (altid) andre (familie, medhjælpere)
dine hensigter. Hrz.II.211. PalM.IL.II.60.
SMich.L.2. den højre (ene) haand ved
ikke, hvad den venstre (anden) gør,
om uoverlagt handlemaade, planløs optræden
olgn. Det er ikke Førstehaandsliv, om

90 hvilket man kan sige, at den højre Haand
ved ikke, hvad den venstre gør.LFeilb.
SS.255. Ledelsen (har ikke) virket som en
Enhed . . Den ene Haand har ikke altid

vidst, hvad den anden gjorde. BerlTid.^U

1924.Aft.5.sp.l. vaske (to. Moth.B53) sine
hænder {efter Matth.27.24; sml. Arlaud.

11.362) fralægge sig ethvert ansvar, enhver
skyld. Ing.EM.III.96. Nu da det er skeet,

vasker jeg mine Hænder, om han og hans
60 Familie skulde gaae tilgrunde. PalM.IL.IL

25. Nu har jeg gjort hans Vilje, og der-

med vadsker jeg mine Hænder og vil in-

tet Ansvar have. GyrLemche.VK.55.
2) særlige anv. af bet. 1. 2.1) (jf. eng. holl.

hånd i lign. anv., fr. la main de la bride,

de la lance, rytterens venstre, højre haand;
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jf. Forhaand 3, egl. ; den del af hesten, der
er foran haanden, tøjlen) i forsk. udtr. i ride-

og kørekunsten, især (oftest i best. f.) om ven-
stre haand, som fører tøjlerne (jf. Tøjle-
haand^" ogs. i videre anv., om rytterens hele

maade at føre tøjlerne paa ell. om selve tøj-

lerne, ligge tungt paa Haanden (o: om hest:

trække stærkt i tøjlerne). vAph.(1759).1.629.
at (berideren) har en god Haand, og alt-

saa et godt Sæde. CJvBruhn.Rideunderviisn. i'o

(1854).8. De „Hjælpemidler", som staae til

Kudskens Raadighed, ere Haanden, Pid-
sken og Stemmen. Haanden skal være
rolig, blød og let. CGWrangel.Haandb.f.
IIe8tevenner.I.(1888). 449. kort og skarp
Dressur (af ridehesten) ved Haanden (o:

ved tøjlerne) og paa Stedet (o: ved ridning).
Sal.XV.13. lade en hest trave for haan-
d(en) (d: lade den trave saaledes, at den kun
styres af tøjlerne)

\ \\ (jf. bet. 6.i; nu kun dial.) 20

i forb. til ft ad. VSO.) ell. fra. haanden,
egl. om hestene i et tospand: (som gaar) til

venstre ell. til højre (udtr. fordi kusken ofte
leder hestene gaaende paa venstre side af
vognen; jf. ad-, fra-, tilhaands^. Hesten
^åer fra Hånden . . til hånden. Moth.HSO.
især i angivelse af kørselsretning: til ven-
stre, til højre, holde, vende til eller fra
handen. Moth.H73. VSO. Feilb. 2.2) i udtr.,

der hentyder til, at den mod en anden strakte 30

(og i hans haand lagte) højre haand beteg-

ner venskabelig følelse, hilsen, løfte olgn.;

især i forb. som give, række haanden,
tage, trykke i haanden. || om venskabe-
lig, forsonlig handling, hilsen m. m. de blotte
deris Hoveder, give Haand. Fflug.DP.lOTS.
*Forny'r det forrige og gamle Venskabs
Baand, |

Bortkaster Glavind og hverandre
giver Haand. Holb.Mel.V.7. Jeg kyssede da
endnu engang alle Pigerne og tog Mands- 40

personerne i Haand. Pamela.I.2S9. *Mit
(o: Holger Danskes) Navn hver Bonde kjen-
der endnu, I Og glad jeg rækker ham Haan-
den. In^.JKSÆ.rJ. i 78. (da) vi Alle vare
komne af Vognen . . udrakte han . . sin
brede Næve, gav først Karamerraad S. .

.

den hele Haand, og dernæst Hr. R. to Fin-
gre — vi andre To fik et Nik til Deling.
Blich.(1920).XIII.129. *Til Afsked ræk-
ker Gartneren han Haand. PaZif.lF.^55. 50

de (maatte) se at kante sig omkring og
faa givet Haand til Godaften til de for-
skellige. Gravl.AB.63. fremrakt haand, sml.

fremrække 1. overf., i udtr. som byde,
række lykken haanden, prøve lykken.
FIsraelsen.Ragna.(1900).155. || om haand-
tryk osv. ved afgivelse af løfter. Han for-

agtede Ed, saa at han brød Pagten; og
se, han havde givet sin Haand (Chr.VI:
sin haand derpaa^. Ez.17.18. Der har du 60

min Haand Arv, at du skal faae 50 Rdlr.
i Aften. Holb.HP. 1.2. Top, der er min
Haand, og faae den Skam der sviger. Ja-
cobi.(Skuesp.IV.132). *Ræk mig din Haand
paa, at du est mig trol Oehl.HJ.ll. „Lov
. . snart at lade dine gode Venner høre

fra dig.** Herpaa gav Frits sin Haand.
PMøll. 1.321. Alterbog.461. Feilb. talem. f
haand skal haand svare olgn., man skal
holde sine løfter; spec: det man laaner, skal
man levere uskadt tilbage. Mau.3368. Moth.
H54f. F/SO. love med haand og mund,
se u. bet. 10. (sj.) om troskabsløfte til en lens-

herre olgn. : da skal de være løste fra deres
ed til mig og helt skille sig fra mig, men
med hånd og hu vende sig til eders
højhed. OAHovgård. Overs. afAlexiaden.il.
(1881-82). 231.

II
om ægteskabsløfte. Kom

Grønneg.II1.320. *Min Haand jeg skulde
give

I
Til den, jeg før forskiød ? den Kaal jeg

spøtted' i
I
Jeg skulde søbe selv ? Wess.6'.

Dersom hendes Haand er fri, saa opbyder
jeg Alt for at vinde den, thi hun er mit
låQdÅ.Heib.Poet.V.53. Den Pige, der en-
gang rækker ham Haanden, hun er min
Sandten ikke narvet. Hrz.VII1. 118. *Til
dit Hjerte og din Haand jeg beile nu vil,

|

Disse gode danske Herrer ere Vidne åer-
ti\\Winth.VI.199. Og gifte Dem vil De jo

ikke . . De kan ikke i hele Verden finde
En, som er Deres skjønne Haand værdig.
Schand.IF.44. anholde om ens haand, se

anholde 4. byde, tilbyde haanden, se H.
byde 5.i, tilbyde, talem.: den, der giver
haanden, giver ogsaa (bør ogsaa give)
hjertet. PalM.IL.1.286. jf: *Saa er jeg da
fordømt til Madses Brud at blive,

J

Jeg
give skal min Haand, og kan ei Hjertet
give.Wess.7. 2.3) m. henblik paa den med
hænderne øvede virksomhed; derefter

om virksomhed, arbejde overhovedet, en
Kvinde, som frygter Herren, hun skal

roses. Giver hende af hendes Hænders
Frugt, og hendes Gjerninger skulle prise
hende i Portene. Ords.31.31. Hun har ikke
andet end sine Hænder at leve af. VSO.
*Det Slot blev ei med Hænder gjort:

|

Mageløst staaer det smykket.Jw^.EiS^.FIJ.
242. *Den Smule, jeg tjente, gik strax som
den kom,

| To Hænder kun lidet forslaae.

Wilst.D.III.2. naar Danmark kun var be-
boet af et Folk, der som vor første Be-
folkning havde Redskaber ogVaaben alene
af Sten, og som i det Hele kun forstod at

skærpe Haanden med (o: betjene sig af)
dette ene Materiale. JapSteenstr.T.12. Det
var hendes Hensigt at ernære sig ved
sine Hænders Arbejde for at kunne
nyde Livet efter sin egen fri Opfattelse.

BerlTid.''hl924.Aft. 7.sp.4. Bestræbelser,
hvori baade Haandens og Aandens
Arbejdere (har taget) Del.Sal.XIII.753.
hænders gerning, se Gerning 2.6. gøre
med sine hænder, se gøre 11.2. || efter

præp.: for haanden, (jf. IV. for 11^ ^
ved hjælp af haayiden, uden anvendelse af
(mekaniske) hjælpemidler, ved haandkraft;
i haanden (mods. paa maskinej. I mindre
C.^Zas-jHytter sker Blandingen (af mate-

rialerne) for Haanden . . i Flaskehytterne
ved Hjælp af en ^laovl. Bille-Top.l9. Fa-
brikation af Pap formet, enten for Haand
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eller Maskine, i ét Lag. OpfB?IL510. Paa
Maskinhegling følger Efterhegling for

Hasinåeii. Hannover. Tekstil. 1.115. i haan-
den, om arbejde, der udføres uden hjælpe-
midler ell. uden maskine. Haandskydevaaben
. . i Modsætning til det svære Skyts, bæ-
res af Brugeren og betjenes i Haanden.
SaUX.582. de sting maa du sy i haanden,
maskinen slaar bare hul i tøjet j

falde
for ens haand olgn.j se u. bet. 4.i. || i udtr.,

der betegner maade at arbejde paa, evne til

at udføre noget; især i forb. m. adj. (gen.,

poss.pron.). med uskyldige Hænder gjorde
jeg dette. jfMos.^0.5. Det er saa vist, som
om det alt var skeet, sagde Sancho; han
har en ypperlig Haand til at bringe Gif-
termaale i ^t2inå.Biehl.DQ.IV.252. Med
kjæk Haand har hun . . styret mine for-

virrede Planer. Hei&.Poel7.i5i. han besad
. . en meget øvet Haand i at behandle
Marmoret, Molb.Dagb.131. Blomsten var
plantet med en lykkelig Haand, den voxe-
de, skød nye ^\^VL&.HCAnd.V.281. Kongen
(betragtende Gjensrandene): *„. . SkjøntI
Man Haanden kjender 1 |

Se Mestrens
Værk!" Eecke.FJ.49. Hun har min Haand
(o: mit haandelag). Skovrøy.Fort.83. en fast,

haard, tung haand (undertiden m. overgang
til bet. S.2), se fast (I.3.i) osv. have en god
haand (til noget), se u. bet. 11. efter præp.:
Hånd er keithended på begge hender.
Moth.H73. jeg (kan ikke) rose denne Slags
Folk . . der er saa overvættes raske paa
Haanden . . men kun dem, der vil iagt-

tage det rette Maadehold i deres Færd.
Gertz. Overs, afLukianos'Dialoger. (1 91 6). 1 9.

være vis (nu: sikkerj paa Haanden (d:

tage sikkert, dygtigt paa noget). vAph.(1772).
IL49. Feilb. være løs paa haanden, se

løs. *Let til Haand s er du (o: Amor).
Bang.D.ll. *han var sejsten Somre fyldt

|

og let til UsLSinåe. JVoeler.GermandGladen-
svend.(1918).42. Feilb. \\ i forb. m. hæve,
løfte, røre, i nægtende udtr., der angiver,
at man intet foretager sig. VSO. (en arbej-

der) der uagtet Marskens Nærværelse ikke
rørte nogen Haand ved Arbeidet. Ing.EM.
III.16. *i Nøden du i Dag mig saae,

| Og
Haand ei for mig rørte. 8a.VSt.59. Disse
til Himlen skrigende Skændselsgærninger
kunde foregaa for hele Evropas Øjne, uden
at en Haand . . hævede sig derimod. Pont.
LP.II.126. Fragtkurserne steg enormt i

de Dage . . ogsaa paa Kullene tjente jeg,

uden at røre en RsLsmå.ORung.Stjaalne
Masker.(1923).137. lade hænderne syn-
ke (^f falde. Moth.H.73), (nu 1. br.) holde

op med sit arbejde; opgive sine bestræbelser.

Folket i Landet gjorde, at Judas Folk
lode Hænderne synke, og de forstyrrede
dem i at hygge. Esr.4.4. EPont.Atlas.III.
396. lad ikke Hænderne synke, fordi et

eller andet Forsøg mislykkes. Hauch.VI.
204. jf.: Der Sauls søn hørde, at Åbner
var død . . da nedsank (1871 : sank^ hans
hænder. 2Sam.4.1(Chr.VI). *Ak, naar da

synke Hænder,
| Hvis Daad var Ære værd

. .:
I

Ak, da vi maa vel klage. Grundtv.SS.
IV.403. lægge hænderne i skødet, se

Skød.
II
tage (have) haand i (med),

haand medi olgn., (m. overgang til bet. 3.i;

dagl., især dial.) tage (kraftigt) fat paa
et arbejde (især: som andre er begyndt paa);
yde bistand (til); tage del i. du skal ikke
tage din haand i med den ugudelige

10 (1871 : række den Ugudelige Haanden
tilj, at være et ubilligt vidne. 2Mos.23.1
(Chr.VI). alle have havt Haand udi Gier-
ningen. Uolb.JH.1.37. Jeg vil imidlertid
ikke staae ledig, sagde Don Quixote, men
tage Haand i med til at hielpe eder. Biehl.

DQ. III. 226. aldrig holdt (hun) sig for
fiin til at tage en villig og dygtig Haand,
endog i den groveste Huusgierning. Rahb.
FortJL380. *Eiheller Fru (o: dronning)

20 Margrethe
| Lod mig (o: en høvedsmand)

længe sidde fri — ; | Hun havde jo saa
Meget

i

At tage Hænder i.Winth.HF.138.
da man kan se, at jeg kan tage en Haand
med i alt, saa respekterer man mig.Leop.
B.98. om Sommeren maatte han . . tage
Haand med ved Gaardens Drift. CSPet.Litt.

1.631. Feilb. \\h.a.ve en (sin) haand med
i spillet olgn., (nu næppe br.) tage (hem-
melig) del i nogei; have en finger med i spil-

miet. VSO. Hauch. IV. 231. MO. || lægge
haand(en) paa værket olgn., (især høj-

tid.) tage kraftigt fat paa et arbejde (og
stræbe at gøre det hurtig færdigt). *alt hvad
hun tog sig til,

| Og lagde Haanden paa,

for hende var et Spi\.Helt.Poet.63. (kon-

gen) opmuntrede ham til, jo før jo hellere,

at legge Haanden paa og fortfare med
dette store og betydelige Yerk. Langebek.
Breve.137. i Herrens Navn . . leg Haanden

40 paa Verket (o: begynd kampen). Biehl.DQ.
IV.294. *Saa Haand paa Værket I nøler ei.

Grundtv.SS.1.428. (han) lagde endog Haan-
den paa med, da Hestene skulde forspæn-
des, jffawc/i. I. i^5. DécH. lægge sidste
haand paa værket olgn.,^ (jf. lat. extrema
manus^ give noget den sidste afpudsning;
fuldende; gøre fiks og færdig. *I behøve
begge

I
Paa eders Bryllups-Pynt den sid-

ste Haand at lægge. Wess.38. (Sakso) lagde
50 den sidste Haand paa sin mærkværdige
Danmarks Historie. Iw^. 75.7.4. Den (sko-

børste) maa aldrig komme til Smuds eller

Støv, den er blot bestemt til at lægge
sidste Haand paa Værket med. PMølLI.
393. *Den sidste Haand paa de brodeerte
Seler . . | Hun . . nys har lagt. PalM.IV.
257. Schand.SD.222. lægge haand paa
ploven, se Plov. 2.4) i udtr., der angiver

ell. hentyder til, at haanden strækkes ud for
60 at give ell. modtage gave, almisse olgn.

Naar der vorder en Fattig iblandt Eder
. . da skal du ikke gjøre dit Hjerte haardt
og ikke lukke din Haand for din fattige

Broder. 5Mos.l5. 7. da min Moder saa det,

at Straf giorde meere ondt end som godt,

gav hun Høreren noget udj Haanden for

VII. Rentrykt "/, 1926
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at omgaaes lemfældig med mig.Æreboe.
14. *Af Hjærtet, ej med Haanden blot,

|

Din Kjærlighed gjør Næsten godt. Grundtv.
SS.IIL386. jeg . . har megen Indflydelse

(hos Niels), især naar jeg trykker ham et

Par Sølvdalere i Haanden. ficife.Poe/. 7IJ.
27. *Vil Du ei strække Haanden ud at

tage
I
Din Konges Gave? Hauch.CarlV.66.

aaben, rund haand, se aaben 1.6, rund.
aabne (se aabne 1.3j, oplade haanden
olgn., være gavmild. Moth.HTé. Herren .

.

velsigner den Haand, der oplader sig for
åenTrængende.Mynst.Præd.(1834).26. fyl-

de ens hænder, se II. fylde l.i. give
med begge, fulde hænder, se u. bet.ll.

II
om bestikkelse: forgylde, smøre ens

hænder, se forgylde (I.2), smøre, krum
haand, se krum. have rene hænder,
se ren.

3) i billedl. anv., om haanden som symbol
paa kraftig, virksom (ydre) handling ell.

paa styrke, magt. 3.1) i udtr., der betegner

kraftig-, virksom indgriben, optræden
(til fordel for en), hjælp ell. beskyttelse
(især: fra en højerestillets side), gjør Pagt
med mig, og see, min Haand skal være
med dig til at vende al Israel om til dig.

2Sam.3.12. især i faste forb.: holde haan-
den over olgn., beskytte; skærme; især om
overordnet: langmodigt se bort fra ens for-

seelser og lade en beholde ejendom, stilling

osv.Moth.R73. *0 Gud, hold over os din
B.2i2ind\Ing.RSE.YI1.109. (nu sj.) m. h. t.

ting: holde hævd over; spare paa; skaane.

Moth.H.73. Rigernes Indkomster vidste
hånd med saa god Forstand, Forsiunlighed
og Sparsommelighed at holde Haand over,

at de ikke bleve brugte til andet, end til

Fædernelandets Gafn og Nytte. Slange.

ChrIV.114. drage (VSO. Mau.1.367), ta-
ge (D&H.), trække (Leth.(1800)) sin
haand fra en ell. (nu næsten kun) slaa
haanden af en, unddrage en sin hjælp og
beskyttelse; ikke ville hjælpe mere; ikke ville

have med at gøre. Dersom I ogsaa een-
gang slaaer Haanden af mig, saa er jeg
forladt af alle Mennisker.Ifo^&.Z7B^2T.I7.^.
Ew.(1914).IV.238. Blich.(1920).X.107. Han
vilde rent slaa Haanden af hende, forlade
hende . . i hendes Elendighed. Pow^.F.J.
50. jf.: 1603 ombyttede han det matema-
tiske Professorat med det medicinske uden
dog derfor ganske at slaa Haanden af sit

forrige Fag. CSPet.TAtt.I.63o. \\ m. overgang
til bet. 2.2 og 2.8, om hiælp, haandsrækning
i enkelte tilfælde. Hielp mig med en hånd.
Moth.H.51. Kan du komme og give Fa'er
en Haand. Pont. FL. 224. især i forb. m.
række, om bistand ell. især: understøttelse

fra en højerestaaendes, mægtigeres side. *Vor
Klokk' er slagen Et.

|
Ræk os din Haand,

|

O Frelsermand I | Saa vorder Byrden let.

Vægtervers.KLl. Fruen og Herren fnyser
af Vrede, naar Guds Børn (o: medkristne)
vil rekke dem Haanden. Holb. DR. II. 4.

•„Og dertil skulle vi ham række Haand?"
|

— „Og vi har hjulpet til en saadan Daad?**
Oehl.HJ.73. selv i den yderste Nød har
jeg ikke rakt dig en Haands Hjælp. Hauch,
y1.439. (Hendrik Pontoppidan) rakte Haand
til ethvert praktisk Foretagende paa dansk
Grund. JohsSteenstr.EnMindetale.(1902).10.
Feilb. laane sin haand til, (nu 1. br.)

hjælpe med til. Moth.H52. jeg (kunde) ret
hierteligen ønske, at en smuk og lærd

10 Mand iblant os, vilde laane sin Haand til

denne saa vigtige og Patriotiske Gierning.
OeconT.II.21. Tode.(Rahb.LB.II.420). Hav-
de jeg vidst det . . da skulde jeg før have
styrtet mig i den vildeste Strøm . . end
jeg skulde have laant mine Hænder til

dette Arbeide. Hauch. VI. 26. \\ m. adj., i

?*d<r.somrække (en) en frelsende haand,
(jf. Ps.20.7) om redning, hiælp. S&B.I.290.
D&H.I.235. han var ene og trængte til

20 en hjælpende 'RB.dt.nd. Nathans. S. 76.

AndNx.DM.62.
|| (jf. bet. 4:) om person, i

udtr. være ens højre (f anden. Moth.
H53. VSO.I.156.II.476) haand, være ens
betroede, uundværlige medhjælper; være ens

faktotum. Gid vi kun havde . . Ulysses
tilbage, som var Keyserens anden Haand.
Holb. ULV. 2. dette er nu Hans Durchl.
daglige Selskab; som besidder hans hele
Fortrolighed; er hans, saa kaldede, høire

30 BsLSinå. Skuesp.VII.169. Oehl.HJ.71. Han
er Lærer i min Skole — eller rettere

mere Bestyrer af den end jeg selv — i

alt Fald min højre Haand og mit Fakto-
tum. EBrand. Brud. 20. CSPet. Litt. 1. 631.

3.2) i udtr., der betegner magt, herredøm-
me ell. (den heraf følgende) indflydelse
og besiddelse, (især i forb. m. præp. af, i,

til, se u. bet. 12.i, 5 og 10). Moth.H49. *Stat

os bi mod Livets Fiender,
|
Fri os ud af

40 deres Haand 1 Grundtv.SS.1.118. den tydske
Politik slog Haand (alm.: klo^ i Slesvig. If-^

Claus. (& Schouw). Ved Thronskiftet. (1848).
15.

II
binde ens hænder, have, staa med

bundne hænder, have frie hænder, se

binde 2.2, I. fri 2 og 8. paa egen haand,
se bet. 11.

II
have haand over, raade for;

have magt over (jf. Overhaandj. Moth.H73.
især i udtr. som have haand og hals over,

se Hals (jf. Halsret^, f faa haand paa
50 en, faa raadighed over^ magt over. Moth.

H50. jf.: jer gode Papa — er en anden
Slyngel ligesaa styg som hin, der i ingen
maade vil lade jer have Haand paa Pun-
gen med sig. KomGrønneg.1.245. lægge
haandpaa^se ogs. u. bet. 2.8, B.s) ell. (sjæld-

nere) over. 1. (jf. ovf. sp.556^^) gribe med
hænderne; bemægtige sig; sætte sig i besid-

delse af. jeg er bleven advaret af en Per-
son alvorligen om min Creditors Forsæt,

60 at han vil lægge Haand paa mig. Holb.

Hex.II.3. især m. h. t. ting: (han) havde .

.

svært ved at lægge Haand paa (o: holde

fast paa), hvad der tilkom nam. AndNx.
DM.7. Amagerne . . kan ikke forstaa, at

det skal være nødvendigt, at Staten . .

lægger Haand over et Stykke af Ama-
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fers bedste Jord (o: til en lufthavn). Berl
'id.''yiil920.M.5.sp.l. 2. (bibl ell. højtid.)

især om gud: lade føle sin magt og vælde;

knuge til jorden ; ogs.: straffe; revse, jeg vil

lægge min Haand paa Ægypterne. 5Mos.
7.4. Ak ja, den KJrig, den Krig I . . Vor-
herre lægger sin Haand tungt paa Europa.
Leop.TK.l. jf.: sidst i denne Maaned læg-
ger Nattefrosten sin haarde Haand over
alt Liv. Naturens V. 1912. 174. \\ overf. her
lagde Livets Krav foreløbig sin kolde
Haand imellem. IISchivanenfl.HW.242. Dø-
dens kolde Haand. DÆH. Strejkens lam-
mende Haand begynder at lægge sig over
hele ErhveTvslivet. Pol."/iol920.1.sp.2. den
døde haand, se bet. 11. den samlede
haand, se samle.

||
(bibl.) i udtr., der be-

tegner guds magt og vælde; især (jf. bet.

3.1j i udtr. gu ås haand. Herren udførte
os af Ægypten med en stærk Haand og
udrakt Arm. 5Mos.26.8. Guds Haand ha-
ver rørt mig. Job.19.21. *Det Mesterstykke
af Guds Haand,

| Vor Tunge, seer du nu
i Baand. Brors. 84. *Overalt at se Guds
Haand. Grundtv.FS.lII.243. 3.3) som sym-
bol paa voldeligt angreb, kamp ell. om
den herved anvendte krigsmagt, min (o:

Sauls) Haand skal ikke være paa ham
(9 : jeg vil ikke dræbe ham), men Philister-

nes Haand skal være paa ham. lSam.18.17.
især i udtr. som gaa ud for haanden, kom-
me for ens haand, se u. bet. 12.3. talem.:

hans haand er mod alle og alles haand
mod ham, (efter lMos.16.12 ; især højtid.)

han er i (haard, bitter) strid med alle og
skaaner ingen, for denne plagende Rørig-
hed var alles Haand imod ham (o: en uro-
lig skolediscipel) og hans imod alle. Tauber.
i)agb.48. et Samfund, hvis . . Haand er
imod alle, maa ikke fortryde paa, at Al-
les Haand er igien mod det. Grundtv.Udv.
IV.429. (han) beklagede sig over, at al-

les Haand under Valget havde været ret-

tet moåYenstTe.Tilsk.1924.1.362.
II
lægge

haand paa, (jf. bet. 1 og 3.2; især højtid.)

øve vold mod. hvo vil lægge Haand paa
Herrens SalYede. lSam.26.9. det er mod
Folcke-Retten at legge Haand paa en Am-
h2LSssiåe\iT.Holb.Ul.ll.7. deres Høiagtelse
for (kongen var) saa stor, at ingen vilde
lægge Haand paa ham. Wand.Mindesm.I.
58. VSO. S&B. (spøg.) give en lussing.

D&H. lægge haand paa sig selv, be-

gaa (forsøge) selvmord. Dersom de, enten
ikke have Mod nok til at legge Hænder
paa sig selv, eller og de, ved Religions
Princips, derfra holdes t\lh2Lge. Stampe.II.
156. Heibergs nære Ven, Dr. Møhl, havde
lagt Haand paa sig selv — af haabløs
Kærlighed til den Kvinde, som Digteren
selv var saa forelsket i. ChrKirchhoff-Lar-
sen.Digtere og Kærlighed.(1923).69. (op) løf-
te sin haand mod en, (jf. bet. 1; poet,
højtid.) anfalde; angribe. VSO. PalM.VII.
5^- i/-- (ægypterne skal) frygte for den
Herre Zebaoths opløftede Haand (Chr.VI:

haands bevægelse). Es.l9. 16. || i forb. m.
adj.meå bevæbnet, stormende, væb-
net haand, se bevæbne (1) osv.

4) om person, der (paa en ell. anden
maade) optræder som virkende ell. besiddende.

4.1) (til bet. 1 og 2.3 og ofte m. overgang
til disse bet.) i forb. m. adj. (poss. pron.;
gen.) og oftest styret af præp., i omskri-
vende udtr. for den handlende, vir-

10 kende person. *Verden gaar i dit (o:

Jesus') Ledebaand,
|
Dig dog svøber en

Kvindes Haand (Grundtv.SSJ.345: Jom-
fru -Haand;. SalmHj.130.3. Igaar frelste

Gud min naadige Herre ved min ringe
Haand. Blich. (1920). VII. 9. *de brustne
Blik

I
Ingen kjærlig Haand har lukket.

IIolst.1.5. de sidste tidsbestemmelser er
(tilsatte) af en i historien meget ukyndig
hknå. ADJørg.1.47. jf.: *Luget var der ei

20 af Gartnerhænd er. JBa^^er.JJ.5.94. falde
for ens haand (jf. ndf. sp.575^^). IKrøn.
5.10. i den forrige Krig under Kong Hans
vare mange brave Mænd . . faldne for

Ditmarskernes B.ænåer. Mall.SgH.38. selv

de store Maager faldt i stor Mængde for

hans HasLud. PMøll.1.372. || især efter præp.
fra (jf. fra 4,.i). denne Skrivelse fra en
ubekiendt Haand. Gram.Breve.34. hun . .

har seet flere Portraiter fra Deres Haand,
30 der vidne om et betydeligt Talent. Hauch.

VI.166. En Række teologiske Skrifter saa
nu Lyset fra hans Haand. CSPet.Litt.I.640.

jf.: Der kan ikke herske nogen Tvivl om,
at det nu ganske skovløse Ærø fra Na-
turens Haand (o: af naturen, oprindelig)

har været endog ret godt udstyret med
Skov. HistBot. I. 74. 4.2) om person, fra
hvem noget erhverves

||
(nu 1. br.) om er-

hvervelse ved køb; i udtr. som købe fra
40 (paa) første, anden haand ('f af. Holb.
DNB.563), købe (faa sine varer) direkte fra
producenten (grossisten) ell. gennem mellem-
mænd, vi hænter med egne Skibe fra første

Haand alle de Vare vi behøver. Holb.Samt.
15. Han faaer sine Varer fra 1., 2., 3. Haand.
VSO. det samlede Købekvantum bliver saa
stort, at man kan, som det hedder, købe
„fra første Haand" o: henvende sig direkte
paa Varens Produktionssted. Sal. IX. 421.

50 jf.: (han) havde Blæsten om Efteraaret
fra første Haand. Oehl.XXV.97. \\ om per-
son, fra hvem viden, kundskaber osv. stam-
mer. „Imidlertid har jeg dog dette fra

Sickerhaand." — „I hvem der og har sagt
det, saa skal hånd være en Løgnere og
en Skielm."^ KomGrønneg. 1. 291. det véd
jeg. Jeg har det fra en sikker Haand,
jeg nævner ingen. PAHeib.US.lO. Aladdin
var ogsaa en Forfører, det veed jeg fra

60 en meget paalidelig HsLsmd. Kierk.VI.lOl.

fra agtet, anset haand, se agte 2.4, II. an-
se 4. fra ell.-psia. (f den) første, anden
(osv.) haand, om erhvervelse af viden di-

rekte ell. gennem flere mellemled (ved anden,
tredie mand); om arbejde, undersøgelse olgn.,

der hviler paa selvstændigt (førstehaands)

36"
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studium ell. kun beror paa andenhaands (se-

kundær) viden, (han) lod mig sige ved
Præsten paa tredie Haand, at jeg aldrig

skulle giøre mig nogen Regning paa de
Løfter han havde giort mig.JSneed.1.105.
*Vel var min Dands kun — det er sandt
—

I
Paa anden Haand (o: lært ved efter-

ligning). Winth.II.129. der maa kunne være
Tale om en Discipel paa 5te, paa 7de
Haand o. s. v.Kierk.IV.253. *(rid) hjem
til Byen! |

Der har du Bynyt fra den
første IisiSinå.FalM.TreD.222. hvad der
(o: i bogen) var set, var set paa første

Haand. Brandes.III.185. 4.3) efter præp. i

ell. (om ting nu især) paa, om person, som
har erhvervet sig noget, i hvis besiddelse no-
get er, ell. til hvis varetægt noget er betroet.

han betroede sin Formue i sikkre Hånder
. . og reyste. Ew.(1914).IV.33. Vexelen er
nu i tredie ell. fierde Haand. VSO. Det
stolte Herresæde kom i fremmede Hæn-
der. Blich.K.99. det var en sand Lykke
for hende, at hun kom i de Hænder, hun
kom, fik Tjeneste hos saadanne brave
Folk. HCAnd.VI. 240. Kun faa af disse

Slotte ejes af de oprindelige adelige Be-
sidderes Ætlinger. De fleste er gaaede
over i borgerlige Hænder. Schand.O.II.285.
Jeg maatte afbryde alt dette, for at ikke
Familiens Ejendomme skulde gaa over
paa andre Hænder. Rode.Dg.l04. Obliga-
tioner „paa faste Hænder", o: saadanne,
der ikke er paa Markedet, da Ihændeha-
verne beholde dem som rentebærende
Anlægskapital. D&H. væreigodehæn-
der, seu. bet. 11. 4.4) (jf. eng. hånds; især

poet, nu 1. br.) uden præp., især i flt. og
i forb. m. mængde-adj., om personer, som er

(ivrigt) sysselsat med et arbejde, især: ar-
bejdere (1.2). Mange Hænder gjøre snar
Gjerning.Jfaw.65i8. (jf.: faa Hænder kan
ogsaa gjøre rask Arbejde. Grundtv.Saxo.
111.272). Overdaadighed drager mange
Hænder fra Ploven og Arbeidet, og faa
Hænder ved Arbeidet giør Arbeidet dyrt.

OeconT.III.19. *Fattig Mand fuldstærk
|

Gaaer nu til sit Værk;
|
Rask hver Haand

sig rører nu med Glæde. Ing.RSE.VII.238.
til (skovarbejdet) blev der ikke Hænder.
Bang.T.16.

5) i udtr., der betegner skriftlig virk-
somhed; ogs.: hvad der er skrevet med haan-
den. 6.1) i udtr. som skrevet med egen
haand {lat. manu propria; jf. BibliotH.*

243) skrevet af vedkommende (forfatteren)
selv, ikke ved afskrivning ell. diktat (jf: egen-
hændig). Hilsen med min, Pauli, Haand
(1907: egen HsiSind). lCor.16.21. Et Par
Dage derefter modtog Fulton en lille Sed-
del, der var skreven af Lauras egen Haand.
Hauch.VI.317. Koncept skreven . . med
Monrads egen HsiSLnd.JJHolten.Ida.ogægi/p-
tiskStatstjeneste.(1923).143. 5.2) om maaden,
hvorpaa noget er skrevet; om skrivemaade
(skrifttræk m. m.), der er ejendommelig for
en person; haandskrift (især i forb. m.

Haand

adj., poss. pron. ell. gen.). Faa ere de,
som skrifver god Haand. Gram.Breve.137.
En Person, som skriver en net og ziirlig

Haand . . søger Condition som Copiist.
Adr.^^/il762.sp.l6. Men Deres Haand er
stiv og kantet. Med en saadan Haand-
skrift kan De ikke vise Dem her i Byen.
Hrz.XIV.72. Jeg har seet Deres Manu-
skript . . jeg . . kj endte strax Deres Haand.

10 Hauch.VI.268. jeg (fik) et Par Ord med
hendes store Haand, der var uden Krøller
og Sving, let læselig som Tryk. KLars.
AH.110. flydende haand, se flyde 2.8.

||

(fagl.) i ilt. ell. i forb. m. num., om de ka-
rakteristiske træk i en (af en enkelt (ube-

kendt) skriver skrevet) afgrænset del af et

haandskrift (manuskript); ogs. (mere konkr )
om det af en enkelt skrevne stykke ell. (jf. bet.

4:) om skriveren selv. paa Landet (maa du)
20 helst lade Johans Pen hvile, med mindre
han har noget Forskrift med sig, thi at

skrive efter lorskiellige Hænder duer ikke.

Grundtv.E.40. Forat give Læseren et hur-
tigt Overblik over, hvad der tilhører de
forskellige Tider, er Texten trykt med
forskellige Typer. Da der findes en så

stor Mængde Hænder deri, forbyder det
sig af sig selv at give hver enkelt Hånd
dens særegne Typer. OlufNiels.(RibeOldem.

30 VI). 1ste Haand, fra 12 Aarh.'s Midte .

.

2den Haand lidt yngre. BibliotH.^213. den
ene Skriver kunde følge den anden, eller

Læg skrevne af forskellige Hænder . .

blev bundne sammen i én Bog.smst.230.

5.3) (nu kun emb.) en persons egenhændigt
skrevne navn anbragt under en skrivelse (som
kendetegn paa dens ægtlied osv.); under-
skrift (jf. Haandskrift 3;. DL.2—21—1.
*ingen Datum under stod, | Og Haanden

40 var afrevet. Reenb. 1. 184. *Da hånd om
denne Sag ret underrettet blev,

(
Til Raa-

det skickede, men uden Haand, et Brev.
Holb.Paars.310. VSO. MO. i forb. som
haand og segl: Haver nogen forpligtet

sig med Haand og Segl at svare for no-
gen Ret. DL.1—2—20. Holb.llJ.1.4. Den,
som efterskriver anden Mands Haand og
hans Segl eitertry\ik.er.Nørreg.Privatr.lV.

306. i forb. m. under, især i udtr., der an-
so giver, at man med sin underskrift garante-

rer for ægtheden, rigtigheden af et (af an-

dre skrevet) dokument; nu næsten kun i udtr.

som under vor haand som underskrift paa
love, kgl. anordninger, kundgørelser olgn.

da skal der klare Registere giøris paa
hvad hun indførte (i boet), med gode
Mænds Hænder under. DL.5—2—58. Folk
have søgt at sværte de Christne udi Skrif-

ter, men ikke dristet sig at sætte deres
60 Hænder dernnder.Holb.Kh.UO. Saaledes

udstedes denne Domsact under vore Hæn-
der og Yimhedssegl.Hylling.HJ.74. Givet
paa Amalienborg, den 21. Juni 1924. Un-
der Vor kongelige Haand og Segl. Kundg.
^y91924. jf. (spøg.): En Tiener paa Landet
kand jeg ligne ved et Esel udi Kiøben-

j
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havn . . det tør jeg sige, og sætte min
Haand under. Holb.Tyb.111.7.

||
(nu næppe

br., jf. dog Feilb.) skriftlig sikkerhed, bevis

for noget; forskrivning (1); gældsbevis
olgn.; især i udtr. give en sin haand for

noget. Jeg vil give ham min Haand for

Pengene, Monsieur. Holb.Jean. V.S. „Hør
unge Karl! tilstaaer du, at du est skyldig
udi den Sag, som du est arestered for?" —
„Ja jeg giør Hr. Dommer. Jeg gaaer al-

drig fra min Haand." sa.Hex.V.l. Han for-

langede hendes Haand for, at hun vilde
holde ham en ubrødelig Troeskab . . Den
gode Marqvis kyssede tusinde gange paa
dette Papiir, forvarede samme det beste
han kunde. LTid.1753.205. VSO.II.475.

6) (jf. bet. 2.1 slutn.) ved angivelse af stil-

ling, beliggenhed i forhold til nogen (no-

get), af retning for en bevægelse m. m.:
side; kant. (kun efter præp., især paaj. 6.1)

i egl. bet. (ægypterne) skrive fra den højre
Haand til den venstre som Hebræerne.
P/iug.DP.990. Paa hvilken Haand skal jeg
dreie af? VSO. især i forb. som paa højre,
venstre haand ("f paa den højre haand;
t (jf- V- -(e)n ^) paa højre, venstre haan-
den. JJuel.434), til højre, til venstre
(mi især om stilling, beliggenhed, sjældnere
om retning for bevægelse). Her udi dette
Huus paa den venstre Haand boer en
fornemme men fattig Kone ved Navn
Leonora. Holb.Tyb.I.l. Hånd steeg af strax
ved den venstre Haand i et Kammer ne-
den ved Jorden. Klevenf.RJ.87. *Een gaaer
til venstre Haand, og een til høyre frem,

|

Dog paa den rette Vey er ingen udaf dem.
Worm.Sat.35. (gaarden) ligger paa Chri-
stianshavn, paa venstre Haand, naar man
kommer over den anden store Broe. Wi-
wet.D.49. Vi kom til en lille Høi paa ven-
stre Haand af Veien. Bagges. DV. X. 445.
Den ene gik paa hans høire, den anden
paa hans venstre Haand. VSO. Paa høire
Haand gaaer en Vei ind i Lsindet. Molb.
Dagb.170. Feilb. sidde paa ell. (især) ved
ens højre haand, spec. (bibl. ell. højtid.):

indtage hæderspladsen ved eris side. herefter
skulle I see Menneskens Søn sidde hos
Kraftens høire Haand. Matth.26.64. Du
møder to Personer sammen Arv, dend
eene siddende udi en Vogn, og dend an-
den traskende udi Skarnet til Fods, skiøndt
paa dend agendes høyre Haand. Hvilken
synes dig at være fornemst af de to?
Holb.HPJI.9. *Han ved Gud-Faders Høi-
re-Haand, | Tilsender Støv den Hellig-
Asindl Grundtv.SS.I.505. 6.2) (ænyd. holde
paa ens haand, oldn. minnar handar, for
mit vedkommende, fyrir mina h^nd, paa

ved en anden Lejlighed fandt for godt at
holde paa samme Haand. Pi¥øZ?.I.400. jf.:
de Slotte og Fæste, som holdte endnu
?aa Kong Magni Haand. Gram.(KSelskSkr.
V.155). (nu næppe br., jf.: „nu omstun-

der." VSO.) i videre anv.: holde med en i

leg, spil; indgaa væddemaal om, at en af
deltagerne i et spil osv. skal vinde. VSO.
MO.

II
gøre noget paa ens haand, (jf.

10 paa egen haand w. bet. 11^ optræde, handle
paa ens vegne. *Gaar nu i al Verden ud I

j

Kristner, døber paa min Haand. Grundtv.
SS.III.302.

7) som maalsbetegnelse (jf. Haands-
bred). der vare to rader brandstene (1871:
dobbelte Knager^, hver en haand breed
(1871: som stode en Haandbred trem).
Ez.40.43(Chr.VI). \\ i alm. spr. nu næsten
kun i udtr. som ikke kunne se en haand

20 for sig, ikke kunne se det mindste. Moth.
B52. Natten var saa mørk, at de ikke
kunde see en Haand for sig. Biehl.DQ.I.
177. mens man ikke saå Haand for sig
for Røgen fra de lange Fiber. Bang.HH.
164. Man kan ikke se Haanden (Pont.N.
103: en Haand; for sig. Pont.Vildt.(1899).
87. jf.: *Natten er saa sort,

| Man kan el

see sin egen Haand. Hauch.DV.II.19.
8) om hvad der ligner, hvad der ved stil-

30 Ung, anvendelse m. m. minder om en haand
(1). 8.1) om afbildning, gengivelse af
en haand. (jf. Haandviserj. |{ om afbild-

ning af en udstrakt haand med et øje i

fladen (som symbol paa den udøvende magt
og aarvaagenheden) i Kbh.'s politis vaaben
(Anordn.^Vxol701.I.§3. Sal.XIV.474) ell.

som del af et tidligere anv. polititegn (be-

staaende af et kort træhaandtag med en lille

metalhaand). Anordn.^^/\ol701.i.§3. (betjen-

40 tene skal være) forsynede med en hvid
Stok eller Træ-Haandgreeb af ohngefæhr
4re Tommers Længde, med en Haand paa
Enden, og et Øye inden i Haanden . .

Thi advares . . enhver, som ikke med Vis-
hed kiende de rette . . Politie-Betientere,
at de æsker at se fremviist det ovenmeldte
Tegn, naar Betienterne anmelde sig i no-
gen Embeds Forretning, (gade)plakat ^Vs
1762(i Politimuseet), (jf. bet. 8.4j om hele politi-

50 tegnet: Betienterne maatte fremvise Haan-
den, førend det blev dem tilladt at giøre
deres Forretning. F/SO. || den guidoniske
ell. harmoniske haand, J^ (foræld.) et

mekanisk hjælpemiddel ved undervisning i

nodelæsning (tillagt Guido fra Arezzo f ca.

1050), bestaaende i en tegning af en haand,
paa hvis fingerled tonetegnene var anbragt.
MusikL.I.305. AarbMusik.1922.119. 8.2) om
legemsdele hos dyr ell. dele af planter,

mine vegne; arkais., nu sj.) om person, til (>o \\(l.br.) om de haandlignende dele (fødderne)
hvis parti man slutter sig, paa hvis side man
er, paa hvis vegne ell. til hvis bedste man
optræder, holde paa ens haand, slutte

sig til en; hylde. LTid.1726.254. Det var
temmelig tilfældigt, hvilket Parti han kom
til at forfægte, og meget uvist, om han

af abernes og halvabernes (de „firhændedes"

)

for- og baglemmer. Krøyer. Grundtræk ved na-
turhist.Underviisning.(1833).20. Sall.78.

\\

(zool.) om de til den menneskelige haand sva-

rende skeletdele hos pattedyr og fugle. Kiel-

sen.Naturhist.II.(1809).5. Sal.XIV.112.
\\
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om dele af planter; (især poet.) om et træs

blade (jf. Finger 3.3) ell. blomster. *Nu bre-

der Hylden |
de svale Hænder ]

mod Som-
mermaanen. J'Ft7ews.M.I7.i90. *Støt mig,
gode Kastanietræ, |

med dine små grønne
Hænder I Rørd.AfroditesBoldspil. (1 920). 24.

fandens haand (se Fanden 2.ij, guds ell.

Vorherres \i2i2iJiå(JTusch.l56. SaUYIII.
730), (især dial.) om henholdsvis de mørke
og lyse rodknolde af plettet gøgeurt, Orchis

maculata L.; ogs. (især i udtr. som fan-

dens (haand) og vorherres haand, guds
(Vorherres) haand og fandens haandj ^
om selve planten. JTusch.156. BMøll.
VildePlanter.(l 900).153. herrenshænder,
(bornh., skaansk). Esp.127. JTusch.156. Vi
legede med ham i Engene (paa Bornholm),
plukkede Herrens Hænder og Axel i Vang
— Orkis og FTimu\3i.Zahrtmann.(Tilsk.l913.
1.332). i sa. bet. ogs.: jomfru maries
haand (og fandens haand), mariehaand
ofl., se JTusch.156. BMøll.Vilde Planter.

(1900). 153. guds haand, ^ ogs. (nu
næppe br.) om orkideen grønlig poselæbe,

Coeloglossum viride (L.) Hartm. JTusch.61.

II
(efter eng. hånd, klase, bundt; fagl., især

gart.) om de klynger ell. klaser, hvori ba-
naner sidder samlet. NatTid.^^l^l92é.Aft.
5.sp.4. 8.3) de dele af et klædningsstykke

af en handske, jf. Handskehaand 2

samt Finger 3.2^, der omgiver ell. omslutter

haanden. for bemeldte Handsker (fast-

sættes terminen) saaledes: . . at Kraverne
udholde i 4 Aar, men efter de første 2

Aars Forløb, erholde (underofficererne) nye
Hænder. MR.1819.69. Handsker . . Ruskind,
Hul i venstre }isia.nå.PolitiE.KosterbU^/B

1923.1.sp.2. jf.: Jakke med . . Slids og
Knapper ved Haanden. sms^.'Vsi 9-25J.spJ.

8.4) om (del af) redskaber olgn. (jf. u.

bet. S.i). Kløpinden, et V« m langt Skaft,

med en Haand af Elfenben. /SaL-^Fi. 58.2.

II
(nu næppe br.) redskab til skætning af

hør ell. hamp; skættehaand. Moth.Hå9.

II
(dial. ell. fisk.) om fligene (2.3) paa et

anker. D&H. Feilb.

9) i nogle kortspils-udtr. || om alle de

kort, hver af de spillende faar; ogs. om den
plads, de spillende har, ell. (jf. flg. gruppe)

ifter præp. paa.
Man taber undertiden meget gode Spil,

ste Aar skete næsten altid det Modsatte
af, hvad Madame de la Valliére ønskede.
Hun var nu et daarligt Kort at have paa
KsLSLnåen. Schand.IF.148.

\\ uden præp., om
den enkelte deltager i kortspil. Man kan ikke
paastaae Farvens Fornegtelse (o: kulør-

svigt) straffet, førend Stikket er omvendt,
og lagt hen af B.SLSinden.Spillebog.(1786).

148. Den Spiller, som til enhver Tid har
10 Udspillet, betegne vi med Første Haand,
hans Modstander tilvenstre med Anden
Haand, hans Makker med Tredie Haand
og Baghaanden med Fjerde Haand. Krack.
Whist.(1893).22. En Hovedregel (i whist

med trumf) er det, at Forhaanden, saa-

fremt han har mindst 5 Kaart i Trumf,
altid skal begynde Spillet med at røre
denne, og det samme gjælder de øvrige
Hænder. Spillebog. (1 900). 1 9. Forhaanden

20 spiller ud. Næste Haand stikker. GlSpil.

73.
II
have, faa haanden {efter fr. avoir

la main; 1. br.) have ell. (ved at gøre stik)

faa ret til udspil. Spiller jeg . . første Gang,
jeg har Haanden, f. Eks. en Konge ud.
Spillebog.(1900).4. smst.6.

10) i faste forb. m. et subst. || med hæn-
derne i barmen, se I. Barm 1. || i forb.

m. Fod, se Yoåsp.60^^S-
1| haand i haand,

med hænderne sammenlagt; især i udtr. gaa
30 haand i haand, egl. om personer, der holder

hinanden i haanden og følges ad; i videre

anv., om enighed, hjælpsomhed. *Lad Haand
i Haand dem (o: præsterne) gaa med Fred.
SalmHj.429.5. *Haand i Haand man Bisp
og Drot

I

Kun sjælden ser for Øje. Grundtv.
PS.III.196. *Mai-Greven og Grevinden . .

|

De tripped Haand ilisiaLnå.Winth.HF.156.
(N. N.) tatov. 1 Stjerne og Haand i Haand
paa V. Haand. PolitiE.^^kl922.1. jf. (sj.): de

4ostode Hænder i Yiænåex.Blich.(1833).YI.
91. CO billedl., om tildragelser, der finder sted

inden for samme tidsrum, foreteelser, der ud-
vikler sig, forløber paa samme tid ell. paa
samme maade: gaa jævnsides. Menneskets
og Borgerens Opdragelse gaae Haand i

Haand, de ere uadskillelige. En^eZsi.iVa<.

XX. Betragtningen af de vigtigste Sprog-
Monumenter maa eaae Haand i Haand

om de spillende selv; især efter præp.

naar de gode Kort, som man mangler,
sidde alle paa een ^2i2inå. Spillebog.(1786).
29. *han et stort Spil har paa Haanden.
PalM.IV.237. Den, der spiller ud i Utide,
maa atter tage det udspillede Kaart op
paa Yi2L.2Liiåen.Spillebog.(1900).14. a spiller

med den blinde Mand og giver Kaart fra
sin egen (ogs.: fra egen^ Haand. sms^.

15. have gode kort paa haanden oZ^n.,

(jf. sp. 586^; dagl.) have gode chancer, ud-
sigter. Mau.II.338. det kunde ikke være
stort for tidlig at han blev holdt over
Daaben — én skulde aldrig gi den Lede
flere Kort paa Haanden end højst nød-
vendig. AndNx.DM.IV.2. jf. (sj.): i det sid-

med en Betragtning af Sprogets Udvik-
50 ling. Heib.ProsJII.34. Trosiveren og den

ondskabsfulde Sladderagtighed gaar her
. . Haand i Haand. BrandesTK.379. (en) ra-

sende Pest, der Haand i Haand med den
legemlige Farsot higed efter at slaa Sjæ-
len ihjel. jrPJac. II. 577. slaa haand i

haand olgn. 1. (nu kun bibl.) om enkelt

person: føre haandfiademe sammen med et

lydeligt smæk; slaa hænderne sammen, især

ved stærk sindsbevægelse, p. gr. af glæde ell.

60 sorg. du Menneske-Søn! spaa og slaa Haand
i Haand. Ez.21.14. *Snart slog man Haand
i Haand forundret ved at høre, | Hvor
farlig Krigen eT.Ew.(1914).II.21. »For-
tvivlet slog hun Haand i Haand. TFw<A.FI.
13. 2. (til bet. 2.2; nu kun dial.) om to: pive

hinanden et kraftigt haandtryk som hilsen
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ell. (især) som løfte; give haandslag (2). der-

som du er bleven borgen for din næste;
haver du slaget din haand i haand (1871

:

haver givet Haandslag^ til den fremmede.
Ords.6.1(Chr.VI). Er det ikke, som sloges
Haand i Haand, og at da Troe og Love
maatte brydes, før Kongeløfte blev ophæ-
vet? Rothe.(TBaden.Suppl). OrdbS.(fynsk),

jf.: *Haand i Haand han dig tilsagde,
|

.. at elske os. Rahh.PoetF.1.12. arbejde
haand i haand {vist egl.: ved at noget
gaar fra den ene til den anden., jf. arbejde
en i hænde (sp.581^^) samt: f Af hånd i

hånd (d: fra haand til haand). Moth.ASl;
1. br.) støtte hinandens bestræbelser. Naar paa
en saadan skjøn Maade Litteraturen og
Journalistiken arbeide Haand i Haand.
Kierk.V.26. Man regnede med, at Dron-
ningen var villig til at vende tilbage og
foreløbig at arbejde Haand i Haand med
dem. Bobé.R.llO. haand over haand (f
haand for haand. IIarboe.MarO.154. f haand
paa haand. SøLex.(1808).59), om bevægelse

af hænderne, hvorved de føres skiftevis firm
over hinanden (jf. over haanden sp. 585^'').

Her er nok Træet, hvor jeg skal op. Jeg
entrer Haand over Haand opad Lianen.
JVJens.Sk.l47. især: 1. ^ i udtr. som hale
haand over haand, hale et tov hurtigt ind,

ved at den ene haand flyttes over den anden.
IdrætsB. 1.364. Scheller'.MarO. 2. (fagl.) i

udtr. som svømme haand over haand, om
brystsvømning med armbevægelserne udførte
vekselvis (ikke samtidig). Pol.^Vsi 906.1. jf.
Haand- overHaand-Svømning.Gri/mn.
11.208. gaa fra haand til haand, (jf.
bet. 4:) blive i-akt (hurtigt) fra den ene til

den anden; især: skifte ejer (hyppigt). Sligt
(d: en nyhed) gaaer jo fra Haand til Haand
videre ligesom MuuTsteen..Winth.VIII.184.
S&B. (han) insinuerede med andre Ord,
at den værdige Dame plejede i drukken
Tilstand at gaa fra Haand til Haand. Arth
Christ.(StSprO.Nr.l31.16). jf.: Jeg er bange
for, at jeg er bleven forkælet paa Rejsen,
især her i England, hvor jeg er gaaet fra

Haand til Haand (o: ustandselig har været
indbudt som gæst). IIøffd.(GadsMag.l921.
81). II

have hals og haand over, (til bet.

3.2^ se Hals. || have haand i hanke med
en olgn., se Hank. || haanden paa hjer-
tet olgn. (efter ty. die hånd aufs herz, egl.

til bet. 2.2, om symbolsk handling ved eds-

aflæggelse) især i (bydende) opfordringer:
svar mig nu ærligt, oprigtigt; alvorligt, ær-
ligt talt. elsker du hende? . . Haand paa
Hjertet, Broderi Ing.VS. 1.124. Haanden
gaa Hjertet, Frøken . .1 Kan De selv sige
em helt fri. Pont.FL.550. \\ have i haand

og hævd olgn., (til bet. 3.2^ se Hævd.
||

med haanden under kind, se Kind.
||

lægge hænderne over kors, se Kors.

Hmed haanden i lommen, se Lomme,
hale med haand og magt olgn. {vist

efter eng. might and main, jf. dog Haand-
T^^gt) ^ anvende haandkraft i st. f. meka-

niske hjælpemidler. Scheller.MarO. IdrætsB.
7.564.

Il
love med haand og mund olgn.,

(til bet. 2.2; nu 1. br. i rigsspr.) bekræfte et

mundtligt løfte med haandslag; love højtideligt,

højt og helligt, hånd lovede sin Broder med
Haand og Mund at bryde det Løfte, hånd
har giort \er. Rolb.UHH.IV.6. Efter med
Haand og Mund at have givet hinanden
disse Løfter, gik de i Kreds. Grundtv.Saxo.

10 1.164. *Vil du mig goden Murerløn
| Med

Haand ogMund ioriætte.PMøll.I.18. Hauch.
1.174. Feilb. haand og mund følges ad hos
ham, bør følges ad, han holder (man bør
holde) sine løfter. Moth.HSO. VSO. Grundtv.
Saxo.III.328. en mand til haand og
mund olgn. {ænyd. d. s. (DgF.III.396); ar-
kais., sj.) en paalidelig, bestemt, ærlig mand.
Drost Peder Hessel (er) en Mand tii Haand
og til Mund, som før vil lade sit Liv, før

20 han . . svigter Landet og Kongehuset. Ing.
EM.L9. sa.RSE.VI.218. der er fald mel-
lem haand og mund {jf. Arlaud.67)
Reenb.Æ.86. se endvidere u. L Fald l.i; sml.:

Ofte falder madden af hånden før end den
kommer i manden. Moth.H54. Der falder
meget imellem Haand og Mund (o: sa-

gerne forandrer sig let, der kan ske saa me-
get). VS0.V.M229. have ell. (nu især) leve
fra (nu kun dial. (se Feilb.) af) haanden

30i munden olgn., (til bet. 2.3; jf. fra sp.
1139"^^; især dagl.) ikke have mere at leve

af end sin daglige fortjeneste; have lige til

dagen og vejen; ofte: kun have det nødtørf-
tigste. Mau.3373. ved saadant Arbeide kand
ikke fortienes meer end af Haanden i

Munden. JffoZ6.En 7J.4. i Betler-Kompag-
niet . . hvor alting saa at sige gaar lige

fra Haanden i Munden. PAHeib.US.35. *Af
Haand i Mund er Fattigdom. Grundtv.PS,

40 VI.586. mine Forældre (havde) kun fra

Haand og i Mund, som man siger, men
for mig var der overflødigt og rigeligt.

HCAnd.XI.14. (huskatten) saae ned paa
Kiss . . som paa en ynkelig Proletar, der
levede fra Haanden i Munden. Gjel.M.33.
billedl.: Præster, der ikke lever helt fra
Haanden i Munden med deres kristelige
Forkyndelse. HBegtr. (HøjskBl.1922. 1569).
lægge haanden paa munden olgn., (jf.

50 fingeren paa munden u. Finger sp.999^;
især bibl.) holde haanden for munden (og
derved vise, at man bøjer sig for andres
grunde osv.); tie stille. Har du Indsigt,

da svar din Næste, men hvis ikke, da lad
din Haand være paa din Mund. Sir.5.14.

De Øverste holdt op at tale, og de lagde
Haanden paa deres Mund. Job.29.9. Suhm.
11.59. VSO.

II
lægge haanden paa plo-

ven, se Plov.
II
have hænder paa skaf-

60 tet, se Skaft. || hænderne i skødet, se

Skød.
II

i (under) haand og værge, se

Værge. || lægge haanden paa værket,
se u. bet. 2.3.

11) i faste forb. m. adi. (pron.) || aaben
haand, se aaben 1.6.

|I
være ens anden

haand, se u. bet. 3.i. købe, faa paa anden
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haand, se u. bet 4.2. || i forh. m. bar, se III.

bar 1.
li
hugge paa baade hænder {ved

misforstaaelse af glda. hiøg pa bode hen-
der, oldn. h9ggva å bååar hendr, egl. til

het.Q.v. „til begge sider" ; vist kun hos Oehl.)

hugge (føre sværdet) med begge hænder; ogs.:

kæmpe drabeligt, voldsomt. Da Brødrene
havde vexlet disse Ord, droge de ud de-
res store Slagsværd, og hug paa baade
Hænder. Oehl.VS.17. *„Hvordan vil I hug-
ge?" . . „Paa baade Hænder; Skioldene
paa Ryggen." sa.HS.i 64. sa.HK.55. med
begge (dial. baade. Feilb.) hænder {jf.
lat. utraque manu) i udtr. som gribe til,

tage imod med begge hænder, med begær-
lighed; ivrigt; gerne, (lejesvendene) reyste
til Italien, for at bede de Romer om Hielp,
som ingenlunde forsømte sig, at gribe
denne Leylighed an med begge Hænder.
LTid.1732.350. Det Raad tog Frode imod
med begge Hænder. Grundtv.Saxo.1.277.
FalM.IL.IIL360. D&H. Feilb. (sj.) m. h. i.

person: og tog hun imod ham med begge
Hænder og med den største Kjærlighed.
Hauch.y.191. give med begge hænder,

(jf. bet. 2.4; 1. br.) være rundhaandef, gav-
mild; give rigelig og gerne. Grundtv.Snorre.
III.299. jf.: *En Sæde-Mand gik ud at

saae, | Og strøede rundt med begge Hæn-
der. sa.SS.1.318. paa begge (baade)
hænder {oldn. å bå5ar hendr, til beggja
handa; til bet. 6.i; arkais., sj.) til ell. paa
begge sider; jf.: Nu har jeg fanget Glæde
paa begge Hænder (o: en dobbelt glæde) . .

thi baade har jeg faaet mit eget Lang-
skib igjen . . og tillige har jeg modtaget
en stor Prøve paa Eders Venskab. Hauch.
V.258.

jl
tage med blide hænder paa

noget, jf. u. blid 1.2.
|| f gøre sine hænder

for brede, (jf. bred sp.l12 7^*) rapse; stjæle.

Biehl.DQ.IV.180. || den døde haand {jf.
lat. manus mortua; til bet. 3.2; jur.) til be-

tegnelse af, at gods (formue) er tillagt kir-

ker, stiftelser ell. paa anden maade er saa-
ledes baandlagt, at det er unddraget fri om-
sætning, fri dispositionsret. vAph.(1759).I.
629. JBaden.FrO. (u. Mortuarium j. Grund-
loven forbyder herefter at lægge den døde
Haand paa Jordejendomme. VortHj.1113.
131. SaUVI.633. O lægge en dødhaand
over olgn., lamme alt initiativ; kvæle alt

liv. langsomt . . havde Demokratiet vun-
det Fodfæste i denne Kres, over hvilken
tætliggende Herregaarde havde lagt deres
døde Haand. Pont.F.II.68. jf.: Jeg ser mig
fal paa den moderne Digtning, d'er ved
ele sin pessimistiske Tendens arbejder
dødehaands Autoriteterne i Hænde. Fr
Poulsen.R.214. \\ egen haand; til bet. 2.8

og 4.1, i forb. m. præp., i udtr. som gøre
noget med egen haand, uden fremmed
hjælp, egenhændigt, selv. (han) omkommer
af en ulægelig Svaghed eller af (nu: for^
sin egen Haand. Tode.V.2å6. *Ligger du
alt paa Knæ for de røde, violne Levkoier,

|

Som du med egen Haand planter? OeAZ.

L.I.245. Det har han giort med sin egen
Haand. FSO.J.6'79. D&H. t /?«. ; Vi arbeide
møisommeligen med vore egne Hænder.
lCor.4.12. fra (sin) egen haand, se u.
bet.9. skrevet med egen haand, seu.
bet. 6.1. paa egen haand {til bet. S.2, jf.
ogs. bet. 6.2; ty. auf elgene hånd (faust))
paa eget ansvar, egen risiko; uden (at høre
efter, afvente) andres raad ell. tilladelse;

iouden opsyn; egenraadigt; egenmæg-
tigt; ogs.: af sig selv; i udtr. som gøre
noget, handle paa egen haand (nu
næppe br. paa sin egen haand, Gram.Breve.
20. Slange.ChrIV.755. Tullin.II.206. MO.).
en Syg, der paa egen Haand uforstandig
fuskede paa sin Helbredelse. Birckner.I.
115. paa egen Haand vilde (bønderne)
tage sig en KongQ. Molb.DH.II.428. jeg
(vil) helst være rent uden for det hele.

20 Vil du siden komme (o: paa besøg) paa
din egen Haand, da er det ikke min Sag.
PMøll.1.399. Han red . . først meget rask;
derpaa sagtnede Hesten paa egen Haand
sine Skridt. Goldschm. 111.411. gaa paa
(sin) egen haand olgn., gaa (frit) om-
kring uden tilsyn; gaa for sig selv; gøre,

hvad man selv vil; nu især om børn, der
løber frit omkring, hånd gåer på sin egen
hånd (o: lever sit eget liv). Moth.H50. Sam-

so me Mand har reist overalt i Europa, baade
med Messieurs de Bernstorff, og ellers

siden paa egen Haand. Gram. Breve. 108.
*du, min Datter, skal følge de andre,

|

Og ikke paa egen Haand omvandre. Heib.
Dv.29. Pigebarnet kunde dog ikke ud-
fylde ham hele den lange Dag, saa meget
mindre som hun ofte var paa sin egen
Haand, og . . færdedes rundt omkring
udenfor Huset. Z)rac/im. 17. 60. gaa paa

40 egen haand ligesom de store gæs-
linger, se Gæsling, sidde (være) paa
sin egen haand, (nu kun dial.) om ugifte
kvinder, der ikke har fast tjeneste, men bor
til leje og ernærer sig som arbejdersker ; især

(eufem.): leve som offentligt fruentimmer.
smukke Piger, som er paa deres egen
Haand og lever af deres Midler. Holb.Mase.
1.2. Lisken Ungkarl Trøst, en Person, som
sidder paa sin egen Haand, og nærer sig

50 med ÆTQTi.KomGrønneg.III.65. KAagaard.
Thye.(1802).10. VSO. Feilb. \\ have en fast
haand, (til bet. 2.8j se I. fast 3.i. være paa
faste hænder, se u.bet.4:.s. || den flade
haand, se flad 1.2. || forkert haand, se

forkert 1 og 3. || i forb. m. fri, se I. fri

(især bet.2 og 8). || fulde hænder olgn.,

(nu 1. br.) som udtr. for rigdom, velstand.

Jeg gik bort med fulde Hænder (Chr.VI:
gik fuld bortj, men Herren har ført mig

60 med tomme Hænder tilbage. Ruth.1.21.
give med fulde hænder olgn., som udtr.

for gavmildhed, rundhaandethed. Moth.M95.
Hun øste ud af sit Guld med fulde Hæn-
der. JPJac. I. ^56. en haand fuld, se

Haandfuld. have begge hænder fulde
olgn., være stærkt optaget af, overvældet med
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arbejde; have nok at bestille, (især i forb. m.
med, t afj. Mau.1.378. *Der (o: i den pol-

ske rigsdag) faar hun (o: gudinden Discor-

dia) Hænder fuld, der øver hun sit spil.

Holb.Paars.50. Jeg har altid begge Hæn-
derne fulde af Forretninger. Og det var
neppe, jeg i Dag kunde rive mig løs.

SkuespJll2.38. vi have alle Tanker op-
tagne og alle Hænder fulde. PaZM.IL.I.^04.
den forskrækkede Kudsk havde begge
Hænder fulde med at faa Tag i Hestene
igien. Budde. Fortællinger. (1889). 187. for

tiden er England tryggere end nogensinde,
fordi fjenden har hænderne fulde i Øst-

asien. PLæssøe Muller.Det moderne England.
(1905).70. li to hænder er snart fyldte,
se u. II. fylde 1. || have en god haand
(til noget) olgn., (til bet. 2.3; nu især dial.)

have et godt haandelag; overf.: have held

(til). Moth.H74. vAph.(1764). saadanne
Lægedoms-Hænder, som dem man tillæg-

ger de Folk, om hvem man siger, at de
er født med gode Hænder. Grmidtv.Snorre.
11.308. Feilb. være i gode hænder oZ^n.,

(til bet. 4.3; jf. god 1.4^ være hos flinke, gode
mennesker, der vil tage sig af en; om ting,

forhold (især hemmelighed olgn.): være vel

forvaret, (ofte iron.). hvor skulde dend
Karl kunde begaae sig, der er falden i

slige gode Hænder, der har f aaet mig til

Fetter og Verten i Paradiis til Svoger.
Ilolb.llJJI.3. Men for at en Hemmelig-
hed skal være i gode Hænder, maa den
ogsaa være i kløgtige Hænder. ^ei&.Poe<.

V.42. „Vi gjøre Alt for at danne (skole-

barnet) til et værdigt qvindeligt Medlem
af Samfundet." — „Ja hun er i gode Hæn-
der." sms^.7i".59. Endnu i „Frøerne" be-
skyldes han for at lade sig bruge til Utugt
mod Naturen. Den arme Mands Rygte
er overhovedet i gode Hænder. JLHeib.
(StSprO.Nr.39.10). jfgodtskaftede hæn-
der, se godtskaftet. || en haard haand,
se haard 3.i. || den hule haand, se hul.

II
en høj haand, (til bet. 3.2 og 4:.i) en

højtstaaende, mægtig person. Den Foræring
har jeg faaet af en høi Haand. VSO. især

(bibl., relig.) om gud, forsynet: paa den
anden Paaskedag udgik Israels Børn ved
en høi Haand for alle Ægypternes Øine.
4Mos.33.3. 2Mos.l4.8. i/".; Fremtiden staaer

i en høiere n2i2indi.Gylb.TT.272. \\ højre
(venstre) haand, se u. bet. 1, 3.i, 6.i.

II
gøre en krum haand osv., se krum.

||

lange hænder, (jf. lange arme u. I. Arm
1.4, lange fingre u. Finger 2.2; til bet. 3.2;

nu næppe br.) om vidtrækkende magt og

indflydelse, konger har lange hender. Moth.
E54. VSO.III.L67. || ha anden sidder
løs paa ham, være løs paa haanden,
se løs.

II
paa rede haand, se rede. || have

rene hænder, se ren.
||
give med rund

haand, se rund. || den samlede haand,
se samle. || sidste haand paa værket,
se bet. 2.3. || den skidne ell. urene haand
gør den fede mund olgn., (l.br.i rigsspr.) dels

om ulovlig berigelse, uretfærdig vinding (Mau.
3375. VSO.), dels om snavset, strengt arbejde,
der giver en ærlig fortjeneste (S&B. Feilb.).

II
sidde med tomme hænder oZ^n., se tom.
12) i faste forb. m. præp. (kun de vigtig-

ste forb. og anv. er medtaget; jf. ogs. u. bet.

1, 4 og 6; om ad haanden se u. bet. 2.i;

om efter haanden se efterhaanden; om
gaa (i)gennem ens hænder se gaa 6.2^.

10 12.1) efter præp. af ||gaa, komme, slip-
pe en af hænderne ell.(nuisær) af hæn-
de (æcZa. af handæ, hændæ, hendir (DGL.
1.56), oldn. af hendi, h^ndum; til bet. S.2;

nu oftest arkais.) komme ud af ens besiddelse;

gaa tabt. vi (prokuratorer) lår ikke saadan
Næringen gaae os af Hænderne. Holb.llJ.
V.7. Tiden gaaer; Man laer een Leilighed
slippe sig af Haanden efter den anden.
TBruun.(Skuesp.I1.36). *hvi slap han dem

20 . . Siihænde? Rahb.Skuesp.II.119. en Handle-
kraft, der syntes kommet den tyske Na-
tion af Hænde. Brandes.VI.365. Traaden
(paa garnvinden) var gleden hende afhæn-
de. Pont.FL.495. *Lykken, jeg fik kende,

|

faldt mig ud af Hænde. ThorLa.D.31. lade
en lejlighed glippe sig af hænderne, se

I. glippe 1. spille en noget af hænderne,
se spille. || spise, æde af ens haand
olgn. S&B. fuglen kender os nu, den spi-

30 ser af haanden (o: er tam)
\ jf.: „Elsker

du da ikke ham?" — „Jo — jeg kan ikke
andet: han har mig i sin Magt, og jeg
spiser af hans Haand." EBrand.A.138. talem.

(nu næppe br.): Den, som skal æde af en
Andens Haand, bliver sjælden mæt. Mau.
6680. fodre af haanden olgn., (fagl.)

fodre (duer, høns) ved at strø foderet ud med
haanden. CGram.Husduen.(1910).133. || be-
dækning, parring af haanden (mods.

40 fri parringj, se Bedækning 3, Parring.
12.2) efter præp. bag || bag paa min

haand, anv. adverbieU i sammenligninger
til betegnelse af fuldstændig tomhed. Mau.I.
378. der er Kievebeenet lige saa glat, som
bag paa min BsiSind. BiehlDQ.I.166. Nei,
der er Intet at see til dem. Sletten er saa
tom som bag paa min B.a.sind. Hrz.XIII.
141. især forstærkende et nægtende udtr., i

forb. som ikke mere end bag paa min
50 haand (jf. bag min haand. ^ei&.Poef. 7.

459. her paa min haand. Moth.K84), (jf.
II. bag 1.1 og 5.14; dagl.) aldeles intet; slet

ingen; aldeles, slet ikke. Bagges.DV.IX.70.
*Dyr seer jeg ikke meer end bag paa
min Haand. Heib.Poet.VI.227. Hanerikke
mere gift end bag paa min Haand I Gold-
schm.VIII.432. da de kom ud, var der
ikke mer Vogn end bag paa en Haand.
Ba7ig.T.22. der er ikke Spor af Disciplin

60 mere . . ikke mer end bag paa min hvide
Haand. AKohl.MP.III.38. jf.: der er mere
Kundskab om denne Heltinde bag paa
min Haand, naar jeg sætter min Daase
(o: med hendes billede) derpaa, end i hele
Moulins. Bagges.DV.X.408. ||lebaghaan-
den, se u. bet. 1.

VII. Rentrykt a/j 1926 37
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12.3) efter præp. for || for haanden
olgn. (Jf. IV. for l.i og 1.2 (samt 2.8J; sml.

ænyd. for haanden, for hænder, oldn. fyrir

h^ndum, mnt. vor handen (vor de hånd),
ty. vorhanden; egl.: som er, befinder sig

Uge foran en, som kommer lige hen til en)

i forb. som gaa (ud) for haanden (f
for haands. VSO.) olgn. {ænyd. d. s., jf. ænht.

vor die faust; til bet. 3.3; sml. IV. for l.i,

gaa 3.5 og 37.3; nu vist kun som (bevidst)

efterligning af Holb.-stil) møde (en) i kamp,
især: itvekamp; duellere. Ikke fodre ham
ud . . haabis ieg; dog det skulde give en
artig tiidsfordriv at see Æsopus for haand.
Reenb.Æ.65. Han er bleven saa railleret,

at han nogle gange har maat gaaet ud
for haanden derover. Holb.LSk.V. 3. Det
siger ikke stort, at myrde en Kiempe, i

hvor overmodig han end er, siden det
ikke er mange Timer siden, at jeg var
for Haanden med een. Biehl.DQ.II.Sél. Da
han engang ved Bordet talede med Rin-
geagt om Luther, foer jeg op mod ham
og kastede Dadelen saa stærkt over paa
ham selv, at alle Franskmændene troede,
vi skulde ud for Haanden med hinanden.
Oehl.Er.II.165. han er saa stolt og ferm
en Karl som Nogen . . han har været ude
for Haanden med en Skovrider. TR.nr.24.6.
Drachm.III.24. jf. flg. gruppe: Komme for

Hænder (o: komme i haandgemæng, duel-

lere). vAph.(1764).263.
il
have for haan-

den, (nu især dial.). 1. have foran sig;

møde; ogs.: have til raadighed, ved haan-
den. du har en braf mand for din hånd.
Moth.H74. Feilb. Nu har I Lykken for

Haanden, lader I den slippe, er det Eders
egen Skade. CBemh.III.190. *Vorherre
han gav, hvad han havde for Haanden,

|
Og

anviste Resten hos Helligaanden. DracAm.
JD.37. 2. m.h. t. arbejde olgn.: være beskæf-
tiget med, optaget af. Have noget for hæn-
de. Moth.H74. Det vil være mig en For-
nøielse snart at fornemme, hvad min Ven
nu har for Hænder. Langebek. Breve. 361.

Naar han kom hjem af Marken . . snoede
han Simer eller havde andre Ting for

HsL&nde. RibeAmt.1915.147. || komme en
for haanden olgn., (nu kun dial.) komme
til at staa, ligge, befinde sig lige foran en.

*Hver . . med Fyrighed henrendte I Til

Skibets søndrig Skrog for derudaf at

hente, | Hvad ham for Hænde kom. Holb.
Paars.28. jeg har idelig Munden fuld af

(ordsprog) . . og Tungen støder dem ud
ligesom de komme den for Haande. Biehl.

DQ.IV.84. Kongen . . dødede saa mange
af dem, som kom ham for H&and. FMøll.
1.162. OrdbS.(Falster). || tage (lige) for
haanden, (nu især dial.) tage, hvad der
ligger lige foran en (uden at vælge). Moth.
H53. (den gamle læres) Anvisning var for
Friernes Vedkommende den samme be-
skedne om at tage lige for Haanden, som
Smaapigerne opdrages med overfor de
andre gode Ting, de faar paa Tallerke-

nen. fiørw^J-IL/^O. Feilb. Ilværeforhaan-
den olgn. (ofte skrevet torhsianden; jf. for-

haandenværendej, (især tH, nu 1. br. i rigs-

spr.). 1. især om ting: være til raadighed
(i øjeblikket); være ved haanden; ogs.: fore-
findes, dersom Redebonhed er forhaanden
(1907: til Stede). 2 Cor.8.12. mand (maatte)
dog holde for raadeligt, at bruge og be-
tiene sig af de Midler, der nu gifves for

10 Haanden. Gram. Breve. 270. *Han var ej

kræsen, men aad, hvad for Haanden var.
FrHorn.PM.134. saafremt nogen alvorlig
Hensigt til Fred var forhaande. Slange.Chr
IV.1323. *En Skygge saaes — af Aanden,

|

Du havde kaldet. Skyggen
|
Var virkelig

forhaanden. Aarestr.SS.11.88. at man ikke
for længe siden har fundet paa noget saa
simpelt — for egentlig ligger det jo dog
lige for Haanden. Pont.FL.223. i Overflod

20 for haanden (paa Lager). Ludv. (nu sj.) om
person: være til stede; være i nærheden. For-
nam hånd, at de (fjendtlige skibe) toge
Veyen igiennem Belt, da at tage de 3.

Skibe med sig, og holde sig op med den
gandske Flode under Lolland. Men hvis
de ey vare forhaanden, da skulde hånd
søge Øster-Søen. Slange.ChrIV.1261. *han
laa for Haanden (o: lige ved baaden) og
med Tov og Stang man

|
bestræbte sig

30 at naa' ham. Drachm.DJ.I.130. f disse i

Byen forhaandne 204 Mennesker. We-
8tenholtz.A.20. 2. om forhold, omstændighe-
der, som gælder i øjeblikket, ell. (især) som
snart vil komme til at indtræde: foreligge;

ogs.: være (nær)forestaaende; være kommet
ell. være ved at komme, det ståer for hån-
den (o: er forestaaende). Moth.H53. Tiden
er snart forhaanden og alt for Dørren.
Gram.Breve.161. *Vaagner, ej til Gammens-

40 Tale,
I
Vin og Smil i Kongesale! | Hil-

durs Leg er nu for Haand. Grundtv.PS.
IV.464. hans Udenlandsreise med S. . .

er forhaanden. Han reiser paa Mandag.
lng.LB. 11.150. Foraaret er forhaanden;
Alt springer ud. Kierk.1.299. det er nær
forhaanden (Chr.VI: det er nær^, at Ba-
bels Tid kommer, og dens Dage skulle
ikke forhales. Es. 13.22. (sj.) om person:
*Landsfienden er forhaande. CFrim.AS.37.

sojlforhaanden som tids-adv. {Jf. mnt. vor
de hånt, ty. vorhanden; nu kun dial.) saa-
ledes som forholdene er nu; i øjeblikket; for
tiden, at Bønderne af egen Drift skulle
paasee deres Vandsteders Renholdelse,
det er noget som den der interesserer sig
for det Almeennyttige allene kan ønske;
at haabe det, er efter Erfarenhedens Dom
forgjeves, i det mindste for Haanden. Po-
litievennen.1798/99.738. Feilb. ||for haan-

60 den (mods. paa maskine j, se u. bet. 2.3.

12.4) efter præp. fra
||

gaa (faa) fra
haanden olgn. 1. (jf. fra l.i slutn.) om
arbejde, virksomhed olgn.: (faa til at) skride

fremad, nærme sig sin fuldendelse; blive

(faa) udført; blive (faa) færdig. Moth.HSO.
Formedelst saadanne Anstalter gik Ind-
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(ligningerne paa Elben saa og Glykstads
Befæstning saa vel og saa ubehindret fra

Haanden, at alle Ting dermed udi dette
Aar kom til sin Fuldkommenhed. SZan^e.
ChrIV.438. *Det er dog saa godt, |

At
faae fra Haanden, hvad man skal. OehLA.
96. *Hakken hug, og Spaden grov; |

saa
rap det gik frahænde. Nordlyset.XL(1839).
134. Den følgende Nat begyndte jeg paa
mit Arbeide. Det gik imidlertid langsomt
fra HsLanden. Hauch.I1.250. naar jeg va-
sker og gnider (o: tøjet) i Takt, saa gaar
det lettere fra HsiB,nden. Schand. SF. 378.
KLars.GVM. Feilb. flyde (rask) fra haan-
den, se flyde 2.3. (sj.:) Gildet gik vel fra

Haanden (o: forløb godt) og der herskede
megen Lystighed. Hauch.V.276. (nu næppe
br.:) slåe fra hånden (o: udføre hurtigt).

Moth.E53. Rive fra Hænderne, arbeide
hastigt og slet. vAph. (1764). 263. 2. (nu
næppe br.) om handelsvarer: blive (faa) af-
sat, solgt (især: med lethed, hurtigt). Moth.
H50. de omkring Øster-Søen boende, hvis
Vahre . . nu ikke saa stærk afhentedes
eller ginge for den forige Priis fra Haan-
den. S/an^e.CArI7.56^. *hvis hans Blade
skal behage,

| Af Skiemt og Alvor de
maa endelig bestaae; | Thi Krammen el-

lers vil fra Hænder ikke gSiSie. Anti-Spec-
tator.99. VSO. MO. 3. (vist egl. spøg. anv.

af foreg, gruppe; nu især i forb. m. faa;

dagl.) om person: blive (faa) anbragt, gift
osv. *En Lord i Engeland en Brud sig har
udkaaren,

|
Paa hvilken Fødderne var

begge reent afskaaren;
| Hvo skulde have

troet, at hun fra Haanden gik?
| Jo, Tiuge

Tusind Pund har giort, hun Fødder fik.

ChrFlensb.DM.I.151. Han har faaet sine
Børn fra Haanden. VSO. e.br. jf. Feilb.

\\

ligge, være (langt) fra haanden (sj.

fra haands. D&H.) {ænyd. d. s., mnt. van
hånt; egl.: uden for ens rækkevidde; nu kun
dial.) borte; i afstand; fjernt; afsides. Chal-
dæerne, som paa de Tider vare dem (o:

grækerne) fra n2iSinden.LTid.1734.403. Vo-
res her havende Armee . . findes for langt
fra Haanden at samme . . i en Hast . .

didhen kunde transporteres. Reskr.(MR.)
^^/il743. da jeg den Tid ikke meget kom
i Dreyers Club, der var flyttet mig fra

Haanden. Rahb.É.IV.383. Norge, som lig-

ger mere fra Haanden (end Sverrig). C
Bernh.V.30. Feilb. OrdbS. (Falster), if.:

*„hvorfor
|
Har du (o: Olaf) tilforn dog

yttret kun saa lidet
| Din Attraa og din

Ret til Norges Throne?"
|
— „Den stod for

langt fra Haanden, Thorer I den
|
Var alt

besat." Oehl.HJ.44. || fra haanden (o: til

højre), se u. bet. 2.1.

12.5) efter præp. i || arbejde en i hæn-
derne (hsi3.nden.Hallager.398), (jf arbej-
de haand i haand u. bet. lOj lægge arbejdet
til rette for en; arbejde sammen med en.

De fleste Kort blive forfærdigede paa Fa-
briker, hvor flere arbeide hinanden i Hæn-
derne. Hallager. 133. Ved Klingernes og

Haand

Bajonetternes Forfærdigelse arbeide Klin-
gesmedene Hærderne i Hænderne, sms^.
353. nu kun overf, se arbeide sp.80P^.

\\

le i haanden, se u. bet. 1. || se en i hæn-
derne olgn., spec: 1. spaa en ved hjælp af
haandens linier. Moth.H74. Vil hun være
flatteret, Madame, saa maa hun lade sig
see i Hænderne af andre, end mig.Holb.
Bar8.III.5. *Her seer jeg strax i Haanden

10 en deilig Bondegaard,
| Ved Siden bredt

og langt et Rigdomsbord der staaer. Winth.
VI.344. 2. t d. s. 8. se en paa hænderne 2
(sp.585^). Moth.H53.

|| tage, trykke i

haanden olgn., som hilsen^ se u. bet. 2.2.
||

sy i haanden olgn., se u. bet. 2.3. || faa,
tage (osv.) i haanden ell. (især arkais.)
i hænde {æda. i hændæ(r), oldn. i hpnd,
i hendr) faa fat paa; faa tag i; gribe. Jeg
tenkte, da jeg vaagnede, at gribe efter et

20 Glas Carnali Sæk, men fik med Tugt at
sige en L.iHsiSinden.HolbJep.lV.l. *for at
løse sin Aand

|
fra de strammende Baand

|

ta'er man Randsien paa Nakken og Staven
i Haand. Hostr.EF.L4. *Naal i Haand han
(o: Tordenskjold) havde faa't, | Men det Vaa-
ben var for smaat. GRode.FU.77. i mer ell.

mindre overf. anv., især (jf. bet. 3.2J beteg-

nende det forhold, at man overlader noget til

ens besiddelse ell. omsorg, underkaster sig ens
30 herredømme, ell. at nogen (voldeligt) bemæg-

tiger sig noget, overtager herredømmet over
noget; især i w^i^r. som befale, betro, give
noget i ens haand. velsignet være den
høieste Gud, som gav dine Fjender i din
Haand. lMos.14.20. i dine Hænder befaler
jeg min Ksind.Luc.23.46. Jeg var tilfreds,

at vi skulde spille i Aften, at jeg kunde
strax faae nogle Penge i Hænderne, at
betale den Vexel med. Holb.Hex.II.l. Him-

40 len selv har givet mig Leyligheden i

Hænder, den er alt for ønskelig til at jeg
skulde lade den tåre. KomGrønneg.II.350.
Enhver anden . . skulde uden Betænkning
have . . overleveret mig i Rettens Hæn-
der. PraRAH.JII.55. Bør jeg læse (bre-

vet)? — hvorfor ikke? — Jeg har jo faaet
det i Hænder paa en ærlig MsiSide. PAHeib.
Sk.1.96. give Een noget i hans egen Haand
(o: levere det til ham selv personlig).MO.I.

50 773. (dokumentet) kommer maaske endnu
i Eftermiddag Madame de Montespan i

Hænde. Schand.IF.136. Du har altid haft
saa god og stærk en Indflydelse paa hen-
de, at jeg trygt lægger i dine Hænder at

tale hende til Fornuft. Wied.Da.306. Nu
blev Faget givet mig i Haand. FJemd.
OmOplæsning.(1897).6. Staterne . . har ta-

get Sagen i deres Haand. NaturensV.1912.
157. faa troen i hænde(rne) olgn., se

60 Tro. antvorde, betro i ens haand, se

antvorde, betro 2,i. faa (o: give), spille
en noget i hænde, se IL faa 4, spille,

falde i ens hænder, (jf. II. falde 6.2^

om tilfældig (ufrivillig) overgang i en an-
dens besiddelse; især om person og oftest

om overgang til en ubehagelig ell. ulykkelig

SV
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tilstand. Hvo som synder . . han falde i

en Læges Uænder I Sir.38.14. Hun (o: He-
lena, der bortføres) falder i got Folckes
Kænder.Holb.U1.1.2. Statens Formue . .

falder (til sidst) i nogle faa Personers Hæn-
der. JSneed.VII. 514. Da jeg kom i den
offentlige Skoele, faldt jeg, for mine Syn-
ders Skyld i en Philologs Hænder. Ew.
(1914).IV.249. (venderne bortførte) de Fan-

fer, der faldt i deres HændQV. Molb.DH.
1.275. efter at han er falden i Hænderne

§aa Spiritisterne, synes han at have sat

en sidste Rest af videnskabelig Kritik
OYeTStjT.AlfrLehm.G.28. Hfgaaenihæn-
der olgn. {jf.glda. ^anga (wel, illæ) i hånd,
oldn. fara i h9nd, indtræde, mnt. en hånt
gan, lykkes) om gunstig lejlighed olgn.: til-

falde (tilfældigt); blive til del. *Seyren gik
hannem i Easinde. Sort.H8.E4v. jf.: jeg
(vil) ikke lade Leiligheden, der nu af sig

selv løber mig i Hænderne, gaae unyt-
tet fra mig.BieU.DQ.II.51. jeg er ingen
Kostforagter, naar noget løber mig i Hæn-
derne. NMPet. Oldn.Sagaer.VI.(1832).298.
ji have, holde (osv.)i haanden, i hæn-
derne ell. (især arkais.) i hænde {æda. i

hændæ(r), oldn. i hendi, i h^ndum) Verten
er meget geskeftig og med Huen i Haan-
den hielper ham ud af Portechaisen. Holb.
Fants.II.l. et uhyre Merskums Pibehoved
i hans RsiSind.Blich.(1920).XIII.153. (skjal-

dene) stod for Bordenden i Hallen med
Harpen i Rænde. PMøU.1.161. I sagde jo

selv, at det var det fineste Guld, I no-

fensinde havde havt i Hænder. Hauch.
11.48. jf.: *Dammen ligger Dagen ud

|

med Brudelys i Hænde. ^a/y*. S F. li. 70.

falde (godt) i haanden, se H. falde 1.5.

i sa. bet: Formen for de lette Haandgra-
nater er saaledes, at de ligger godt i

HsLSinden. SaUX. 574. lege nødder i

hænde, se Nød. i mer ell. mindre overf.

anv., især (jf. bet. 3.2^ om det forhold, at

man har noget i sin besiddelse, sin magt,
har taget omsorgen for det osv. ; især i udtr.

som have, holde i sin haand, staa,
være i ens haand. Jeg havde vel Magt
i min Haand at gjøre Ondt ved Eder. IMos.
31.29. all vor Lyeke staar i Espens og
Marthes Hænder. Holb.Jean. II. 5. de Co-
moedier, som siden derefter bleve publi-
cerede, og ere nu i alles Hænder. Overs.

afHolbLevned.128. »Udfaldet staar dog i

Guds Haand. Grundtv.SS.III.439. den ud-
øvende Magt er ihænde paa et . . udvalgt
Raad. Qoldschm.NSM.I.112. Begyndelsen
til en Forandring, som vi, der har An-
svaret, holder i vor Haand. ORung.Stjaalne
Ma8ker.(1923). 121. der (er) ingen Tvivl
om at Havesagen er i de rette Hænder.
DanmHavebr.732. een fugl, spurv i

haanden er bedre end ti paa taget, st

Fugl (6.2), Spurv, bedre er halvt i hæn-
de end helt i vente, se Vente, f have
('gaamed.Mo/;i.Z>^i2;døden i hænderne,
vcsre døden nær. Hånd ligger med døden

i henderne. Mo^A. ÆT^^. (munken) havde
faaet saa mange Prygl, at hånd, som man
siger, havde Døden i Hænderne. Wadsk.
Skuepl.229. gaa med livet i hænderne
ft i sin haand. Moih.H73), (især dagl.)

være i yderste livsfare; ogs.: være ude af
sig selv af skræk, dødelig angst. Man skal
stride hvert Øieblik imod Fristelser, og
gaae som med Livet i Hænderne, af Frygt

10 for at falde i dem. Luæd.FS.21. Jeg sid-

der, for Gud, altid med Livet i Hænderne,
naar jeg tænker paa, at du kunde tabe
nogen Ting. lug. EF. VII. 99. Fs. 119. 109
(Chr.VI afvig.). Komiken . . gaar uafbrudt
med Livet i Hænderne; thi . . den Linje,
hvorpaa den komiske Genius danser, er
. . smal. Brandes.XlI.105. D&H.I.592. t
være i hænderne olgn. (ænyd. d. s., jf.
ænyd. have i hænder(ne), opleve, være nær)

2a om tidspunkt y begivenhed osv.: være nær
forestaaende ; være for haanden (jf. være,
komme paa haand ndf. sp. 587''). han be-
frygtede sig for Natten, som var i Hæn-
derne. Wing. Curt. 201. Ulykken er . . i

henderne. Moth.H73. Tiden til Rigs-Dagen
er i Hænderne. Tychon. AB. 135. *Denne
Tid fik Ende,

|
Pintzdag er i Hænde.

Landsbye- Pigernes Tidsfordriv. (1775). v. 12

(jf. Dania.lIL367). \\ f ville i hænder
^ olgn., (til bet. 3.3; jf. drages i hænder u.

III. drage ll.ij have lyst til at slaas (med
næverne). Moth.H53. Siden I endelig vil

i Hænder, saa faar jeg vel, styre jer Lyst.
KomGrønneg.III.81. Nei desværre have
vi ingen Leilighed havt til at komme i

Englændernes Hænder. Cit.l813.(LSwane.
Blade af en Familie-Krønike.(1923).7O). jf.
bet. 2.2: *Det varde fra Middag til Mør-
ked gik paa,

| I Haande de Karle saa to-

40 ges,
I
At ingen kand siige hånd nogen

Tiid saa
| Tu Flooder (o: flaader) om

Seyren saa droges. Sort.HS.E4v. \\ være
i haanden, (billard.) brugt (om spiller ell.

bal) til betegnelse af, at spilleren, efter at

hans bal er gjort, forløbet ell. sprængt, kan
anbringe den, hvor han vil, inden for en
bestemt linie. SaVIII.221.

12.6) efter præp. (i)melleni || blive borte,
forsvinde mellem hænderne paa en

50 olgn., (jf. under ens hænder ndf.) især om
penge, tid: forsvinde sporløst (uden at man
mærker det ell. faar nogen gavn af det).

DFU. nr.28.65. man bedrager sig, naar
man tænker at gribe Deres Velbyrdighed
og holde Dem vel fast; thi De snoer Dem
bort imellem Hænderne, som en Aal. Biehl.

DQ.II1.161. nu maa jeg nok ind til mit
Arbejde; skrækkeligt ogsaa som Tiden
bliver borte mellem Hænderne paa én.

(^ AndNx.PE.III.53. jf.: (hun) døer meget
hastig ved det, at hun tager et Støkke
Kiød i Munden, som qvæler hende mel-
lem Hænderne paa Mand oc Børn. Luxd.
Dagb.1.39. skiøndt det døde mellem Hæn-
derne paa os . . saa har jeg dog aldrig
opgivet Haabet om at see et (saadant) Sel-
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skab virkelig oipsta.a.e. Grundtv.Udv.VIII.
309.

II
have mellem hænder. 1. {jf. oldn.

hafa millum (meåal) handa, give sig af
med) m. h. t. arbejde: være i gang med; være
beskæftiget med. (hun) satte sig med en
Bindehose deroppe. Noget skulde hun
ha mellem Hænderne, og naar hun sad
paa Højen og saa sig rundt gik Pindene
let. GravLE.32. 2. have noget (Moth.H
51. VSO. MO.) ell. (nu især) penge mel- lo

lem hænderne, have formue, midler ell.

(især) rede penge ved haanden. en Mand,
som hver Dag giør tusinde daarlige Kjøb-
mandskaber for at faae nogle Penge imel-
lem Hænåerne. KomGrønneg.III.86. Kruse.
ÆsthetJ.47. VSO.IIL65. D&H.

||
(dagl.:)

Han (o: et barn) var i Tandperioden nu
og skulde være mellem Hænder (o:

passes hele tiden). AndNx.DM.159.
12.7) efter præp. om || have om haand 20

(Jf. ty. um die hånd haben; nu kun dial.)

være optaget af, beskæftiget med; arbejde

med. Hvo har nu Archivi gamle Perga-
ments Breve om Hænder? Langebek.Breve.
503. han har grov meget om hånd (o: me-
get at bestille). Feilb. en har jo saa meget om
hænder. OrdbS(bornh.). || tage om haand
{glda. d. s. (PLaale.nr.749); nu kun arkais.)

tage i ell. ved haanden. I Miillers med Fan-
tasi og Følelse skrevne Værker over Ver- 3o

denshistorien . . tages Læseren paa en
ukendt mild Maade om Haanden og føres
ind i hidtil lidet hørte Betragtninger. Johs
Steensir.HN.3.

12.8) efter præp. over
|j
give over hæn-

derne, C?, br.) slaa over hænderne; give over

fingrene. S&B. D&H. \\ arbejde over
haanden olgn. {efter ty. iiber eine hånd;
egl. : ved at den ene føres frem over den an-
den i samme retning; jf. haand over haand 40

u. bet. 10; fagl.) arbejde i en og samme ret-

ning. Ved tykkere Mure har man i Al-
mindelighed Stillads paa bægge Sider:
men undertiden nøjes man med at have
Stillads paa den ene Side og murer over
Haanden. Gnudtzm.Husb.44. Sal.XYI.109.

II
være over haanden (ænyd. ligge,

være over haanden, have overmagt, over-

gaa, mnt. over de hånt sin, være overlegen;

til bet. 3.2, jf. Overhaand; dial.) om arbejde 50

olgn.: ligge over, overstige ens evner; overgaa
ens kræfter. Den gamle Moder blev efter-

haanden aflægs, saa Husholdningen var
hende over nsia,nden. RibeAmt. 1915. 155.
Feilb.

12.9) efter præp. paa || bag paa min
haand, se u. bet. 12.2. || bære paa hæn-
derne, se n. bære 1. g^aa paa hænder-
(ne) (jf. Haandgang; tsær gym.). Gymn.I.
220. *Han kan . .

|
gaa paa Hænder uden 60

at dejse. IngvBond.(Myrebogen.Nr.l.(1908).
103). se paa hænderne, (nu næppe br.).

1. holde kontrol med; se paa fingrene. Moth.
H52. Kaper. 2. (jf. søge paa haand ndf.)
leve paa andres barmhjertighed ell. gavmild-
hed; leve af gaver, almisser. Moth.H52.

vAph.(1759).
II
have paa haanden, (til

bet. 3.2; jf. ty. an hånd haben; ofte m. over-
gang til bet. 9; især X) have ret til at dis-

ponere over (inden for et vist tidsrum); have
til raadighed; især: have første ret til at leje

ell. købe noget. V. vilde nu gærne, I skulde
komme hen og se paa det (o: et værksted),
og saa høre Jeres Mening. Men han har
det kun paa Haanden til i Morgen Mid-
dag. ÆJsm.il.558. Indtil Udløbet af den
Tidsfrist, indenfor hvilken den anden Part
har bundet sig til at afvente Accept, siges
man at have Ordren eller Offerten paa
Haanden eller fast paa Haanden. Ha^e.'
538. jf: Det kan man kalde at have Lyk-
ken paa Haanden. Nummer Eetl Der er
ikke to saadanne i Lykkehjulet. Heib.Poet.
XI.129. faa, tage ell. (nu især) betale,
give noget (ell. penge) paa haanden
(vist til bet. 3.2; ænyd. d. s. (HMogens.); jf.
ty. auf die hånd geben; især T) give (mod-
tage) en mindre sum penge forud som be-

kræftelse paa indgaaelsen af et fæstemaal,
lejemaal ell. (nu især) afslutningen af en
handel; give haandpenge (1); (sj ) i videre

anv. : betale kontant; give penge. Naar Skip-
peren hyrer Folk, da bør hånd . . give
een hver i det mindste een Mark paa
Haanden. Z>i.4

—

1—3. Kiøbet er alt slut-

tet, og han har faaet Penge paa Haanden.
Holb.Abrac.II.4. Hvo som har taget Penge
paa Haanden, er en værved Soldat. sa.Er.

V.2. „Vil da min Herre have Betalning
forud?" . . „det er aliene Forskud til Pro-
cessens Drivt, og noget paa Haanden, at

jeg skal betiene mig af den gemeene Tale-
msiSiåe.'* Riis.ÆD.D6v. Heib.ND.82. I det
første Hus, hvor de kom op, forefandt de
to smaa nette Værelser, og Otto kom hur-
tig overens med Værtinden . . Otto „gav
paa Haanden". Goldschm.III.188. (lands-

knægten) skulde til Aalborg, hvor den Hø-
vedsmand var, som de havde taget paa
Haanden 2ii.JVJens.HF. 3. ||paa haan-
den (hænde, haande), i nogle forb., der

angiver, at nogen (noget) kommer til en, op-
søger en, tager visse forholdsregler mod en,

især saaledes at der paaføres en besvær, ulej-

lighed olgn. 1. (nu kun arkais. ell. dial.) i

udtr. søge (en) paa haand osv., komme
til en for at faa hjælp ell. støtte; anmode
om bistand; henvende sig til. Hertug Otto
søgte Marggræfven, sin Svoger, paa Hæn-
de om Hielp, for at vorde Kongeriget
mægtig. Gram.(KSelskSkr.IV.30). enhver
Misfornøied kan uden Skade forlade sine

. . og bliver altid antaged hos et andet
Folk, naar han vil søge det paa haande.
Kraft.VF.107. (han) søgde Harald Konge-
søn paa Haand, som ogsaa gik i Bøn lor

ham. Grundtv.Snorre.1.68. SvGrundtv.FÆ.
11.133. MDL. Feilb.III.734. 2. {jf æda.
søkæ a hånd (hændær), mælæ ofna hæn-
dær, witnæ a hånd (hændir) mfi., oldn. lysa
s^k å h9nd einhverjum ; arkais. ell. dial.) i

udtr., der angiver, at der rejses sag, anklage
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mod en. følge en noget på hånd (o: an-
lægge, føre proces mod). Moih.H74. her frem-
satte biskoppen igen de samme beskyld-
ninger, medens abbeden fralagde sig dem.
Da svor biskoppen ham dem på hånd (o:

tillagde ham dem ved ed).ADjørg.II.152.
Feilb. 3. (ærwd. komme paa hænder, ind-

træde, ske (HMogens. Rævebog.); jf.: være
i hænderne ovf. sp. 584^^) f om tidspunkt

osv. saasnart Natten kom paa Haanden (o;

indtraadte).LTid.l728.261. Tiden var paa
Hænde (o: var for haanden, var kommet).
Slange.Chriy.717.}\^?i2i to mands haand,
se Tomandshaand.

12.10) efter præp. til
||
gaa til ha ande

olgn. (f til haands. Moth.H50. f til hænde.
LTid.1723.408). 1. {til bet. 3.1, jf ty. an die
hånd gehen; sml. gaa 1.3) give en haands-
rækning; yde hjælp; være behjælpelig; især

om tyende ell. om person, der frivilligt under-
ordner sig en anden. Jeg maae have en
Sviger-Søn, der kand gaae mig til haande
i mine Forretninger. Holb.Stu.III.l. *At vi
skal vor Næste glæde

| Og til haande
gierne gaae.Brors.132. 5 af de fornem-
meste Holstenske Raad, som alleeneste
Hertugen her udi baade med Raad og
Daad .. skulle gaae tilhaanåe. Slange.Chr
IV.196. jeg er bleven stor og kan gaae
Tante til Haande i Kjøkkenet. Jw^.J5;^.7/.

191. en ung Mand . . som i de sidste Aar
var gaaet min Fader (o : en postmester) til

BsLande. Schand.0.1.132. Bana.T.30. (sj.:)

Skulde da vore første Forældre taale Dy-
rene om sig og unde dem deres Føde,
saa var det lige saa billigt, at de tiente
dem igien . . som det er, at den, vi koste
og lønne, skal staae os til Haande. Eilsch.

PhilBrev.70. *Jeg svarer for ham, han vil

herefter | Os være tilhaande af alle Kræf-
ter. Schaldem.MB. 68. jf: *hvergang jeg
taug,

I
Var paa Timen igjen han til-

haande
I
Med Spørgsmaal. Holst. 1.254. 2.

{glda. d. s., oldn. ganga til handa; til bet.

3'2; jf. gaa 3.5; arkais.) stille sig til ens raa-
dighed; overgive sig til; underkaste sig; gaa
over til ens parti; hylde (jf. haandgangen^.
•Her skydes nu Seyer, her blæses Cla-
rin,

I
For Staden gik Kongen til Haande.

Sort.ES.H4r. Udi efterfølgende Aar 1421
kom Keiseren med en stor Krigshær til

Bøhmen igien, hvor adskillige fornemme
Herrer ginge ham til Haanåe. Holb.Eh.I.
343. Han giorde sit til, at Adelen og
Kaøbstædeme . . ginge Friderich til Haan-
de. Trand.J^mde8m.I.^0^. der var da ingen
anden Udvej . . end at bede om Naade,
og gaae Kong Harald tilhaande. i^MPef.
Oldn.Sagaer.VI.(1832).332. 3. (glda. d. s.,

jf. oldn. berask til handa, indtræde, samtjy.
aet er ham lige til haanden (o: tilvas).

Feilb.; sml. gaa i hænder ovf. sp. 583^*) om
foretagende, begivenhed olgn.: faa et heldigt
ell. forønsket udfald; gaa efter ønske; lyk-

kes, alting gåer ham til hånde. Moth.B50.
m. adv.: De plantede ogsaa Cacao, hvilket

og vel gik til Uaande.LTid.1732.816.
\\

holde en noget til haande olgn. {glda.

d.s.; arkais.) stille til ens raadighed, ens tje-

neste; underkaste ens herredømme. *„hvem
. .

I
Er det, I holde Hagenskov tilhaande?"

|

. . „Dannerriget holder jeg det
|
Tilhaande."

Rahb.Skuesp.III.33. Efter Kongens Afgang
skulde de (o: lenene) holdes til Ærkebi-
skoppens og Rigsraadets Haand. CPalM.

10 0.480. jf: opbød (kongen) Leding havde
alle Jarlerne ufortøvet at slutte sig til

ham med den Hær de raadede over og
med Opbudet fra Bønderne som Kongen
holdt til sin Haand (o: selv raadede over).

JVJens.NG.296. \\ komme til hænde
(sj. til haande. JPJac.I.200) olgn. {jf æda.
til hændæ ('handæ. DGL. 1. 16), oldn. til

handa; arkais.) komme i hænde; komme i

ens besiddelse. Herren din Gud skikkede
20 mig det til Hænde. lMos.27.20. enhver

Rigsdalers-Seddel, som kommer eder til

Hænde. PAHeib.US.390. Man (har) betroet
mig Indholdet af indlagte Papir, og an-
modet mig om uden Fare at lade det
komme Dem ti\hænde.Winth.VIII.149. det
falder dem ikke ind at skrive mig til, da
de ikke veed, hvor et Brev skal komme
mig tilhænde. ARosenkilde.MellemSaisoner-
ne.I.(1872).561. D&H. faa en noget til

30 hænde, se H. faa 4. || til haanden (o: til

venstre), se u. bet. 2.1.

12.11) efter præp. under
||

give, være
under ens haand olgn., (til bet. 3.2; nu
især bibl. ) stille ell. være i ens værge, under
ens opsigt; overlevere ell. være overleveret til

en. David sagde til (ypperstepræsten) Achi-
melech: er og ikke her under din haand
(1871: har du ikke her ved Haanden^ et

spyd eller sverd? lSam.21.8(Chr.VI). give
40 een under Bøddelens Raand.VS0.11.391.

Uagtet nu Haralds Sønner . . vare hartad
jævnaldrende med Sigurd, beholdt han
dem dog, til de blev fuldvoxne, under sin

Haand paa Blade.Grundtv.Snorre.I.114. ant-

vorde under ens haand, se antvorde.
||

have under hænder olgn., (jf. have mel-
lem hænder ovf; nu 1. br.) 1. (til bet. 2.s)

m. h. t. arbejde olgn.: være optaget af be-

skæftiget med; have for. et Skrift, som han
50 havde under Hænder. Holb.Kh.585. PMøll.

1.367. Thorvaldsen har nu fuldendt det
Arbeide, han havde under Hænder, da vi

vare der. CBemh.VII.49. 2. (til bet. 3.%)

have i sit værge, under sin opsigt; have un-
der behandling, aldrig var Homerus i skar-

§ere Skole, end under Aristarchi Hæn-
er. Reenb.I.206. denne Tiener havde mine

Klæer og Sager i min Fraværelse under
Hænderne. Holb.HP.III.8. Kongen, som

60 hafde faaet ret underretning om hans
u-skyldighed, vilde nu betroe ham Rii-

gets Sager under hænder. Dumetius. III.
47. hvor underligt dog Menneskene kunde
forvandles under Livets Hænder. PontLP.
VIII.102. jf. have penge mellem hænder
ovf.: (de) har aldrig ringeste Skilling un-
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der Hænderne, uden de jo klipper noget
åersit Holb.Stu.1.2. Det kunde være, at jeg
nu . . solgte min Gaard; jeg faaer da vel
en Slump Penge under Hænderne. Hauch.
SK.19. Om jeg ogsaa har Penge under
Hænderne, saa er det mig ligesom phy-
sisk umuligt at berigtige en Regning. Hrz.
X.283. jf. blive borte mellem ens hænder
ovf.: Det kom bort under Hænderne paa
mig (o : mens jeg var beskæftiget med det), lo

VSO. Hun døer under Hænderne paa mig I

Hrz.Y.32. || tage ballen, spille (olgn.)

under haanden, (hillard.; l.br.) d. s. s.

dublere 4. Billardh.14. || om adv. under
haanden, hemmeligt, se underhaanden.

12.12) efter præp. ved || føre, tage ved
haanden olgn., holde ell. tage en i haan-
den for at føre ell. lede ham; ogs. overf.:

yde hjælp, bistand; vise venlighed (jf. haand-
ledej. en ærbar gammel Dame (kom) ind, 20

som tog mig ved Haanden og sagde: Jeg
ynker eders Tilstand. Holb.Usynl.I.l. (hun
gik) ud af Kirkegaarden med ham og Lise
ved Hænderne. Jw.^.L^.I.S. *Igjennem Bø-
geskoven

I

Jeg dig ved Haanden førte.

Aarestr.SS.III.209. *Fader ingen Sorg for-

volder,
I

Moder smukt ved Haanden hol-
der

I

Naar med hende ud Du gaaer. ^a-
stian.Indl. ordspr.: Hvo der tager Barnet
ved Haanden, tager Moderen ved Hjær- 30

tet.Mau.472. (l.br.) m. tings-subj., om be-

givenheder osv.: gaa haand i haand. en
Ulykke kalder paa den anden, og en Synd
fører en anden ved Raanden. Biehl.VQ.
IV.256. en anden Opdagelse fulgte den
første ved KsLSinden. Nordlyset.XIL(1829).
263. *mørket er herre i vinterens tid,

|

kommer med kulden ved hånde. NMøll.E.
66.

II
være (have) ved haanden olgn.

{ænyd. d. s., mnt. bi der hånt, jf. sen. oldn. f)
hafa vi5 h^nd sér; egl. om noget, der er en
saa nær, at man kan faa fat i det blot ved
at strække haanden ud) være i nærheden,
saaledes at det straks kan benyttes; være pa-
rat; staa til øjeblikkelig tjeneste. Saa snart
een rejsendis Mand nogenstæds ankom-
mer, skal Oldermanden forpligt være at

have een Vogn ved Haanden, at den rej-

sendis Mand kand uden Ophold komme
fort. DL.3—11—2. mon her intet Reeb er 50

ved Haanden; jo jeg troer vist, at der er
et hdig'K2iC\LQ\ovneTi.JBiolb.Kandst.Y.6. *0g
blive de mod Synden varet, | Ved Haan-
den har de ogsaa Svaret:

|
At Synden ei

«r slet saa svær,
|
Som Præsten præker.

Winth.RF.138. et Sprog, der ikke finder
langt borte, hvad der ligger nær, eller

søger dybt nede, hvad der er lige ved
RasLnden.Kierk.VI.454. Drengen fik for-

øvrigt snart en Følelse af, at, naar Hen- 60

riette havde noget Bedre ved Haanden,
brød hun sig ikke om ham. Schand.TF.I.

45. om person: være i nærheden, til stede;

ogs.: staa til tjeneste; være parat til at yde
hjælp. AchI gid min Terne var ved Haan-
den; der kunde ledsage mig bort. Eolb.

TJsynl.II.l. de nye anhverfvede Krigs-
Folk . . blefve udi Landet beholdne, nær
ved haanden, til Undersaatternes Beskyt-
telse. Slange.ChrIV.750. han lod sig aldrig
bede to Gange om Noget, men var strax
ved Haanden med hvad Læben forlangde.
Grundtv.Saxo.1.101. Pigen, som var ble-
ven staaende . . for at være hende ved
Haanden. Pont.M.82.
Haand-, i ssgr. ['hcon- (jf. dog haand-

gribelig^; foran g og k i dagl. tale og dial.

ofte 'h(on- (se fx. Haandklæde^; 'h(oi\igre'&,

-grBina^a osv.] (nu kun dial. Haandt- (se

isceri*. haand-hæve, -langer^; vulg. (gldgs.),

dial. ell. arkais.: Handt- ['hånd-] ell. (især)
Hånd- ['han-] jf.FDyrlund.Uds.24. Feilb.

UnivBl. 1. 353. OrdbS. (fynsk, mønsk, lol-

landsk), sml. Kort.l6 samt Rubow.SP.281; se

især u. haand-hæve, -klæde, -langer, -vær-
k(er); i øvrigt kan anføres: Hand-Bekken
(Fflug.DP.857), hånd dug (Eeenb.Æ.91),
Handfang (Grundtv. Snorre. 1. 116), hånd-
fuld (LTid.l726.254), håndgribelig (smst.

1724.169),Rand'Sknit(Pflug.DP.993)).{æda.
han(d)-, oldn. hånd-; jf. Haande-, Haands-)
især til Haand 1 og 2.3 (hvor intet andet be-

mærkes ndf, foreligger denne anv.) \\ af de
mange ssgr. m. Haand 2.3 kan især frem-
hæves flg. grupper (hvorpaa kun enkelte eks-

empler er anført ndf. paa alfabetisk plads)

:

1. betegnelser for mindre redskaber, maskiner
af let haandterlig form, som (kan) betjenes

i haanden, fx. Haand-boremaskine, -dør-
slag, -hakke, -harmonika, -høvl, -kerne,
-kærre, -lampe, -lygte, -mejsel, -rive, -rok,

-rulle, -sav, -sigte, -sold, -symaskine, -trom-
le. 2. ssgr., hvis 2. led er et verbum, især et

vbs. ell. perf. part. (ell. en hertil dannet per-

sonbetegnelse), der angiver, at et vist arbejde,

en vis virksomhed udføres (udelukkende) med
hænderne, ved haandkraft (og ikke paa ma-
skine), fx.: haand-broderet, -broderi, -file-

ret, -forgylder, -forgyldning, -hæklet, -knip-
let, -lakeret, -malkning, -saa(ning), -sme-
det, -spundet, -strikke(t), -strøget, -syet,

-syning, -sætning, -sætter, -tærskning, -væ-
ve(t), -væver. L -aare, en. (1. br.) aare
(I.l.i) i haanden. Moth.H56. VSO. II. -aare,
en. ^ (1. br.) let aare (II) til joller, færge-
baade osv. Moth.H56. Funch.MarO. 11.54.

OrdbS.(Skovshoved). -aflæg;g;eiide, part.
adj. (landbr.) om slaamaskine, hvor den
mejede sæd maa fjernes med haanden, med
en rive osv. (mods. selvaflæggendej. Landb
O.III.539. jf.: Slaamaskiner med Haand-
atlægning. smst. -alfabet, et. (fagl.)

d. s. s. Fingeralfabet. S&B. Døvstumme,
der kun taler med Tegn og Haandalfabet.
DagNyh.^*/8l913.Till.l.sp.4. -ambolt, en.

lille ambolt, der let kan flyttes. vAph.
(1759). TeknM.arO.58. -apparat, et.

spec. (fot.): fotograflapparat, der (kan) be-

tjenes i haanden (og ikke behøver stativ).

Haandv.29. I. -arbejde, et. (nu næppe
br. i rigsspr. -arbejd. Hrz.XVII.241. Bran-
des. T. 138. jf. Feilb.). t) arbejde (2.i), som
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udføres i haanden ell. med hænderne (uden
maskinhjælp) ; legemligt arbejde (især af let-

tere art); spec. om virksomhed som syning,

hækling osv., der især udføres af kvinder

(jf. -gerning 1). (Kalk.V.410). (kelterne)

lagde sig (hverken) efter Agerdørkelse el-

ler anden Haandarbejde. irid!.i745.54<2.
Pigebørnene (undervistes) i Haandarbeider
og huusmoderlige Forretninger. Engelst.

Qvindekj.253. *Hun spinder, væver, hun
er færdig i

|
Mangt Haandarbeid. Hrz.IX.

278. LandbO.IL479. leve af haandarbejdej
2) konkr.: hvad der er udført i haanden
(mods. Maskinarbejde; jf. -gerning 2). Ar-
bejdsløn.74. SaVX.573. \\ især (ofte i forb.
kvindeligt haandarbejde^ om sytøj, broderi,

hækle-, strikkearbejde osv. (jf. I. Arbejde 4t.4).

(hun) kastede ofte sit lille Haandarbeide
og greb det iglen. Ing.EM.II.76. „Skal vi
ikke sætte os?" — „Jeg vil blot hente mit
Haandarbeide, uden det har jeg ingen
Ro." ajel.W.66. 1 Pakke Haandarbejde er
ta.ht.NatTid.Vil911.M.Till.l.sp.2. 3) (vist

som overs, af Manufaktur) \ virksomhed,
værksted, der (kun) udfører haandarbejde
(1). det er mig aldeles uforklarligt, hvor-
ledes de utallige Smaafabriker, Manufac-
turer og alle Slags Haandarbeider afsætte
deres Varer. Bagges.DY. X. 394. II. -ar-
bejde, V. {dannet til I. -arbejde; sj) ud-
føre (kvindeligt) haandarbejde. Fruen (maat-
te) bære Briller, naar hun haandarbejdede.
Pont.FL^49. D&H. -arbejder, en. (nu
8j.) person, som har haandarbejde (1) til er-

hverv (jf. Haandværkerj. Manufacturister
og Haandarbeidere. Bahb.Tilsk. 1797. 663.
Brande8.F.348. || Den gensidige Hjælpe-
forening for kvindelige Haandarbejdere
(oprettet) 1867. Krak.l923.I.157.jf. Haand-
arbejderske. DagNyh.^^Ut911.4.sp.2. -at-
laH, et. atlas (I) i lille, lethaandterligt for-
mat. Aller.II.645. -bad, et. (nu især med.).
VSO. Hans daglige Viis var, at staae op
aarle om Morgenen, klæde sig paa og tage
Haandbad. NMPet. Oldn. Sagaer. IV. (1831).
99. Panum.271. -bag:, en. flt. -e (JVJens.
H.200). (vist fra no. hånd-, håndbak, jf.
oldn. handarbak; 1. br.) især i best. anv., om
bagen (1.3), ydersiden af haanden (jf. -ryg).
vAph.(1759). Font.F.1.228. En af disse
flade, graa Fluer . . anbragte sig paa Skyt-
tens Haandbag og fik lydløst Døden. JF
Jen8.HF.72. -bag^ag^e, en. rejsegods, som
(kan) bæres i haanden (og medføres i ku-
peen). Schand.0.11.341. JakKnu.L [/".iO. -ba-
lance, en. (jf. Balance l.i; nu næppe
br.) d. 8. 8. -vægt 1. Haand-Ballance med
en Blik- og en Træ-SkRSil. MR. 1823. 279.
-balde, en. (dial. -bald. ;/. Esp. 14 samt
Haandbalg. AndNx.D.251.430. 8a.FE.I.
18.III.189). (jf. I. Balde U) om de kødfulde
dele af haanden (især: ved tommelfingeren,

jf. -mus^; ogs. om hele haandfladen. Moth.
M56. vAph.(1759). Gymn.I.206. De gned
deres umaadelige Haandballer. ORung.P.
51. omtrent paa Størrelse med en Haand-

balle. NordslSønd.Folk.l918.201.sp.l. -be-
vægelse, en. bevægelse af haanden, især
som udtryk for en tanke ell. følelse, som med-
delelsesmiddel (vink); gestus (jf. Haandeven-
ding 1, Haand-gebærde, -sving 1). (han)
giør en Haandbevægelse mod Salle, at
hun skal gaae. Oehl.XVI.136. *Hver lille

Haandbevægelse, der giver
|
Dit Ord et

Eftertryk, jeg ei heskriver. Hrz.D. 1.106.
10 hvor jeg manglede et Ord, klarede jeg
mig med en udtryksfuld Haandbevægelse.
Font.LP.IV.14. med en Haandbevægelse
indbød (hun) ham til at tage Plads. Gyr
Lem.che.FS.352. -bibel, en. (nu næppe br.)

bibel i lille, lethaandterligt format (hus-,

rejsebibel olgn.). LTid.1735.774. Mall.SgH.
19. -bibliotek, et. (fagl.) mindre bog-
samling væsentlig bestaaende af haandbøger;
især: samling af haandbøger, som i et større

7Q bibliotek er udskilt for sig og staar til de
besøgendes øjeblikkelige afbenyttelse, (havde
en) fattig Landsbye-Præst saadan en aar-
lig Indkomst . . kunde han dog anskaffe
sig et lidet Haand Bibliothek, som han
kunde raadføre sig med. Argus.l771.Nr.9.2.
Op til Bibliotheket stødte et Læseværelse
med et Haandbibliothek. Goldschm.VI.249.
BibliotH.\526. -billet, en. [5.i] (sj.) kort,

egenhændig, skriftlig meddelelse, især fra en
30 fyrstelig person, (jf. -brev, -skrivelse^. Ro-

sendahl).1.178. -blad, et. (nu næppe br.)

den udstrakte, flade haand (fra haandleddet
til fingrene; jf. I. Blad 2.8, Fodblad^, kon-
gen saae haand-bladet (1871: Haanden^,
som skvQ\.Dan.5.5(Chr.VI). vAph.(1759).
MO. -bog, en. {ænyd. d. s., oldn. handbok,
ty. handbuch, eng. handbook; egl. overs, af
lat. liber manualis, manuale, gr. engch(e)i-
ridion) egl.: bog (i lille format), som man

40 bruger meget og plejer at have ved haanden;
især i videre anv.: bog, der i omrids inde-

holder det væsentlige af et fag, en videnskab,

ell. som hyppigt bruges til at slaa efter i (jf.
-leksikon, -ordbog, -udgave, I. -værkj.
LTid.1725.684. i^e som et fuldkommet
Lexicon, men aleneste som en Haandbog,
hvoraf man, indtil et større Verks For-
færdigelse, kand betiene sig. Langebek.
Breve.5. I Alt har man Haandbøger, og

50 Dannelsen i Almindelighed bestaaer snart

i at være perfectioneret i et større eller

mindre Indbegreb af saadanne Haandbø-
gers Betragtninger, ^ifWc. FJ/J.97. Bibliot

11.^526. -bold, en. 1) (si.) bold, som ka-

stes, slaas med haanden (jf. Fodbold 1^.

Moth.H.56. 2) (sport., gym.) boldspil af lign.

art som fodbold (2), hvorved bolden kastes

ell. slaas med haanden. SaUX.573. || hertil

Haandbold-kamp, -spil ofl. -bolt, en. (tU

60 I. Bolt 5; jf. -jærn, -klove, -knøvl(e), -læn-

ke; foræld.). vAph.(1764). MR.1833.24 (se

u. Fodbolt;, -bombe, en. ^ (jf. -granat).

SaUX.592. I. -bred, se I. Haandsbred.
II. -bred, adj. (ogs. haands-. Drejer.Bot
Term. 137). (sv. håndsbred, ty. handbreit,

jf. lat. palmaris; sj.) saa bred som en haand
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(jf. -stor, -tyk^; en haandshred tyk (lang
osv.). MO. D&H. t -bregne^ en. ^
almindelig mangeløv, Aspidium Filix mas.
Viborg.PL(l?93J.209. -bremse, en.(fagl.)
bremse (paa jærnbanevogn, cykel osv.), der be-

tjenes med haandkraft. OpfB?1.72. -brev,
et. [5.1] fnt* næpye br.) egenhændigt skrevet

(fortroligt) brev; haandskrivelse; især: fyr-
steligt privatbrev (jf. -billetj. Moth.É56.
LTid.1727.717. han (blev) ved et kongeligt
Haandbrev forflyttet til et af de Regi-
menter, der laae i Berlin. Rahb.Fort.I.176.
D&H. -bræt, et. spec. (mur.): lille, med
et haandtag ell. skaft forsynet bræt, hvorpaa
mureren anbringer den kalk, han øjeblikkelig

skal bruge. MO. D&H. -bue, en. {glda.

d. s., oldn. handbogi; foræld.) bue, som spæn-
des med hænderne (fx. mods. Armbrøst, Laas-
hue). Moth.H56. En Morgen . . greb Hal-
dor sin Haandbue og gik ud at skyde
Fugle.Hauch.II.431. HjælpeO. -bækken,
et. (foræld.) bækken (l.i) til haandvask (jf.
-fsiå). da (han) var i et Gieste-Bud, og
en af hans Tiennere bar Hand-Bekkenet
til hannem, var Vandet forvarmt, at band
brendte sig. Pflug.DP.857. TroelsL.UI.262.
•bejle, en. i^ bøjle, der dækker aftrække-
ren paa et gevær (og ved skydning hviler i

højre haand); aftrækkerbøjle. Funch.MarO.
II. 6. ExercRegl.(1905).20. f -b«r, en.

(jf. ænyd. haandbaare) bærebør ell. bærestol,

der bæres af (to ell. flere) bærere. Biehl.DQ.
11.405. -besse, en. {ænyd. d. s., fsv. hand-
byssa; jf. I. Bøsse 2.2; foræld.) gevær (2);
bøsse (1.2.2); især om de i 15.—16. aarh. anv.
hagebøsser (jf. -gevær 2.2, -kanon, -rørj.

Moth.H57. CBernh.V.264. KrErsl.(Danm
RigHist.II.709). -dag, en. [2.3, 3.i] (jf. ty.

håndtag; foræld.) d. s. s. Gangdag 1 (jf.
-tjeneste slutn.). Forordn. (Kvartudg.)^k
1769.§3. smst.^V2l771.§3. -dannet, part.
adj. (bot., nu 1. br.) d. s. s. -delt. Træearter.
(1799).320. Drejer.BotTerm.36. -dask, en
(Moth.H57. VSO. MO.) ell. et. (dagl; nu
1. br. i rigsspr.) slag i (ell. med) haanden;
ogs.: kraftigt haandtryk; haandslag; ogs.:

haandtage. (Kalk.V.410). At give Dren-
gene Haanddaske inden i Hænderne, er
ikke heller saa XLskj\å\gt.Tode.V.153. de
to unge Menneskers Haanddask og Haand-
tryk (ved et væddemaal). Schand.VV.44.
(tanten) mønstrede hendes Paaklædning
fra alle Sider for sluttelig at afskedige
hende med et lille . . Kys paa Kinden og
et Haanddask i Ryggen. GyrLemche.NA.
153. -delt, part. adj. (bot.) om haandribbet
blad, der er indskaaret lige til grunden i

lige saa mange afsnit, som der er hovedrib-
ber; haandsnitdelt (jf. -dannetj. Rostr.Flora.
1.424. -dng:, en. (ænyd. hånd-, haanddu^,
jf. ty. handtuch; foræld.) klæde, stykke til

at tørre hænderne med: haandklæde ell. ser-

viet. Moth.H57. Haandduge IV2 Al. lange
V4 Qvart. brede. MR.1823.269. da han tog
Haandklædet, tørrede han sig midt paa
samme; Konen . . rev det fra ham, og

sagde: „En daarlig Optugtelse har du faaet,

er det ikke tølperagtigt, at gjøre hele
Haanddugen vaad paa een Gang." NMPet.
Oldn .Sagaer. VI. (1832).263. Modersmaalet.
(Kbh.)^Va898.134.sp.l.

\\ f lommetørklæde.
Reenb.Æ.91.

\\
(sj.) gulvklud. vAph.(1759).

t -dækken, et. let dækken, der lægges
over en opsadlet ridehest (haandhest). JJuel.
22. MilTeknO. MO.

10 I. Haande, et. ['hcona] flt. d.s. (Grundtv.
PS.IV.269) eZ^.-r.Ca^.afHaand) \)-\haand-
tag paa en plov. Moth.H66. 2) (dial.)

mindre beholder, kar olgn., som let kan
bæres i haanden, til (maaling af) faste ell.

flydende ting. Denne Miød blev nu glemt
i tre Haander, hvoraf det Fornemste kald-
tes Odrærer eller Vækop. Grundtv.BrS.357.
MDL. Sæben havde man staaende ved
Siden af sig i et „Haande". FrGrundtv.

20 LK.184. Naar der . . blev taget Kartofler
op, var . . Betalingen hvert 9de Haande;
det kunde være en Spand, en Kurv el.

lign.; hver niende Gang dette Haande
blev fyldt, var det Husmandens. SjællBond.
44. OrdbS.(Møn,Sjæll.). jf. ogs. Feilb. u. 1.

hånde og håndting.
II. Haande, ubøjeligt subst. [-ihoona]

(sj. (jf dog MDL. Feilb.) Haand: *Han
hører mangehaand Tunger. Ing. VSt.130.—

30 sj. Haands: mange Haands Virke. Bornh.
Samlinger. X.(1916). 85). (glda. handæ (i

en-, nogher-, trennæhandæ ofl.), æda. hånd
(i all handj, oldn. handa (i allra, tveggja
handa); egl. gen. flt. af Haand i bet. „side,

retning" (se Haand 6^ || om mulig sammen-
blanding m. I. Haande jf. Feilb. u. 1. hånde
og håndting) som sidste led i nogle forb. ell.

ssgr., hvis 1. led oftest er et mængde-adj. ell.

num., og som angiver, at noget findes i, op-
40 træder under saa mange forskellige former
som betegnet ved 1. led: slags \\ alle haan-
de, se H. al 4.4 (jf. Allehaande^ || een
haande (glda. d. s., sv. enahanda; nu kun
arkais.) een (bestemt) slags; een og samme
(slags), alle døre og dør-stolper vare fire-

kantede, med eenhaande udsigt. lKg.7.5
(Chr.VI). de havde alle . . utallige døde
af eenhaande død (1871: een Dødsmaade^.
Visd. 18. 12 (Chr.VI). man kan ikke altid

50 bruge eenhaande Midler. Breum. FS. 93.

ordspr.: man vorder og ked af een haande
msid.Mau.4600. TroelsL.XII.114. || flere
haande, (sj.) af forskellige slags; flere

slags. VSO.II.97. MO.L506. Glasbægre af

flerehaande Former. Rosenb.1.32. || hvad
haande (ænyd. d. s., glda. hwat handa
(Molb&NMPet.Dipl.l91); bibl.) af hvad slags

end nævnes kan; hvilkensomhelst. Eet Vidne
skal ikke staae frem imod Nogen for no-

60 gen Misgjerning eller for nogen Synd, i

hvadhaande Synd Nogen har syndet. 5Mos.
19.15.

II
ingen haande. \.-\ som adj.: in-

gen slags; ingen som helst. *Du (o: gud)
(har) givet paa mig Agt,

|
At slet ingen-

haande Smerte |
Er mig paa min' Skul-

dre Isigtl Kingo. 409. 2. (dtal.) som subst:

VII. Rentrykt 8/2 1925 38
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ingenting, det er ingenhånde (o: ubetyde-

ligt) at snakke om. Feilh.II.28. || mange
haande {ænyd. mange hånde, honde, sv.

mångahanda, ty. mancherhand) 1. (nu 1.

br.) som adj. (ved subst. i flt., ell. ved subst.

i ent. m. koll. bet.): mange forskellige
slags; mangfoldig(e). han angreb og
en Stad, som var . . beboet af mange-
haande Yo\)s..2Malik.l2.13. Mennesket træn-
ger til mangehaande Lægedom, fordi det
plages afmangehaande ^ygåommQ.LSmith.
DR.386. et Menneske med . . saa mange
Kundskaber og Talenter, med saa man-
gehaande Elskværdighed. Ba/i6.ÆJ.J.5o4. i

al denne mangehaande Frygt er der In-

tet, der . . fører os til Guå. Mynst.Betr.I.
25. der indtræffer saa mangehaande For-
hold, at den ene Situation fast aldrig er
ganske som den anden. PMøll.I.412. denne
elskende Søsters . . Mand havde løsrevet
sig fra sine mange og mangehaande be-
tydningsfulde Hverv, og var ilet hertil

for at sørge med de Sørgende. Sch.ack.833.

det mangedelte Gudehus er fuldt af man-
gehaande Fest. Jørg.JF.II.173. 2. (sj.) som
subst. : mange forskellige ting;mangt;mang-
foldigt. Han vil i Mai .. komme til Eder,
og vide at fortælle Mangehaande. Mi/nsi.

BIS.III.177. der . . kan møde Meget og
Mangehaande, der fylder Sjælen med Uro
og Bekymring. HNClaus.Tale.(1870).13.

|j

af mere tilfældige forb. m. num. som 1. led

anføres: Herren s&gåe til (Rebekka): tven-
de folk (o: Esau og Jakob) ere i dit liv,

og to haande (1871: to forskjelligej folk
skal skille sig af dine indvolde, iili/os.55.

23(Chr.VI). udi vort Norden finder man
fra umindelige Tider tvende haande Folk.
Suhm.Hist.1.5. *Vel tusindhaande Ting
betynger nu min Hierne. JFriis.lll. Pram.
(Rahb.LB.II.237). *kun faa

|
Har . . villet

op til Ærens Alter gaae
|
Med Møie, Slid

og tusindhaande Fare. Storm.FF.52.
III. haande, v. se hånde.
Haande-, i ssgr. ['hcona-] Høysg.AG.

11. (æda. handæ-, handa-, oldn. handa(r)-)

af Haand (jf. Haand-, Haands-j; kun i faa
tilfælde, se Haande-lag, -vend(ing), jf. u.

Haand-hjælp, -klap(pen), -led, -love, -løs,

-magt, -mænge, H. -tag, -vod, II. -værk.
-haande, suffiks, se II. Haande.
Haandel, en. se I. Handel.
Haande-lag:, et. (ogs., nu især dial,

-lav; 1. br. i rigsspr.: Haand-. Folkekal.1842.
33. Bogan.IL54; dial. Hand(e)-. Moth.H61.
PAHeib.US.117. Gravl.0en.128. UnivBLL
353. Feilb.). {ænyd. haandelav, sen. oldn.

handlag; vist egl. som vbs. til lægge haand
paa (se Haand 2.3^) om den maaae, hvorpaa
man tager fat paa noget, den evne, man
har til (manuelt) arbejde; m. prægnant bet.:

naturlia færdighed, dygtighed til at udføre
noget (m. hænderne); især i udtr. som have
et godt, det rette haandelag (til no-
get), have haandelag (paa), have et godt
(det rigtige) greb, tag (paa noget); være

dygtig (til). Skal dog icke et Barn med
Tiden lære at kiende sin Faders Natur?
. . skulle jeg da icke ogsaa kiende min
Himmelske Faders Art og Haande-lav?
Jo, jeg veed, at slaaer hans Haand, saa
læger den igien. Hummer. JS. I. 34. han
havde vel saa godt et Haandelag til at

slaa med som hans forrige Lærere. PA
Heib.TJS.153. han (haabede), med sit sikre

10 Haandelag at indlægge sig stor Ære ved
de betydeligere Skud paa den større Jagt.
PMøll.1.367. til at smede en Laas, dertil

hører der stor Øvelse og et aparte Haan-
delag. HawcA. FJI.50. Nu troer jeg, at jeg
har faaet det rigtige Handelav paa det
fine Væsen. Hostr.SpT.IIL10. Intet Haan-
delav, ingen Perfektion over sig. Christ-

mas.L.l. (en mand) med Sans og Haande-
lag for historisk Forskning. CSPet.Litt.1.

20 613. have det paa haandelaget, (sj.)

kunne gøre, udføre noget som følge af en
naturlig færdighed (jf. have det paa grebet
u. II. Greb 1.6 slutn.). Hrz.IV.259.
haandelig;, adj. se handelig.
-haandet, adj. som sidste led i ssgr.,

hvis 1. led er et adj. ell. num. (jf. -hændet,
-hændigj. 1) til Haand 1; jf. barhaandet,
enhaandet. 2) til Haand 2.3 og 4, angivende
den maade, hvorpaa haanden føres, det øje-

30 med, hvori den benyttes; jf. aaben-, begge-,
blød-, kejt-, rap-, rundhaandet.

t Haande-vend, et. d. s. s. -vending
(2). *Udi et Haande-Vend. Helt.Poet.237.

-vending:, en. (nu næppe br. (jf. dog
J^eiZfc.;: Haand-. vAph.Nath.VIII.134. Skue-
sp.IIIl.38. VSO.). {ænyd. d. s.; til vende
en haand (se Haand i), jf. \ haandevende
(o: vende i en fart). Sort.Poet.62) t) (nu
sj.) kort, rask haandbevægelse ; gestus, (ofte

40 m. overgang til bet. 2). Den Veltalenhed,
som ligger i Ansigtets Lader, i jævne og
nette Haandevendinger, i Øynene, i Gan-
gen; hvor vel tilpas blive de ikke udtryk-
kede i en Signes Person? LTid.1757.85.
jeg gaaer med en mægtig levende Aand
i min Vestelomme . . med en Haandeven-
ding kan jeg byde den fare frem. Ing.EF.
VI1.56. overf., om behændigt, nemt arran-
gement: JohsSteenstr.HN.27. 2) (især dagl.)

50 ganske kort tid; øjeblik; især i udtr. i (f
psiSL. KomGrønneg.III.63) en haandeven-
ding, paa et øjeblik; i et nu. man (kan)
giøre Forlovelse, Bryllop og Introduction
til Barsel i en Haande-Vænding.Jffoi&.Masc
11.4. Bonden vil og gierne snakke noget;
alt dette udfordrer Tid, og den gives nu
ikke, da alting skal gaae i en Haande-
venåing. Argus.l771.Nr.45.2. jeg har seet

mange Herrer, som jeg turde væddet mit
60 Hoved paa, blev aldrig Philosopher . . og

see, til min store Forundring, er de dog
blevet det i et Øieblik, i en Haandeven-
ding: een, to, tre. Grundtv.BrS.214. det

skete i en Haandevending (Chr.Vl: i det

man gik hid og did;. lKg.18.45. Et Træk
. . som Billedhuggeren maa arbejde længe

I
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paa at faa udført i Marmoret, kan Male-
ren med Penslen . . hensætte i en Haan-
devending. JLange.MF.9. Bogan.II.51.

\\

(nu næppe br., jf. „Usædvanlig." MO.) uden
præp.: et øjeblik; ogs.: en ubetydelighed; en
ringe sag. Mysg og Fluer . . hvis Liv er
ikkun en Haande-Vending. IIolb.MFbl.209.
*En Haandevending tit eens Lykke giør.

Tode.H.83. den musikalske Don Juans For-
førelse er en Haandevending, et Øiebliks
Saff. KierliJ.88.

naand-faaet, part. adj. [-|få'8<] (perf.
part. til ænyd. handfange, sen. oldn. handfå;

jf. faa en noget i hænde u. Haand 12.5, II.

faa 4) overleveret i ens egne hænder; kun i

forb. haandfaaet pant, (jur.) pant, der

af pantsætteren gives i en andens (pant-
haverens) værge som sikkerhed; ogs. om den
herved stiftede panteret; haandpant (mods.
Underpant^. Kommer der Ild i pantsat
Huus, eller andet ikke haandfaaet Pant
kommer til Ulykke. J9-L.5—7—5. en fattig

Mand . . kan i en Hast blive hiulpet med
reede Penge, imod at han sætter haand-
faaet Pant dertoT. Stampe. 1. 439. Aager-
karle der laante Penge ud mod haand-
faaet Fant AndNx.PE.III.86. JurFormu-
larbog.^228. -fad, et. (foræld.) d. s. s. -bæk-
ken. (Kalk.II.146). vAph.(1759). TroelsL.
11.139. -fang:, et ell. f (jf. dog Feilb.) en
(Fflug.DP.1186). (nu kun dial. -fæng. smst.

17. Feilb.). {glda.h3indfa.ng og -iong(Brandt.
RD.11.12), oldn. handfang) 1) ^ det at tage
paa, gribe noget med hænderne (jf. -greb 1,

II. -tag 1). Engelen havde jo og nocksom
lært (Jakob) i denne Kamp at erindre sig
dette Navn, der hånd med sin bare Haand-
Fang giorde hannem halt paa sin Lænd.
Hummer.JS.1.44. 2) (nu især arkais. og
dial.) del af en ting (redskab), som man kan
tage fat i for derved at bære, løfte ell. paa
anden maade bevæge tingen; haandgreb (3);
haandtag (II.2) ; især (arkais.) om sværdfæste.
Haandfangene paa (dør-)LsiSLsen.Højs.5.5.

en Skovl eller Spade med Skaft og Haand-
fang. Robinson. 1. 115. (det) fortræffelige
Sværd . . hvoraf Haandfanget var besat
med . . Ædelstene. OeM.VS.44. Haandfan-
get paa Gadedøren. CBernh.IX.157. OrdbS.
(nordsjæll). Feilb. -fast, adj. (ænyd. d. s.

i bet: „fængslet, grebet", jf. mnt. hantvast;
bet. 1 og S skyldes til dels ty. handfest) 1)

(jf. fast haana u. I. fast 3 ; nu oftest m. over-

gang til bet. 3) som har en fast haand; kraf-
tig; stærk; ogs.: som tager (lidt for) kraftigt

fat og ikke let slipper sit tag; bomstærk; ro-

bust, det er en ærlig Karl og tillige med
haandfast, saa det ikke er let at snappe
Byttet fra ham, eller at underkiøbe ham.
Holb.Didr.14sc. *Ni Karle (saa han)

|
Hver

af dem lang og føer og haandfast som en
Jette. Bagges.Ungd.1.82. to haandfaste Po-
litiehetiente. Ing. EF.VII. 103. *Jeg bar
hende blot —

|
bar hende varsomt, men

håndfast,
| som man bærer et Barn. Blaum.

Sib.115. jf, (spøg.) : Vaskekonerne og andre

haandfaste Erhverv sprængte Mødet. ^cW
Tid.^'/Bl920.Aft.3.sp.l. 2) (jf. 1. fast 2.1; nu
næppe br.) om ting; egl.: saa fast, at det

lader sig gribe m. hænderne; solid; kraftig;
bastant, jf. Moth.H57; især ('„I daglig Tale."
VSO.) om mad: kraftig; solid; nærende.
Moth.H57. *Af daglig haandfast Mad . .

|

Blev Kroppen ieed.AlbThura.Betænkn.C2v.
Heib.Poet.1.384. 3) (jf I. fast 4; især ned-

10 sæt.) billedl. og overf. anv. af bet. 1 og 2;
især, dels om person (og persons handlemaade
osv.): som handler kraftigt og maalbevidst;
som tager (noget for) haardhændet fat; grov;
robust; dels om sag, forhold olgn.: som man
kan tage og føle paa; haandgribelig ; sikker.

Statsbestyrelsen (vil) være istand til at

beskierme den mindre haandfaste, mand-
stærke og høirøstede Kultur imod aaben-
bare Forurettelser af Bonde-Kultur. Olufs.

20 NyOec.1.37. (en) noget for haandfast og af-

skygningsfattig Skribent. Brandes. VI.2 76.

fordi man . . af Fortidens Erfaring har
lært, hvorledes al Viden . . forflygtiges,

behøver man ikke at oversee den ligesaa
haandfaste Erfaring, at for de Unges Øje vil

Lyset altid sprede sig i det skjønne Farve-
spil. OMøllDen da.HøjskoleiSorø.(1878).134.
(der) udvikledes (hos Bismarck) en haand-
fast Religiøsitet og en kraftig politisk Kon-

30 servatisme. Fridericia.Polit. Hist. fra 1848.^

(1915).45. det var barnligt af hende at

tage saa haandfast paa et ganske flygtigt

Løfte. Leop.B.131. 4) {til Haand 2.2 og 5.3;

jf. fast sp. 797^^ samt II. haand-fæste 2,

-fæstning 2) f om aftale, løfte olgn.: be-

kræftet med haandslag ell. bindende under-
skrift. Et håndfast bref (o : underskrevet og

forseglet). Moth.H57. Da saadan Hylding
og Forpligt paa begge Sider med haand-

40 fast Tro var befæstet, blef (hamborgerne)

fivet Stadfæstelse paa deres Privilegier.

lange.ChrIV.195. \ -favn, en. saa langt

som man kan spænde (favne) med haanden

;

(haand)spand. for at vise mit rusende Blik
den nydeligste Fod indtil en Haandfavn
fra Knæet. Bagges.DV.IX.126. -flade, en.

indersiden af haanden (naar den ikke er

knyttet); den flade haand (jf. -blad, -palme,
Fladhaand;. Moth.H58. Oehl.(1844).XVI.

50 49. (han) støttede sig med Haandfladerne
paa Frokostbordet. JPJac.I.154. Panum.
35. -fliget, adj.(bot.) om blad: haandrib-
bet med indskæringer, der naar omtr. halv-

vejs ind til bladstilken (jf. fliget 2). Drejer.

BotTerm. 37. Lange. Flora, xxxix. -for-
arbejdet, part. adj. (jf. -gjort, -lavet^.

haandforarbejdet Papir. OpfB.UI.502. Po-
litiE. Kosterbl. "/» 1923. l.sp.l. -formet,
(part.) adj. 1) (1. br.) af form som en haand

60 (jf -formig;. S&B. 2) [2.3] forarbejdet

(
formet) i haanden. OpfB.^IL150. -fonnig:,
adj. (nu sj.) d.s.s. -formet 1. S&B. spee. (boi.)

som sammenfattende betegnelse for haand-
delt, -fliget og -lappet: Drejer.BotTerm.35.
-fuld, en. [-M' (Høysg.AG.26); ogs. -fnl]

flt. -e ell. (dial.) -er (Arkiv.XIII.393. Wheel.

88*
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364. OrdbS.fnordsjæll). Feilb.) ell. f d. s.

(HesteL.(1703).C7^. LTid.l728.280) ell. (nu
kun dial.) hænderfulde (CVarg.Farve-Bog.
(1773).4. Werfel.Fiskerb.117. OrdbS.(Bornh.,
Falster)), {glda. handfwldh (3Mos.5.12(Glda
Bib.)), jf. oldn. handfyllr, eng. handful,
ty. handvoU; jf. fuld sp.l61^^ samt: (præ-
sten) skal tage sin Haand (Chr.VImd&vQ)
fuld deraf. 3Mos.2.2) saa meget som kan
rummes i haanden; ogs.: en ubetydelighed,

en ringe mængde, en smule, (især attrib.;

nu sj. m. præp. af ell. meå). jeg har ikke
en Kage, kun en Haandfuld Meel i en
Krukke, og lidet Olie i et Kruus.i^^.
17.12. Holb.Arab.8sc. 2 Haandfuld med Ma-
kukis, som var saa meget som 23 Rdr.
LTid.1728.280. Mod Hexe bruge Pigerne
at udstrøe . . en Haandfuld Rug over Gaar-
den. Thiele.III.181. Feilb. || uegl.; nu især
om et ringe antal. Hvorfore skulde Fanden
gaae de Store og Ugudelige Stæder forbi
og sætte sig ned udi Lapland, hvor der
er kun en Haand fuld af Folk at forføre.

Holb.Hex.IV.7. det ankom ham (o: Hero-
des) ikke paa en haandfuld Blod meer
eller mindre at udøse. sa.Heltind. 11.283.
jeg havde hverken Seyl, Aarer, eller Roer,
og en Haandfuld Vind kunde kaste al

min Fragt i Søen. Robinson.I.81. 63 Aar;
det er jo kuns en Haandfuld Minuter, der
smelter bort som en Stump Sukker i en
Koppe Theevanå. PAHeib. Sk. III. 15. Jeg
har engang set en Haandfuld Franskmænd
forsvare sig . . imod et helt Regiment.
Goldschm.1.92. *Omsider, da mod Kvæld
det led, | han fandt en Håndfuld Sæter-
hytter. Blaum.StS.206. || talem. der er ikke
en haandfuld, men et helt land fuldt olgn.,

(nu kun dial.) det er der nok af; der er nok
af den slags. Moth.H58. „siges i daglig
Tale især til den, som tager sin Kiære-
stes Troløshed nær." 7-SO. Feilb. det kom-
mer ikke an paa en haandfuld noder (o:

nykker, særheder), se Node. f -fæfi^tning;,
en. haandgemæng; nærkamp, de Komme i

Haandfægtning sammen. Holb.DH.II.799.
•fæng, et. se -fang. -færdig, adj. {vist

efter ty. handferti^; jf. fingerfærdig; nu
1. 6r.) som har færdighed i at bruge sine hæn-
der
kanisl

vAph.(1764). (det)

deligt, at Museet bestyredes af en Mand
. . og at der ydedes ham Bistand af en
haandfærdig Mand som Assistent og Præ-
paratør. UmvA.1864- 71.468. jf. : *Den kunst-
rige Hammer haandfærdigt Du (o: Ploug)
avinger. Winth.X.63. -færdighed, en.

(jf. Fingerfærdighed ; nu I br.) dygtighed,
færdighed i at bruge hænderne; behændig-
hed; fingernemhed; ogs.: uddannet evne i

denne retning. Faderen eiede et Dreier-
lad og besad adskillige Haandfærdigheder.
Folkekal.1842.26. Sprog, Kunster, Haand-
færdigheder o. s. V. kan det ene Menne-
ske lære det andet. Kierk.VI.321. almen

Haandfærdighed eller Haandsnildhed . .

det er bl. a. at kunne . . omforme de al-

mindeligste Stoffer til enkle Brugsgen-
stande. FoHJ?j.I^.iiO. I. -fæste, et. {ænyd.
handfest i bet. 2, oldn. handafesti, -festr
i bet. 1; nu sj., vist kun hos sprogrensere)

1) (jf. I. Fæste l.i; støtte for ell. fast stil-

ling af hænderne (jf. Fodfæste i;. YSO.
11.18. han tog Haandfæste i et Træ. Thorn

ioLa.EL.74. 2) d. s. s. -fang 2. en stor
Kost . . giort af Paafugle-Fiere, Haand-
fæstet derpaa var af Guld. LTid.1728.2Sl.
D&H. II. -fæiste, v. vbs. -else (Moth.H58)
ell. -ning (s. d.). 1) (gym., 1. br.) til I. -fæ-
ste 1, i udtr. haandfæstet sideligning, side-

stilling, hvori legemet hviler paa den ene
haand, mens den anden, løftet over hovedet,

holder fast i en genstand (en ribbe). Gymn.
1.129. 2) {til Haand 2.2 (og h.%) og H. fæ-

20 ste 4.1; genopt. fra oldn. handfesta (jf. ænyd.
haantfestej ell. dannet til Haandfæstning;
jf. haandfast 4; næsten kun hos sprogrensere)

bekræfte et løfte, give løfte om, tilsikre ved
haandslag, (skriftlig) overenskomst olgn. Dette
samtykkede alle, og haandfæstede deres
Løfte. NMFet. Oldn. Sagaer. VI. (1832). 119.
inden han paa lignende maade havde
haandfæstet sig til dem (Barfod. F. 1. 385:
bundet sig dem). Barfod.F.U.(1867).438.

30 de haandfæstede da at gaa paa Holm sam-
men endnu samme Bag. PVHammer. Ale
LangskægsSaga.(1900).183.

||
^arf. haand-

fæstet som adj.: bundet, forpligtet (ved
løfte, haandfæstning osv.). *Haandfæstet var
du ved dit givne Ord. Boye.Erik.134. Hjæl-
peO. Kongemagten haandfæstet til Over-
klassen, til Egennytten, til Pengene og
Dumheden, saaledes som den var før 1660.

Hørup. III. 107. 3) t d. s. s. II. fæste 4.8.

40 Moth.H58. -fæstning, en. {glda. hand-
festnyngh i bet. 1, oldn. handfest(n)ing, mnt
handvestinge) vbs. til H. -fæste, især i bet. 2.

1) (foræld., sj.) som vbs. til H. -fæste 2. de
stadfæstede det ved Vidner og Haandfæst-
ning. A^MPe^.0Ww.5fa^aer. 7J. Ci85^;.55i.J|
^,;7. Fæstning l.i^ om trolovelse. TroelsL.IX.
151. 2) (hist.) skriftligt løfte om overholdelse

af visse retsregler og privilegier udstedt til

undersaatterne af en (valg)konge før hans
50 kroning (i Danmark fra 1320-1660); kapi-

tulation; ogs. om andre lignende forpligtelses-

breve ell. om landets hele konstitution. Holb.
DNB.513. Friderik den Tredie blev bun-
den ved en ualmindelig haard Haandfæst-
ning, saa at han intet kunde udrette. Mali.
SgH.717. Haandfæstninger og lignende
bindende Forpligtelser for Kongen vare
ukjendte i Norge indtil Unionstiden. Allen.

1.21. PJJørg.R.62. -gang, en. (gym.) det

60 at gaa paa hænder (se u. Haand 12.9J ell. at

flytte sig i ribber, klatretove olgn. v. hj. af
hænderne. Gymn.I.198.215.220. -gangen.
part. adj. [3.2] (ænyd. d. s. (ASVedel.DenXd.
P8alme.(1593).B7v), oldn. handgenginn; til

aa til haande 2 (se u. Haand 12.ioj; vist

w-st genopt. i slutn. af 18. aarh.) i udtr. som
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haandgangen mand. 1) (arkais., hist.)

person, som har underkastet sig en mægti-
gere, givet sig i en høvdings tjeneste; hird-

mand; „mand". Kjartan blev Kongens
haandgangne Mand. Rahb.NF.II.289. MO
Kongens haandgangne Mænd . . stode i

personligt Underdanighedsforhold til Fyr-
sten og lønnedes med Sold. KrErsl.DM.2.
JakKnu.LU.221. jf.: *Natten (er) Elskovs

|

haandgangne Tærne. Drachm. 78.36. 2) CP

overf.: person, som er en anden blindt hen-

given, ubetinget trofast; paalidelig tilhænger;

ofte nedsæt. : lydig tjener; villigt redskab, hans
Holdning . . som C. Bergs haandgangne
Mand. DagbU^U1884.2.sp.4. De hører jo

ikke til de haandgangne Mænd inden for

Deres Parti; De nar Deres egne Menin-
ger. .ffomOiS. (ri. 55/2. Ministeriets haand-
gangne I{læ\per.DagNyh.^^/4l918.5.sp.2. jf:
Alt hvad der var af Adjektiver i det dan-
ske Sprog vare (Lehmanns) lydige Tje-
nere og haandgangne Mænd. Dagbl. ^7?

1877.1.sp.2. t -gebærde, en. især i fit.:

gebærder (I); haandbevægelser. Staa icke
og giør jer til Pedant, og brug mig her
saa mange Phraser og Haandgebærder,
ligesom I skulde op at Præcke. KomGrøn-
neg.11.39. Skuesp.IV.482.490. VSO. -ge-
mæng, et. [3.3] (f -gemænge. KierkJXI.
24). flt. (nu sj.) d. s. (D&H.) ell. f -er (L
Tid. 1744.734). {fra ty. handgemenge; jf.
Gemæng, Haandmæn'ge) kamp mand mod
mand med blotte næver; slagsmaal (jf. -kamp,
-strid^; ;^ kamp med blanke vaaben (stik-

og hugvaaben). (især i udtr. som komme i

haandgemæng;. LTid.1737.820. derfor be-
gegnede han hende saa haardt, at det
nær var kommet til Haandgemæng. Skue-
sp.Y.132. *De tvende Damer kom i Haand-
gemæng,

I

De tumlede . . |
Hen fra den

ene til den anden ^eng.PalM.IV.216. da
endelig Gjøngerne forlede deres Skjul for
at begynde et Haandgemæng, var allerede
enhver Modstand opgivet. Etlar.GH.L119.
JVJens.CT.300. -gerning, en. (f Haands-.
VSO. MO.). (æda. handagærning, virksom-
hed, gerning; jf. hænders gerning u. Ger-
ning 2.5) 1) virksomhed, gerning (l.i), der

udføres med hænderne.
|| f w^- overgang til

bet. 3, i udtr. som være i haandgerning med
til, have en haand med i; medvirke person-
ligt til (en voldshandling). Haver nogen af

de Hosværende været i Haandgierning
med til Drabet. DL.6—6—14. Moth.H59.

II
nu især om haandarbejde (I.l) og oftest

(fagl.) om kvindeligt haandarbejde, sløjd olgn.

Udi denne Barque seylede (Peter den store)

hver Dag fra Sardam til Amsterdam for

at øve sig i Styrmands-Konsten, imedens
at de unge Herrer som vare i hans Føl^e,
giorde den øvrige Haandgierning. LTid.
1727.379. Hvor meget hun end var hen-
given til Krig, saa overgik hun dog og-
saa i Haand-Gierning alle andre Fruen-
timmer. Hun gav sig til at baldyre med
Guld. Suhm.Hist.1.284. Her spinde Pigerne

Hør . . de unge Mænd derimod forrette
adskillige Haandgjerninger. Hauch.I.153.
man vinder langt lettere . . et praktisk
Greb paa de senere i Livet forekommende
Arbejder, naar man i Ungdommen har
lært at „bruge sine Hænder" og har faaet
Haandgerning kær. Haandgern. 6. hertil

Haandgernings-lærerinde, -skole ofl. \\ (jf.
Gerning 1.2 ; /. br.). det mest mekaniske i

10 Kunsten, Haandgerningen i åen.JLange.
1.104.

II (jf. Gerning 1.3; nu næppe br.) ma-
nuel profession ell. beskæftigelse; haandværk.
hvilke med een eller anden Haandgier-
ning maa fortiene det Brød, som ellers

søgtes i Lediggang ved Tiggerie. EPont.
Atlas.II.180. Wintli.IX.189. 2) (jf Ger-
ning 2.4; nu næppe br.) konkr.: d. s. s. -ar-

bejde 2. (han) modtog min Haandgjernin
(o: nogle kniplinger), men . . kun mod (knap

20 Betahng. Blich. (1833). VII. 73. „En go
Snedker maa ikke alene kunne arbeide i

Træ," vedblev Mester Simon, medens han
foreviste flere af sine kunstige Haand-
gjerninger, „men ogsaa i Perlemor og
Skildpadde.'' Hauch.IV.416. 3) [3.8] f volds-

handling; voldeligt overfald. Hvo som paa
Tinge overfalder, slaar, eller med Haand-
gierning forgriber sig imod sin Vederpart.
DL.d—9—19. Findis (paa det døde barn)

30 da nogen kiendelig Tegn til Haandgier-
ning, eller til Mistanke billig Anledning,
at med Barnet ikke er lovligen omgaaet.
smst.6—6—9. VSO. \\ ogs.: kamp; haandge-
mæng; skærmydsel. Moth.H59. Kong Chri-
stian var meest omhyggelig for ikkun at

faae en Begyndelse giort paa Freds-For-
handlingen, førend de imod hinanden udi
Marken staaende Krigs- Magter komme
til nogen Yi2iandgieimxig.Slange.ChrIV.907.

40 -gevær, et. (ænyd. d. s.; efter ænht. hand-
gewehr; jf. Gevær) 1) f kamp med hæn-
derne; haandgemæng. det kom omsider til

Haandgevær imellem Folakerne. Holb.DH.
11.620. 2) (foræld, ell. arkais.) vaaben, der

føres med, betjenes i haanden (jf. -vaaben,
-værgej; ofte koll. 2.1) vaaben til brug i

nærkamp (især om hug- og stikvaaben; mods.
Skydegeværj. *hand skurede tre flire

Haandgevær,
| Som . . | For meer end

50 hundred Aar af skeeden ej var dragen.
Holb.Paars.305. *Hver græb et haand ge-
vehr, dend eene tog en stage

|
Den anden

vognekiep. Cit.l721.(Kall399a.99^). Kun
tvende Skydegevær havde han paa Skibet:
deraf tog han selv den eene: en Skytte
. . den anden: de andre Reisende bleve
bevæbnede med Øxer og anden Haand-
gevær.Mall.SgH.333. VSO. MO. 2.2) haand-
skydevaaben (mods. Kanon); især: gevær (2);

60 bøsse (1.2.2) (jf. Haand-bøsse, -kanon, -rør^.

Han skal tilholde Skibs Cheferne at lade

. . nogle Folk dagligen exercere med Ca-
noner og Haand-Gevær. SøkrigsA.(1752).
§4. Tordenskiold lod fyre igien af sine

to Canoner og Haandgeværene. Mall.SgH.
326. Haandgeværet blev efterset. Patroner
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uddelt, Huggerter og Entrebiler slebne.

JJPaludan.Er.l65. (spøg.) om pistoler: *han
ei tør prise |

Sin Færd.ighed i Brug af

Haandgevær. PaZM. r.40. f -give, v. t)

[2.2] give, række haanden; som vbs.: hand-
giv ende. Pflug.DF.1075. ||

give løfte om
(ved haandslag); som vhs.: Haandgivelse.
VSO. 2) [3.2] (jf. give en noget i hænde,
give noget i ens haand u. Haand 12.5^ levere

(en noget). Moth.H59. -gjort, part. adj.

(især fagl.) udført (lavet) ved haandarbejde

;

især: lavet i haanden (mods. paa maskine;

jf. -forarbejdet, -lavet j. de skærende Mod-
sætninger imellem fint haandgjorte gamle
Sager og moderne Industrikram. XLars.
PT.37. Papir kaldes haandgjort, naar Ar-
ket er fremstillet uden Brug af Maskiner.
BihliotlS.^383.

||
(bibl, nu sj.) bygget af men-

neskehænder. (Kalk.II.147). (gud) bor ikke i

\i2i2inåg\ovtQllQm^\eT.Birkedal.F.43(jf.ApG.

1 7.24). -granat, en. (ænyd. d. s., jf. Grena-
der) i^ granat (brugt i fortidens hære og gen-
indført under verdenskrigen), der kastes m.
haanden ell. udslynges ved haandkraft (jf.
-bombej. De belejrede (brugte) deres mus-
qveter, haandgranater og andre offensive
instrumenter. Holb.DNB.385. Etlar.SB.496.
SdjySold.191. -greb, et. (nu kun dial.

-grev. Buchw.JS.(l725).)(lv. Feilb. f -grib.

Moth.B.59). ftt. d. s. ell. (nu kun dial.) -e

(Buchw.JS.(1725).)(lv. Feilb.) ell. (nu kun
dial.) -er (LTid.1725.75.1761.263. Feilb.).

{ænyd. ha(a)ndgreb, -greff, -grib i bet. 3,

glda. håndgrib, bundt, knippe (lMos.37.7,
2Mos.l2.22(GldaBib.j), oldn. handargrip,
haandspænd, handgrip, det at gribe med
haanden, bemægtigelse, ty. handgriff) 1) (jf.
II. Greb 1) det at gribe med hænderne (sml.

II. -tag 1). (han) overfaldt ham med Haand-
greb i Brystet, Stød og Skuffen. Cit.1794.

(AarbSkive.1923.88). \\ især (jf. Greb sp.

48^^; fagl.) om særlige haandbevægelser, maa-
der at gribe paa, særlige tag. (en kort seng)
er meget beqvem, naar en Kone ey kand
forløses, uden ved konstige Haandgreb.
Buchw.JS.(1725).30. Tode.ST.1.27. Ar-
bejdsformer og Haandgreb (i træsløjd)

stiller størst Krav til Synet. 70^5^.1^.106*.

^ (jf. Geværgreb; nu næppe br.): Engelst.
ForSV.246. Haandgrebene med Geværet.
MilTeknO.104.

\\
(jf. II. Greb l.e; nu 1. br.)

især i flt, om haanaelag til, færdighed, øvelse

i, evne til at udføre et vist haandarbejde;
kunstgreb; „kneb"; tao. Autor . . har saa-
ledes udarbeydet aette lidet Verk om
Jorde-Moder-Konsten , at derudi 'findes

mange lærde og velgrundede Anledninger
og Haandgreve. Buchw.JS.(1725).)(l f

. Til
de Chirurgiske Haandgreber gives Ley-
lighed nok paa Friderichs Hospital. LTid.
1761.263. hun forstod . . at lære (sine ele-

ver) nyttige Haandgreb, som der . , er
Brug for indenfor enhver Familiekreds.
KvBUy9l910.1.8p.l. talem.: hver Kunst
har sine Haandgreb. Rahb.Pro8F.I.221.
•hvert Haandværk har sit eget Haandgreb.

Oehl.X.103. (1. br.) m. overgang til flg. grup-
pe : Den vigtigste Punct, nemlig, at udsue
og undertrykke sin Næste, har ogsaa væ-
ret Kriigsfolkets Haandgreb i Johannis
den Døberes Bage. EPont.Men.IIL65. At
Legemsøvelse i sig selv er uskyldig, be-
viser intet; en Tyv kan jo dog ikke und-
skylde sine Haandgreb med, at Gud selv
har skænket hans Haand dens Bevæge-

10 lighed. Brandes.I.148.
\\ f (jf. II. Greb 1.5;

list; rænke(r); kunstgreb, ved kunstige og
listige Haandgreb har (man) vidst at for-
døme og belegge (tempelherrerne) med
en forsmædelig Død. LTid. 1727. 606. 2)

(jf. II. Greb 2.2; f saa meget som man kan
gribe og fastholde med haanden ell. hænderne
(haandfuld). Moth.H59. VSO. 3) (nu 1. br.)

del af en ting (redskab), som haanden kan
gribe (fatte) om; greb (II.2.3); haandtag (2)

20 (jf. -fang 2). lKg.7.35. Håndgrebet paa
en SsLUg.LTid.1724.109. (de) beholdt Haand-
grebet (paa spaden) tilbage. Thiele. 1. 357.
Øjet, det ringformede Haandgreb (paa
sakse). OpfB.^VIII.515. det er ret praktisk
at have et lidt særegent Haandgreb paa
sin Paraply, f. Eks. af Porcelæn eller Email-
le.YortBj.113.123. Feilb. j/". Dørgreb 1:

En af Betjentene . . vilde aabne Vogndø-
ren; men dertil var han ikke istand, da

30 Haandgrebene vare afskruede.Jn^.E-F.FII.
143. Schand.TF.1.157.

\\ (nu ikke ^) fæste

(1.2) paa hug- ell. stikvaaben. En lang Herts-
fænger . . med Fiskeskinds Haandgreb.
Adr.^V4l762.sp.l6. SophMilll.Y0.451.

\\

(bygn., nu næppe br.) haandliste paa (trap-
pe)gelænder. Schand.SF.38.

\\ f hank. Fad-
det er indvendig indfattet i et flettet Over-
trek med 2 UAndgreher. LTid. 1725. 75.

VSO. -gribelig, adj. [hcnn'gri-'bali] (Jf.
40 gribe med hænderne u. gribe I.1; sml. ty.

handgreiflich, lat. manifestus samt haand-
fast 2 0^ 3) 1) som man kan gribe, tage med
haanden. l.l) (sj.) i egl. bet. Vore Sølv-
Eenesteskillinger ere alt for smaae til at

haandteres. Hvad om de bleve reduceerte
og gjorte noget haandgribeligere ? PoKfie-
vennen.1798/99.442. *Forbi det var med
Aanden . . | Med Christ af Guld det rene,

|

Apostler af Basalt,
| Og Kirken kun af

50 Stene,
|
Haandgribeligt blev Alt. Grundtv.

SS.11.338. 1.2) uegl.: som har et saadant
virkelighedspræg, at man ligesom kan „tage

og føle paa" det; som (let) kan opfattes, er-

kendes V. hj. af sanserne; (let) kendelig ell.

følelig; reel; virkelia. *Hans Ryg haand-
gribelige Finter

|
Skal gives af min seige

Stok. We8s.228. Christus (havde) udtryk-
kelig skildt sit Rige, det usynlige, fra den
haandgribelige Verden. Grundtv. TJdv.V.49.

60 (portrættet) lignede, saa man øieblikkelig

kunde kjende ham; ogsaa Brystnaalen .

.

var ligesom haandgribelig. Goldschm.Hjl.
11.65. Noget, der sanseligt, haandgribe-
ligt kunde vise ham den Højde, han skulde
naa for at vinde den, han vilde vinde.
Schand.TF.lL207. i min Usselhed trængte
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jeg til endnu større haandgribelig Med-
lidenhed, derfor tværede jeg det piblende
Næseblod ud over hele mit Ansigt og gik
ind til min Mor. Buchh.UH.18. || m. nedsæt,
bet. : grov; ufin; „massiv'^; nærgaaende. efter-

haanden . . blev disse Vittigheder alt mere
og mere haandgribelige. Rahh.Tilsk.1793.
276. Hans Kiærtegn bleve alt for haand-
gribelige. MO. en Skala af Komik fra den
fineste, knap mærkelige, til den groveste,
mest haandgribelige. Schand. 0. 1. 181. 1 .3)

overf., om foreteelse, udtalelse olgn.i som man
kan begribe, indse umiddelbart; som kan ses

ell. erkendes af alle; selvindlysende; evident;

aabenbar; „oplagt"; selvfølgelig. Moth.H59.
Den beste Maade, man kand bruge til at

eonfundere en Løgner, er at lyve end
stærkere og haandgribeligere. Holb.Ep.IV.
259. Du givter Dig med mig, og jeg giv-
ter mig med Dig, det er jo noget, som er
haandgribeligt, og som man aldrig kan
tage feil sif.Skuesp.IV.514. et eller andet
haandgribeligt matematisk Aksiom. PMøll.
11.143. Han fik . . et haandgribeligt Be-
viis for, at han stod eensom ligeoverfor
talrige . . Modstandere. AZ^m.Li 55. „har
han maaske sagt, at jeg var ude for at
laane Penge af ham?" . . „Nej . ." „Ja,
for saa vUde det ogsaa have været en
haandgribelig Løgn." Pont.HK.178. 2) (sj.;

jf. Haandgribelighed 2) som udføres, fore-
gaar med greb af hænderne ell. (især) med
anvendelse af (legemlig) vold, fysisk magt.
om Aftenen forefaldt der . . paa Gaderne
adskillige haandgribelige Tvistigheder (o:

haandgribeligheder) mellem Almuesfolk.
Ing.EM.III.148. jf: med hele denne Hær
begav han sig nordpaa . . og agtede nu
at gaae saa haandgribelig til Værks, at
han vilde giøre Sigurd Ranesøn landflyg-
tig der nordpaa i selve hans Stamland.
NMPet. Oldn.Sagaer.YII.(1832).113. -gri-
belig-hed, en. 1) O til -gribelig 1. be-
viist, klar indtil Haandgribelighed. iemn.
S&B.

(I
om (den plumpe) virkelighed, reali-

tet (i modsætn. til det aandelige, usanselige).

Stemningsudbrud, man ikke maatte tage
paa med grov Haandgribelighed. Brandes.
VI.540. Der findes Strejflys over menne-
skelige Følelser saa vage . . at Sproget
med sin Haandgribelighed maa lade dem
ligge. Biget.^^/ul913.5.sp.l. jf: da jeg har
mærket, at hverken vore Dages Børn el-

ler saakaldte fornuftige Folk er synder-
lig stærke i Logiken, vil jeg tjene dem
med en Haandgribelighed, give dem Haand
i Hanke med mig selv: i det jeg udsætter
mig for begge Partiers Angreb. Grundtv.
Udv.lII.606. 2) «VSO.1802; <i7 -gribelig

2; jf. ænyd. handgrivelse, vold) i fit., om
aabenlyse stridigheder; voldshandlinger; slags-

maal. Det kom strax til Haandgribelig-
heder. Grundtv.Saxo.I.290. Han geraadede
i KLlammeri og var nær geraadet i Haand-
gribeligheder med en Fyrværker eller

lignende Bestillingsmand. Drachm.EO.347.

Paa Skænderier, Trætter, Haandgribe-
ligheder manglede det ikke. sa. 7!/'. ^Sr.
t -liabe, en, et. (ogs. -have. Hallager.332).
{fra ty. handhabe; jf -hæve) haandtag,
greb, hank (paa en maskine). vAph.(1759,
1764).

II
om en m. haandtag ell. skaft for-

synet skive, hvorpaa glasstykker, der skal
slibes til linser, fastgøres. Hallager.332.
-hammer, en. {glda. handh hammer)

10 om mindre hamre, der føres med hænderne
ell. især: med een haand. MB. 1795.692.
Drachm.PV.20. Wagn.Tekn.126. -liave,
en, et. se -håbe. -hest, en. {ænyd. ha(a)nd-
hest, ty. handpferd, -ross; jf. Bihest; især
rid. ell. ^) hest, der føres ved haanden af
en rytter (en rideknægt) som reserve; ved
kørsel fra sadel (i fir- ell. seksspand) : hest,

der gaar til højre og styres af den paa he-
sten til venstre (sadelhesten) siddende kusk.

20 Om Morgenen derefter . . reed Kongen
. . og tu eller tre Tienere med Haand-
Heste, ud af Staden Glykstad.iSZaw.^e. C/ir
IV.701. MB.1822.212. CEw.BK.93. -hjul,
en. mindre, hjulformet skive, der drejes
med haanden (fx. anv. til at aabne og luk-

ke ventiler). TeknMarO. VærktMask. 131.
-hjælp, en. (ogs. Haande-. Moth.H185.
MO.; sj. Haands-J. haandsrækning ; hjælp.
MO. (Svend) Grundtvig har ved mange

30 enkelte Viser givet Bevisførelser og Vink,
som kunne veilede herom, men han har
desværre aldrig givet en almindeligere
Haandshjæl p.JohsSteenstr. VoreFolkeviser.
(1891).2. næsten kun i ordspr.: haand(e)-
hjælp er bedre end mund(e)hj ælp.
Mau.3749. CBernh.IV.123. MO. D&H.

\\

(jf Haand 2.ij f Haandhjælp . . den Hjælp,
man giver en Hest med Haanden, det
være med Tøilerne eller med Pidsken.

<o MilTeknO. -hæve, v. [-|hæ'v9] (f haandt-.
Biehl. Cerv. LF. 1. 2 7. Kierk. XIII. 1 96. f
han(d)-. Holb. Paars. 310. Wess.FU.26. f
han(d)t-. Holb.Hh.1.434. Falst.Ovid.25.38.
VSO. „udt. hånt-." Levin. — undertiden
haandhævdej. vbs. -else (Holb. Hh. T. 194.
VSO. Hauch. 1. 3). {ænyd. hand(t)have,
ha(a)nd(t)hæve; fra mnt. hanthaven, ty.

handhaben; vist afi. af ty. handhabe (besl.

m. lat. capere, gribe; jf. have, Haandhabej,
i o men paavirket af fr. maintenir, lat. mB.mx

tenere; i da. vistnok sat i forb. m. Hævd,
hævde || CO, især emh. ell. højtid.) holde sin

haand over; forsvare; værne; især m. h. t.

værdighed, lov og ret, offentlig ro olgn.: hol-

de i hævd, ved magt; hævde; opretholde. Ge-
meene Folk . . have alle mistenkt, de sy-
nes hvert Ord, hver Mine sigter hen til

at bebreide dem deris forrige Tilstand,
og derfor søger at handthæve deris Vær-

^ dighed ved Myndighed og Tyrannie. Holb.
Kandst.JV.6. Naar saadan Anordning skee-
de, og den samme blev nøye haandhævet,
vilde vore Gader (blive) reene. sa.RpbII.2.
at beskytte Konsterne, hanthæve Retten,
og lade alle Undersaatter nyde Sikkerhed
paa deres Personer og Goås. JSneed.1.88.
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Sidder den retfærdige Mand paa Thronen
eller Domstolen, da haandhæves Lovene
med Kraft. Mall.SgH.437. Subordination
maae haandthæves uden Persons Anseelse

:

der maae statueres Exempel. Tode.S.43.
det Ord, som var talet ved Engle, (blev)

haandhævet (Chr.Vl: fast; 1907: urokket;.
Hebr.2.3. (da) mange enkelte Slægter af

disse Nabofolk havde bosat sig i Danmark
. ; kunde de herboende Gother ikke læn-
gere haandthæve deres gamle Cultur. Wors.
1)0.114. Kommandanten . . haandhæver
Polititilsynet paa Fæstningsværkerne, for-

saavidt dette ikke er underlagt nogen an-
den Myndighed. Tjenesteregl.153. Den ond-
artede Kaadhed at give falsk Brandalarm
bliver . . risikabel for Udøveren, da Ring-
ningen kan tiltrække en Politibetjent el-

ler andre, der vil haandhæve Ordenen.
EHolst.Elektr.I.107. (nu 1. Ir.) m. h. t rig-

tigheden, sandheden, berettigelsen af noget
(især: af meninger, anskuelser): (han var)
ivrig i at handthæve den Romerske Kir-
kes Myndighed og Hoved -Lærdomme.
Gram.(KSelskSkr.II.94). Hun havde just

sagt, at hun ikke kunde lide Paris . . da
han spurgte, hvorfor, haandhævede hun
sin Mening efter bedste Evne. Goldschm.
V.464. (Danmark) burde (ikke) tvivle om, at

den franske Regering nok skulde ha and-
hævde sine venskabelige Synspunkter
overfor Danmark. AFriis.(Tilsk.l919.I.540).

jf: Imod en tilbedet Mand vilde jeg have
kunnet haandhæve min Personlighed. Nu
opoffrede jeg den. Sibb.I.147.

\\ f m. h. t.

person: beskytte; værne, en god Første bør
beskytte og håndhæve sine Underdanere.
Holb.DHJ.676. dennem blef lofvet . . at

dennem særdeeles skulle blive tilsendte

en Lehnsmand og andre Embedsmænd,
som dennem for saadan og anden U-ret
skulle handthæve os forsvare. Slange.Chr
IV.68. m. h. t. dyr: Harer haves overalt
(paa Fyn) og finde nu noget meere Ley-
lighed tilHanthævelse ogForøgelse.EPont.
Atlas.III.390.

II (sj.,jfMO.) refl.: hævde
sig. han tør fatte den kiekke Beslutning
at haandhæve sig mod saa overlegen en
Fiende. Kampm.ChrIII.197. forgieves sø-

ger Vankundighed at haandhæve sig paa
Thronen. smst. 231. -hæver, en. [-|hæ-'-

var] (f Ha(a)ndt-, Han(d)-, jf -hæve; (f)
-hævere. LTid.1720.Nr.43. 3. Mossin.Term.
575). (især højtid.) i udtr. som lovens, retfær-
dighedens haandhæver (jf. Ordenshaand-
hæver). Holb.Hh.1.366. Kongen bør være
en Handthævere over Loverne, og i sær
de sndåomme\igehove.LTid.l727.745. Ly-
dighed mod Loven og dens strenge Haand-
hævere. Ing. VS. II. 32. han hører til en
ny Slags Theologi, og som Ordenens
og Regelmæssighedens Haandhæver sku-
ler jeg mistænkelig til alt Sektagtigt.
ScJuind.AE.215. (spøg.:) de Smaapiger skæ-
rer Ansigter til Betjentene, og Lovens
Haandhævere smiler. JesperEwald. Køben-

havnerier.(1923).25. II t person, som for-
svarer, beskytter en anden. Moth.H60. LTid.
1720.Nr.43.3. -jærn, et. 1) især i flt, om
to med en stang ell. lænke forbundne jærn-
bøjler, der kan anbringes om et menneskes
haandled (jf. -bolt, -klove, -knøvl(e), -læn-
ke;. vAph.(1759). VSO. Han blev vild, og
saa lagde de Haandjærn paa ham og sat-

te ham fast. AndNæ. FE. 1. 246. OMung.
10 StjaalneMasker.(1923).116.

\\ i ent, koll.:

D&H. OBung. Stjaa Ine Masker. (1 923). 1 03.

il (^j') 0*^ enkelt lænke ell. bøjle. Haand-
jern (Chr.Vl: haand-klover^ paa den høire
tisiSinå. Sir.21.21. 2) (1. br.) om mejeredska-
ber, der føres med haanden; alm.: jærn.
LandbO.III.195. -kamp, en. [3.3] (1. br.)

nærkamp; haandgemæng (jf. -strid;. Molb.
DH.II.324. *Kun efter en morderisk Hånd-
kamp

I

mod trefold Styrke omtrent,
|
var

20 første sprængt, og vegen
| var elvte Re-

giment. Børd.GK.54. -kanon, en. (for-
æld.) om de i 14.—15. aarh. anv. luntebøsser

(jf. -bøsse, -gevær 2.2, -rør;. SaVXVI.lOl.
-kast, et. {oldn. handakast i bet. 1) \) (1.

br.) det at haanden bevæges hurtigt i en ell.

anden retning; (rap, pludselig) haandbevæ-
gelse. et eget Haandkast — som om han
vilde sige: jeg har prøvet meget, og ofte

er jeg kastet tilbage, men jeg prøver igen.
30 Drachm.HL314. Rørd.LB.46. 2) (nu 1. br.

uden for dial.) det at kaste noget med hæn-
derne. D&H. Feilb. jf: (han fandt) store

Sten til Uasiiiåka stnin g. Biget.^y81913.
l.sp.2.

II
(nu sj.) ved angivelse af afstand:

stenkast. Moth.H60. MO. S&B. 3) f i forb.

give sig i haandkast, indlade sig paa
slagsmaaT med de bare næver. VSO. L f
-klap, en. (ogs. -klappe. Moth.H60. vAph.
(1759)). (fast) opslag paa ærmer (ell. paa

40 halværmer, handsker: VSO.). de fleeste

Borgere saae ud som Skippere, bærende
Kioler uden Haand-Klapper. Holb.Berg.87.
vAph.(1764). n. O -klap, et. (sj. Haan-
de-. Carst. Verv.144). {oldn. handaklapp, slag

i haanden) det at klappe i, med hænderne;
især om bifaldsklap (jf. -klappen, -klap-

pende;. Brevets Auctor . . fortiener alle

Danske Patrioters lystige Haand-Klap.
Langebek.SA.40. (jeg havde) med Haand-

50 klap givet Tegn til at begynde (dansen).
Blich.(1920).XII.29. *Spuriusl Spuriusl
klinger det trindt, og Haandklap ham hil-

ser. Holst.II.153. Dansen (gik) lystigt med
Skraal og Tramp og klaskende Haand-
klap, der gav Genlyd under de gamle
Hvælvinger. Wied.S.304. \\

(sj.) klap paa
haanden (som kærtegn). VSO. -klappe,
en. se I. -klap. -klappen, en. (i Haan-
de-. KomGrønneg.1.29). (nu sj.) d. s. s. U.

60 -klap. Prædikanterne paa de Tider bleve
applauderede af Tilhørerne, enten ved
Haand-Klappen eller andet Bulder i Kir-
ken.Holb.Kh.288. Winth.Nov.105. f -klap-
pende, et. d. s. Pfiug.DP.991. -klove,
en. (f -klo. Moth.H60). flt. -r ell. -kløver

(smst. LTid.1728.266) ell. f -klør (Moth.H
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60). {ænyd. ha(a)ndklo, -klove (fit -klover,

-kløverj, 8v. handklovar, mnt. hantkluve;

jf. Klove; foræld.) især i flt, om haandbolte
ell. haandjæm (jf. -knøvl(e);. Sir.21.2l(Chr.
VI; se u. -jærn;. LTid.1728.266. Bomh.
Samlinger. XIII. (1920).40. -klæde, et.

['hmn- ell. (især dagl.) 'h(ni\-; gldgs. ell. dial.

•hcnixkla] (nu kun dial. Hånd-. Holb.Jep.II.2.
TJnivÉl. I. 353. OrdbS. (Sjæll., Møn, Fyn).
Feilb.). (glda. hånd klæthe, oldn. handklæåi)
afpasset stykke stof (drejl, linned) til aftør-

ring af hænderne (jf. -dug) ell. andre legems-

dele efter vask, bad osv. (jf. Bade-, Frotter-
haandklædej. man . . bragte Svededuge
og Haandklæder (1907: Tørklæder og Bæl-
ter^ fra hans Legeme til de Syge. ^joG.
19.12. her er Slaap-Rocken, om Eders
Naade vil staa op. Erich spring ud efter

Håndklædet og Vandbeckenet. Holb.Jep.
II.2. Et stykke af det Haandklæde, Frel-
seren brugte da han toede sine Disciplers
Føååer.Borrebye.TF.124. MR.1826.1. Troels

L.^1 1.261.
II

talem.: tage paaenmeddet
haarde haandklæde (mulig tiljy. haand-
klæde, vante (Moth.H60. MDL. Feilb.); 1.

br.) tage haardt fat paa; behandle haardt.

Gadeordb.^ \\ hertil Haandklæde-drejl, -hol-

der, -stativ, -stof, -tøj ofl. t -knevl(e),
en. flt. -(e)r. (jf. ty. handknelael samt f kno-
bel) d. s. s. -klove. vAph.(1759). Leth.(1800).
-kort, et. 1) landkort til at bruge i mar-
ken, til at føre med sig (jf. -atlasj. Drachm.
DG.58. især (forst.): kort, som bruges ved
den daglige drift i skovbruget. ForstO. 2)

(jf. ty. handkarte, hx)ll. handkaarte; af uvis
oprindelse) ^ især i flt., om høje kort (esser,

konger osv.) i farver, som ikke er trumf.
MGfh.H61. Spillebog.(1786).37. (man lagde)
ni Matadorer for ham. Da . . man spurgte
ham, om han havde faaet gode Kort, sva-
rede han gnaven: Trumfer nok, men in-

gen Haandkort. Goldschm.II.366. Spillebog.

(1900U5. -kraft, en. (sj. Haands-. MO'.).

«VS0.1802;jf. ty. håndkraft) 1) i egl. bet.,

om styrke i hænderne. *med strømmende
Blod de Troere lærte, hvad Haandkraft

|

Grækernes Sønner besad. Meisling.Overs.af
OvidsForvandlinger.I.(1831).321. især i flt:

at have gode haandkræfter ! 2) kraft ell.

virksomhed, som anvendes ved udførelse af
arbejde med hænderne (mods. Maskinkraft;

jf, Haandmagtj. MO. Tilberedningen af

visse Sorter Papir lader sig udelukkende
udføre ved Haandkraft. OpfB.^II.502. \\ (1.

br.) kolL, om arbejdere, der arbejder uden
maskinhjælp. ved Hjælp af den store
Mængde af Haandkraft, bevægede (man)
Obelisker og løftede langt større Vægte
end vore Dyssestene. SophMull. VO .77.

-krnf^e, en. ^-krns, et. vAph.(1759). Leth.

(1800)). flt.'(t)r, (efter <t/. handkrause ; nu
næppe br.) især i flt. (ell. koll), om krusede
manchetter, haandlinninger olgn. (jf. -lin,

-ruer, -strømpe;. MO. Meyer.576. -kuf-
fert, en. let kuffert, der kan bæres i haanden.
Schand.BS.160. Pont.LF.IV. 43. -kurv,

en. 1) (nu især dial.) lille, let hankekurv til

at bære i haanden ell. over armen. Moth.H
61. *(hun) fyldte saa en Haandkurv | Med
Brød.Winth.HF.102. Eaandgem.177. Feilb.

2) (efter ty. handkorb ; sj.) kurvlignende fæ-
ste og parerplade paa sværd ell. sabel; kur-
vefæste, jf.: Fægten med Stokke, finger-
tykke Hasselkieppe, forsynede med en
Jia.andkuTv.IlBDhlp.1.86. -kværn, en.

10 (fflda. handkwærn, sen. oldn. handkvern ; især
foræld.) kværn, som drives ved haandkraft (jf.
-mølle). Pflug.DP.1039. Naar man vil bryg-
ge, lader man Maltet skraaes, eller grov-
males paa en Mølle, eller en Haand-Qværn.
Olufs. NyOec. 1. 151. AarbFrborg. 1918. 44.

Feilb. -kys, et. 1) det at kysse en paa
haanden (især som tegn paa ærbødighed
overfor en højerestillet) ; kys paa haanden.
hvem skulde have tænkt at slig en gemeen

20 Kisselinke, som du est, skulde faa Haand-
kys af fornemme Fruer. Holb.Arab.13sc.
*(jeg) havde Lyst til frem at træde,

| Og
Frøkenen ret høvisk bede

|
Mig blot et

Haandkys at tilstede. Winth.II.246. Car-
dinalerne . . gik op til Thronen og bleve
stedede til Haandkys. Goldschm.NSM.V.7.
Drachm.PT.157. 2) (nu 1. br.) kys paa fin-

geren (ell. haanden ), som tænkes overført paa
en anden; fingerkys. *Ti Gange daglig

30 gaaer han op og ned | Forbi mit Vindue,
og hilser ind

|
Med Haandkys. IIrz.X VII.

38. en lille hastig Fingerbevægelse, som
om han henslængte et Haandkys. ifXars.

LF.44. RibeAmt.1 922.561. -køb, et. (jf
ty. handkauf ; vel til give i hænde u. Haand
12.5; apot.) udlevering (salg) af lægemidler
(apotekervarer) uden recept. Levin. Safran
. . er ikke længer officinelt, men faas i

HasLuåkøh. KPont.Retsmed.I.154. -lag^, et.

40 se Haandelag. -langøer, en. [-ilaix^ar]

(nu kun dial. Haandt-. „i Talespr." Levin.
Esp.144. Feilb. nu især vulg. (gldgs.) ell.

dial: Hand(t)- ['hånd-]. Holb.DB.II.167.
EPont.Atlas.n.l94. VSO. Hrz.XVIII.256.
Blæk8pr.l895.34. OrdbS.(Møn,Fyn,Lolland).
UnivBl.1.353. Feilb.). (ænyd. ha(a)ndlanger
i bet. 1.2; fra ty. håndlanger; jf. ty. zur
hånd langen, mnt. hantlangen) 1) person,
der bistaar ved et arbejde, rækker de nød-

so vendige redskaber osv.; hiælper. to, som
holder Knæerne (ved fødslen) og een, der
kand være ligesom Haandlanger. Buchw.
JS.(1725).101. jf. Feilb. spec: U}) arbejds-

mand, der hjælper en haandværker (fx. en
tækkemand (MO.) ell. nu især en murer),
bringer ham de fornødne materialer, værktøj

osv.; nu især: murhaandlanger. Moth.H61.
saadant et Trug, som Haandlangere bære
Kalk udi til Muurmestere. .Ro&mson.J.ii^.

60 ganske leve med de Fattige og Ringe i

Folket, Arbeidsmænd, Haandlangere, Kalk-
slagere o. s. v.Kierk.XII.55. Rørd.GD.^272.

jf. bet. 2: den uendelige Række af Haand-
langere, der fra Hegel kaste philosophiske
Muursteen fra Haand til Haand. Kierk.

XIII.65. 1.2) ^ (foræld.) menig soldat (ar-

VII. Rentrykt »/g 1925 89
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tillerist), der skal bringe, række krudt, kug-

ler til konstablerne. MR.1741.808. Søkrigs

A. (1 752). §805. stk. 41. FNSkovgaard. B.152.
Esp.144. 2) (især nedsæt.) underordnet hjæl-

per; ofte: villigt redskab; kreatur. Her lig-

ger fældet ved vore Hænder Tyrannens
B.aiSLnå\a.ngeT.Holb.Herod.352. (de) Mæg-
tige . . fattes (aldrig) nedrige Haand-lan-
gere til deres Lysters Opfyldelse. Biehl.

Cerv.LF.1.334. to Mænd . . af hvis Mane-
rer med tilhørende Stokke jeg strax kun-
de see, at de vare to af Retfærdighedens
Haandlangere. Chievitz.FG. 84. (Michelan-
gelos) Planer strandede, fordi han ikke
taalte Medarbejdere om sig, kun Haand-
langere. J5mwdes.M^.18. Fischer, der be-
tegnedes som en betalt Haandlanger. P
Laurids.S.II.43. -langøer-, i ssgr., især til

-langer 1, fx. Haandlanger-arbejde (VSO.Il.
518. HCAnd.VI.330. LovL.II.899), -kone,

-pige (VSO.IL518). -langeri, et. (ned-

sæt.; sj.) en haandlangers (underordnede,
uselvstændige) virksomhed ell. arbejde. Tør
De . . komme til mig for at begjære Un-
derstøttelse til Deres Kjærlighed? Vover
De at krænke en Doctors Værdighed ved
at anmode ham om at paatage sig Haand-
langerie af den Natur? Oversk.(TR.nr.141.
11). Det er da altid en lille Smag af Of-
fentlighed (o: at akkompagnere) . . Lidt
Haandlangeri i Kunsten. EHancke. TJng-

domsaar.(1900).50. CP -iaiig:er8ke, en.

(1. br.) kvindelig haandlanger. VS0.II.518.
MO. D&E. -lappet, adj. (bot.) om blad:

haandribbet og lappet. Drejer.BotTerm.36.
Lange. Flora. XXXIX. -lavet, part. adj.

(jf. -forarbejdet, -gjort; især dagl.). Politi

É.KosterbWlsl923.2.sp.2. -led, et ell. (nu
kun dial.) en (LTid.1726.833. Grundtv.
Snorre. 1.233. Feilb.). (f Haande-. Slange.

ChrIV.97.137. Foer8om.Hamlet.58). flt. d. s.

ell. (nu kun gldgs. ell. dial.) -(d)e (Drachm.
E0.55. Feilb.) ell, (nu kun dial.) -(d)er

(Grundtv.Snorre 1.239. Feilb.). (ænyd. d. s.;

jf. -vrist) dels (især anat.) om leddet ml.

armen og haanden (articulatio manus), dels

om hele partiet ml. haand og underarm, de
længste (rødder af papyrusplanten) ere hen
imod 10 Alen, og i Tykkelsen som et

Uasinå-Leå. LTid.1730.473. (en) Jakke, der
. . stumpede langt ovenfor Haandledene.
Blich.(1920).XIII.146. en Trøie, saa kort,

at man ret kunde see hvor lange Haand-
led han hsLvåe. HCAnd.V.382. Fanum.35.
løs paa haandledet, se løs.

|| jf. Haand 2.8:

Kierk.VI.31. Han vilde have væftet grov
ved denne Sammenligning mellem Eg-
nens første Øvrighedsperson og Kroman-
den . . han følte, at hans plumpe Knippel
var slaaet ham ud af Haanden ved et be-
hændigere Haandleds Manøvre. Schand.
BS.462.

Il (jf. Haand 8.2; 1. br.) om stilken

paa en bananklase. BerlTid.V»1921.Aft.3.
8p.5. -lede, v. vbs. -ning (s. d.). {ænyd. d. s.;

egl. gengivelse af lat. manuducere; jf.lede
ved haanden (u. Haand 12.12^/ nu kun hos

sprogrensere) lede ved haanden; overf.: ret-

lede; vejlede; ogs.: manuducere; undervise,
(læreren) skal være en god Christen . .

lade sig sige . . og af Præsten Haandlede.
Cit.l721.(ThøgerJensen.FrIV'sSkoler.(1921).
23). LTid.1751.303. vAph.(1764). D&E.
-ledning;, en. (nu kun hos sprogrensere)
vbs. til haandlede (ell. lede ved haandenj.
vAph.(1764). MO. D&H. \\ mere konkr.:

10 Saligheds Vandre-Bog eller Haandledning
til Himmelen. Søren Lolck. (bogtitel. 1708).
-leksikon, et ell. f en. (jf. -bog, -ord-
bog, -udgave^, det gamle Oplag af 1719.
var forferdiget i Folio paa 10 Alphabeter,
og følgeligen heel ubeqvem til en Haand-
Lexicon.LTid.1757.66. Dansk biografisk
Hasmåleksikon. (bogtitel. 1920). -lin, et.

(glda. handlin, jf. oldn. handlin; nu kun
arkais. ell. hos sprogrensere) hvid strimmel,

20 linning for hænderne; ogs.: manchet (jf.
-kruse, -linning, -ruer, -strømpe^, de hvide
Haandliin, der smykkede hendes sorte
J)TSigt.CBernh.IV.237. HjælpeO. Fortegnelse
overKvindernesUdstilling.(1895).22. -line,
en. 1) (fagl.) i flt., om de egentlige liner ell.

tømmer, der løber paa hestenes yderside (mods.
Krydsline;. MøIIH:.IIL441. PolitiE.Koster-
bl.Vel922.2.sp.2. 2) (fisk.) line (med krog),

der holdes i haanden (mods.LsLng\\iie);haand-
30 snøre (2). Sal.X.1080. -linning:, en. (iscer

haandarb.) linning for hænderne, især paa
skjorteærmer (jf. -kruse, -linj. Moth.H61.
VSO. nogenlunde anstændig Klædning,
Haandvask til Haandlinningen.Drac^m.EO.
220. Buchh.SF.285. -list(e), en. (bygn.)
liste paa trappegelænder, rækværk, til støtte

for haanden (jf. -greb 3 slutn.). Gnudtzm.
Husb.245. Hannover. Tekn. 108. -lod, et.

^ lettere blylod (der udkastes af en lodhiver)
40 til maaling af dybde paa indtil 10—12 favne

(jf. Dybdelod;.' SøLex.(1808).91. StBille.

Gal.II.28. OpfB.''L131. -log, en. ^ log,

bestaaende af logflynder med logline, der løber

ud over lønningen, og af hvis inddelinger

(„knob") farten bestemmes v. hj. af et time-

glas, logglasset (mods. Patentlog;. Scheller.

MarO. -love, en. {ænyd. haand(e)love,
-lue, SV. handlov(e), haandrod, -led; 2. led

er glda. love, oldn. lofi, got. lofa (jf. eng.
50 glove;, besl. m. Lab, Luffe, luve osv.; nu

især dial.) det indre (hule) afhaanden; haand-
flade. Moth.H61. Esp.143 (hknnsi-). |l uden
for dial. kun i det foræld, ordspr. det er
ondt at plukke haar af haandlove
(0: hvor intet er, har kejseren tabt sin ret).

Moth.H61. VSO. MO. jf. Mau.3393. -lus-
sing, en. vL navn paa en foræld, straf.

arbitraire (straffe) indskrænke sig almin-
delig til en Haandlusing (Tamp indtil 27

60 Slag) eller nogle Dages Arrest i Bøien.
Harboe. MarO.399. -læder, et. 1) (gldgs.)

handskelignende læderlap, anv. af skoma-
gere og andre haandværkere til oeskyttelse

af haanden. vAph.(1764). VSO. Skoma-
geren.(1832).20. 2) \ (spøg.) m. tilknytning

tU Mundlæder: Nu vil jeg kun bede
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I

Dem . . ikke at spare paa deres ærede
Lunger og' Haandlæder (o: give Deres bi-

fald til kende). Ing.EF.XIII.13. -læg, et.

(sj.) som vbs. til lægge haand paa. 1) [1]

det at lægge haatiden (velsignende) paa en

(if. -lægning samt Haands-paalæggelse,
-lægning^. FGuldb.DannersprogetsRetskriv-
ning.(1809).xiii. 2) [2.3] det at lægge haand
paa, tage fat paa (et arbejde osv.J. (de to

„sagaer'') mangler kun detsidste Haand-
læg (o: den sidste afpudsning). Grundtv.FS.
1.440. t -læge, en. {jf. isl. handlæknir;
gengivelse a/' Kirurg ("s. d.)) saarlæge; kirurg.

LTid.1761.266. Skuesp.XI.395. (hun) fik

ham i Hast bragt i Seng, en Læge og en
Haandlæge hentet, og ham aareladt. Bahb.
Fort.H.220. jf.: den haandlægelige
Instrumentsamling. Z7nir4.i847.i6i. -læg-
ning, en. (sj.) d. s. s. -læg 1. MO. -læn-
ke, en. (jf. -bolt, -jærn; 1. br.). S&B.
D&H. -lefte, et. [2.2] (nu næppe br.) løfte,

givet med haandslag. Moth.E.61. VSO. MO.
-las, adj. (^haande-. Moth.H66. VSO. MO.).
(glda. handeløs i bet. 1, æda. hand(æ)løs (i

handløs uajDæ^, oldn. handlauss, som mang-
ler arme(n), ty. handlos i bet. 1 o^ 2) 1)

(L br.) som mangler (har mistet) en haand
(hænderne). Moth.H61. VSO. MO. S&B.
2) (nu næppe br., jf. dog Feilb.) som intet

har at holde sig fast i; hvis fæste glipper;

i udtr. som blive haandløs, falde haandløs
ned. Moth.'H82. „paa sine Steder«. VSO.
MO. 3) om ting: som kastes, slynges, men
ikke føres frem afhaanden; om virksomhed:
som ikke styres af haanden. 3.1) (arkais.)

i udtr. som haandløst værge, om sten

olgn., der kasten, slynges; kastevaaben. Sten
tii haandløst Værge. LBruun.A.I1.406. jf.:
Mindet er ikke saadan en haandløs Ting
som Thors Hammer. VilhAnd.AD.242. 3.2)

(jur., foræld.) i udtr. haandløs vaade,
skade, som forvoldes, uden at skyldes forsæt-

lige handlinger, ved en persons husdyr, ejen-

dele, foranstaltninger, han har truffet. MO.
SaUX.575. 3.3) som adv.

|| f jf. bet. 3.1

:

Stene som vi sloeg haandløst til hinan-
den med (o: kastede, slyngede mod hinan-
den) var vore Kugler. Eiv. (1914).IV.251.

ti
(bornh.) til bet. 8.2, om handlinger, som fore-

tages uden omtanke, hensyntagen: hensynsløst.

Esp.143. Saa blev den skikkelige Pelle
rasende og sparkede haandløst. AndNx.
PE 1.295. Det hele var i Opløsning nu
(i skolestuen), der brød Slagsmaal ud rundt
om . . Fris (o : læreren) slog haandløst.
8mst.l45. -magasin, et. ^ lille rum, ind-

^ygg^i i volden ved kanonerne („lige ved
haanden"), til opbevaring af en mindre
mængde ammunition. Sal. VIII.259. -magt,
en. ("Haande-. Kvæmd. Haands-. Harboe.
MarO.153). (jf. haand og magt u. Haand
10; ^ ell. dial.) d. s. s. -kraft 2. (en) Gen-
stand, som ikke er sværere end at den
med Haandsmagt kan helses oji.Funch.Mar
0.11.54. Scheller.MarO. jf. MDL. Kvæmd.
Feilb. -malet, pari. adj. (fagl.) malet i

ell. med haanden; især om kunstgenstande
olgn.: dekoreret i haanden (paa kunstnerisk
vis). 1 haandmalet Tallerken. J^a^'i^^t/'^.^^

1912.M.Till.2.sp.2. en haandmalet Vifte.
IIjemmet.^^/8l924.23.8p.l. f -mns, en. den
pude i haandfladen, der dannes af tommelfin-
gerens muskler; tommelbalde (thenar). Moth.
Conv.E25. -muse. vAph.(1764). -mæn-
ge, et. (ogs. -mæng. MO. Brandes. Goe.II.

10 228. UBirkedal.LTF.126. (sj.) Haande-
mæng. O Wolff. Hist. Ordb. IV. (1810). 275).
(især hos sprogrensere) som fordanskning af
Haandgemæng. vAph.(1759). Det kom til

Haandmænge imellem dem. VSO. Oversk.
StormenpaaKjøbenhavn.(1845).65. han (har)
styrtet sig voldsomt ind mellem Fjen-
derne, uddelende vældige Kolbeslag til

alle Sider. Han er underligt nok gaaet
ud af dette vilde Haandmænge uden Mén.

2Xi Brandes. II. 510. ved det heftige Haand-
mænge, som fandt Sted, blev 15 Politi-

betjente ssLa.Tede.FlensbA.yil893.1.sp.l. Min
Bror erklærede dette for Løgn og forban-
det Digt. Saa kom vi i „Haandmænge".
HKaarsb.M.116. f -mængsel, et. d. s.

Tauber.Dagb.26. -malle, en. (især foræld.)
d. 8. s. -kværn. Moth.H62. OGuldb.VH.1.
443. MilConv.III.560. D&H. -nem, adj.

1) (dial.) om person: fiks paa fingrene; fin-
30 gernem (jf. -rap, -sløv, -snild^. Moth.H62.

(de var) saa haandnemme og havde saa
mange Talenter. Ipsen.FortæUinger.(1889).
125. Feilb. 2) (sj.) om ting: let at tumle
med; handelig. Moth.H62. -nervet, adj.

(bot.) d. s. s. -ribbet. Drejer. BotTerm. 30.

Warm.Bot.46. -niveau, et. (især land-
maaling.) simpelt nivellerinstrument, der hol-

des i haanden. Sal.XIII.406. -ordbog,
en. kortfattet, mindre ordbog (jf. -bog, -lek-

40 sikon, -udgave^. Dansk Haand- Ordbog.
Molb.(bogtitel.l813). D&H. -orgel, et. t)

J^ lille orgel, der let kan flyttes, bæres (især
om de middelalderlige portativer). Musikkat.
36. 2) (1. br.) lirekasse; positiv. L. spillede
paa det medbragte Haandorgel. Oehl.Øen.
(1824).IL41. D&H. f -palme, en. (sj.)

haandflade. vAph.(1759). -pant, et. [3.2]

(jur.) haandfaaet (s. d.) pant. Moth.H62.
JurFormularbng.^416. || hertil bl. a. flaand-

^ pant-giver, -haver, -sætte samt Haandpante-
ret. -papir, et. (fagl.) haandgjort papir;
bøttepapir. SaUI.389. -penge, pi. ell. (sj.)

en. 1) [2.2] ("j/". give paa haanden t«. Haand
12.9 ) mindre beløb, som betales forud (som
bekræftelse paa overenskomst); forskud, fæ-
stepenge osv.; især om penge, der betales ved
hvervning af soldater; ofte i udtr. som tage
haandpenge, lade sig hverve. Skr.(MR.)^^/9
1777. nu havde han givet sig til Husar,

60 og bragde hende Haand - Pengene. JBa/i6.

LB.I.139. CBernh. VI. 199. (han) hsLvåe
modtaget svenske Haandpenge (d: stik-

penge) og udført adskillige Hverv (som
spejder) for den svenske Regjering. Winth.
vin. 78. Han talte med sødlig, værdig
Salvelse, ogsaa da han, efter Handelens

39"
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Afslutning-, vilde trække Køberen op for

et Par Gulden i Haandpenge (o: paa haan-

den). Schand.0. 11.295. bitledl: Paa Eder
især, som ved Fødselen finge Adels Navn,
har Fædrenelandet en vigtig Fordring.
Dette Navn er en Haandpenge, forud gi-

vet Eder, som indvier Eder til dets Tie-

neste. Thaar.(Eahb.LB.IL80). han (hadede

de) Rige, der bruge deres Skatte, som

bet, adj. (hot.) om Uad: som har flere, lige

stæi'ke ribher udgaaende fra grunden i for-
skellige retninger; haandnervet. Rostr.Flora.
1.424. -rids, et. spec. (landmaaling.): skitse

(tegnet paa fri haand) af et jordstykke^
hvori de forskellige maal indføres. LandbO.
II.480.jf.smst.IIl.363. -ring, en. (1. br.)

ring, som hæres om haandledet (jf. Arm-,
Fingerring osv.;. OGuldb.(MO.). S&B.

Haandpenge, hvormed de lokke Uskyldige lo -rod, en. (især anat.) den af 8 smaa knog
til Lasternes Fsme. Rahb.Fort.1.185. Jørg.

LT.121. 2) [3.2] {ænyd. d. s.; jf have paa
haanden u. Haand 12.9 ; især dial.) smaapenge
til bestridelse af (daglige) smaaudgifter ; ogs.:

lommepenge (jf. -skilling^. Moth.H62. De
2 Rbd. aarlige Haandpenge, der er tilstaaet

Mandskabet i de 2 første Aar, de ere inde
til Tieneste i Garnisonen.ME.^8i5.66. An-
dragende fra Nordslesvigsk Kvindefore-

ler bestaaende del af haanden, som ligger

nærmest ved haandledet og forhinder haan-
den m. underarmen (carpus); ogs. om tilsvar

rende skeletdele hos dyr (Sal.XIV.112). Moth,
H62. Panum.271.

\\ (1. br.) om de tilsvarende

ydre dele. med Haandroden tørrede (han)
en stor blank Draabe bort under Næse-
fløjene. ^a/y.F-B.S.

II
hei'iil R a. Haandrods-

ben, -knogle, -rov, et. (sj.) d. s. s. -ran.

ning om Tilskud paa 5000 Kr. til Rejse- 20 Moth.H63. MO. f -ruer, pi. (jf Bryst-
udgifter, Bøger og Haandpenge til ca. 100
trængende sønderjydske Skoleelever. i)en

sdjy. Fond. Dagsorden for Centralkomitéen^^I

\

1920. Feilb. -pert, en. ^ især i flt, om
korte tove, fastgjorte til stræktovet paa en
raa, for at matroserne kan holde sig fast

(jf. -tovj. TeknMarO. -pik, en. (oqs. -pig).

^ et i ældre tid anvendt halvlangt stødvaa-

ben; halvpik (OpfB.^II.lOl); især: d. s. s.

Tuer) krusede haandlinninger (haandkruser)
ell. manchetter. Cit. 1784. (Joak Lars. Kbh.'s

offentlige SkolevæsensHist. (1881).46). „Bru-
ges undertiden." YSO. MO. -rjfs^ en.

{<S&B.; jf. ty. handriicken; især CP) d. s. s.

-bag. Sal.II.15. „bagvendte" Lussinger,
o: „drevne" af Profossen med Haandryg-
fren. HKaarsb.M.91. -rsekning;, en. se

Haandsrækning. -rager, en. (biavler-spr.)

Entrepik. -pig: Funch.MarO.II.54. -pik: 30 apparat til udvikling af (tobaks)røg, hvor

SaUX.577. '
t -pil, en. kort kastespyd (til

sælfangst olgn.); lille harpun (jf. -spyd,
-spær 2). Holb.DNB.583. LTid.1729.216.
vAph.(l 759). -presse, en. (bogtr.) trykke-

apparat (især hogtrykkerpresse), der betjenes

ved haandkraft (jf. Hurtig-, Maskinpressej.
Levin, den gammeldags Haandpresse,hvor-
paa Avisen, der kun udkom 3 Gange om
Ugen, blev trykt. Schand.F.301. Selmar:

trækken frembringes ved haandkraft. Biavl.

59. -ror, et. 1) ^ et forældet haandskyde-
vaaben: haandbøsse; lodhøsse (jf. -gevær 2.2;

-kanon;. (Kalk.II.150). MilTeknO. 2) f
lille spadserestok (af spanskrør olgn.). vApJi
(1759).
Haands, subst. se H. Haande.
Haands-, i ssgr. til Haand, især i bet. 1

(jf Haand-, Haande-^; kun i faa tilfælde,

87. -pnmpe, en. ^ TeknMarO.58. især ^ især i vbs., svarende til forb., hvor Haand
om en slags cykelpumpe, der holdes i haan-
den, mens man pumper (og som kan fast-

gøres til cyklen; jf. Fodpumpej. -ram-:len; jf.
^agl.) letme, en. (fagl.) let ramhuk. ForklTøm-

rere. 124 . MilTeknO. JMunch - Petersen&
Schønweller. Fundering. (1922 ). 105. -ran,
et. {æda. handran, oldn. handrån; jur., for-

æld^ ran, hvorved man snapper noget ud
af haanden paa besidderen (jf. -rovj. Tager

er obj.for et verbum ^Haandsrækning: række
haand osv.); se endvidere L -bred, -opræk-
ning, -paalæggelse, -ret, -ræk; jf. u. H.
haand-bred, -gerning, -hjælp, -kraft, -magt.
Haand-sak s, en. 1) saks, der føres

med haanden (mods. Maskinsaks^; især om
saks til metalarbejde, der fattes med fuld
haand. Haandv.259. Hannover. Tekn.194. \\

(nu næppe br.) lille saks. Moth.H63. 2) {efter

mand fra anden Hat, Kappe, Handske, so oZ<Zn. handsax; arkais., sj.) lille, kort sværd^
' ' - .- . -TT^

især anv. som kastevaaben (jf. -sværd). Ende-
lig legede han saa godt baade med Sværd
og med Haandsax, at det var den største

Gammen at see derBasL. Hauch.V.33.
I. Haands-bred, en ell. f et (Tullin.

111.336). (sj. -bredde. Feilb.BL.324. Ez.40,

43(Buhl), ogs. (nu især bibl.) Haandbred.
P8.39.6. Borrebye.TF.479. Oehl.X.142. VSO.
MO. t Hånd-. Pflug.DP.891 ). flt. (1. br.) -der

eller noget andet, som hånd haver i Hæn-
de, eller paa sig, da bøde hånd for Haand-
ran. DL.6—15—2. JGFRæder.Danm.under
SvendEstrid8en.(1871).294. -rap, adj. (1.

br.) hurtig til at arbejde med hænderne (jf.
-nem, -sløv, -snild samt fodrap j. Hun var
en haandrap og dygtig Husmoder. Zak
Niels.Fort.73. -ret, adj. (jf. mundret; 1. br.)

om arbejde, arbejdsmaade olgn. : som udføres
med, vidner om det rette haandelag; natur- 60 (Bagges.L.1.27. Drachm.VD.90) ell.(sj.) d,8.

lig; rigtig. Jeg har set faa behandle en
Ridsefjeder og en Triangel saa haandret.
ORuné. Y. 32. haandret kaldes Skriften,
naar den kan frembringes med en uforan-
derlig og naturlig Haand still in g.JJo^ans^n.
Skriveu/ndervi»nvngensHist.(l 920).45. -rib-

(Pfl'ug.DP.891. Gertz.( Wilst.Il. (1909). 61)).

{ænyd. haand (e)-, haandsbred, sv. hands-
bredd, ty. handbreit, sml. lat. jptdmus (se

Palme) samt H. haandbred; jf. Haand 7;

om 2. led se H. Bred) som maal: saa stort

et stykke som en haand er bred C„fire tom-
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mer.'' Moth.H56. „(ij Decimeter.'* D&H.); i

videre anv. (især i forh. m. nægtelse), om
noget meget smaat, ubetydeligt: en ringe smule

(jf. Fingers-, Fods-, HaarsbredJ. (Goliath)
var sex Alen og en Haandbred høi. ISam.
17.4. der (var) ej een Haandbreed imellem
(o: det var lige ved), at vj havde løbet paa
de andre sammenbundne Pramme, da vj

vifielig havde siunket paa Stædet. Æreboe.
157. Ikke en Fodsbred, ikke en Haands- lo

bred og Fingersbred brugbar Jord ligger
der unyttig. OeconT. 77.57. *jeg |

Er ei en
Haandbred bedre . . end han. OeU.K.142.
Jægef-Corpserne gives korte mørkegrønne
Frakker, der naae indtil en Haandbred
ovenfor Knæet. MR.1841.298. det . . var
os (ikke) muligt at see en Haandsbred fra

os. Gylb.Sk.108. to, 36 Haandsbredder høje.
Søjler. Brandes.MB.202. Du vilde ikke vige
en Haandsbred fra dine Planers Veje. Bøn- 20

nelycke.MM.66. II. -bred, adj. se II. haand-
bred. -bredde, en. se I. -bred. -ger-
ning:, -hjælp, se Haand-gerning, -hjælp.
Haandske, en. se Handske.
Haand-skilling, en. [8.2] (nu især

dial.) d. s. s. -penge 2. Moth.H63. Holb.
Paars. 280. uagtet alle Undskyldninger
Saatvang (hayi) vor Panthakak fire Gyl-
en, som han sagde til Haand-Skillinger.

Ew.(1914).IV.46. For at have en daglig 30

Haandskiiling til at bestride de smaa Ud-
gifter, begyndte min Moder at brygge og
brænde for at sælge 01 og Brændevin ud
af Huset. Tauber.Dagb.7. VSO. MO. Feilb.

-skjold, et. (foræld.) let, rundt skjold;

især om det 16. aarh.'s smaa fodfolksskjolde. F
Jahn. NordensKrigsvæsen i Middelald. (1825).
235. Drachm.DJ.11.64. Sal.XVI.83.
Haands-kraft, en. se Haand-kraft.
CP haand-skreven, part. adj. [2.3,40

^•i] ijf' i^f'dt. manuscriptus) om bog osv.:

skrevet med haanden; alm.: skrevet (mods.
trykt^; især: som (kun) forefindes, foreligger
i haandskrift. I dette Verk agter man at

samle alle Latinske Poetiske Skrifter af

Portugisiske Skialdrer, som deels tilforn

have været trykte, deels hidindtil have
ligget hsiSinåskrevne. LTid.1749.357. Han
samler . . alt hvad han kan overkomme
af trykt og haandskrevet om Sagen. Mali. so

G.19. et stort Bord, fuldt af haandskrevne
Hefter. Hauch. VII. 7. Sperlings uhyre,
haandskrevne Samlinger. J5i6Zio/B'.'ii5.

||

(sj.) skrevet med egen haand; egenhændig.
Moth.H63. -skrift, en (i bet. 1; (nu især
bibl.) i bet. 3: Tob.9.5. Moth.E63. Pamela.
11.230. VSO. MO.) ell. et (i bet. 2; i bet. 3:

Holb.Ep.IV.400. vAph.(1759). D&H.). flt.

(i bet. 2 og, nu sj., i bet. S) -er. (ænyd. d. s.

i bet. 3; gennem ty. handschrift fra mlat. 60

manuscriptus (liber), manuscriptum ; til

Haand 6) \) d. s. s. Haand 5.2. Leth.(1800).
jeg skrev en smuk og tydelig KsiSind-

sknit.Hauch.VII.419. (han) skrev meget
ivrigt med en utrolig fiin Haandskrift i

en stor Foliant. Ww^/i.7//I.i 75. Bang.DuF.

348.
II (1. br.) billedl., om visse træk i et ar-

bejde olgn., der er karakteristiske for en be-

stemt person. Hånd kender min håndskrift
(o: har mærker efter de klø, jeg har givet

ham). Moth.H63. (Frans Hals) tegnede
Portrættet op med sin vante Sikkerhed
og lagde efter Sædvane Vægt paa at

mærke det med sin „Haandskrift", en
glimrende Virtuositet i Behandlingen med
klare, bestemte Penselstrøg og smaa, stri-

de Penselstreger i Haar og Skæg. KMads.
(KunstmusA. 1920. 124). \\ (jf. Haand sp.

568^*) mere konkr.: lille stykke, prøve af en
bestemt persons skrift; især (nu 1. br.) : auto-

graf. *jeg stjal med Angst og Gru | Din
(o: Ingemanns) Haandskrift — ak, jeg eier
den endnu. Bødt.155. Nu gav Mendels-
sohn mig Papir og Blæk, bad mig om
mmYLdi2Lnåskriit.HCAnd.XL271, S&B. Ar-
laud.451.

II
m. overgang til bet. 2; efter præp.

i, i udtr. som ligge i haandskrift, om bog
osv. : (kun) forefindes i haandskreven tilstand.

Den ene af disse Oversættelser er trykt:

den anden hviler i Haandskrift. Mali. G.
28. Det er nu 25 Aar siden, at jeg sendte
Dem „Gabrielis' efterladte Breve" i Haand-
skrivten. Sibb.II. v. mange Bind store Dag-
bøger i Haandskrift. Brandes. 11.252. 2)
(især bibliot.) hvad der (kun) foreligger i

haandskreven tilstand, men ikke er trykt;

manuskript; især om skrift af overvejende

litterært indhold (mods. aktstykker, diplomer,

regnskaber m. m.): bog i haandskrift; i snæv-
rere bet. : pergament-, papirkodeks fra oldtid

ell. middelalder, en stor Mængde af Græske
og Romerske Haandskrifter. JiS»ieed.iJ.^8^.

(han øvede) sig i at læse og bedømme gamle
Diplomer og Haandskrivter.ilf?/ns^.jB/S./7I.

175. BibliotH.n95.234.jf.: Han talte iøvrigt

fortræffeligt, talte, som jeg selv ganske
uden Haandskrift. Brandes. (Pol.^V71922.7.

8p.5). II
hertil Haandskrift-katalog, -læsning,

-samling ofl. 3) (jf. Haand 5.8; jur.) egl.:

underskrift paa et dokument olgn. som ga-
ranti for en forpligtelse m. m. ; en (m. under-
skrift forsynet) skriftlig erklæring ell. kund-
gørelse; især: forskrivning, gældsbevis olgn.;

nu især om det forhold, at en fordring er

skriftlig sikret, konstateret (ved underskrift,

bevis osv.). (oftest uden art. og i forb. m.
præp.). Er nogen . . efter rigtig Haand-
skrift, Revers, eller Dom, vitterlig Gield,

eller andet, skyldig. DL.l—^i—S. Credi-
torer . . som Haandskrifter og Vexelbreve
eller Pantebreve have. smst.5—14—29. alle

haand-skrifter (1871: skriftlige Kundgjø-
relser^ i landet skulde skrives i hans navn.
lMakk.l4.43(Chr.VI). En Haandskrift paa
152 Rdr. . . om 3 Maaneder forfalden sel-

ges mod Rabatt 7 p. c. p. a. Cramer.Arith-
metica tyronica.(1735 ).96. Dette lovede de
alle, og forpligtede sig dertil baade med
Eed og med Haandskrift. Eoftmsow. 1. 65.

det skal være enhver tilladt imod Haand-
skrift at faae (bøgerne) til Laans. LTid.
1759.162. Torp.650. jf.: (Kristus) udslet-



619 haandskriftlig: Haandspaalæg^ning: 620

tede den Haandskrift, som os angik (1907:
det imod os rettede Gældsbrev^ med dens
Anordninger. Col.2.14. \\ hertil Haandskrifts-

fordring, -krav ofl. -skriftlig;, aå/j. (især

bibliot.) adj. til Haandskrift 2. den rent
kræftagtige Maade, hvorpaa Viserne un-
der haandskriftlig Forplantning voxe i det
16. og 17. Aarhundrede. Becke.NogleFolke-
viseredaktioner.(1906).160. Søren Kierke-

8p.573^). „vi faar den (o: en hest) vel for
800." (manden kløede) sig bag Øret. Ende-
lig gav han Haandslag. Gjel.R.115. Feilb.

C3 -slynge, en. {oldn. handsløngva) den
olm. slynge, bestaaende af et stykke læder
olgn. forsynet m. to snore (mods. Stav-, Stok-
slynge;. MO. Sal.XVI.253. -slev, adj,

{sv. t handslog; til (dial) sløv, kunstfær-
dig, klog, oldn. slægr, snu; jf. Sløjd; dial.

gaards haandskriftlige Efterladenskab. AB lo (jy.)) d. s. s. -nem, -snild. Moth.H63. MDL.
Drachm.(Tilsk.l910.1.1él). -skrivelse, "

"

[6.1] (emb.) d. s. s. -brev (jf. -billetj.en
Leth(1800). Allerhøieste Haaridskrivelse
til Conseilspræsidenten. Skr.^/il874. en pa-
velig Haandskrivelse. FrNiels. R. II. 347.

D&H. -skriver, en. {ænyd. haandskri-
ver(e), ty. handschreiber; jf. gaa til haan-
de 1 (u. Haand 12.io^, lat. (servus) a manu
(se Amanuensis^; især foræld.) (faguddan-

Feilb. (han var) en flittig Mand, og til-

med „haandsløv". Han lavede og repa-
rerede selv alle sine ReåskaheT.Aarb Vejle.

1922.79.
Haands-magt, en. se Haandmagt.
haand-snild, adj. (uden for dial. især

hos sprogrensere) d. s. s. -nem (J/'.-rap, -sløv^.

Thyreg.BB.I.148. han var haandsnild men
mærkelig nok utilbøjelig til at bruge bedre

net) person, som bistaar en højerestillet meci 20 Værktøj end en gammel slidt Tollekniv.JF
hans skriftlige arbejder, skriver hans breve

(efter diktat), hjælper ham i hans forret-

ninger ; sekretær ; amanuensis; famulus. Holb.
Kh.317. (Gunnerus) tilbød mig alting frit

i sit Hus som sin Omgangsven og Haand-
skriver i det Videnskabelige, ikke i det
Oekonomiske eller i Embedssager. Tauber.
X>a^6J^8. Saxo Grammaticus..ErkebispAb-
salons Haandskriver og uadskillelige Ven

Jens.NG.300. Skjoldb.SM.49. OrdbS.(sjæll.).

Il
hertil Haand-snilde (Rosenb.I.41. Legeb.

11.41), -snildhed (VortHj.I2.110). -snit-
delt, part. adj. (bot.) d. s. s. -delt. Lange.
Flora.xxxix. -snittet, vart. adj. (bot.; nu
næppe br.) d.s. Drejer.BotTerm.39. -snere,
en. 1) (politi'Spr.) snor ell. tyndt reb, der
snøres om haandleddene paa fanger, især:

anholdte personer (i st. f. haandjærn). (arre-

Ing.VS.1.4. BibliotH.^236. -skrne, en. 30 stanten) bar Haandsnøre. JKosewferaw/^^.^/S^.

(foræld.) en slags torturredskab (jf. Finger-,
Tommeskruej. Holb.Abrac.III.9. *da man
saa fik lagt dem

|
Gode Haandskruer paa,

|

Kom Sandheden for Bsigen.Winth.HF.lSS.
-skud, et. {ænyd. ha(a)ndskud, oldn. hand-
skot; sj., arkais.) 1) kasten med sten, spyd
olgn. (jf. Bueskud 2 og 3, Bøsseskud^. *aa
åe(o:toskibe)'kom sammen den fjerde Tørn

|

og dænged hinanden paa Haandskud nær

56. (forbryderne) maatte belægges med
Haandsnører, for at man kunde føre dem
hort. Riget.^^/5l912.6.sp.6. 2) (fisk.) haandline

(2). Frem.DN.531.
Haands-oprækning, en. (især emb.

ell. polit.) det at række haanden (hænderne)
i vejret (jf.-Tæl^nmgl.i) ; i forb.som afstem-
ning ved haandsoprækning (mods.
skriftlig afstemning^. Oversk.II.85. Sal.^I.

(o: i ganske kort afstand). Drachm.PT.51. 2) 40 278. jf.: „hvor Mange opfatte det saa poe
tisk som De?" „Hvor Mange eller hvor
Faa er jo ligegyldigt; den Sag afgjøres

ikke ved Haandsoprækning." Goldschm.V.
480. -paalæ£>:s:else, en. (jf.lægge haand
paa (u. Haand 1); relig.) det at lægge haan-
den (hænderne) paa noget (især: ens hoved),

især som betegnelse for velsignelse, indvielse,

meddelelse af aandelig gave osv. (jf. -paalæg-

ninff samt Haand-lség 1, -lægning^. Ingen
50 skal med Haands Paaleggelse af Præsten

afløsis, uden hånd af et angerfult Hierte
begærer sine Synders Forladelse. DL.-2

—

5—17. Forliget . . blev stadfæstet af Raa-
dets og Byens udvalgteMænd medHaands-
paalæggelse paa Evangeliebogen. Ing.KE.
11.174. Forsøm ikke den Naadegave . .

som dig er given . . under Haandspaa-
læggelse (Chr.VI: med . . hænders paa-

leggelse^ af de Ældste, i Tim.4.i4. Fra den
nes fader) da' noget derom, bliver Ja-Or- 60 Dag af blev han Rabbiens kjæreste Dis-

proiektil, der kastes med haanden. *brat gjal-

ded i Dybet
|
Kampens vældige Larm og

Braget af rammende Fjærnkast, |
Da de nu

hid og did lod flyve de suksvangre Haand-
skud. Gertz&ChristensenSchmidt. Overs, af de
homeriskellymner.(1901).41. -sky, adj. [3.8]

(jæg.) om hund: som af frygt for straf ikke

tør komme hen til sin herre. VigMøll.HJ.
197. SaVX.582. -skydevaaben, et. ^
især i flt, om geværer, revolvere olgn. (i mod-
sætn. fx. til kanoner). OpfB.^II.lOl. -slag:,
et. (jf. -dask^. 1) (l. br.) slag med haanden.
VSO. MO. 2) (jf. slaa haand i haand 2
(u. Haand lOj samt Haand 2.2J kraftigt

haandtryk som hilsen, venskabstegn ell. (især)

som forsikring, bekræftelse paa løfte, over-

enskomst m. m.; især i udtr.som givehaand-
slag (jf. -givelse (u. -give ij, -strækning,
IL -tag 2, -tryk 2). synes (bruden og den\
det med et Haand-Slag befestet. Pflug.DP.
1105. (der) hilstes og gjenhilstes med
dierve B.SiRnds\aS'Blich.(1833).V.49. *for
Nordens Enhed, dets Hæder og dets Held

|

Vi kan fornye vort Haandslag og vort
Løftel Ploug.VV.II.19. Ords.6.1(8e i^. Haand

cipel, og efter de tre Aars Udløb erklæ-

rede Rabbien højtidelig og med Haands-
paalæggelse, at Elijah ben Meir var Rabbi
E\iiah..Goldschm.Vn.l53. -paalæs:nin|^,
en. (1. br.) d. s. den Tid, da Kongerne af

Frankrig gjorde Mirakler, ved Haands-
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paalægning helbredte Kirtelsyge. Brandes.
Vn.24, Rørd.KK.92.
Uaand-spade, en. 1) lille, let spade.

D&H. Feilh. |j ogs. om andre spadelignende
redskaber, fx. om brødspade (Gjel.M.232),

t om graveske (vAph.(1759)), f om apoteker-

spatel (Moth.H64). 2) (vist omdannet af
-spage, idet dennes nederste del, der stikkes

under byrden og er firkantet, benævnes Spa-
de) ^ d. s. s. -spage. Funch.MarO. II. 54. lo

Wolfh.MarO.184. -spage, en. (nu kun
dial. -spag. IslKyst.34. Esp.143. som intk.

:

AndNx.MD.il. jf. fit. -spag. 8a.PE.II.148.
— sj. -spager, et. Blich.(1920).IV.125). (i

^ nu sjældnere end -spig^ stang (V-U-2 m.
lang) til at dreje et spil ell. (nu især) til

at bakse, løfte, ro svære vægte m.m. (jf.

-spade 2, -spig, -spær 1). vAph.(l?59).
Styrmanden og Matroserne bragte Øxer
og Haandspager (o : til forsvar). Blich.(1920). 20

V11.17. Med Bæretræer og Haandspager
baksede de et mægtigt gulmalet Jern-
skab op. 0Rung.P.41. TeknMarO. jf. f:
Nordre-Horn af Blaaekul aabner sig lidet

Norden for Jader-Bay (efter Søemands
Sprog) en Haandspags Længde. IslKyst.

34. -spand ell. -spænd, et. (f -spænde.
Moth.É64). (jf. -favn; 1. br.) saa langt man
kan spænde med haanden; fingerspand;
spand, -spand: Moth.H.64. -spænd: Fleu- 30

ron.DTN.12. (lindenes) Stammer er fra

et Armspænds til et Haandspænds Ty]^-
kelse. Buchh.SP.204. jf.: tvende mer end
haandspændhøje Figurer. BCellini.Lev-
ned.Il.(overs.l900).12. -speger, en. se

-spig. -spejl, et. mindre spejl til at holde
i haanden. (et) Hand-Spegl med Guld
Ramme og Sk&tt LTid. 1725. 225. Bøgh.
111.210. „Har Du et Spejl?« Johan (rej-

ser sig og henter et lille Haandspejl fra 40

Bordet): „Værs'go." iVans.XF.i^i. -spig,
en. (ogs. -spiger.— (sj.) -spige. SøLex.(1808).— t -speger, -spæger. Moth.H64. vAph.
(1759). t -spir. Harboe.MarO. ; som intk.:

Levin.), fit. d. s. (FæstningsartMat.(1914).2).
{ænyd. haandspeger, -spiger, -spægger; jf.
no. handspik, eng. handspike, ty. handspei-
che; om 2. led se Spiger; især ^) d. s. s.

-spage, -spig: ExercArtil.(1804).74. en
Baxebom eller Haandspig. JPai5w<Zaw.i¥øew. 50

II.(1824).269. MilTeknO. SaVX.591. *Ruus
enHaandspiger tog. Holb.Paars.45. YSO.
MO. S&B. -spil, et. ^ spil til at dreje

med haandkraft (fx. om gangspil). vAph.
(1759). Scheller.MarO. -spir, et. se -spig.

-sprajte, en. (f -spøjte. Ilolb.Berg.l5).
{ænyd. haandspøyte) lille, let (brand- ell.

have-)sprøjte. Kahb.Fort.II.421. BavebrL.^
364. ilden var saa svag, at brandmændene
slukkede med haandsprøjter

\ -spyd, et. 60

(foræld.) kort spyd, især anv. som kastevaa-
ben (jf -pil, -spær 2). Pflug.DP.1093. (han)
forstod at skyde baade med Bue og med
B.a.a.nåspyd. Hauch.V.33. -spæger, en. se

-spig. -spænd(e), et. se -spand, -spær,
et. 1) (maaske omdannet af -spæger, -spir,

se u. -spig) t d. s. s. -spage. OecMag.IV.94.
MO. 2) (foræld.) d. s. s. -spyd. D&H. -sp«j-
te, en. se -sprøjte.

Haands-ret, en. [3.2] i forb. hals- og
haandsret, se Halsret, -ræk, et. (sj.) d.

s. s. -rækning 3. vilde man vel troe Sol-
daten vanæret ved at laane et menne-
skekj ærligt Haandsræk ? Politivennen.1 7991
1800.1317. *De (o: soldaterne), der skulde
slås mod Frosten,

|
Fjender, Jern og

Brand,
|
trængte mer til Håndsræk

j af

en hærdet Mand (o: en erfaren læge). Rørd.
GK.124. -rækning, en. (nu næppe br.

Haand-. LTid.1750.285. Ew.(1914).IV.191.
VSO. MR.1841.5. MO.). {jf. ty. handrei-
chung; formen Ha ands-, der endnu ikke

findes i VSO. og MO., har fra ca. 1850 for-
trængt Haand-) 1) [1] (sj.) det at føre,

strække haanden frem i en ell. anden ret-

ning, l.l) d. s. s. -oprækning. Kongen (be-

gærede) paa en Forsamling . . at de ved
Haandrækning vilde tilsige den treaarige
Prinds deres Troskab. Molb.DH.II.377. Af-
stemningen skeer enten med Kugler eller

ved Haandrækning. Iye?;m. 1.2) saa langt

man kan strække haanden (armen) ud; række-
vidde. Enhver frygtede for at være ham
(o: en meget stærk mand) indenfor Haands-
rækning. CBernh.III.55. 2) [2.2] (nu sj.) det

at række en haanden til hilsen, bekræftelse

af et løfte olgn. ell. som tegn paa venskab,

forsonlighed. Moth.H62. Efter (juridisk)

Examen skal Examinatus med Haandrek-
ning og stipulata manu forpligte sig (osv.).

Forordn.^y2l736.L§8. Denne Tale behagede
de Fornemme, saa at Edmund derfor,

skiønt mod sin Vilie, sendte Bud til Knuds
Skibe, for ved Haandrekning paa begge
Sider at tilbyde Fred. Suhm.Hist.III.475.
„Jensl var det ikke ligesaagodt, vi bleve
gode Venner igjen?" . . Et dybt Suk og
en Haandrækning var hans Svar. Blich.

IV.28. D&H. 3) [3.1] det at yde en bistand

(gaa en til haande) ved et arbejde olgn. ell.

hjælpe en med penge, gaver (i en øjeblikke-

lig forlegenhed); hjælp ell. understøttelse (især:

af mere tilfældig art); nu især i ent., i udtr.

som give, yde en haandsrækning. LTid.
1750.285. (de) leve af den Haandrekning,
de kand faae af Paarørende. Ruge.FT.226.
Saa ofte som skee kan uden at forsømme
den Syge, maae de der giøre ham Haand-
rekning, gaae ud i den friske Luft. Tode.

ST. 11.56. Tak for din Haandsrækning I

unge Knøs! . . jeg var nær tumlet ned i

Ulvedybet der. Ing. EF. XIII. 99. hjelpe
ham Kjolen af, tænde hans Natlampe,
med flere saadanne smaa Haandræknin-
ger. Gylb.X.231. (jeg bringer) begge de
Herrer min forbindtligste Tak for den . .

ydede værdifulde Haandsrækning. Ctf.iSPl.

(Bagges.ILFort.). Pont.LP. VIII.116.
liaand-staal, et. arbejdsstaal, der

med haanden støttes mod forsætteren paa
drejebænken ell. -maskinen. Hannover.Tekn.

223. -stang, en. 1) (dial.) haandspage;
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løftestang. Moth.E64. EEHagerup.109. 2)

(fagl.) stang paa trækkevogn, hvorom haan-
den fatter, og hvormed den trækkes ell. køres.

Trækvogn . . sorte Haandstænger. PolitiE.
Kosterbl.^/sl922.3.sp.2. -stav, en. (sj. i

rigsspr.) stok ell. stav, som kan føres med
haanden (jf. -stok^. med Bue og med Pile
og med Haandstav (Vulgata: baculos ma-
nuumj og med Spyd. Ez. 39. 9.

||
(dial.)

spadserestok. Esp.437. -sten, en. steri paa
en haands størrelse; sten, som ikke er større,

end den kan kastes med haanden; især (fagl.):

rundagtig, haandstor sten, der anvendes til

(vej)fyld olgn. JFaludan.Møen.I.(1822).130.
Over Graven havde der været bredt et

Lag af Haandstene, saaledes at det hele
maa have dannet en svag Høinlng over
Bakkefladen. SophMull. V0.497. Vej fyld be-
staar i slagne Sten. De Haandsten, der
. . samles paa Markerne, kunne faa en
ikke ringe Værdi.Xanrfm^.JZ/.5i 7.

||
(ænyd.

d. s., fsv. handsten; foræld, ell. arkais.) sten

benyttet som kastevaaben. Moth.H64. dersom
han har slaaet ham med en Haandsten .

.

saa at han døde, er han en Drabsmand.
4Mos. 35.17 ( Wolf). Bornh. Samlinger. VII.
(1912).147. II

(dial., nu næppe br.) sten, an-
bragt i potterne i grydekakkelovne, som man
kunde tage ud og varme hænderne paa. CNy-
rop.Da.Fottemage.ri.(18S2).3.

|| f (bjergv.)

haandstor klump, som indeholder rent metal
(guld, sølv), en grube . . hvorudi er ud-
huggen en haand-steen af fint sølv. Eolb.
DNB.42. EPont.Atlas.I.481. VSO. MO. jf.:
Guld- og Sølv Haand-Steene. ÆPoni.
Atlas.1.482. -stok, en. 1) (sj. i rigsspr.)

d. s. s. -stav. Ez.39.9(Buhl).
||
(dial.) spadsere-

stok. Esp.143. 2) (landbr. ell. dial.) plejlskaft

;

handel. LandbO.IV.594. Feilb. -stol, en.

(væv.) væv, der drives ved haandkraft (mods.
Maskinstol; jf. -væv, -væverstol^. Sal.

XVIII. 455. -stor, adj. (især fagl.) af
størrelse som en (knyttet) haand (jf. II. -bred,
-tyk;. MO. haandstore Sten. SaUX.591.
-strid, en. [3.3] (sj.) d. s. s. -kamp. Wilst.

Il.II.63. -strop, en. (f -stroppe. VSO. Mil
TeknO.). 1) (1. br. i rigsspr.) strop til at bære
noget i hænderne. I denne Liigkiste maa sæt-
tes stærke Haandstropper.ySO. 2) (fagl,
især ^) kort stykke tov, hvis ender er sam-
menbundet ell. splidset, og som anvendes ved
haandtering af skyts, til at slaa en krog ell.

talje i olgn. MilTeknO.105. Fæstningsart
Mat.(1914).12. t -strækning^, en. (ænyd.
d. 8., fsv. handstråkning, jf. glda. hand-
strukynghe) d. s. s. -slag 2. Moth.HU. FEd-
varsen Friis. Schielschiør. (1 759). 156. VSO.
-strempe, en. (foræld.) især i flt., om
løse halværmer, kniplinasmanchetter olgn. i

17. aarh.'s klædedragt (jf. -kruse, -lin, -ruer^.
Moth.H64. gaae med Hat, Hue, Paryk,
Handstrømper, H2inåskeT.Høysg.S.289. Tro-
elsL.^IV.79. jf. Kniplingshaandstrømper.
JFJac.I.lOS. -stykke, et. t) afbrudt
ell. afhugget stykke metal olgn. paa en haands
størrelse. Raajærnet (til støbning) maa være

slaaet i Haandstykker paa c. 10 ^. Wagn.
Tekn.96. 2) (rørformet) del af en maskine,
som fattes med haanden, fx. paa boremaskine,
støvsuger olgn. -sved, en. (især med.) sved,

der afsondres paa haanden (især om sygelig
svedafsondring). S&B. SaUX.591. jf: Jeg
hader den kluntede Højtidelighed, de (o:

mændene) anvender paa alt og som ind-
hyller Livet for os i en Duft af Bogstave-

10 lighed og Haandsved. SvLa.KN.6. -sving,
et. I) (1. br.) bevægelse, hvorved haanden fø-
res i en (stor) bue; stor ell. flot haandbevæ-
gelse. (han) indbød med et dannet Haand-
sving Baronen til at tage Plads ved sin
Side. ZakNiels.TF.n09. Med stolte Haand-
sving indskrev de deres . . Navne paa
Ruden. Bergstedt.A.197. 2) (fast) krum-
tap, hvormed en vinde, kran olgn. kan be-

væges ved haandkraft. hun (lod) Spanden
20 falde (o : ned i brønden), saa Haandsvinget
smækkede ham over Fingrene. Pow/.jf.I.

55. LandbO.IV.647. -svinsfje(de)r,
en. [8.2] (zool.) især i flt., om de svingfjer,

der bæres af fuglenes mellemhaand og 2. og
3. flnger. Sal.VII.235. -sværd, et. (ar-

kais., sj.) d. s. s. -saks 2. Grundtv.Snorre.I.
287. -sæbe, en. (fagl.) sæbe til haand-
vask; især: toiletsæbe (i modsætn. til vaske-
sæbe). VortHj.III2.70.

30 Haandt-, i ssgr. se Haand- (se især
haand-hæve, -langerj.

I. Haand-tag:, en ell. et. se I. -tage.

IL -tag, et. (sj. Haande-. Zetlitz.NH.61).

{ænyd. d. s. i bet. 1 og 3, oldn. handa(r)-, hand-
tak, haandslag; jf. I. -tage) I) (nu 1. br.) d.

s. s. -greb 1. man maa (ved vanskelige føds-
ler) søge at faae noget Haand-Tag udi
Barnets Hoved og saaledes trække Barnet
ud medYold. Buchw.JS.(1725).104. med et

40 eneste Haandtag kan man stikke det Hele
(o: alle smykkerne) i Lommen og gaae bort.

Goldschm.Hjl.II.316. drage (fisken) ind til

Land, holde Snøren strammet og saa se
til at faa et kraftigt Haandtag om Livet
paa den. Bogan.II.34. 2) (jf. tage i haan-
den u. Haand 2.2; nu 1. br. i rigsspr.) haand-
slag (2) ; haandtrjjk (2) ; ofte overf Det me-
ste Kiøbe blev her i gamle Dage slutted

ved H&^ndtsig. Holb.NF.(1728).1.216. *En
50 Mand bør aldrig ømmes ved et Haand-

tag. Oehl.HJ.13. (han) gav ham ved sin

Bortgang et kraftigt Haandtag som Pant
paa, at det var Sifg]oTt.Tops.III.212. OMads.
DenflyvendeHoUænder.(1893).9. OrdbS.(Fal-
ster). 3) del af en ting (et redskab), som haan-
den kan fatte om under brugen osv.; haand-

fang; haandgreb (S); greb (11.2.8). Moth.H64.
Haandtaget (alm.: fæstet; paa Sværdet var
dannet som et Kors. Oehl.Øen.(1824).I1.199.

60 (hun) trak stærkt i Klokkens Haandtag.
Schand.VV.89. kun ét Haandtag i Tasken.
Bang.L.6. Haandtaget paa Saven. OrdbS.
(Falster), især om haandtag paa en cykel

(Cyclehb.6), paa en dør (jf. Dørhaandtag;,
paa stok, paraply (Bergs.BR.38. Wiea.S.
240). II (1. br. i rigsspr.) hank. D&H. Feilb.
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I. -tas:e, en. [-ita'qa] (sj. -tag, en (et:

MO.). Levin. ogs. -tave. SiScB. D&H.jf. -tav.
RichJIL136). flt. -r. {af Haand 1 og ænyd.
tag(e), slag (jf. ænyd. een tag i hende^,
a/t. af V. tage) især i flt, om en foræld,

straf (især i skoler), bestaaende i slag i den

flade haand med et ris, et tov ell. en ferle.

Moth.H64. Rahh.E.1.36. høirøstet Skj en-
den af Lærerne . . og derpaa følgende
Dask af „Haandtager" eller de saakaldte
„Nævlinger", som af vedkommende Læ-
rer uddeltes med den tykke Ende af Skole-
risene i Syndernes udstrakte Hænder. Ing.
Levnet. II.15. HCAnd.IV.360. Gadeordb.^
II. -tage, V. (genopt. fra oldn. handtaka;
arkais.) gribe; tage til fange. Dér faldt . .

de fleste Tyboer og Ambroner, og Resten
haandtoges, paa faa nær. GScliutte.B.68.

Il
især i perf. part. han (rakte) sin Haand

nøit i Veiret og raabte, at han vilde være
deres haandtagne Mand (o : fange). Hauch.
V.155. 60,000 romerske Soldaters Lig skal
have dækket Valpladsen, og lignende
Mængder blev håndtagne. GSchUtte.HH.
202. -taske, en. (jf -kuffert;. CMøll.PF.
21. en lille, grøn Haandtaske, hvori hun
havde et Par Lommetørklæder. CESim.45.
-tave, en. se L -tage. f -tegn, et. [5.8]

{efter ty. handzeichen, -zeichnung;^/- "teg-
ning) navns underskrift. Den 15. April con-
firmerede Hans Majt. med sit haand-tegn
den navnkundige nye Danske lov. Holb.
DNB.487. -tegning, en. O/, ty. hand-
zeichnung samt -tegn; især æstet.) tegning,

udført paa fri haand; især: originaltegning

af en kunstner (udført paa pergament ell.

papir m. blyant, pen, tusch ell. kridt). Hauch.
VI.300. Sal?X.591. billedl: Haandtegnin-
ger, gamle og nye.Winth.(titelpaa digtsam-
ling.1846). -ten, en. (især foræld.) ten

(pind ell. spindel af træ m. en skive i den
nedre ende), som holdes i haanden under
spindingen. Moth.H65. *Een sysled med en
Haandteen,

I Een væved udi Lsiå.Winth.
HF.186. VortHj.IIIl.72. jf.Feilb.
haandtere, v. [hcnn'te'ra] (nu kun

gldgs. ell. dial. han(d)tere [han'te'ra] Moth.
H70. CVarg.Farve-Bog.(1773).42. VSO.IL
517. Hrz.XV.187. VnivBl.1.353. Feilb.).

-ede. vbs. -ing (s. d.). {ænyd. haand-, han-
tere, behandle, forrette, forhandle, drive han-
del med, glda. håndtere; gennem mnt. han-
teren (ty. hantieren^, besøge ofte, drive han-
del, fra /V. hanter, besøge, omgaas med, f
bruge, udøve, udføre; oprindelse usikker; i

da. omdannet og m. betydningsændring efter

Haand 2.3) 1) berøre ell. behandle med hæn-
derne i et ell. andet øjemed, især for at op-
naa et vist resultat; udføre et vist arbejde,

en vis virksomhed (ved hjælp af haanden).
I.l) (nu især dial.) berøre med hænderne ell.

tage i haanden; tumle med hænderne;
ogs. (nu sj.) m. h. t. materiale olgn.: bear-
bejde; behandle (I.2). Moth.H70. (bor-
gerne skal) Tørven skjere, haandtere og
hjemføre. i¥i2.^7i8.5^ 7. Tøiet haandteres

godt (i farvevædsken) en halv Time. BOl-
sen.Farvebog. (1858).l. (hun) haandterede
Mandlerne, der skulde s\L6\Åes. Bang.T.56.
man kan længe haandtere den (i dvale
liggende birkemus), inden den rigtig vaag-
ner igjen. Frem.DN.456. Han havde Hæn-
derne fulde af Dokumenter, og F. fulgte
ind med ham, idet de ivrigt samtalede, og
håndterede FsLpirerne. JakKnu.S.88. Feilb.

10 1.2) (især dagl.) m. h. t. redskab, instrument
olgn.: føre og bruge i haanden (især: paa en
maade, som vidner om behændighed, øvelse);

anvende; behandle. vAph.(1759). Vaa-
ben, som han var uvant med at hånd-
tere. Grundtv.Saxo.I.207. *Sin Bøsse han
kunde håndtere: | Skjød Fuglen i Flugtl
Søtoft.Panth.162. *Man grov i Vold og
Bakke,

| Og tusind stærke Hænder travlt
|

Haandtered Skovl og H2ikke.Holst.IV.64.
20 VVed.BB.2. hun haandterede Støvekosten

paa Skrivebordets Nipssager. Bang.III.221.
1.3) (især talespr.) overf anv. af bet. I.2; m.
h. t. noget abstr.: den Lethed . . hvormed
den gamle Verdens Sprog haandteredes.
HNClaus.Univ.9. Versene var mig saa
lette at haandtere, at jeg skrev dem næ-
sten uden Rettelser. Schand.0.1.148. (Kin-
go) haandterer et Martyrium, som sad han
og skrev ved en Slagtebænk. ThøgLars.

30 Stjerner ogTid.(1914).127.
||
(sj.) m. h. t. per-

son: regere; styre, naar en Englænder først

er kommen i det Hjørne, er han meget
svær at hsmåtere. Hrz.XV.187.

\\ ^ m. h. t.

skib: manøvrere. Det var ikke noget stort

Mandskab, vi saaledes mønstrede, men
naar vi lagde alle vore Kræfter sammen,
saa kunde vi jo nok haandtere Skuden.
Drachm.STL.254. 1.4) (nu 1. br.) uden obj.,

i forb.m. med: arbejde med; tumle med.
40 min Modbydelighed for at haandtere med
Pen og Blæk. KMRahb.32. Sibb.II.193. se

hende staa . . der og haandtere med Glas,

Flaske og Kande, Theske og Sukker. Gjel.

M.460. 2) {jf. ænyd. hantere sig, opføre
sig, ty. hantieren, tumle, støje, samt Haand-
tering 2.1; arkais., sj.) intr.: opføre sig paa
en ubehersket, vild maade; husere; regere.
Skulde jeg lade Inger blive boende oppe
paa Slottet, imens de gale Krigsfolk haand-

sotere der? Etlar.GH. 11.140. Haandte-
ring, en. (nu kun gldgs. (arkais.) ell. dial.

Han(d)tering. DL.2—18—7. LTid.1740.27L
MR.1817.86. Hostr.G.103. JPJac.L290.
UnivBl.1.353. Feilb.). flt. -er. {ænyd. glda.

han(d)tering, beskæftigelse, handling, han-
del; vbs. til haandtere) 1) (nu sj.) som vbs.

til haandtere 1: berøring; behandling.
Disse Pistoler springer ikke, ej heller for-

skydes de over megen Brug, eller tager
60 Skade ved uordentlig Håndtering. LTid.

1724.125. (den blinde) ligesom saae Straa-
hattene og Baandene for sig, efterat hun
ved Befølelsen og Haandteringen med dem
var kommen til, ganske at imaginere dem.
Sibb.II.197. BOlsen.Farvebog.(1858).40.MO.
S&B. overf.: vor Haandtering af Sproget.

VU. Rentrykt »/a i925 40
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Bexb.Pros.YI.316. 2) (jf.ænyd.glda. hantere,

fon-ette, foretage, gøre) fremgangsmaade;
gerning; handling. 2.1) f (jf. dog Feilb.)

i alm.: hvad man foretager sig; foreta-
gende; ogs.: opførsel; handlemaade;
handel og vandel. Omgaaes ikke med
en sangerske, at du ikke skal fanges ved
hendes håndteringer (1871: Kunstgreb^.
Sir.9.4(Chr.VI). jeg veed eders Væsen og
Håndtering saa vel paa mine Fingre, at

jeg selv kunde være Rifogd, om det skulde
gielåe. IIolh.Jep.III.2. Dævlen far i saa-

dan Håndtering (o: fare i det). KomGrønneg.
1.113. *Hvor seer man nogen, som er klog,

|

Der over sin Håndtering
|
I Verden hol-

der Regnskabs Bog,
|
Examen og Vur-

dering. Falst.31.
fl
foretagende, som man har

del i, som vedkommer en; anliggende; sag.
saaledis at . . mand ikke forglemmer i pri-

vat Handtæringer sin skyldig Respect.
Hørn.Moral.1.91. LTid.1725.637. Det kan
vi siden tale om. Nu har vi vigtigere
Haandtericger (o: end giftermaalsplaner)
at bryde vores Hoveder mea.Syngesp.VI2.
44. 2.2) arbejde, beskæftigelse, som man til

stadighed giver sig af med; især (nu lidt

gldgs. og undertiden nedsæt): arbejde, ger-

ning, som man er opøvet i, og hvorved man
tjener sit livsophold; erhverv; nærings-
vej; profession; haandværk. Da sagde
Pharao . .: hvad er Eders Haandtering
(Chr.VI: håndteringj? og de sagde . .:

dine Tjenere ere Faarehyrd er. iMos.4 7.5.

Vil nogen viide min Hanteering, da er
jeg en Snyltegiest til Tieneste. Holb.Tyb.
I.l. Af Frygt, for at stille og siddende
Håndteringer ey skulde betage Indbyg-
gerne deres Moed, overloed (Romulus)
deslige Ting til Fremmede og S\siver.LTid.

1726.485. *da jeg var et Barn, var Vers
al min Håndtering,

|
De lagde hemmelig

mit Hoved udi Blød. Falst.0vid.105. Mes-
singbrænderiet er en frie Haandtering.
Hallager. 279. det var ikke nogen ind-
bringende Haandtering de drev. JPJac.I.
285. naar Santa Afra og den hellige Mag-
dalene er Skøgernes Beskytterinder, har
de vistnok mangen Gang maattet høre
paa Bønner om at lade Haandteringen
florere. JLHeib.(StSprO.Nr.39.35). gaa en
ind i haandteringen, se gaa 26.2. haand-
terlig, adj. [hcnn'te-'rli, -'ter'li] « MO.;
især talespr.) til haandtere 1, især I.2: som
man kan føre, bruge i haanden (især: med
lethed); som er let at behandle, styre osv.;

(let)anvendelig; handelig. S&É: Niels
roede atter et Stykke hen over de blanke
Dønninger, saa at Skummet stod for Bou-
gen af den lethaandterlige Baad. Drachm.
STL.172. haandtérlige Bøsser. Troe/sL.ZI.
25. Geværet bliver lettere og haandter-
Ugere.SaUX.584. || overf. (der maa ind-
føres) større valgfrihed i studiet, således at
de fælles fordringer blev indskrænket til

et håndterligt minimum. EdvLehm.Præste-
valg og præ8itdanntlse.(1906).67. (musik) i

let og haandterlig Udsættelse. PoUViil924.
2.sp.3.

t Haand-tjeneste, en. [2.8,3.i] bi-

stand ved udførelse af et arbejde; haands-
rækning (2). VSO.

\\ (jf. ty. handdienst; om
personligt hoveriarbejde (sml. -dag^. vAph.
(1764). -tov, et. 1) ^ udspændt tov, som
mandskabet kan holde sig fast i (jf. -pertj.
TeknMarO. 2) (fagl.) om de tynde tove,

10 hvormed arbejderne løfter ramslaget i en
haandramme. Sal.XIV.876. -tromme,
en. J^ (1. br.) trommelignende instrument,
der slaas med haanden (fx. om tamburin).
MusikL.II.380. Sal.XVlI.153. -tryk, et.

1) [1; 2.3] (1. br.) tryk, udført med haanden
ell. ved haandkraft. S&B. et lille Haandtryk
paa Automaten vilde være tilstrækkeligt
til straks at faa Skibet i Kurs. NatTid.^Vn
1920.M.6.sp.l. 2) [2.2] CP haandslag, haand-

20 tog (2) som hilsen, venskabstegn osv. (if.

VSO. og MO. om et hemmeligt tryk i ens
haand som kærlighedstegn), vi (tog) efter

mange gientagne hiertelige Haandtryk Af-
skeed og gik. Bagges.L.1.243. *den Mæng-
de

|
Af Mennesker, som stimled til be-

standig . .
I

Forhindred selv hvert Øiekast
og Haandtryk. Heib.Poet.IV.19. *Men vandt
jeg blot et Haandtryk, |

Et blaaøiet Smiil,
\

Saa takked jeg Vorherre, — | Og lod saa
30 staae til. Winth.Ll55. Holst.1.5. alle Musk-

ler i den højre Haand gjorde ondt paa
Grund af de mange Haandtryk. A^riis.^.
198. -trykke, v. (sj.; spøg.) til -tryk 2.

Han er den kloge, mistroiske, forsigtige

Regent, der har smilt og haandtrykket
sig op til Tronen. Brandes.VIII.229. at

blive hilst og håndtrykket. Eebo.MD.128,
-trykken, en. (jf. -tryk 2; nu næppe br.).

En sagte Haandtrykken gav hendes Hier-
40 tes Tilstand tilkiende. Suhm.II.308. smst.I.

114. -tvæt, en. (arkais. ell. hos sprogren-

sere) haandvask (1). Greven (havde) i et

afsides Værelse . . taget Haandtvæt og
ordnet sit YLsidir. Ing.VS.I.lOl. JOlr.SD.
III. 59.

II
(sj.) vand til haandvask. Ved

Graven staar en Kone med en Krukke
Vand og hælder Haandtvæt over de Le-
vende, der har rørt ved Kisten. FrPouJr
sen.IIH.213. -tvætning;, en. (sj.) d. s.

50 DagNyh.'^/iQl907.1.sp.2. -tyk, adj. (jf II.

-bred, -stor samt fingertyk; sj.). *Der stod
et Billed, glimrende med Pragt, |

Nu er

det dækket til med haandtykt Støv. Søtoft.

KH.71. t -torklæde, et. lommetørklæde.

vAph.(1764). -ndg:ave, en. sammentrængt,
lethaandterlig udgave af et større værk. S&B.
Ludv. F. A. Wimmer. De danske Rune-
mindesmærker. Haandudgave ved Lis Ja-

cobsen, (bogtitel.l914). -vaaben, et. vaa-
60 ben, som føres i ell. med haanden; ^ baade
om blanke vaaben, haandskydevaaben og ka-

stevaaben (som haandgranater); uden for

;^ om vaaben, som under brugen ikke for-

lader haanden (i mods. til Kastevaaben),
især om hug- og stikvaaben som sværd, dolk

osv. (jf. -gevær 2, -værge;. Moth.H65.
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MR.1839.105. Geværer og andre Haand-
vaaben. HBDhlp.IV.36. Omkring Livet gik
et bredt Belte . . i dette stak to lange
Rytterpistoler. Hans Haandvaaben var en
Morgenstjerne. Etlar.GH.1.134. SophMull.
Y0.222. SaVX.592. -vand, et. (1. hr.)

vand til haandvask. Biehl.DQ.IIL281. VSO.
II

spec. (apot): glycerinholdigt middel mod
sprukken hud olgn. OrdbS. -varm, adj.

spec. (især Øj ved omtrentlige angivelser

af tings ell. vædskers hedegrad: saa varm,
at man netop kan holde det i haanden, be-

røre det uden at brænde sig, ell., om væd-
ske: saa varm, at man (netop) kan stikke

haanden deri uden at skolde sig (jf. lun-

ken;. Moth.H65. MilTeknO. det som Smed-
den kalder „haandvarmt", faar han næppe
andre til at tage i den bare RsLSHid.Wagn.
Tekn.144. Man opløser nogle Haandfulde
Salt i kogende Vand. Naar det er haand-
varmt, børster man Maatterne (dermed).
BerlTid.Vsl916.Aft.6.sp.6. jf.: Ammoniak-
gummi er sprød i Kulden, bliver blød
ved Ha an dvarme. S'aZ.J.756. -vask, en.

1) det at vaske sine hænder (jf. -tvæt/ Schand.
BS.363. nogenlunde anstændig Klædning,
Haandvask til Haandlinningen.i)racAm.jEO.
220. D&H. 2) vaskekumme til haandvask
(1) olgn. 4 Haandvaske paa Officiantgan-
gene. Beretning om de kbh. kommunaleHospi-
taler.1911112.66. -vaskning:, en. (1. br.)

d. s. s. -vask 1. Haandklæder og Vand til

Haandvadskning (blev) rakte Gj esterne.
CBernh.III.300. TroelsL.W.234. -ved, en,

et. (ogs.'Vie. Moth.H65. ¥80. j/". -vidie.
Moth.H65. -vi (g). OrdbS.(Fyn). Kværnd.).

fit. d. s. ell. -er (Feilb.). (æda. hanwitthæ
(Småstykker. (1884—91). 28), plovstjært, sv.

dial. handvete, rækværksstang
,

fsv. hand-
viti, plovstjært, no. handvite, -væta, plov-
stjært; oprindelsen til 2. led er usikker; dial.

(gldgs.)) haandtag paa en plov, især om det

ene haandtag paa de foræld, hjulplove: plov-
stjært. Moth.H65. VSO. MDL. Feilb. Ordb
S.(Lolland-Falster). Haandvigene. Kværnd.
II
haandtag paa plejl; handel. Feilb. -ven-

ding, en. se Haandevending. -vie, -vig
ofl. se -ved. -vinde, en. (fagl.) vinde, der
bevæges med haandkraft. (Kalk.V.412). MO.
S&B. ved de stærkere Buer (d: om en
armbrøst) anvendtes en Haandvinde (til at

spænde buen med). Sal.II.18. om donkraft:
D&H.

II
(dial.) om en slags haandten til

snoning af hampe- ell. haarsnore. Kværnd.
-vinger, pi. [8.2] (som gengivelse af Chi-
roptera; zool., 1. br.) flagermusenes orden.

Brehm.DL.1.99. -vinget, adj. [8.2] (zool,

I br.) i flt.: d. s. s. -vinger. Sal.VI.666. -vi-
ser, en. [8.1] (1. br.) gengivelse af en pe-
gende haand (i større ell. mindre format)
som henvisningstegn i bøger, paa (vej)skilte

olgn. de Haandvisere, man paa nogle Ste-
der finder opreiste, der . . vise de forbi-

gaaende paa rette Yei. MFLieb.(Bahb.Tilsk.
1793.459). MO. D&H. -visk, en ell. et

(Moth.H66). (vist til viske, gnide, tørre; nu

næppe br., jf.: „i dagl. Tale." VSO) i udtr.,

der betegner, at noget kan gøres, udføres hur-
tigt, er et øjebliks sag. det var giort i et hånd-
visk. Moth.H66. Det er kun en Haandvisk
iorham.VSO. MO. -vod, et. ('o^s. Haande-.
D&H.). (fisk.) vod, som drages ved haand-
kraft (især om landdragningsvod). LandbO.II.
83. SaUVIII.152. -vogn, en. (jf. ty. hand-
wagen ; 1. br.) vogn, der bevægesved haandkraft,

10 dels om skubkarre, dels om trækkevogn. Wagn.
Tekn.43. „Vil De hente min Bagage nede
paa Stationen, Madsen?" . . Madsen skynd-
te sig afsted efter Haandvognen. FrPoulsen.
MD.239. -vol, en. se I. Handel, -vrist,
en. (sj.) d. s. s. -led. de (steder) som have
en meget fiin giennemsigtig Hud, saasom
Tindingerne, det inderste af Haandvristen.
Tode.H.37. -vægt, en. flt.-e ell.(gldgs., dial.)

-er (MB. 1845. 61. Hjortø. F. 112. OrdbS.
20 (bornh.)). 1) (skaal)vægt til at holde i haanden

under vejningen (jf. -balance^. Levin. D&H.
2) (især gym.) især i flt., om jærnvægte (for-

met som to linser, forbundet m. et rundt
haandtag) ell. lign. tunge redskaber, der bru-

ges til forsk, gymnastiske (arm)øvelser. MB.
1834.46. Han greb sine Haandvægte, fore-

tog disse regelmæssige Bevægelser, der
plejer at bringe Systemet i Orden, Tan-
kerne i Ro. Drachm.F.1.436. OMatthies.SS.

30 20. -værge, et ell. en (Moth.H65). (nu
næppe br.) oftest koll.: d. s. s. -vaaben. de
fleeste hafde bevæbnet sig med Morgen-
stiærner og andet Haandværge. Slange.Chr
IV.1301. VSO. MO. I. -værk, et. (sj.)

større haandbog. Bagges.L.I.vii.

II. Uaandværk, et. ['hwuiVBr^] (for-

æld., sj. Haande-. DFU.nr.17.11. — nu kun
dial. {og arkais.) Hånd-. Holb.Arab.lsc. Pv
Haven.BB.9. TBruun.V.236. Grundtv.Snor-

40 re.II.332. UnivBl.I.353(nordsjæll.). OrdbS.
(Møn), jf. Feilb.). flt. (nu 1. br.) d. s. (D&H.)
ell. t -e (Holb.Hh.IL25. NBlich.ViumPræ-
stekald.(1795).259) ell. (nu kun dial.) -er

(Feilb. jf. ndf). (ænyd. haand(t)-, hand(t)-
verk, glda. hånde-, hondeværk, oldn. han-
daverk, eng. handiwork, ty. handwerk; til

Haand 2.3; egl.: hænders gerning, værk)
t) om arbejde ell. virksomhed. \A) udøvelse

af haandarbejde ell. anden legemlig virksom-
50 hed, hvormed man tjener til sit udkomme,

og hvortil der kræves en vis ved øvelse

erhvervet færdighed; nu især om udøvelse

med haanden ell. ved haandkraft af et ar-

bejde, hvorved raastoffer bearbejdes til fær-
digt materiale; spec. om virksomhed af fag-
uddannede folk, hvorved varer fremstilles i

værksteder (den „lille bedrift'^ i modsætn. til

fabrikdriften), ell. om legemlig virksomhed
paa arbejdspladser (fx. byggepladser), hvor

60 noget fremstilles, tilvirkes (fx. af tømrere,

murere). Holb.Kandst.1.4. ieg vilde give
mig til Søes eller til et Handverck. Ære-
boe.26. Efter Erhverv fordeltes Folke-
mængden (i Helsingør) 1911 i flg. Grup-
per: 6324: levede af Haandværk og Indu-
stri (osv.). Trap.^II.31. Eksempelvis kan

40^
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nævnes, at Næringerne som Bager, Bog-
trykker, Stentrykker, Litograf, Rebslager
og Slagter er blevet henregnet til Haand-
værk, Næringerne som Ølbrygger, Møller,
Garver, Farver og Brændevinsbrænder
derimod ikke. JurFormularbog.^SSl.

||
(nu

1. hr.) i ftt (denne sekt lever i) Fattigdom,
nærende sig af ringe Handverke. Holb.
Hh.II.25. Fabriqver, Haandverker og an-
dre Nærings Midler. 3iossm.rerm.596. Fa-
hricius.D.II.25S. \\ (jf. bet. I.2; talem.: Hånd-
værk giver breid.Mo<7i.fi65. D&H. ethaand-
værk er en guldring, se Guldring l.i. jf.:
Handverk har guld i hver finger. Moth.
H65. jf. Mau.3382. 1.2) (undertiden m. over-

gang til bet. l.ij virksomhed, som man sæd-

vanlig beskæftiger sig med ell. er oplært i;

dels om egl. næringsvirksomhed ell. erhverv,

dels i al alm. (ofte mer ell. mindre overf.)

om ens sædvanlige virksomhed ell. arbejde;

beskæftigelse; kald; profession. i disse

Tiider, da det er et almindeligt Haand-
verk, at være hver Mands Tugte-Mester.
Falst.0vid.a4v. Pafie fra Commandanten,
der alle vare med forvendte Navne og
Haandverker eller Betieninger.Æreboe.184.
Det er et skident Haandverk at være
Skarnager. VSO. behandle ham med al den
Delicatesse, hvormed man i vore Tider
udøver Krigens JisLSLnåværk. Heib.Pros.X.
45. *Lev da hos ham en Tid som fattig

Fisker,
|
Og staa ham trolig bi og lær

hans RasinåvæTk. Hauch.DV.lI.32. (degne-

familien brugte) stadig det Adverbium „ret",

som de havde saa at sige paa Haandvær-
kets Vegne, fra Bøllings megen Omgang
med Bibelen. Bang.IV.14. drive Poesien
som et Haandværk. D&H. jf. (foragt.):

Røvere . . drev ustraffede deres B.SLa.nå-

værk. Molb.DH.II.178. || være skrædder af
haandværk olgn., være udlært som og er-

nære sig som skrædder, de vare Teltmagere
af Haandværk (Chr.VI: af deres haand-
verk;. ^jpG.i8..9. D&H. (sj.:) jeg er een
Kok paa mit Håndver ck.Ji2Pai^/Zi.J^M.

59. (han) var en Troldmand paa sit Hånd-
værk (overs, af: vir . . officio magus^.
Grundtv.Saxo.I.159. rejsepaasit haand-
værk olgn., (haandværker-spr.) rejse fra
sted til sted og ernære sig ved sin profession.

Moth.H65. Holb.GW.11.4. Fra Barnsbeen
af har det været hans Vane at plyndre
og myrde, og det var det Håndværk han
reiste paa i den vide Verden. Grundtv.
Snorre.II.332. Da han var bleven Svend,
rejste han paa Haandværket til Tyskland
og arbejdede fem Aar i forskellige Byer.
HBegtr.DF.lI.lO. jf.: „siges om den der
gåer omkring os lader sig føde." Moth.H
65. fuske paa naandværket, se fuske
2. fuske en i haandværket olgn., (nu
1. br.) gaa en i næringen. D&H. jf. : den,
der vovede, at falde dem i Haandværket
(o: med at skælde ud). Ew.(1914).IV.132.
gøre haandværk af, (nu 1. br.) drive som
profession ; leve af. Moth.H65. giøre Haand-

verk af Spil. VSO. D&H. jf.: Det veed
jeg gandske vist, at han giør ikke et Hand-
verk af Liderlighed. PameZa.I.5iO. i udtr.

som forstaa, kunne sit haandværk,
være dygtig i et vist fag; være dreven. *Jeg
kand mit Haandverk ey, jeg maae det
lade blive,

| Jeg maae kun gaae min Vey
en Horse -Ploug at drive. Helt. Poet. 108.
Seer man vel, hvor perfect hånd forstaar

10 det Handverk at kopie Folk sammen. Holb.
Vgs.V.5. Der Olav var femten Aar gam-
mel, gik han første Gang til Orlogs, i

Selskab med Hrane, hvem hans Moder
Aaste gav ham med, fordi Hrane var dre-
ven i Haandværket. Grundtv. Snorre. II. 4.

Feilb.
II (jf. bet. l.i^ talem. : otte haandvær-

ker, ni ulykker olgn. (o : man skal ikke give

sig af med for mange ting). Mau.3388.
Feilb. femten haandværker gør een fu-

20 sker, se Fusker 2. hvert haandværk har
sit haandgreb, se Haandgreb 1. 1.3) © om
den del af en kunstners (ell. videnskabsmands)
virksomhed, hvortil der kun kræves en vis

(ydre, formel) ved øvelse erhvervet færdighed,
ikke egl. selvstændig kunstnerisk (ell. viden-

skabelig) evne; det haandværksmæssige, me-
kaniske, tekniske i kunsten (ell. videnskab);
teknik, til hvilken Grad (Snoilsky) er
Herre over Haandværket i sin Kunst, har

30 han bevist i nogle Snese af Sonetter, Bran-
des.III.625. Den Digter, der har skrevet
Sligt, har visselig forstaaet sin Kunst ikke
mindre end sit Haandværk. smst.II.443.
Komedieskriverens Haandværk har (Hol-
berg) først lært sig i Københ2Lvn.VilhAnd.
HB.49. Der er i (Topsøes) kunstnerisk li-

det gennemarbejdede Fortællestil ikke no-
get Spor af den nye Skoles, Naturalismens
Kunst (som hos Jacobsen) eller — som

40 hos Schandorph — af dens Haandværk.
sa.VT.19.

2) hvad der er frembragt ved haand-
arbejde ell. haandværk (1). 2.1) (foræld.,

sj.) i al alm.: hvad der er frembragt ved
arbejde med hænderne. *Hun drog i sin

Silkesærk, |
var elleve Møer deres Haan-

deværk. DFU.nr.17.11. 2.2) (1. br.) til bet.

1.1. *Snillet saa tidt
|
rører sig frit | og

Haandværk fint til Kunstværk hæver.
50 Schand. (Haandværkersangbogen. (1 91 9). 80).

dette skab er maaske ikke kunst, men
det er udmærket (ell. et udmærket stykke;
haandværk

j 2.3) (1. br.) til bet. 1.3. male-
risk og . . musikalsk er Naturskildringen
i Digtet „Friskt Vejr". Den første Strofe

er som Haandværk fuldendt. Brandes. II.

442.
Haandværker, en. ['hwuiv^r^'ar] (nu

kun dial. (og arkais.) Hand(t)-. OrdhS.(sjæll.).

60 Feilb.). ftt. -e ell. f d. s. (Slange.ChrlV.15.

Langebek.Breve.89). {ænyd. haand-, handt-
verker; efter ty. handwerker; fortrænger i

løbet af 19.aarh. Haandværksmand, .//".F/SO.

MO.; sml. Embedsmand 3 samt Gernings-,
Idrætsmand) person, som er beskæftiget med
og ernærer sig ved haandværk (H.l.!); nu ofte:
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indehaver, leder af en mindre, haandværks-
mæssig dreven virksomhed, et værksted. Verk-
stæder for de Handverker, som kunde
være fornøden til at arbejde og giøre de
Instrumenter . . som til hans Videnskaber
.. udkrævedes. Slange.ChrlV. 15. Bønder,
Haandverkere og Skibsfolk. Høysg.S.aS^.
(han) traadte ind med Randsel og Stok,
som reisende Haandværker. 7w^. i/'-F. FIL

der driver haandværk; haandværkere. den
gemeene Almue . . vilde ingen have til

Regimentet uden gemeene Haandverks-
Fo\k. Holb.Kandst. IV. 6. Her fandt man
Smed, Snedker, Murer, Skomager og man-
?e flere nødvendige Haandværksfolk. Gylb,
V.249. Feilb. talem.: Handverksfolk set-

ter stefne til løverdag o: holder folk op
med snak, det beste de k2ind.M0th.H65.

101. Haandværkere, som arbejder med 10 f -karl, en. d. s. s. -svend; især: ung, ugift
Farver og farvede Stoffer, paadrage sig

meget ofte en Forgiftning. PawMrn.575.
||

spec. (^, foræld.): menig ell. underofficer,

der arbejder som haandværker (fx. som tøm-
mermand) om bord paa et orlogsskib. For-
ordn.'Vi2l770.§l. SaUX.594. hertil Haand-
værker-korps (LovL.II.920. SaUX.594),
-underofficer (Scheller.MarO.). || GJ billedl,

til H. Haandværk 1.3, om person, der ar-

svend. Haandverks-Karle have ingen be-
standig Boe^iæl. Holb.Ep.III.354. Stampe.
1.369. -lav, et. (nu L br.) lav, som bestaar

af haandværkere. mon det icke skulle være
vanskeligt iblant at faa en god Bormester
af et hver Handtvercks-Laug. Holb.Kandst.
II.3. Heib.Fros.VIL239. D&H. -lære,
en. (1. br.). HCAnd.VIII.50. -lærling,
en. (1. br.) d. s. s. -dreng. LovL. II. 916.

bejder paa en haandværksmæssig, mekanisk, 20 -mand, en. ("s/. Haandværk-. Sort.HS.BS^).
ukunstnerisk maade. hvor meget end For-
synet er den store Arkitekt, virke Men-
neskene som Haandværkere. Jo^sS/eens/r.

H.127. For Videnskabens „Banauser", dens
ideløse Haandværkere, er (Heiberg) fuld
af Foragt. VilhAnd. Goe.I.251. Haand-
værker-, i ssgr. {<CMO.;jf. Haandværks-)
af de mange ssgr. (jf. ovf. 1. 16 ff.) kan næv-
nes: Haandværker-dragt, -familie,

{ænyd. d. s.; nu 1. br. i rigsspr.) haandværker.
jeg er en god ærlig Håndvercksm and,
som ingen Complimentationer har lærdt.

Holb.Kandst.1.2. Oehl.XI.306. Hvem skulde
tro, at det var en Haandværksmand? —
Ja en Smule kalveknæet er han som Alle,

der har staaet og høvlet. Schand.VV.162.
Feilb. -mester, en. haandværker, der hol-

der værksted og svende. (Kalk.V.413). VSO.
forening, -hjem, -lovgivning, -læ- 30 Tojt?s.JII.i57. Lassen.S0.722. -mæssig

re, -lærling, -skole, -stand.
Haandværks-, i ssgr. (sj. Haandværk-,

se u. -mand; arkais. ell. dial. inand(t)værks-,

jf. Rubow.SP.281. Feilb.). (ænyd. haand(t)-,
hand(t)værks-; til II. Haandværk l(.i); jf.
Haandværker-) -arbejde, et. 1) (især

emb.) arbejde, erhvervsvirksomhed som haand-
værker (jf. -brug \). LovL.II.925. (nedsæt.:)

for overhovedet at kunne eksistere saa'

adj. især (jf. II. Haandværk 1.3 ; nedsæt.)

om arbejde, som er udført mekanisk, rutine-

mæssigt og uden kunstnerisk præg. Schytte.

IR.IL154. Hvor elendigt haandværksmæs-
sigt øves . . og skattes (kunsten)l Oehl.Tieck.

1.337. det Haandværksmæssige i Maler-
kunsten havde bestandig noget Afskræk-
kende for ham. Brandes. 111. 662. VVed.
(DagNyh.'Va913.2.sp.5). -redskab, et.

(Wagner) sig tvungen til at give sig SLi40(l. br.) især i flt., om de af haandværkere
med musikalsk Haandværksarbejde. Hjem-
met.l913.382.sp.l. 2) (jf. I. Arbejde 4.3; nu
næppe br.) hvad der fremstilles, frembringes
ved haandværk (mods. Fabriksvarer; jf. -va-

re). 0rst.VIII.133. -brng, et. (nu næppe
br.). 1) (jf.l.Brug \.2) virksomhed, næring
som haandværker (jf. -arbejde 1). VSO.
MO. 2) (jf. I. Brug 4.2^ sædvane, skik hos

haandværkere; især (efter ty. handwerks^e-

benyttede redskaber (jf. -tø]). Hauch.MfB.
85. LovL.IL902. -skik, en. (jf ty. hand-
werksgewohnheit; nu næppe br.) d. s. s.

-brug 2. MO. -stand, en. (især i best.f.;

nu 1. br.). Argus.l771.Nr.l2.2. en ung Sko-
mager, hvis Familie . . ogsaa hørte til

liia?indværksstsinden.HCAndJCI.25.Schand.
VV.302. -svend, en. udlært haandværker^
som arbejder for en mester (jf. -bursch,

brauchj om de forsk, lavsskikke (-ceremonier, 50 -karlj. Holb.Ep.III.354. vandrende Haand
-regler; jf. -skik). (Kalk.I.139). vAph.(1759).
VSO. MO. -bnrseh, en. ('o^s. -burs. Jf0//1.
B46L VSO. Feilb.). flt. -er ell. f -e (Adr.V^
1762.sp.5). (ænyd. d. s.; arkais. ell. dial.) d. s. s.

-svend, een saadan modtvillig Oprører
eller fra Arbejdet udtrædende Haandverks-
Burs. Regl.(Kvartudg.)^*/4l734.§14. Skuesp.
VIII.77. Tjenere og Handtværksburscher.
JFJac.1.53. Feilb. Kvæmd.{-T^us). hånd-
værksbusse.OrdbS.(Ærø, Sydfyn). -drenge, 60

en. (nu næppe br.) dreng, ungt menneske^
der staar i haandværkerlære ; læredreng (jf.
-lærling;. Holb.DH.II.682. Hauch. II. 17.

MO. -folk, pi. ell. (sj.) et (EHolm.DH.
1660-1720.11.202). (ænyd. d. s.; nu 1. br. i

rigsspr.) personer (saavel mestere som svende).

værkssvende. PAHeib. E. 65. Drachm.DM.
17. *Vi Haandværkssvende, vi Haand-
værkssvende,

|
vi rejse saa lystigt fra By

og til By. FolketsSangB.322. -tttj, et. spec.

(kolL; nu næppe br.) d. s. s. -redskaber. vAph.
(1759). Jeg havde i mine Livs Dage al-

drig havt noget Haandverkstøy i min
'R.B.dLud. Robinson.1.107. VSO. -vare, en.

(nu næppe br.) i flt.: d. s. s. -arbejde 2. MO.
Haand-værktej, et. (fogl). Indtil

for faa Aar siden var Drejebænken den
eneste ved Træets Forarbejdelse benyt-
tede Maskine, Haandværktøjet gjorde el-

lers overalt Fyldest. Wagn.Tekn.489. Tekn
MarO. -væv, en. (væv.) d. s. s. -stol. Væ-
verB.3. -væverstol, en. (1. br.)d.s. D&H.
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-æs9 en. (sj.) den af haandryg og haand-

flaae begrænsede del af haanden; haandens
side ell. ka/nt (han) griber Telegrammet,
læser det og slaar Haandæggen haardt i

Vindueskarmen. ORung.Y.72. -ekse, en.

{ænyd. ha(a)ndøks(e),j/.oWw.handøx) (lille)

økse m. kort skaft, der føres med een haand
(især anv. i skovbrug og træhaandværk).
Moth.E66. En Haandøxe blev hentet. Med
den bibragte jeg Secretairen (o: et møbel)
et Gru vækkende Hug. Kierk.I. viii. Wagn.
Tekn.499.

\\
{efter oldn. handøx; arkais.)

stridsøkse, som førtes med een haand og
havde et forholdsvis smalt blad (jf. Bred-
økse 1). de andre vare væbnede med
Haandøxer. Hauch.V.127. NMPet.IslFærd.
III.106.

I. Haane, en. se I. Haan.
- -

-ing

haa-
1800

bliver ordet mere alm.; især G3) vise sin
ringeagt (for en ell. noget) i ord ell. hand-
ling, især paa en maade, der tilsigter at

virke saarende, krænkende (jf. forhaane,
spotte samt PEMull.^372; oftest m. mere
udpræget forestilling om bitterhed ell. ond
vilje end spotte; undertiden dog (især spøg.,

jarg.) m. noget svækket bet. : kritisere stærkt,

gøre nar af, „adle" olgn.). Jeg kan haane
Folk paa en ganske alvorlig Maade, jeg
kan ogsaa haane dem paa en Maade, at

den Følelse af Foragt, jeg opvækker, til-

lige er forbunden med Følelse af det h2it-

ter\ige.Birckner.Tr.l62. Med hadske Ord,
med Løgn og ond Eftertale, haanede han
enkeltviis hele Forsamlingen. Brz.D.II.
135. *0g den (o: den danske fane) har
Tydsken haanet og traadt den under Fod.
PFaber.VV.3. Lad Plager komme over
dem, som . . haane os i deres Hovmod
(Chr.VI: haanlig overfalde med hofmod^!
2Makk.l.28. Herre 1 du har hørt deres
haanende Tale (Chr.VI: deres forhaanel-
se). Begr.3.61. *Man haaner den Fattiges
eneste Trøst:

|
vor Ret til at leve paa

Jord. SocialistiskeSange.(1885).3.
\\
(nu næp-

pe br., jf.: „Bruges meest." 7/SO.^ i forb.

haane ud (jf. skamme viå). Han blev
haanet ud derfor i Selskabet, saa at han
ikke kunde komme der oftere.FSO. haa-
nes, V. -edes. {ænyd. d. s.; afl. af II. haan;
nu kun dial.) føle skam, undseelse; skam-
me sig; blues; især m.præp. oy er (VSO.)
ell. ved. *Fy dig an I sagde hun . . |

Jeg haa-
nes at see dig. Heenb.11.430. V^an/haanes
ved at tale Dansk,

|
Som falder ham saa

tvungen. Falst.64. Brors.241. VSO. Thor-
8en.l48. CP haan-fald, adj. [LI] (1. br.)

*ham kan du lønne med haanfuld Foragt!
Pram.Stærk.146. Et haanfuldt Svslt. MO.
Du skulde vide . . hvor onde, hvor haan-
fulde mine Tanker har været. ESkram.
HV.72. -bed, en. {^Ida. d. s.; fra mnt.
honheit; muligt opr. til I. Haan; i da. op-

fattet som afl. af IL haan
I)
nu kun arkais.,

jf I. Haan) 1) (jf H. haan i; følelse af at
man er (ell. fortjener at være) genstand for
ringeagt; undseelse; skamfuldhed. I burde

faa hen og døe af Haanhed. KomGrønneg.
1.90. Lige Mening er uden al tvifl Oxen-

stierne falden paa omsider, og hafver udaf
Haanhed ikke vildet være bekiændt, hvad
Tanker hånd hafde haft tilforne. SZaw^c.
ChrIV.967. (han) kastede sig paa Sengen,

10 og . . udmattet af Haanhed over hans (o:

sit) Fald (faldt han) i Søvn. Suhm.II.197.
2) (jf. n. haan 2) følelse af ringeagt over
for andre; ogs.: udslag (i ord, handlinger
osv.) af ringeagt; foragt (ILl); haan (LI).
(I) foragtede mit Huus, og talede med
Haanhed om min Person. Holb.Arab.13sc.
dend U-ærbødighed og Haanhed, som af

)i\nev2ir'bevi\st.Slange.ChrIV.739. hos alle

vilde Folk (er kvinderne) fordømte til det
20 stærkere Kiøns Foragt, Haanhed og Mis-

handling. ÆJ^i^'eZs^.^ymde/y'.S. (de) lod det
(ikke) mangle paa nogen Slags Haanhed,
hvormed de tænkde at kunne ophidse
^\2iveTne.Grundtv.Saxo.IlI.220. 3) d. s. s.

I. Haan 2. det er os en haanhed (1871:
Forsmædelse;. 1 Mos. 34. 14 (Chr. VI). det
holdtes for en yderlig Haanhed at døe
uden Børn. Holb.JH.II.6. KomGrønneg.1.
312. Siællandsfarerne . . agtede sig det

30 for en Haanhed, at en Qvinde skulde her-
ske over dem. Schousbølle. Saxo. 224. Til
Haanhed for vore Digtere . . være det
(sagt). Ew.(1914).V.175. Grundtv.SS.1.289.
den Haanhed, mig her overgaar. JPJac.I.
203.

II t m. svækkd bet., om tilstand ell. om-
stændighed, som man betragter som uheldig

osv. Udelukkelser af saa mange vigtige
Ting, som er Synd og Haanhed (d: „synd
og skam") at fortie i en Historie. Gram.

40 Breve.77. CP -latter, en. Rahb.(MO.). En
lydelig B.siSin[a.tter.Etlar.GH.11.257. P -le,
V. (jf. -smile;. *Det skumle Øie, der haan-
leer idag,

|
Tilsidst dog vil bitterligst

græde. Ing. RSE. VII. 156. Schand. F. 226.
uegl.: (Kierkegaard) haanler . . over al den
megen Passiar om evig Kærlighed. .Bran-
desJI.331. haanlig:, adi. ['hånli] adv. -i

ell. (nu 1. br. i skrift) d. s. ell. (f) -en (IMakk.
1.28(Chr.VI). VSO.). {ænyd. d. s.; afl. af I.

50 Haan; jf. forhaanlig samt ty. hohnlich) 1)

t som er genstand for ringeagt; ringe-
agtet. Gøglere . . og de som øvede de
haanligste Professioner. Eolb. Herod. 166.

*0I hvor Viisdom staaer bag Døren, og
saa haanlig skiuler sig. ReynikeFosz.(1747).
501.

II
ogs.: som (ved at være genstand for

ell. fortjene ringeagt, haan) volder skam;
vanærende; beskæmmende. Det er haan-
ligt for en Mand, at hånd siger, jeg er

60 bleven ødelagt, men det er icke min
Skyld; thi min Kone vilde saa have det.

Holb.Jean.I.l. denne Fred . . var haanlig
for DsLnmark. Slange.ChrIV.1367. For en
Fyrste ere mange Afstraffelser lige saa
haanlige, som mange Lig for en Læge.
Eil8chJP.39. *at tUstaae sin Feil, var alt
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for haanligt. Ew.(1914)JIL185. *Dig truer

en haanlig, forfærdelig Død. Grundtv.PS.
VII.118.

II
som adv.: med skam. *Haii (o:

Satan) skal . . haanlig pakke sig. Kingo.
291. i stæden for at forfølge sin Fiende,
retirerede hånd sig haanligen, velfornøyet
med sit rige bytte. LTid.1727.150. 2) (især

GJ j som udtrykker ell. indeholder haan; præ-
get af ringeagt (for andre); ha anende;
foragtelig (1) (jf. II. haan 2, haansk 1^.

Siig ham ikke haanlige Orå. Sir.31.37. en
formastelig og haanligTrods.Grwnd^v.jSaæo.
1.297. Han svarede med en haanlig Mine.
VSO. især som adv.: vi ere hidkomne for

at forestille ham den store Feil, hånd har
begaaet imod den fremmede Mi nister, som
hånd saa haanlig har viset bort.Holb.Kandst.

V.4. Hertugen svarte hannem . . meget
haanligen paa dette Fejde -Bref. Slange.

ChrIV.170. den sorte Svend loe haanligt.

Ing.PO.II.20. Det er i vore Dage blevet
Mode at se haanligt ned paa (astrologien).

TroelsL.XIII.U6. jf f: *Hvor Mangen
staaer . .

|
Og raaber paa

|
En Bid at

faae | Af det, vi haanlig (o: med ringeagt,

uden at ænse det) ST^Wåe. Kingo.460.
\\

(sj.)

om person : tilbøjelig til at haane andre (jf.

haansk 1 slutn.). Oehl.HrS.217. f Haan-
lig;-lied, en. [1] d. s. s. I. Haan 2, Haan-
hed 3. (jeg) haver udstaaet adskillige

Haanligheder. Holb.Herod.175. (strafarbej-

det havde) i Henseende til dets Haardhed,
saavelsom Haanlighed . . visse Grader.
Stampe.II.161. VSO. Haan-navn, et.

(sj.) haanende betegnelse, et Ord (o: pøbel),

som man maatte ønske, saavelsom alle

Haannavne, for evig banlyste af Sproget.
Politivennen. 1799/1800. 1532. haansk,
adj. [hå'ns.^] intk. og adv. d. s. {ænyd. d. s.;

afl. af 1. Haan; jf ty. hohnisch) 1) CP (1.

br.) d. s. s. (ell. lidt stærkere udtr. end) haan-
Ug 2. Hendes Opførsel er meget haansk
imod alle. VSO. „det er os Jurister . . som
er de moderne Gralsriddere," Esther . .

lo med en lille haansk Latter. Gjel.R.63.

Pludselig stod (hun) med leende, haan-
ske Øjne midt i Spotternes Skare. Aakj.
VB.155. jf.: vrippent og bidsk fyldte (de)

hinandens Øre med Haanskhed og S^^y-

åigheder. Bergstedt.A.120. som adv.: Mine
Kammerater saa' haansk paa mig.RSchmidt.
BH.46. Skjoldb.KH.61.

\\
(jf.l.liksLnl slutn.;

sj.). (hans) mod al Kunst haanske Ølbas.

Kierk.VII.363. || om person: tilbøjelig til at

haane andre(jf. spotsk). EBrand.S.83. Mette
Viffert, den haanske Jomfru. Breum.FS.
261. Buchh.SP.5. 2) \ som vækker haanlige

følelser, den haanske Erfaring, at her paa
Jorden findes ikke en eneste Kærlighed,
men fuldt op af villige Kvinder. SophClauss.
UB. 165. 03 Haan-skris, et. Et vildt,

hylende Haanskrig lød. Ing.VS.III.40.
uegl.: Det er en skærende Satire, et Be-
givenhedernes YLdidLnskrig.Brandes. VII.133.
GJ -smil, et. Altsaa et Leilighedsdigtl
vil maaskee En og Anden med et for-

nemt Haansmiil troe sig beføiet at sige.
Rahb.Tilsk.l803.685. Schuck.64. Blaum.StS.
225. OP -smile, v. (1. br.; jf. -\e). Jeg
taaler ikke Synet af en Kiste . . om det
saa var min egen Fars Kiste. Ja, De
maa gerne haansmile af mig . . jeg véd
godt, at jeg er fej g. GyrLemche.NB.266.
19 Haans-ord, et. at tillade sig Haans-
ord imod anderledes Troende. HNClaus.

10 Ref.37. Brandes. X.239. haant, adv. se

II. haan,
I. Haar, en. se I. Haa.
II. Haar, et. [hå-V] Høysg.AG. 34. flt.

d.s. ell. t -e (LTid. 1740. 624). gi. dat. ent.

findes vistnok i i haare, se bet. 4. {æda. ha(a)r,
oldn. hår, eng. hair, ty. haar)

1) tynd, bøjelig, i regelen traadformet
dannelse, som vokser ud fra (og dan-
nes af) overhuden hos levende væse-

7p ner. I.i) overhudsdannelse, der udgør ell. er

en del af legemsbeklædningen hos men-
nesket (se ogs. bet. 1.2^ og visse dyr, især
pattedyr; ogs. (zool.) om lign. danneher paa
legemets indre overflade, jeg rev Haar af
mit Hoved og mit Skæg. Esr.9.3. (at i-age)

Haarene paa Fødderne med en Ragekniv.
Es.7.20. Skam-Læberne (er) bløde og med
Haar besatte. B Wichmand.Underviisning for
Jordemødre.(1755).6. Eet Dyr har fine og

30 bløde, et andet stride Haar. F/SO. Alle
Sønnerne var paafaldende haarede, og det
paa Steder, hvor andre Folk ingen Haar
har, i Panden og paa Qrene.JVJens.NH.
99. Som han saaledes vaager er han Øje
og Øre . . han sporer med hvert Haar paa
sin Krop. sa.^r.i5. Trykpunkterne findes
især ved Roden af Ra.a.rene. AKrogh.Fy-
sioU99. (1. br.; jf. u. Haartot samt I. Fjeder
1.5 :j *Vamle hans Gaver mig er, ei meer

40 end et Haar jeg ham agter. Wilst.Il.I.150.

jf. ndf. sp. 640^^: Haarene reiste sig (Chr. VI:
styrlede j paa mit Legeme.Job.4.15. (i) mod
ell. med haarene (nu næppe br.: haaret.
vAph.(1759)), i retning mod ell. med haar-
lagets naturlige fald. (katten) gnistrede . .

men saa maatte man stryge ham mod
Haarene. HCAnd. V. 305. blive barberet
imod haarene

j
sky haar, se sky. || talem.

have haar paa tænderne (f tand.
50 LTid.1753.314) {ty. haare auf den zåhnen

(der zunge) haben; vel opr. ud fra den
tankegang, at haar paa usædvanlige steder

er tegn paa legemsstyrke, (mands)kraft; „i

daglig Tale."riSO., nu kun dial.) være ud-
rustet med handlekraft og især med evne og
vilje til at angribe ell. forsvare sig, klare sig

i vanskelige forhold olgn. (jf. have ben i

næsen u. I. Ben 2.2^. føle om en har hår
på tenderne. Moth.H84. LTid. 1740. 624.

60 *Hun havde paa Tænder
| Og Haar kan

man troe; I Ja, klog var paa Krigen
| Den

Kvinde som Faa. Grundtv.Saxo.11.161. At
min Siel kan have Haar paa Tænderne,
naar den skal forlade dette Liv, det lig-

ger der mig Lav psia.. Lieb.DQ.IL279. Hvis
Danmarks Aristokrati havde Hjerne i Ho-
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vedet og Haar paa Tænderne, saa vilde

det nu benytte Øieblikket. Cit.l847.(PLau-
rids.S. VIII.160). Feilb. hænge i(ell.^SiSi)

et haar (muligt m. tilknytning til den un-
der Damoklessværd anførte fortælling, jf.:
jeg (o: Amlet) maatte daglig grue for

Sværdet, som hængde i et Haar over mit
Hoved. Grundtv.Saxo.1.182) svæve i over-

hængende fare; (nu alm.:) hænge i en traad.

•Dødsfaren, hvori han letsindig svæved,
|

Da paa et Haar hans Liv i Svælget hang.
OehLL.II.34. *Da mærked Tussedrotten,
det hængte i et Haar. Grundtv.PS.VIL326.
dit Liv skal hænge i et Haar for dig
(Chr.VI: dit liv skal være dig hengen-
des for dig; Buhl: som hang dit Liv (i

en Traad); Vulgata: quasi pendens ante
te).3Mos.28.66. (Monrads) Ministerporte-
følje (synes) et Øjeblik at have hængt i et

Haar. ThGraae.DGMonrad.(1887).8. kløve
haar (jf. ty. haare klauben, eng. split hairs,

fr. couper un cheveu en quatre ; sml. haar-
kløve og kløve ord u. kløve ; nu 1. hr.) paa
en (overdrevent) skarpsindig og kritisk, oftest

spidsfindig og smaalig (pedantisk) maade for-

dybe sig i ell. opholde sig ved (uvæsentlige,

ligegyldige) enkeltheder i en undersøgelse ell.

meningsudveksling ; især om urigtig, spids-

findig (sofistisk) fortolkning af andres ud-
talelser, smaalige angreb paa mindre vel-

valgte udtryk fra en modparts side olgn.

nogle meene, om man vilde kløve Haar,
man ogsaa kunde finde Kietterie udi
Bernhardi ^\v\itQT.Holb.Kh.608. At be-
fatte sig med at disputere meget om sligt,

maa kaldes at kløve Haa.T. PSchulz.DS.5.
Langebek.SA.17. Ing.DM.95. Vil man kløve
hår, kan man sige, at „latinsk" betyder
to forskellige ting i „latinsk stil" . . og
„latinsk version*^. Jesp.(Dania.I.271). || ord-

spr. (sml. u. 1. Buk l.i og L Fjeder l.i^;

man skal (kan) ikke skue hunden paa
haar ene, man skal (kan) ikke dømme om
noget alene efter dets ydre beskaffenhed. Ew.
(1914).II.348. Hrz.XIV.278. SjællBond.187.

jf.Mau.3398. sml. deraf afi.udtr. som : *Hvad
om de toge Haarene for Hunden (o: for-

vekslede det ydre med det indre). Bagges.V.
72. *Men Ottar og hans Moder |

Ej'skued
Hund paa Haar (o: de gennemskuede for-

klædningen)^
I
De kjendte flux den favre.

Grundtv.PS.VII.430.ået er ondt at plukke
haar af haandlove, se Haandlove (jf.
bet. 1.2 slutn.). || om (dyre)haar i forsk, fag-
lige anvendelser. Haaret (paa et haarhygro-
meter) holdes udspændt ved et lille Vægt-
lod. Christians.Fys.592. ved Hjælp af en
ved Haandtaget (paa en violinbue) anbragt
Skrue kan (man) stramme Haarene mere
ell. mindre. SaUIV.215. jf. ovf. sp. 638^K'

børste (en hat) efter ('wuaZm.:med^Haarene.
vAph.(l 772 ).11.242. 1 .2) (spec. anv. af bet. 1 .i;

om de (kraftige og lange) haar, som vokser
paa den bageste og øverste del af menne-
skets hoved ('mod8.Skæg(haar)^; hovedhaar;
om hovedhaarene er nu, uden for de faste

forb., koll. brug (se bet. 2.2) hyppigere end fit.

Du maa og ikke sværge ved dit Hoved,
thi du kan ikke giøre et Haar (1907: et
eneste Haarj hvidt eller sort. Matth.5.36.
Chineserne (vilde hellere) miste Hovedet
end UsLSirene. Holb.MTkr.328. Russerne
havde hidtil baaret lange Skieg og korte
Haar, undtagen Geistligheden, som bar
lange llsi3iT.LTid.1727.382. *Jeg har nu

10 drukket saa tidt, | Gud være lovet!
|
Som

der er Haar paa mit Hoved. Oehl.SH.49.
en lille Pige med brune krøllede Haar.
CBernh.1.28. *Ved Toldboden steeg en
Matros i Land,

|
Hans Haar de vare saa

hvide. Winth.iy.20. jf. ovf. sp. 638^': (hun)
redte ham imod Haarene bag i Nakken,
den Form for Kærtegn, Jensen satte højest.

FrPoulsen.MD.307. trække efter haa-
rene, se u. bet. 2.2.

i| haarene (nu 1. br.:

20 haaret. Prahl.AE.lV.4) rejser sig ('paa
mit hoved olgn.) ell. f staar mig paa
hovedet (Kom Grønneg.III.7O. Gram.Bre-
ve.l26. Ew.(1914).IL316. VSO. jf.Suhm.
(SkVid.X.86)), som udtryk for (pludselig) for-

færdelse, heftig skræk olgn. (jf. ovf. sp. 638*^).

Naar jeg regner efter hvad dette Barsel
har allereede kostet mig, saa reyser Haa-
rene sig paa mit Jiovet.Holb.Bars.L4. Biehl.

DQ.IV.272. En snurrende Kulde løb over
30 hans Hoved, hvilket vi udtrykke ved den

Talemaade: Haaret rejser sig. Blich(1920).
X.87. Valløe.D.94. CLange.S.30. (ikke)
krumme et haar paa ens hoved, (ikke)

røre ell. skade en det mindste. Der har De min
Haand — der skal Ingen krumme et Haar
paa Deres Koveå. Hrz.V.159. PalM.IL.II.
66L Lieb.DQ.L137 (se Fjeder sp.l068^^).
*Trods nogen krummer C^rors.i58: rører^
mig et Haar, I Jeg gaar blandt Engle,

40 hvor jeg gaar. SalmHj.569.4. *Du er endnu
den Samme. Indiens Sol |

Har ei et Haar
dig krummet. Pa/ilif.7J.i5. falde (fare,

flyve, komme osv.) i haarene fpaa en
ell. lign.), se bet. 4. fmed, sætte osv.) hat-
ten paa tre haar (jf. ænyd. sætte sin

hat paa to haar (PSyv. 11.119); lign. udtr.

paa eng. og holl.; dagl.) dels som udtr. for^

at hatten sidder skævt paa hovedet, ikke pas-

ser godt, er for lille osv.; dels (overf.) som
50 udtr. for overmod ell. forsorenhed olgn. mer-

eker de (o: mændene) at vi (o: kvinderne)

har de Tancker om dem, sætter de deres
Hat paa tre Haar af Overmoed.PAøwixft.
TC.II.Nr.8.7. Ing.LB.L61. Hds. britiske

Majestæts lange Hestgardister med de
flade Huer paa tre RsiSiT. Drachm.UB.131.
Han træder dog ikke ind mellem sine

Slægtninge som den forlorne Søn; tvært
imod: „med Hatten paa tre Haar**. HSchwa-

60 nenfl.M.II.159. han krænger Forklædet af

sig, sætter Hatten paa tre Haar og gaar
i Byen. AndNx.PE.iL161. Jeg saa paa
hende, hendes Hat sad paa tre Haar, og
hendes Øjne var røde. Éuchh.UH.35. jf.:
sætte hatten paa tre haar og en lus (Feilb.

1.563), tre lus og et haar (sm8t.n.é66).
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graa, gule, hvide (osv.) haar, se II.

graa 2.i osv. || GJ i billedl udtr. gribe en
lejlighed ved haarene, resolut, uden at

tage (uvedkommende ell. nøjeregnende) hen-
syn benytte en given lejlighed, hun sagde,
der var ingen Held ved at gaa paa Fi-

skeri . . paa saadan en høj Helligdag.
Men Manden sagde, at de havde det saa
knapt, at han maatte gribe Lejligheden
ved Haarene, naar den bød sig til. Sv
Grundtv.FÆ.1.80. (da) Gogol døde og
Turgenjev i en Avisartikel . . forherligede
den Afdøde i varme Ord, greb man ved
Haarene en Lejlighed til at ramme ham.
Brandes.X.502.IstedMølUr.Ilsehil(1904)A5.

jf.: *Hand som saa efter Konst sin Tale
veed at føre . .

|
Det hånd dog . . i Bø-

ger først opsnager, | Og siden Leylighed
ved Haaret hertil drager,

| At faae det
for en Dag. IIelt.Poet.167. || ordspr. Det er
ondt at plukke Haar af den Skal-
dede (d: man kan ikke tage, hvor der intet

er;jf. ordspr. u. bet. l.i;. Mau.1.382. jf.VSO.
samt: at begiere sliigt af os, er det sam-
me, som at vilde plukke Haar af den Skal-
dede. Lieb.DQ.1.1 79. 1.3) (bot.) om lignende
overhudsdannelse hos planter (jf. ssgr.

som Brænde-, Rodhaarj; ogs. om tilsvarende

dannelse af ret stærkt afvigende form (se

SaUX.598). Drejer. BotTerm. 130. Lange.
Flora.xxxix. (forglemmigejen har) udstaa-
ende, hagekrummede Haar (paa bægeret).
Rostr.Flora.I.309.

2) koll. brug af bet. I.1-2. 2.1) (1. br. uden
for udtr. (der ogs. kan opfattes som bet. l.i^

med hud og haarj til bet. I.1, om den
samlede haarvækst paa (en del af) et

menneske- ell. dyrelegeme, to sortebrune
vaade Øjne omgivet af dunkelt Haar. JF
Jens.M.1.159. *med Fingerspyt han lægger
Haar i Lave |

langs Føllets Koder, saa
det ikke ilfT.Aakj.Sy.I.193. imod haa-
ret, se u. bet. l.i. med hud og haar, se

Hud. 2.2) til bet. 1.2. Maria . . tørrede hans
(o: Jesu) Fødder med sit Jiaa.r.Joh.11.2.

*Lykkens-Blad . . sig vender,
|
Da hånd

af Arrighed sig river i sit Haar. Worm.
Sat.36. jeg kjender en Dreng, han har et

Haar; ingen Peryk kand være saa deylig
som det. Høysg.S.20. *Mit sorte Haar af-

brydes hist og her
|
Med hvide Lokker.

Oehl.HJ.13. *Jeg stod op Søndag-Morgen
|

Og flættede mit Haar. Boisens Viser. 297.
*havde hun ikke smækre Arme og . .

|

en Malstrøm af et dunkelt Haar? JFJens.
Di.55. bære (sit eget) haar, se bære sp.226^^.

sml.: Han gaaer med sit eget TA.2i2Lr.Holb.

Hex.II.5. om kvinder: tage Haaret (o: haar-
opsætningen) ned. S&B. sætte haaret (op)

i

bart, forlorent haar, se III. bar 1, for-

loren 3. dødt haar, se II. død 3. graat,
gult, hvidt (osv.) haar, se II. graa 2.i

osv.
II

(poet.) billedl. *Bølgen slog i Takt
mod Kystens Stene,

|
gik i Dands med

Sølverkrands om Haar.T^sm.FJ). *Vinden
den stryger min Rug ad dens Haar. Aakj.

RS.84. især om træers løv ell. krone: *med
Smerte

|
Seer Linden ned til sit faldende

Haar. Winth.1.215. *den sagte Vind, som
kruser Voven,

| Og som ryster Poplens
lyse Haar. CKMolb.SD.8. *Skovens dunkle
Haar. sms<.-2^. || talem. trække (en) efter
(ell. ved) haaret ell. (uegl. og overf. især:)
haarene ell. (allittererende, nu næppe br.)

hals og haar. 1. i egl. bet., se efter 11.

10 j/".: Det er ikke min skyld, at hun ikke
er gift, men jeg kand ikke trække hende
en Mand efter Hals og Haar (o: tvinge

en mand til at ægte hende). Holb.Stu.III.3.
den, der lader som han foragter verdslig
Ære, finder ikke alleene en aaben Vey
til Høyhed, men trækkes ligesom med
Hals og Haar der til. sa.i//i./.84. til nogen
faae (processer) er ieg bleven trackt lige-
som ved Hals og Haar saa vidt, at de ere

20 gaaet til Lands-Tinget. Seidelin.266. (sml,

1. 1 ovf.:) Popler der trækkes efter Haa-
ret af Vinden og mister Løv.JVJens.JL.
89. 2. (billedl. ell. overf.) m. h. t. skriftlig ell.

mundtlig udtalelse olgn.: fremsætte ell. for-
klare paa en tvungen, søgt, unaturlig maade.
De hist og her indstrødde moralske An-
merkninger ere ikke efter Hals og Haar
blevne trækkede, men gandske flydende
og utvungen dragen af det, som er for-

ZQt2ilt.LTid.1758.159. for at faae dem (o:

stamord og afledning), i Henseende til Be-
mærkelsen, til at stemme overeens, maae
det eene, saa got som ved Haar og Hals,
trækkes hen til det andet. KofodA.(KSelsk
Skr.VI.74). (det) nytter os (ikke) at trække
Bøgerne ved Haarene, da Livet derved
ikke forandres. Grundtv.Udv.V.403. nu især
i part.: trukket ved haarene (f efter

haaret. VSO.), haartrukken; søgt. Det er
40 lutter sminckede Undskyldinger, som er

alt formeget trackt ved Haaret. KomGrøn-
neg.II.258. MO. Det hele er et Spil med
Ord og Ideer, alt er sat paa Skruer, Aand-
righederne er trukne ved HsLSLiene. Arth
Christ.(StSprO.Nr.66.26). ('staa olgn.) med
haaret ned ad nakken, (efter en vise

fra Scalarevyen 1912; jarg.) overf.: (staa)

med fejlslagne forhaabninger; slukøret; nar-
ret, have ondt i haaret, (efter en vise

50 fra Scalarevyen 1914; jarg.) dels: have ho-

vedpine efter en svir, „tømmermænd" (jf. sv.

hårsjuka), dels: ikke være rigtig klog; være
tosset, „skør", faa kam til sit haar, se

Kam. fedtet i haaret, se fedtet 1. haa-
ret rejser sig (paa mit hoved), se u. bet.

1.8.

3) (til bet. 1.1 (og 2)) i udtr., der hviler

paa forestillingen om det enkelte haars ringe

60

paa forestULingen om aet enKelte naars ringt
betydning og værdi ell. ringe udstræk-
ning (bredde). 3.1) (nu næppe br.udenfot
faste forb.) som betegnelse for noget ube-
tydeligt (jf. 1. Fjeder I.5;. Moth.H84.
•Kongens Liv og Blood i Vejeskaalen
staar,

I
Imellem Døød og ham der skiel-

ner kun et Haar. Kyhn.PE.14. Himlen be-
vare mig fra at bedrage nogen, om det

TIL Reatrykt ^o/j 1926 41
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ogsaa kun kom an paa et Haar. Biehl.DQ.

IV.38. især i forh. m. en nægtelse: ikke
et haar, ikke det mindste; ikke det ringe-

ste; ikke en døjt, vAph.(1759). {jeg ejer)

aldrig eet Haar ver ken Lit eller stort.

Cit.l762.(DSt.l905.173). jf.: Han er ikke
værd et Haar af hende (o: han er hende
ganske uværdig). VSO. oftest i forh. m. en
komp.: du bliver ikke et Haar ringere,

fordi du lader en stakkels ( taabe) gaa paa
den højre Side hos dig.IIørn.Moral.1.44.

især i forh. ikke et haar bedre, din
Herre er icke et Haar bedre, siden hånd
lod sig kalde Von Tyboe, end da hånd
heedte slet og ret Tyboe. Holh.Tyb. 1. 4.

Være forsikret om Monsieur at det ikke
er gaaet min Jomfrue et Haar bedre. sa.

Masc.III.2. Ew.(1914).IV.163. „Fruentim-
merne er Verdens Fordærvelse —" . . „Du
er ikke et Haar bedre, Hans." Ing.LB.I.
53. BråndesJX.409.

\\ f (der er) ikke et
godt haar (paa ham), ikke det mindste
godt (ved ell. i ham); (han er) ikke det rin-

geste værd. Moth.H84. Nysted.Rhetor.27.
vA'ph.(1759).\\-^{ik^e) for et haar,(i/i;Å;e^

det ringeste, mindste. Moth.H83. vi (skulde)

lade alle Mandfolk fare Fanden af syne,
for den allerbeste duer icke for et Haar.
KomGrønneg.I.207. (denne) Tvetydighed
. . skader ikke for et Kslsly. Høysg.S.213.
vAph.(1764). Mon man deraf kand vorde
for et eneste KsLSLrMogere? Gram.(KSelsk
Skr.11.85). il

paa et haar. l.f i udtr. ikke
tro en paa et haar, ikke have mindste til-

lid til en; „ikke tro en over en dørtærskel".

Moth.E84. Biehl(Skuesp. V1.451). hun saae,

han var huul, og troede ham ikke paa et

Haar. Grundtv.Saxo.II.209. sa.Snorre.il.58.

2. i udtr., der hetegner slaaende lighed (mu-
ligt udviklet af det sp.644^ nævnte udtr.).

baade Joremoeren, og Ammen (sværger)
paa at Barnet har sit Faders Ansigt lige

paa et Uslslt. IIolh.Bar8.I.2. *Er vor Brud
og Brudgom ikke | Hverandre lige paa
et Haar ja paa en Prikke. Wad8k.l2. nu
vist kun i udtr.ligne paa et haar, ligne

i høj grad ell. til forveksling. De ligner jo

Deres salig Moder paa et Haar. Hauch.
III.12. Vejene er snorlige og krydser hin-
anden i lige Vinkler, og de ligner hver-
andre paa et Haar. ArthChri8t.KII.210. 3.2)

(nu næppe uden for faste forh.) m. h. t.

udstrækning: afstand, der ikke er større, end
et haar er bredt; haarsbred. en Hob
Slyngele, for hvilke jeg og andre brave
Personer ikke vil vige et Haar. Rolb.Plut.
V.l. vAph.(1759). if. f: *hvis de skeie

|

Et Haar bredt fra de vante Veie. We8s.214.
(sml. Haarsbred^. || m. prægnant bet. (sj.),

som maaleenhed: V12 linie (^lu tomme). Both.
D.I.18.

II
paa et haar (jf. u. Haarsbred

samt sp. 644^^). 1. i udtr. som ramme paa et
haar, med et haarshreds nøjagtighed; „paa
en prik". Enhver slyngede med en Steen
paa et Haar, og feilede ikke. Dom.20.16.
oilledl.: fortrædelige Folk . . der ret paa

et Haar, veed at treffe den Tid, hvori de
kan plage os meest! Ew.(1914).II.364. *0g
træffer vort Modersmaal ej paa et Haar,

|

Det smelter dog mere, end fremmedes
slaar. Grundtv.PS.V.64. overf., m. mere ell.

mindre udvidet bet.: med fuldkommen nøj-
agtighed; til fuldkommenhed; fuldstændigt;
undertiden i tilfælde, der nærmer sig til bet.

3.1 slutn. (sp. 643*^). (røverne) forstaae sig i

10 Almindelighed paa et Haar med Bønderne.
Eiv.(1914).IV.35. *Ord for Ord, aldeles
paa et Haar,

|
Som det i samme gamle

Krønik stasier. Bagges.I.167. *Alting beret-
tes

I
Ei paa et Haar,

|
Meget forgiættes

|

I mange Aar. Grundtv.Saxo.11.202. flere
af de forskjellige Vendinger i Sygdom-
men, som jeg havde . . forudsagt, vare
indtrufne paa et Rslslt. Winth.VIII. 204.
*Alting forstod han (o: en hest) paa et

20 Haar, paa en Prik. Rich.I.194. f Jeg skal
giøre Dem Regnskab for min Huushold-
ning . . og det paa Haar og Traad.
Syngesp.VII4.24. 2. \ d. s. s. paa et hæn-
gende haar (se ndf.). Den franske Gene-
ral blev forbitret, og paa et Haar var den
hele hertugelige Familie bleven taget til

Fsinge.Brandes.Goe.IL235.
||
paaethaar

nær olgn., (nu næppe br.) egl.: i et haars-
breds afstand; meget nær; ganske tæt ved;

30 oftest i mere ell. mindre overf. anv., om hvad
der er meget nær ved at indtræffe, ske osv.

Det var saa nær som et Haar, at Land-

f
reven af Hessen strax i Begyndelsen .

.

avde gandske skejed ud. Tychon.AB.169.
Paa et Haar nær var det ogsaa kommet
åertil. EPont. Men. III. 515. *paa et Haar
nær

|
Var jeg nedstyrtet med min bittre

Fiende. Oehl.EA.294. *Der stank saa ækelt
overalt,

|
At paa et Haar jeg nær var qvalt.

^ Winth.RF.207. paa et hængende haar
(nær) olgn. {vel ved paavirkning fra det

ovf. sp. 639^ nævnte udtr. hænge i et haar)
d. s. så nær som et hengende hkr. Moth.
H83. (han) var paa et hængende Haar
kommet i Klammerie med een af sine .

.

Yenner. Rahb.Fort.I.143. (det vakte) stor
Forbittrelse, saa Bønderne paa et hæn-
gende Haar nær havde gjort Opstand.
Grundtv.Snorre.1.248. saa nær som et hæn-

50 gende Haar havde jeg omfavnet (hende).
Blich.(1920).X.168. en saadan Forbitrelse,
at det paa et hængende Haar var udartet
til Haandgribeligheder. Pont.F.I.308.

4) (til bet. 1.2 ell. 2.i) i mere ell. mindre
faste udtr., der betegner slagsma al, strid,
mundhuggeri olgn. || drage(s) i haar
('fihaare. LTid.1728.579. VSO. jf.glda.
drawe i hare. Skraaer.1.6) (med), se HI.
drage II.1. jf. Haar-drag, -drage(s) samt:

60 paa min Kones Vegne drager jeg nu i

Haar med en Kvinde. Bredahl.(Borchsen.To
Digtere.(1886).45). \\ falde, fare, flyve
en i haarene ell. i haarene paa en, i

haar(ene) paa (t med) hinanden olgn., (nu
1. br.) gøre et (pludseligt, voldsomt) angreb,
overfald paa en (egl: ved at gribe ham i
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haaret); fare i totterne paa. Effter at de
Græcker nu hafde faaet deris udvortis
Fiende af Halsen, fait de i Haar med
hin sinåen selv. HolbJntr.1.15. vAph.(1759).
naar de sees, ere de nærved at fare i

Haarene paa hinanden. Hrz. XVIII. 413.

JLange.IlAlS. flyve en ind i håret. Moth.
F2é6. EeynikeFosz.(1747).182. Det er bedre,
at hun skiendes med os, end naar hun
fløi ham i UasiTene. Skue8p.IX.298. VSO.
MO. jf.: eet Ord tog det andet saa længe,
indtil de fik hinanden i Haaret (Biehl.

DQ.II.44: Skiegget;, og sloges . . af Hier-
tens Grund. Lieb.DQ. 1.201. komme (f
rage. Høysg.lPr.4. (sj.:) ryge. Bagges.L.II.

240) i naar sammen ell. (nu alm.:) i

haarene paa (hinanden) olgn., komme op
at slaas med (hinanden), de skal begge
først komme i Striid med Jomfrue Luci-
lia, og siden i Haar sammen med hinan-
den iadbyrdes.Holb.Tyb.lv. 2. sa.Intr.I.

247. PalM.IL.1.338. da de (o: grækerne)
vilde dele deres Bytte, og ikke kunde
forenes derom . . komme (de) indbyrdes
i Haaret paa hinanden. Schousbølle. Saxo.
240. (vi) kan snart vente at komme i

Haarene paa Tydskerne. Hrz. JJ. III. 77.

Krieger.D.ni.266. Pont.F.1.326. jf.: et Par
af de andre Modstandere skubbede til

hinanden og kom saa i Haarene. iSc/iawri.

AE.196.
II

ligge ell. være i haar(ene)
sammen ell.pa.a. hinanden olgn., (nu næp-
pe br.) være i strid med hinanden. De to

Borgere er i Haar sa.rr\men. Holb.Kandst.
V.3. Ligge . . i Haar ssimmen. Høysg.S. 284.
Eilsch.P.l. det var dog fælt, om et Par
Svigerfaerer havde ligget i Haar paa hver-
andre. Oversfe.Com.7F.8P. jf.: (de) ligge i

Haar med Fanden. Bredahl. (Borchsen. To
Digtere.(1886).47).

|| f bringe, sætte i

haar sammen, yppe strid, slagsmaal imel-

lem. Slange.ChrIV.845. VSO.
\\ f ville i

haar paa en, søge strid, slagsmaal med en.

vAph.(1759). VSO.
5) (nu kun dial.) haarfarve; lød; i udtr.

som være af ('fpaa. Moth.H84) et ('samme
olgn.) haar, have en vis (osv.) haarfarve. den
hest er af et hvidt, sorthår. Moth.H84. vAph.
(1759). Bønderne (skal) levere en Hest,
ligemeget af hvad RsiSLr. PNSkovgaard.B.
154. jf.: Olav Tykkert eller hin Digre . .

lysebruun af Haar, hreedsif Ansigt. Grundtv.
Snorre.II.3. der er gode heste af alle
slags haar, (nu næppe br.) man kan ikke

skue hunden paa haarene. Mau.I.414. Holb.
MTkr.330.

\\ f (overf.) beskaffenhed; natur,

de er af et likr.Moth.H83. Som i hvert
Hof gierne ere nogle Hyklere, saa var
og denne Ober-Musicant af det Haar. Kyhn.

I

PE.60.
8) (overf., til bet. ('I.1-2 og) 2.2J om hvad

der minder om, ligner et haar (enhaar-
dusk). jf. ssg. som Énglehaar. || ^ om de

I

udpillede garnender i et tampet tov. Funch.
MarO.II.54.

\\
(dial.) (piske )snært. Feilb.

' Haar-, i ssgr. ['hå-r-] (f Haare-. jf. : Ved

I

denne Haare-Historie, eller rættere at sige
Haare Anmærkninger, erindrer mand sig
denne Talemaade „at have Haar paa Tæn-
derne". LTid.1740.624). hvor intet andet an-
gives, til II. Haar I.1-2 ell. 2.2 og fortrinsvis
(med mindre det modsatte fremgaar af de-

finitionen) til bet. „hovedhaar" (se II. Haar
1.2 og 2.2) II foruden de ndf. medtagne ssgr.

kan spec. nævnes en del (især fagl.) ssgr.,

10 der betegner ting, fremgangsmaader osv., der
staar i forbindelse med ell. anvendes ved
hovedhaarets pleje, fx. Haar-balsam, -eliksir,

-farvning, -klipning, -olie, -pleje, -pomade,
-salve, -spiritus, -vand, -voks. CP -afTald,
et. t) 07- Affald 1; smZ. Haarfald;. Mand-
kønnet har en større Disposition til Haaraf-
isdd.VortHj.IIl.140. stærkt Haaraffald, sti-

gende til Skaldethed. Panum.275. 2) O/. Af-
fald 6; 1. br.) afredt haar. D&H. -anlæg;,

20 et. (fagl.) til Anlæg 5 slutn. (jf. -kim j. JH
Chievitz.Fosterets Udvikling. (1891). 65. -ar-
bejde, et. (især fagl.) det at bearbejde af-
klippet haar og fremstille genstande (paryk-
ker olgn.) deraf; ogs. om de forarbejdede gen-
stande. Stort Lager af smukt og elegant
Haararb ejde.Berl Tid.^^Ul904.M.4 Till.2.sp.l

.

SaVX.600. -baand, et. iglda. (i bet.\)hore-
bondh (GldaBibl.(2Mos.39.19))) 1) [l.i] (1.

br.) baand, som er lavet (flettet, snoet) af haar.
30 D&H. 2) [2.2] baand til at binde om haaret

for at holde det samlet ell. til prydelse (jf.
Flette-, Piskebaand;. Moth.H85. Under-
Munderingen bestaaer af 1 pr. Buxer, 1 pr.

Skoe (osv.) og et Haarbaand. i^'orordn.^Vs

1774.§22. *I følges hjem fra Skole . . | og I

sværmer vildt for Haarbaand af den rigtig

brede Slax. ThBarfod.EF.26. -beklæd-
ning;, en. [1.1 og 3] (især fagl; jf. Beklæd-
ning 3, Haarklædning^. (om haarene paa

4p planter ell. plantedele:) Drejer.BotTerm.172.
polardyrenes haarbeklædning er meget tæt
og varm

i
S&B. -bold, en. 1) [l.i] (nu

især dial.) (massiv) bold, som er lavet af
(fugtede og haardt sammenrullede) (ko)haar.

VSO. OrdbS. 2) 2? en art slimsvamp, Tri-

chia. Rostr.Flora.il.5. -bolle, en. især i

flt, om de kugleformede legemer, som under-
tiden findes i mavesækken hos heste, køer ell.

faar (sjældnere: mennesker), og som oftest

50 bestaar af sammenklistrede haar olgn. (jf.
-kugle^. Panum.274. D&H. -bred, et. se

Haarsbred. p -bryn, et. (sj.) d. s. s.

-grænse (jf. -fæste, -liniej. *Langs Hår-
brynet pibled den kolde Sved. ^/awm.^jff.
13. -bnnd, en. 1) huden (især: hoved-

huden), hvorfra haarene vokser frem; hoved-

bund. Moth.H85. VSO. Panum.273. Kvæ-
stet Saar i llsia.rhnnden.Arb.forsikr.1907.Bi-
lagI.16. 2) bund i en sigte, fremstillet afvæ-

60 vedehaar.jf.RsiSirbundssigte.MilTeknO.
141. -bælte, et. (1. br.) bælte af haar;
spec. om et saadant bælte, som bæres af en
bodsøver (jf-skiorte). MO. D&H. t-b«r|.
tel, en. {fra ty. haarbeutel; jf. u. -pung 3)

i udtr. have én haarbøjtel, være beruset;

have en blyhat. Oehl.XIII.26. -barste.

41*
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en. børste til brug ved haarets pleje. Moth.

M85. VSO. Haandgem.524.
haard, adj. [hå-V] Høysg.AG.134. intk.

og adv. -t [hwrd] (smsl.) ell. (nu kun arkais.

(især som adv"., jf. Rubow.SP.281) ell. dial.)

har(d)t [h^rd] (MO.I.881. EHHagerup.41.
Feilb. KortlSO.iei. UnivBl.1.382. Thorsen.7.

OrdbS.(sjæll., mønsk, fynsk).jf.Esp.§150a. se

i øvrigt ndf., fx. bet. 1.4 slutn. og (især) bet. Q).

{æda. h&rthy jf. run. (adv.) harda; oldn. harQr,

eng. hard, ty. hart, gof. hardus; jf. hart- (i

hartad, Hartkorn ofl.), hærde, forhærde)
1) som slet ikke ell. meget vanskelig

giver efter ell. er modtagelig for (en

ell. anden art) paavirkning (mods. blød
(III.l)^. 1.1) om masse: som p. gr. af sin fa-
ste, kompakte ell. massive beskaffenhed slet

ikke ell. meget vanskelig giver efter for
ell. lader sig paavirke ved tryk ell. be-

røring; som er vanskelig at trænge ind
i ell. omforme; i videre anv. (jf. bet. 1.2J,

om ting, stoffer, som har antaget ell. faaei

en fadere, massivere beskaffenhed ell. sam-
mensætning ell. forekommer mindre bløde end
i normal tilstand, en haard Steenklippe.
5Mos.8.15. en haard iis, der smelter. Vtsc^.

19.20 (Chr.VI). (vokset) er hart og styrk-

net. Hørn.Moral.II.56. de mindste Partik-

ler af flydende Materier, som ey ere ela-

stiske, kand antages for at være haarde.
Kraft.(KSelskSkr.111.284). Under denne
Matras (lægges) noget haardt udstoppet
eller sammenrullet. S t^'ic^mawd. Z7nd!ermis-

ning for Jordemødre. (1755). 59. Jorden er

endnu for haard til at pløies. FSO. (han
forlangte) en haard Pen, som ikke maatte
sprutte.LMoZffce.DicA;. 7.58. *Jens Vejmand,

I

der af sin sure Nød | med Ham'ren maa
forvandle | de haarde Sten til Brød.^afej.

BS.120. kvarts er et meget haardt mine-
ral

i
en haard blyant

j
tage paa en med

det haarde haandklæde, se Haandklæde.
om umoden frugt: stikkelsbærrene var end-
nu haarde og grønne

| jf. f: hård drue .

.

som kan gemmes. Moth.H90.
|| (jf. bet. i.4)

i sammenligninger. *Havet syntes saa haardt,
som Steen. Schaldem.CN.80. Feilb. || om le-

?emsdele olgn.: med stærkt fremtrædende ben-

ygning, fortykket hud ell. fast muskulatur.
Violinspillerens Fingerspidser bliver haar-
de som YioTii.Frem.ML.154. *Han giver
sin vaade Pande | et Strøg af sin haarde
Haand. ThøgLars. UdvalgteDigte. (191 7).100.
i billedl. og overf. anv. se u. bet. 8.i. haard
i munden, se bet. 2.2. || i særlige faste forb.

haard ballast, (jæmb.) lag af 'skærver,

smaasten olgn. anv. som ballast (2,3). DSB.
Banebygn.i9. haardt brød, dels i alm.
om haardt bagt ell. tørret brød, dels ^ spec.

om beskøjter (mods. blødt brødj. Moth.É93.
MR.1786.83. Ligeledes kjøbes friskt Brød,
naar samme kan faaes, og gives (de syge)
isteden for haardt Brød. Ctt.l794.(Søkrigs
A.'LUlr). D&H. Scheller.MarO. den haar-
de gane, se I. Gane 2. den haarde
(hjerne)hinde, (anat) den yderste hjeme-

hinde (dura mater). Panum.290. SaUXI,
534. haard hud, (jf. u. bet. 1.4; især anat.)
fortykket overhud (Callus). vAph.(1759). Ar-
bejdere, der haandterer Spade, Sav eller

Hammer, (faar) haard Hud inde i Haan-
åen. Frem.ML.154. haard hvede, (land-
6r.; d. s. s. Glashvede. SaUXI.944. haardt
korn. 1. {ænyd. d. s., jf. æda. harth sææth
(FlensbSt.TilL), mnt dat hårde korn; jf.

10 Hartkorn) f om rug, hvede ell. byg (især i
modsætn. til havre). Gram.Nucleus.488. (ved)
hart Korn . . forstaaes Hvede og Rug.
vAph.Nath.IV.439. 2. (nu næppe br.j vinter-

sæd (mods. let korn, se let;. VSO.III.K266.
3. (bot. og landbr.) især i flt, om frø, der i

og for sig er spiredygtige, men hvis skal

p. gr. af særlige anatomiske forhold vanske-

lig gennemtrænges af vand, og som derfor
først spirer i løbet af forlwldsvis lang tid.

20 LandmB.III.36. Warm.Bot.633. SaVX.601.
haardt liv, (gldgs., ofte spøg.) d. s. s. haard
mave (jf. haardlivet;. et Dyr, der er pla-

get med haardt Liv. Eolb.Hh.1.245. Ele-
venf.RJ. 52. Starkad klager over . . det
gamle Legemes mange Plager — lige til

Gammelmandshosten og det haarde Liv.
VilhAnd.AD.223. Panum.274. haard mad
Ckost olgn.), (især dial.) (fast) mad, som
er vanskelig at tygge ell. fordøje (mods. blød

30 mad;, de, som have melk behov, og ikke
haard mad (1819: haard Føde; 1907: fast

Føde). Hebr.5.12(Chr.VI). (hans kræfter)
begyndte efter haanden at tage af, saa at

han ingen haard Spiise kunde fordøje, og
om Natten lidet sove. Holb.DH. 11.900.
holde sig fra tung og haard Ma.d. JSneed.
VI.329. OrdbS.(jy.). haard msive,(dagl)
meget fast afføring (som er besværlig at ud-
skille); ogs.: forstoppelse, haard mønt^

40 (ikke i fagl. spr.; sj.) mønt, som (væsentlig)

er lavet af jærn, aluminium olgn. (i mod-
sætn. til kobber- og sølvmønt). NatTid.*/9l923.

Aft.5.sp.2. haarde penge {glda. hardæ
penyæ, eng. hard cash, ty. hartes geld; jf.
ndf. 1. 62; sj.) metalpenge. D&H. haard
puls {efter nylat. pulsus durus; med.) puls-

slag, som man, ved føling af pulsen, kun
kan standse ved et kraftigt tryk; spændt puls.

JLiisberg. Undersøgelse af Brystorganerne.

5p(1923).53. haardt staal, (fagl.) særlig

kulrigt Staal. SaUX.603. haardt tag,
(især i forsikrings-spr.; jf. haardttækket)
tagbeklædning af tegl, skifer olgn. ForsikrO.
haardt vand, (jf.bet. 5.i; især fagl.) vand,
der indeholder mange uorganiske stoffer, især:

(stærkt) kalkholdigt vand (mods. blødt
vand, se u. HL blød l.i;. Olufs.NyOec.I.136.

Green.TJR.95. MDL. Kildevand (er) som
Regel „\i2i2irdX*^.Steensby.Geogr.l60. haar-

60 de æg, (nu 1. br. i riqsspr.) haardkogte æg.

VSO. D&H. OrdbS.('Fyn). \\ i substantivisk

anv. en haard {vist efter ty. ein hartes;

jf.ovf. 1.43; vulg., især haandværker-spr.)

en en- (ell. tO')krone i sølv. Dania.II1.54.
D&H. haardt imod haardt, se u. bet. 8.«.

II
ordspr. (to) haarde stene maler ikke
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godt sammen, især (jf. bet. 1a) overf.: strid-

bare ell. stædige personer arbejder, lever daar-
ligt sammen. Mau.3411. Han og Islands
Høvdinge vare at agte som to haarde Stene,
der ej male godt tilsammen. Grundtv.PS.
1.548. Blich.(18S3).II.141. D&H. !.2) i vi-

dere anv., om hvile-., sidde-, liggeplads olgn.:

bestaaende af haardt materiale; ubekvem;
ikke magelig; ikke beklædt ell. polstret

vare Ridderskabet udi deres. Slange.Chr
IV.18. Han viste sig haard imod alle For-
maninger. 750. I lang Tid var han haard
som Flint og vilde intet bekj ende. PaZlf.
IL.I.92. gøre sig haard, isml.bet.1.9
slutn.) vise sig genstridig, ubøjelig. Feilb.
OrdbS.(Fyn). i faste forb. (ofle m. overgang
til bet. 2.1J: haard hals, se Hals. (jf. haard-
nakket; nu næppe br.:) jeg kjender din

osv. *Den trætte Fod vil ud af Veyen lo Gjenstridighed og din haarde Nakke
vige,

I
Den synes haard, en anden Vey

man sig
|
Da vælger, til at vandre mage-

lig. Brors.222. *Et Kors det var det haarde,
trange Leje | som Jordens Børn gav Frel-
seren i Eje! Éich.1.4?. Jeg kom til at platte

om paa en haard Vej og fik saadan et

Smæk . . at jeg hverken kunde støtte eller

staa (en) tre Ugers Tid. JKattrup.Jæm-
hatten.(1908).21. ligge paa den haarde .

.

5Uos.31.27. 76^0.(^1^. haardnakket;. jfbet.
2.1: De saa ikke paa hinanden, fordi de
var ophidsede begge to og ikke vilde
være det bekendt. Det var to haarde
^Qg\Q.JVJens.EE.217. Feilb. 11.680. en
haard pande, (nu næppe br.). Jeg har
en haard Pande, naar jeg just sætter mig
paa Noget. Hrz.T.234. VSO.V.P30. (dial.:)

være haard i filten (HjælpeO.171. OrdbS.
Jord. D&H. en haard (o: lidet fjedrende) 20 (Fyn). Feilb. jf. u. I. Filt 1), i leveren
madras \

billedl. (jf.bet.4:.i): de Troløses
Vei er haard. Ords.13.15. || som adv. Intet
er mere tienligt for (børnenes) Sundhed
end at ligge haardt paa en Matelas (o:

madras) af Straae, Uld eller Haar. JSneed.
VI.342. VSO. jeg kan ikke taale at ligge
haardt med hovedet

j 1.3) (uden for forb.

en haard hund nu især dial.) om person i

fysisk henseende: som kraftigt modstaar ell.

(Halleby.231) ofl. \\ m. h. t. følelseslivet: som
vanskelig røres ell. bevæges; som ikke giver
rum for blidere følelser; haardhjertet;
haardsindet; ubevægelig; ufølsom; ofte

m. overgang til foreg, gruppe, jeg er ble-
ven hård af alt dét onde jeg haver lidt.

Moth.H88. Han har et haardt Hierte imod
den Fattige. rSO. *0! bliv min Hustru
kjære, vær nu dog ikke h.a.a.TdlWinth.VI.

ikke ænser ydre modgang (som kulde, saar 30 248. Den Dreng er haard i det, han
osv.) ell. angreb; udholdende og tapper (i

kamp, prøvelse osv.); haardfør; stærk,
(de) Hebræiske Qvinder . . vare haarde
og stærke, og betienede sig ikke af an-
dres Hielp (o: naar de skulde føde).IIolb.
JH.I.106. (disse) Tartarer . . leve meget
ælendige og er et haart Folk, da de læge
deres Saar ved at legge derpaa et bren-
dende stykke Lunte, som de med stor

græder aldrig, naar han falder. MDL. lige

så hårde nerver som børn har, når de
løber efter en fuld mand eller en sinds-

syg kvinde. NMøll.N.69. være haard mod
ens Bønner. i)cfeff. Kværnd. i sammenlig-
ninger (jf. u. bet. l.ij; *Den haard er, som
en Steen, hvis Øyne icke rinde

| Naar
han betragter sligt. Holb. Paars. 18. Ew.
(1914).1.345. hendes Ægteskab . . med

Taalmodighed lader ligge paa Saaret til 40 Slid og med Strid, havde efterhaanden
det er o^hTdiJidt.LTid.1725.691. Feilb. jf.
bet. 2.1 : Det maa ogsaa indrømmes, at
(bokseren) er en haard Hund, naar man
læser, hvad han maatte staa Iot.PoWIq
1906.2.

II
spec. (foræld.) m. h. t. overtroiske

forestillinger: som (ved tryllemidler) er ble-

vet usaarlig (sml. u. I. fast 2.2J; især i forb.

som gøre sig hsiSird. Moth.H88. Holb.Hex.
II.2. (han) var haard, som det kaldes

gjort hendes Sind lige saa haardt som
hendes Ha.a.nd. Budde.F.186. i faste forb.:

Havde han vist ringeste Tegn paa Føl-
somhed, vilde de have vist ham en virke-
lig Medlidenhed . . Nu ansaa de ham for

ulykkelig, men for en „Pokkers haard
Hund**. Goldschm.IV.262. ('J/'.

haardhudet
samt ovf.sp.648^:) Der skulde tit haard
Hud til at være Præst i de Tider; Sæ-

hverken bed Hug eller Stik eller Skud 50 derne var raa og de menneskelige Liden
paa ham. Gram. Breve.61. Blich.(1920).X.
€3. HMatthies8.BG.94. (sj.) m. flg. præp.
(i)mod: Hun (o: en heks) har gjort dig
haard imod (o : du kan ikke saares af) alle

Djævle og alle Farer — i sine Djævles
Navn. AHalling. Overs, af Kipling : Kim. II.

(1901).76. 1.4) overf anv. af bet. 1.8.
||
(især

GJ ell. dial.) m. h. t. viljeslivet: som er uvil-

lig til at give efter; som staar fast og urokke

skaber kom let i Kog. Aakj.(AarbSkive.

1922.100). II
(nu kun dial. ell. arkais.) som

adv., i faste forb. m. verber som holde,

hænge, staa, og m. flg. præp.-led: (urokke-

lig) fast. holde haardt ved ("s/, paa,
se ndf. t over. Kyhn.PE.38). Moth.H246.
den Vendiske Nation, hvilken allerlængst

holdte hart ved sit grove Hedenskab.fiPow^.
Atlas.ni.256. jeg vil sige: han er det

lig paa sin anskuelse, sit forsæt osv.; gen- d^ ikke mere (end jeg er); og det vil jeg
stridig; haardnakket; stiv; ubøjelig; holde hart ved. /uer/c.ZIJ.4 74. Jeg holder

" "
. •

.

,

j^^^^ p^^ Forældrenes Myndighed. Mark-
man.HD.33. hænge haardt ved: SMos.

10.20. Udi Indien . . hænge . . de nyere Bra-

ofte m. overgang til flg. gruppe, jeg vidste,
at du er haard, og din Nakke er Jern-
sener, og din Pande er Kobber. Es.48.4.
Saa ifrig som Hertug Philip end var udi
sit Paastand, saa haarde ja langt ifrigere

miner hart ved deres Forfædres Lærdom.
Eilsch. PhilBrev. 6. at tro paa (gud) og
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hænge hart ved hsLm.MPont.SE.94.jf.:
Derfor haver ulykke hengt hart ved os
(1871 : forfulgte os Ulykker;. Bar.l.20(Chr.
yi). (en) Kammer-Herre stod hartpaa,
jeg skulde gotgiøre mit Adelskab. E?ow<.
Men.II.8. Jeg skal ikke staae . . hart paa
min Ret imod Dig. Kierk.11.257. OrdbS.

(jy.).

2) vanskelig, besværlig ell. ubehage-
lig at have at gøre med ell. faa bugt
med. 2.1) om person: umedgørlig; van-
skelig at „tumle". Moth.HOl. der er saa
mange mærkelige Fyre paa Faarefarmen,
sammenløbet fra mange Lande, haarde
Fyre som er vant til baade at sidde i en
Sadel og behandle en Revolver. BT.^Vé
1924.4.sp.l. jf.: Han var nok itte af de
værste? . . han var vos rejtnok haard en
Overgang med sine Fræmskridt. Gravl.
Voksebro.(1923).164. \\ nu især (dagl.) i fa-
ste forb. (ofte i tilfælde, der ogs. kan opfattes

som bet. 1.3 ell. 1.4 ell. S.ij. en haard hals,
se Hals. enhaardhund: Moth.H89. han
var en haard Hund at bides meå.MylErich.
VJ.79. han var en haard Hund den Gamle,
som nok kunde skyde sin Mand ned om
saa skulde være. AndNx.PE.I.llO. Jeg
bliver en haard Negl at bide for Baro-
nen, hvis han vil være Neglebider. Schand.
SB.237. JVJens.NH.13. Feilb. OrdbS.(Fyn).
2.2) om hest: være haard i munden,
have en haard mund, (vet.) være haard-
mundet (mods. blød (III.1.4) mundj. Høie
og skarpe Lader gjøre Hesten mere mod-
tagelig for Mundbiddets Indvirkning, el-

ler hvad man kalder blødmundet, medens
omvendt lave og tykke Lader gjerne med-
føre en haard Mund. Prosch. Hestens Byg-
ningslære.(1869).154. jf. f: (være) haard at

vige (o: være haardmundet). vAph.(1764).
2.3) (uden for faste forb. nu vist kun i ad-
verbiel brug) om ting: som kun med vanske-
lighed kan løs(n)es, rokkes osv.; fast. En
hard knude. Moth.K213.

|| (m. overgang til

bet. 2.4J overf., i faste forb. og talem. en
haard knude (jf. Haardknude; nu næppe
br.). den haardeste Knude (o: ved at gøre
vers) troer jeg nock, som jeg tilforn sagde,
bestaaer i Riivaene. Holb.Tyb.IIl.8. Sici-

lien var en haard Knude for Carthagi-
nenserne. LTid.1732.349. det er haardt
hø at drage, se Hø. (give en) en haard
nød at knække olgn., se Nød. || som adv.
tolden sidder hart i flasken. Moth.H89.
*0g saa Guds Ord i Hyldekrog,

|
Hvor,

bundet hart i Spændebog,
| Det ligger

som en Fange. Grundtv.PS.III.236^ mine
Støvler . . sad haardt paa af al den Væde,
de havde været i. AaMadelung.IDyreham.
(1921).56. skibet er løbet paa p^rund og
staar haardt I 2.4) om handling, virksomhed,
foretagende olgn.: som ikke er let at udføre;
som volder vanskelighed, møje. Moth.H88.
Det var haardt at faae i Stand. MO. || om
legemlige funktioner, som foregaar med be-

svær ell. volder plage, haard hoste, (jf.

løs hoste; ikke i fagl. spr.) om kraftige,
voldsomme hosteanfald uden (ell. m. ringe)
opspyt, t (have) haardt gehør, være
tunghør. vAph.(1759). j/".; Høre haardt. sa.

(1764). II
som adv., i faste forb. det var en

Blæst, saa at (ællingen) havde haardt
ved at komme åisteå. HCAnd.V.304. Det
falder mig haardt (alm.: vanskeligtj.
vAph.(1764). det faldt haardt . . at faa

10 ham til at bekende. D&H. For de større
(stater) vil det sikkert falde haardt (at)
give Afkald paa en Tøddel af deres fulde
S\iveTæmtet.Pol.^^/8l924.8.sp.6. det vil

holde hart at ieg nåer det. Moth.H89.
for en fattig Laplænder holder det . . langt
haardere at giøre sin Lykke, end for en
fattig Tydsker. LTid.1748.621. Det vil hol-
de hart at sige noget sødt til en Konge
. . som gjør saadan Bedrift. Pi¥ø?^.J.i67.

20 JPJac.II.322. „der er saamænd langt igen
(o: inden ungerne er flyt)efærdige)^, sagde
Storken . . „Det kan holde haardt nok,
inden vi naar Enden." CEw.Æ.11.51. Feilb.

(nu dial.:) *(de) Ey skaante Mand, ey
Qvinde;

|
Og stod det haart, at Phæbus

dem
I

Med gode kunde vinde. i^eew&.JI.

124. saa det vil staae hart at bevise, at

ved en saadan Trykning den Elliptiske
Figur kand udkomme. Kraft. (KSelskSkr.

30 111.232). (det) stod haardt paa. MO. Ordb
S.(jy.). 2.5) spec. om søvn: som vanskelig
kan afbrydes; hvoraf man ikke let kan væk-
kes; dyb; fast; tung. vAph.(1759). (op-
vartersken) havde en haard Søvn, som
jeg endnu forstærkede ved . . et stort Glas
stærk Funsch.Gylb.V1.146. D&H. især som
adv.: *Jesus lader som

| Han ofte hart mon'
sove. Kingo.86. Vaulundur sov hårdt. Oehl.

VS.32. AndNx.PE.(1914).IV.145. Feilb.

40 3) som anvender sine kræfter, benytter sin

magt (til det yderste) uden (større) hensyn-
tagen til virkningen paa andre; ogs. om hand-
ling, virksomhed, hvorved et vist resultat sø-

ges opnaaet gennem udfoldelse af kraft, magt
osv. 3.1) (undertiden m. overgang til bet. l.i)

om person : som ikke giver efter ell. bøjer af,

men til det yderste forfølger sit formaal;
streng; ubarmhjertig; barsk; haard-
hændet; ogs. m. h. t. mere fysisk kraftud-

50 foldelse over for person ell (nu især) dyr:
brutal, du er en haard Mand (Chr.VI:
et haardt Menniskej, som høster, der du
ikke sasiede. Matth.25.24. At være under
en haard Regiering. VSO. En saa haard
og afskyelig Karakter, netop hos Dem.
Buchh.UH.103. Feilb. som præd. ved \ære:
Vær ikke haard 1 vær ikke ubarmhjertig I

Ing.KE.II.244. (1. br.) m. hensobj.: Jeg
(o: vægteren) skal paa Ære heller ikke

60 være ham haard i min Rapport. PMøll.I,

311. især m. flg. præp. (i)mod ell. (især jy.)
ved ell. t over (lSam.5.7(Chr.VT)) sty-

rende genstanden for handlingen. Nille 1 au
est aldt for haard mod din Mand, hånd
er og bør dog være Herre i Huset. Holb.

Jep.1.1. *Hvor kan man være haard mod
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den, man ynder? Oehl.Tord.(1821).103. ku-
sken var haard ved hestene

i (jf. bet. Sa)
m. h. t. spydigheder olgn.: onkelen var haard
ved hende, drillede hende med kæresten
osv.

i II
(især dagl.) i faste forb. (ofte i til-

fælde, der ogs. kan opfattes som bet. 1.3 ell.

1.4 ell. 2.1^. „Den Mand ser mig ud til at

kunne gjøre Ting, som en Anden ikke
kan gjøre." „Ja, vel, en haard Hund
skal han rigtignok være." Goldschm.VIII.
170. den unge Højesteretssagfører (havde)

i sin Praksis allerede vist sig som en
haard Hund, der forstod at klemme det
mest mulige ud af en stakkels Debitor.
Pol.^V9l908.3. en haard negl: *0g Tor-
denskjold gør Sejl, han; |

han er saa haard
en Negl, han. Drarhm.PT.80. Den Dom-
mer er en haard Negl. DagbWhl920.2.sp.5.

II Uf- ^' ^^i' '^'^) owi legemsdel; især i forb.

m. Haand 1 M^^r., der betegner, at en hand-
ling udføres med kraft, voldsomhed, hensyns-

løshed. Bødt.SD.53. Nærved ser det ud,
som havde en haard Haand fra Himlen
slaaet ned i denne Skov af Murpiller.Silfic/i.

Gio.ll. Feilb.1.763. billedl: det er altsaa

Skæbnens haarde Haand, der er over mig.
Buchh.UH.117. jf: Madsen (blev) ramt af

Skæbnens haarde Næve. FrPoulsen. MD.
149. især i ndtr. med haard haand {oldn.

med haråri hendi) med kraft, vold(somhed);
ubarmhjertigt; strengt, naar der tages med
„haard Haand" paa en Hest med „blød"
(mund).LandmB.II.222. med haard Haand
fennemførte (han) Ekstraskatten af 1762.

)agNyh.^'hl924.2.sp.4. jf.Esp.437. 3.2)

(jf. bet. 3.3j om handling, virksomhed, frem-
gangsmaade olgn.: som vidner om, (gen-

nem)før es med stor (og hensynsløs) streng-
hed; ublid, just den haarde Medfart for-

aarsagede, at de ikke kunde naae deres
Msia.\.Holb.DH.IL488. haard Adfærd.?;^^^;^.

(1759). faa en haard . . Behandling. DÆfl".

(m. overgang til bet. 3.3j om kamp olgn.:

Striden blev . . saare haard. 2Sam. 2. 17.

*Saa haard en Kamp der monne staae,
|

De Fiender var saa mange. Rahb.PoetF.I.
186. *Paaskeklokken kimed mildt

| fra den
danske Kyst,

|
meldte over Lande

|
dog

om saa haard en Dyst Ploug. 1. 103. jf:
Medens Krigen var nu paa det haarde-
ste, blev den Persiske Tyran omkommet.
Holb.Tntr.1.180. \\ haardt (i)mod haardt.
Moth.H89. vAph.(1764). Det er haardt imod
haardt, siges, naar to stridende Parter
ikke vil give efter for hinanden.750. i rigs-

spr. nu vist kun dels m. forklarende tilføjelse

italem. som: „Haardt imod haardt", sagde
Kællingen, hun satte sig paa en Kampe-
sten. Mau.1.384. jf. VilhAnd.Erasm.il.345
(se u. fise sp.l039^^) samt Feilb. dels i forb.

sætte haardt (i)mod haardt, give raat

for usødet; betale en igen med samme mønt.
Wi7ith. TX. 79. da Skribenten vedblev at

sætte Haardt mod Haardt, (truede bladet)

det Boghandlerfirraa, som forlagde hans
Pjecer, med at gjøre Alt for at ødelægge

dets øvrige Forlagsartikler. /S^c/ian^i.rjF'.JI.

290.
II
som adv.: strengt; ubarmhjertigt.

Hart jagede mig, som en Fugl, de, der
vare mine Fjender uden Grunå. Begr.3.52.
*hvor kom det dig i Sinde | Saa hart at

plage o^ forfølge saadan Mand. HolbPaars.
3. *(tilgiv) At jeg din Helte-Siæl saa haardt
paa Prøve satte. Wess.38. „Har Du hæv-
net dig?" — „Ja, og det haardt." Gravl.

10 Voksebro.(1923).161. m. overgang til bet. 3.3

(jf.1.45): *Brat af Slaget rammet,
|
Ka-

stet haardt til Jord,
|
Ligger brudt og

lammet
| Du, vor gamle Mo'er (o: Dan-

mark). PalM.yiII.l58. gaa (en) haardt
paa klingen, se Klinge, jf. f: gåe en
hart på. Moth.H.89. 3.3) (videre udvikling af
bet. 3.2 og ofte m. overgang til denne) om
handling osv.: som udføres med anspændelse

af alle kræfter, gennemføres til det yderste;

20 meget kraftig, adskillige haarde Slag paa
Døren satte dem alle i den yderste For-
skrækkelse. Biehl. Cerv. LF. I. 212. Blich.

(1920). VIII. 50. Overhaandsopgivningen
(o: i tennis) giver det stærkeste, haard este
Slag. Gvmn.II.118. Kampen bliver sikkert

baade lang og morsom, og Yndere af

haardt Spil vil ikke søge forgæves ud
til Hallen (o: tennishallen) paa Søndag.
Sportsbladet. 1917. 78. (haanden) var stor

30 og senet, hovnet af haarde Tag. CFMor-
tensen. Kains-Arven. (1923). 15. \\ som adv.

*Hr. Sested nu pusted (o: skød) paa Fien-
den saa hart,

|
At Røgen ham lidet be-

hagde. Sort.IIS.E4r, (hun) gaaer hen til

(døren) og banker hart paa. Skuesp.I4.22.

*Saa tag da Kisten, men tag ei for haardt,
|

Det er en gammel Mand, ak, bær ham
varlig. Oehl.A.84. (hun) gik ud i Boutiken
og slog Døren haardt i efter sig.Schand.

40 BS.373. unge, løse, lidt haardt skudte
Fugle. Bogan.I.114. Det er Synd at slaa

saa rasendes hart. Gravl.0en.26. Her ar-

bejdes haardt og energisk, men der be-
tales ogsaa (rundeligt). AKrarupNielsen.En
Hvalfangerfærd.(1921).95. jf bet. I.2: Falde
haardt. vAph.(1764). gamle mennesker fal-

der altid haardt
\ \\ (jf. bet. 2a) om legem-

lige funktioner, som udføres kraftigt. Ah
hal (idet hun drager Veiret meget haart

50 (o: dybt)) Det bliver og igien ganske let

for mertet. Biehl.(Skuesp.III3.44). (l.br.

uden for dial.) om raaben, skrigen: højt;

stærkt, de skulle . . raabe hart (Chr.VI:
stærkeligen; til Gud. Jon.3.8. Feilb.IV.241.

II (jf bet. 6.2; ^ i forb. som. give haardt
ror (0: lægge roret haardt i borde). Scheller.

MarO. SaUX.600. \\ i faste forb. drive
haardt paa. 1. (nu næppe br.) m. direkte

tilknyttet obj. for handlingen: trænge stærkt

60 ind paa (en). vAph.(1764). 2. uden sætnings-

obj., i forb. m. med: fremskynde. Der bli-

ver drevet haardt paa med Øvelser. ^T.
^''U1924.5.sp.3. t sætte haardt an (paa

en), d. s. s. drive haardt paa (1); ogs.: an-

gribe med voldsomhed og kraft. I sætter saa

hart an paa mig, og giver mig icke Tiid
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at drage min Aande; Er det ret at gaae
saa strængt til YeTcks?Kom Grønneg.11.268.
Derpaa udi Julio begyndte hånd atter af

ald Magt, at sætte hart an paa Byen, saa
at dend var udi største Nød. Slange.ChrlV.
631. jf. : (soldater og matroser) sig saa hart
indtrænge, at de Personer, som . . skulle
paagribes, sig blandt de andre forstikke
og saaledes undkomme. MR.1723.H92. det
gaar haardt til olgn.: det gik hart til i

begyndelsen. Jio<;i.H8.9. MO. OrdbS.fjy.).

især i hypotetiske udtr. som: det skulde
gaa haardt til, om osv., der skulde frem-
byde sig (uventede og) ekstraordinære for-
hold (egl.: m. h. t. kraftig modstand olgn.),

hvis osv. det skulde gaa haardt til, hvis
han nu i otte Dage lukkede sin Mund op
uden til de allernødvendigste Ord. Schand.
TF.I.2o7. Tidligt følte jeg: Lad de Andre
kun grave ; det skulde gaa haardt til, om
jeg ikke gravede en Alen dybere end de.
Brandes.F.198. Bager Jørgen var den ene-
ste der havde noget at bestille — det
skulde gaa haardt til naar Folk lod være
med at købe Eughrøå.AndNx.PE.II.135.
jf. f: Nej, hør eengang, nu ere de haart
sammen (o: de slaas), ach jeg er saa ban-
ge, at hånd kommer i ulykke for min skyld.
Holh.llJ.V.9.

II
talem.: stampe haardt

mod brodden, se I. Brod 1.2. 3.4) om ord,

tale olgn. : som gør ell. tilsigter at gøre et stærkt
indtryk; streng; skarp; revsende; vold-
som; ofte m.bibet.: utilsløret. (Josef) talede
haarde Ting med (sine brødre).!Mos.42. 7.

Det er haarde Titler, som jeg ikke har
toTtieni.Holb.Didr.5sc. At fælde en haard
Dom over een. Høysg.S.29. (han holdt) ej

engang op med sin haarde Tiltale, men
nedstemte blot Tonen lidt. PMøll. 1.325.
nogle haarde og ikke uberettigede Sand-
heder. iromoS.FZ).5^. Jf: Han blev paa
det haardeste befalet, forbudet (osv.).

VSO.
II

som adv. naar jeg eftertencker
undertiden hvor slet en stackels Tienne-
res Skiebne er, holder jeg det for Synd
at tale haardt til dem, langt meere at
slaa åem. Holb.Vgs.1.3. Grundtv.PS.TI.467.
Men dersom Nogen haver voldet Bedrø-
velse, haver han ikke bedrøvet mig, men
tildeels, for ikke at sige det haardere.
Eder alle (Chr.VI: at jeg skulde ikke be-
svære eder alle^. 2Cor.2.5. dømmer De saa
haardt om den, der mener det saa godt
med Dem. Bagger.1.78. UBirkedal.(StSprO.
Nr.83.29). tale en haardt til, (nu 1. br.)
bruge haarde ell. grove ord over for en;
skælde en ud. Moth.H89. det giør migont
at jeg skal tale jer saa haardt til Holb.
Masc.1.7. vAph.(1764). 1Mos.42.7(Buhl; jf.
ovf.1.33).

4) som er vanskelig ell. besværlig at taale;
som virker stærkt tyngende, trykkende, ube-
hageligt osv. 4.1) i al alm., om livsvilkaar,
omstændigheder, skæbtietilskikkelser olgn.:
ublid; streng; tung; ogs.: ubehagelig
eU. forbunden med stor lidelse at gen-

nemleve, din Fader gjorde vort Aag
hsiSiråt.lKg.12.4. haard Trældom. 2Mos.l.
14. *Hjælp mig for din haarde Død. Salm
Hj.589.1 (jf. haardedød;. en haard Cuur.
Eolb.Hex.lL5. haarde og tunge Fødseler.
Forordn.''Viil714.§2. haarde Straffe, der,
just fordi de ere haarde, sielden eller al-
drig exeqveres.Stampe.IV.49. den haarde
Skæbne. JPJac.II.15. Var det nogen haard

10 Sygdom, der hjemsøgte \ienåe? Bregend.
GP.143. Mange Insekter dør en haard
Død fangede af Dionæa-Arternes Blade.
NaturensV.1915.336. jf bet. S.i: Stikpiller
er haarde . . at fordøje. D&H.

\\ (jf. bet. 3.2^

om saadanne livsvilkaar osv., som gør ell.

tilsigter at gøre en haardfør: En haard Op-
dragelse. VSO. Det havde været en haard
Skole de to Aar tilsøs, en Hærdningspro-
ces. BT.^yAl924.4.sp.4.

\\ (jf bet. 3.s) i udtr.

20 som et haardt slag, stød olgn., om (uven-
tet og pludselig iridtru/fet) sørgelig begiven-
hed, som gør et dybt indtryk paa en. Moth.
H89. en saadan Handling af en Fader
(maatte) være det haardeste Slag for det
ømme Moderhierte. Engelst.Qvindekj.188.
Heib.Poet. VII. 334. *Taaren i dit Blik,

|

Hver Gang din Lærer Røret frem lod
hente,

|
Til Skjæbnens haarde Slag dit

Hjerte vænte. PalM.IV.62. (Sørens fængs-
30 Ung) var et haardt Stød for Marie. JPJac.

1.300.
II
haarde død som ed, se haardedød.

II
som præd., især i sætn. m. det som (fore-

løbigt) subj. og oftest om forlangende, krav
olgn., som stilles til en. 500 Rixdaler, det
er jo alt for hsiSirt. Holb.llJ.V.9. Det er
haardt nok at skulle staa tre Timer. Bran-
des.XI.86. navnlig det sidste Savn (o: af
kvinder) er lige haardt nok for en varm-
hjertet Gut, der farer med en Fragtdam-

40 per paa Middelhavet, hvor man er vant
til at komme i Havn mindst hveranden
Dag. Wied. LH. 107. være haard at gaa
paa, se gaa 31.i. ordspr. døden er haard at

gaa paa, se L Død 5.2. || som adv., ofte nær-
mende sig til kun at udtrykke en forstcer-

kelse (jf. bet. G), jeg er en Kvinde, som er
hårdt bedrøvet i Å2inåen. ISam.1.15. *os
gaar din Modgang haart (Holb.Paars.^74:
hartj til Hierte. Holb.Paars.105. Været med

50 min Kone hos Glud, som var haardt syg.
Luxd.Dagb.1.428. deres Hierter vare blevne
hårdt betagne af Længsel efter de skiønne
Qvinder. Oehl. VS.6. *Favre Ord har mig
haardt bedaaret. Hrz.VI.39. (obersten) blev
haardt saaret. NPJensen.KampenomSønder-
jylland.II.(1915).69. ||have det haardt.
1. udstaa anstrengelser ell. kæmpe imod store

vanskeligheder af en ell. anden art (især

økonomiske), han har det haardt, maa slide

60 i det fra morgen til aften
i

2. f * udtr.

have det haardt for en, være stærkt for-

elsket i en. KomGrønnegJ1.228. see engang
til Amphitryon, din Dosmer, hvor nart

hånd icke har det for sin Alcmene, og
skam dig, at du kier dig saa lidet om
din Ægte Kone.smstl.183. t være haardt
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de ran, være ilde, daarligt stedt olgn. (jf.

deran 2). Vores gode Biskop har en tid

lang været temmelig hart deran iglen (o:

været syg igen). Langebek.Breve.34. Reynike
Fosz.(i7å7).291. sidde haardt 1 det, se

sidde, komme en haardt at staa, (sj.)

komme en dyrt at staa. CCRafn.Oldn.Sa-
gaer.II.(1827).9. 4.2) om person, især kon-

kurrent olgn.: som er til stor gene for en,

ell. (jf. bet. 2.1J som det er vanskeligt at kap-
pes med, klare sig for. (urtekræmmeren)
sled med en haard Konkurrent, med hvem
han boede Side om Side. SMich. S. 122.
Feilb. 4.3) om vejr, vind olgn.: streng;
voldsom, (han) besidder den Videnskab
at hånd forud kand sige, naar det skal

være haart Veyer, Stormvinde og deslige.

LTid.l726.207. *Den Vinter er saa haard
og slem. Winth.IV.53. Varmen blev snart
haard. JFJeMS.S/c.5i. Der gik et haardt
norden Ynnåe. DagNyh.^*/il921..5.8p.5. jf.:
Femernbelt . . har Tilbøjelighed til at være
et af de haardeste Iscentrer i vore Fslt-

YSinåe. BerlTid.y2l922.Aft.l.sp.L haard
kuling, ^ meget frisk vind paa grænsen
af storm. Æreboe.191. Scheller.MarO. |) som
adv. Det har blæst hart i Na.t. HCAnd.X.
359. Vind og Strøm vare haardt imod. St
Bille.Gal.L65. Goldschm.Vn.52. Kvæmd.
det fryser haardt

i

5) i spec. anv. om forsk, smags-, hørelses-

ell. synsindtryk m. m. 5.1) {jf. haardt vand
u. bet. 1.1 samt lat. vinum durum; nu kun
bryg. ell. dial.) om smagen af øl olgn. drikke

:

bitter; sammensnerpende; især: (svagt)
syrlig, tractere Folk udi Barselstue med
haardt 011. Holb.Bars.IV.5. vAph.(1764).
VSO. MDL.(Falster). Feilb.BL.8L OrdbS.

II
(sj.) om vin: tør. D&H. jf.: hård-Vin

. . kaldes vin, som er uangenem og sur-
agtig. Mo^/j.ff9.3. 5.2) om lyd: som gør et

stærkt, voldsomt ell. ubehageligt indtryk (mods.
III. blød 3.3j. at visse Sammensætninger,
at haarde og milde Toner, at lange og
korte Stavelser frembringe visse Virk-
ninger. JSweed.J.JfO 7. vAph.(1759). Naa,
jeg trænger ikke til stort, jegl sagde Stine
med en kort, haard Stemme. CFMorten-
sen.Kains-Arven.(1923).15.

\\ J" (nu sj.) som
overs, af Dur. haard Tonart. MusikL.(1801).
63. den haarde TTeklsing.smst.116. D&H.
II

om sprog, det zierligste Europæiske
Sprog kand holdes haardt mod det Per-
siske. Holb. Hh. 1.416. de sydlige Folkes
Sprog er blødt og melodieux . . derimod
de nordlige ere haarde ogskurrende.LTid.
1754.396. MG.

||
(nu sj. i fagl. spr.) om en-

kelte sproglyd, en stavelse, som endes paa
en haard Consonant (saasom Hat, Stok,
etc). Høysg.AG.l5. (vi maa) vogte os for
saadanne Ord . . hvor alt for mange Con-
sonanter — især af de haardere p, f, z,

k og t — støde sammen. Rahb.8tiil.94.
hårde (selvlyde): a, å, o, u, e; bløde: æ,
o, 0, y, i. Jeg har givet dem Navn af
hårde og bløde, fordi de første altid for-

dre den hårde Lyd af k og g, hvor intet

j skydes imellem . . de sidste altid give
k og g den bløde Lyd, f. E. gæres, gore,

gø, gyde, gide. Rask.Retskr.41 (jf. smst.64 ).

VilhThoms.Afh.IL73. Sal?X.602. haardt d,

g osv., se D 1.1, G 1.1 osv. 5.3) m. h. i. syns-
indtryk; jf. bet. 5.i(og l.ij: Landskabet om-
kring Bethlehem er . . haardt. Det er en Na-
tur af lutter Stene. Jørg.JF.L101.

|| (1. br.;

10 ikke i fagl. spr. ) om farve : grel; skærende.
D&H.

II (fagl.) om malemaade: som kun
bruger lokalfarver og ikke tager hensyn til

fortoning ell. harmoni; tør. TBaden.Suppl.
36. i 1843 (malede Eckersberg) to Billeder af

en Eskadre . . Behandlingen er her haard
og tør og anstrængt, og den alderstegne
Mesters Kamp for at male alle Enkelt-
heder som i gamle Dage og ikke kunne
det er synlig og pinlig. EHannover.E.256,

20 D&H. 5.4) m. h. t. aandelige, sjælelige ind-
tryk, især om stil, komposition olgn.: som
virker stift, stødende; tvungen; usmidig;
unaturlig, ogsaa denne Forklaring (o:

af et vanskeligt sted hos Horats) er haard;
og endnu haardere at forklare det med
Nogle som et tropisk Udtryk. JBaden.Ho-
ratius.L392. Der er noget haardt i hans
Still. VSO. haarde . . Vers. MG. en haard
. . Sætningsbygning. D&H. || som adv. (han)

30 har oversat Moliére og Maupassant . . alt-

sammen lidt haardt og meget, maaske
lidt for hurtigt. BerlTid.yil92l.Aft.3.sp.5.

jf. bet. 5.2: Mine lo haardt. Gravl.Voksebro.
(1923).148.

6) adv. haardt (hart) i særlige anv.
(især svarende til bet. 3.3). 6.1) til betegnelse

af en høj grad: i høj grad; stærkt; me-
get, en haardt spændt bue. Visd.5.22(Chr.
VI). Baaden var noget for hart ladt.

40 Æreboe.166. *hvad skal nu dette til?
| At

I, min gode Ræv saa meget haste viL I

Mig er det hart imod, det kand jeg eder
sige. ReynikeFosz.(1747).241. *han trænger
haardt til en Middagslur. Rich.L63. „det
haster vel ikke saa haardt?" — „Jo gu
haster det." Ploug.SyIv.20. 3 Lod Lackdye,
som Dagen iforveien sættes med Sats-
Saltsyre saa haardt som muligt. BGlsen.
Farvebog.(1858).21. *I næppe tales ved,

|

50 ej mer end haardt nødvendigt, hvilket
og er bedst. Gjel.Br.29. Mælken var god;
selv om den blev skummet, var den ikke
skummet saa hsLardt. RibeAmt.1915.101. f
(jf.ovf.sp.656^): jeg skulle intet undsee
mig, for at sige hende, hvor hart jeg er
jer forbunden (o: om to elskende). Kom
Grønneg.1.118. 6.2) ^ især om manøvrering,
rorstyring osv., hvorved roret drejes saa meget
som muligt i borde (jf. haardt ror u. bet. S.s).

60 haardt i Læ (er) at lægge Roret . . heelt i

Læ.Harboe.MarO. dreje haardt til Styrbord.
Scheller.MarO. et Skib ligger haardt
paa Roret, naar det sejler saa stærkt, at

Roret kun med Magt kan holde Skibet fra

at luve i Vinden. Dcfefi". Scheller.MarO. kom-
mando: haardt bagbord, styrbordi

VII. Rentrykt "/g ^92 5 42
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Earhoe.MarO. TeknMarO. Scheller.MarO.

haardt overl læg roret helt i horde. Sal?X.
600. li

om ræer: haardt skærpet, drejet

saa meget som mulig i langskibs retning. Sal.'^

X.600. 6.3) {nu kun arkais. ell.dial.;jf. I. fast

B.s) om bevægelse: hurtigt; hastigt; stærkt.
*Der gnistred Ild og Flammer,

|
Saa hårdt

foer de af Sted. Oehl.NG.6. (hestene) rendte
saa haardt, at han flux var hjemme. PVJac.
Trold.47. *Hesten snubled, og Fruen med
—

I
hvi vilde saa hart hun TiåQ? Drachm.

KW.181. Feilb.(u. hårdt/ 6.4) (arkais. ell.

dial.) for at udtrykke en høj grad af nærhed
(i tid ell. sted): nær; tæt. *(jiør mig |

Trø-
stig,

I
Til at træde . .

|
Hart og nær ind

til dit Hierte. Brors.62. især i forb. m. flg.

Sræp. ad, hos ell. ved: denne stad er
art hos (1871: nær ved;, den kunde jeg

flye i\\.lMos.l9.20(Chr.VI). Solen gik ned
for dem, der de vare hårdt ved (Chr.VI:
hart hos) Gibea. Dom.19.14. *Leoparderen,
som haardt hos Kongen stod. ReynikeFosz.
(1747).267. *0g der han (o: Ole Vind) hart
ved Amen kom, | Han slog til Lyd med
Haanden. Grundtv.PS.111.288. *Mens det
hart ad Midnat lider, smst.341. jf.: at henge
hart ved (1819: omgaaes med^, eller kom-
me til en, som er af et fremmed folk.

ApG.10.28(Chr.VI). \\ hartad ; næsten. Lær-
stykker, som ere hart lige saa durable
som de af Jern. LTid.1726.835. den bar-
ske og fiere Mine hånd havde, giorde
ham hart uangenem til at leve andensteds
end i Spsmien. smst. 1728.475. Han kan
hårdt ikke gaa.. Kværnd. OrdbS.(Fyn).
haard-, i ssgr. ['hå'r-] (jf. haarde-,

haardt-^ til haard, især i bet. l.i. -agtig^,
adj. {ænyd. d. s.; jf -agtig 2.i; nu næppe
br.) især til haard l.i: som er forholdsvis,

ret haard (at føle paa; jf. -ladenj. Moth.
B90. vAph.(1759). Bylden er endnu haard-
agtig.FSO. S&B.
haar-dannet, part. adj. (især faql.).

\i2i2iTå2iiinttYnok.Træearter.(1799).320.'MO.
D&H.
haard-bag^t, part. adj. (1. br.) om brød

olgn.: bagt saaledes, at det er blevet haardt.
D&H.

II (jf. haard 3.4; sj.) overf: de mest
baardbagte Reprimander. CMøll.M.IlI.177.
-bly, et. (ogs. Haardtbly. Wagn.Tekn.l5).

legering af antimon og bly (jf. -tin).

OpfB.^V.173. SaUX.601. -bronze, en.
bronze, der er gjort seerlig haard enten

ved tilsætnhig af tin ell. ved stærk meka-
nisk bearbejdning (staalbronze). SaUX.601.
-brændt, part. adj. MG. især (jf. haard
6.1 ; fagl.) om kalk, mursten olgn.: som er
brændt meget stærkt (jf. død-, halv-, hel-
brændt;. 'Gnudtzm.Husb.13. OrdbS.

\\
(sj.)

overf. en haardbrændt Tvivler. Hjemmet.
1913.187.sp.l. -bund, en. [I.2] (forst, og
landbr.) fast jordsmon (som overvejende be-
staar af mineralske smaadele; jf. Blødhund^.
MO. Enkelte (rødelle kan) vænne sig til

Haardbund og opnaae der ofte en høiere
Alder og en skjønnere Form, end paa den

sumpige Jordbund. CVaupell.S.39. SaUX.
601. \\gen. haardbunds som ubøjeligt adj. ell.

som l.led i ssgr., /æ. Haardbunds-ager('iawdm
B.L514), -eng (OecMag.lV.44. LandbO.I.
688), •græs(VSO.), -hø (OeconH.(1784).U.
70. Junge. 397. Halkby.28). -bandet,
adj. [1.2] (sj.) jf. -bund. (den) haardbun-
dede Eng. Blich.(1833).Suppl.55.
haarde-, i (enkelte) ssgr. ['hå'ra-] af

io haard (jf. haard-, haardt- j. -dø<l, interj. {af
udtr. som guds haarde død (jf. u. haard 4.ij;

jf. bitterdød, guds død (u. I. Død 6.1^ samt
haarde-knø, -mænd; nu næppe br. i rigsspr.)

som ed ell. som forundringsudbrud olgn. Det
er, haarde Død, som man pleier at sige,

tre Personer som tre Hoveder under een
Hat. Skuesp.V.54. Nej, haarde Død, saa
sørgelig det var. ThitJens.J.10. -knnde,
en. se Haardknude. -kno, interj. {om 2.

20 led se hitterknø ;jf.(?) endvidere: *Han sor
en ed om Knud hin hasLve. Rævebog.1.147
(sml. Kalk.II.335); jf. haarde-død, -mænd;
nu næppe br.) en ed. Kom lit herhid, lad
mig see lidt paa jer ved Maaneskinnet .

.

Haareknøe — hvor I seer godt udlTi'ess.

(Syngesp.V16.33). Haareknøe I De kommer
for silde — Pigebarnet er alt forsynet, s«.

(smst.89).

haardelig;, adj. ['hmrdali, 'håCOrdali,

30 'hå rali] adv. d. s. ell. (sj.) -t (FGuldb.(Rahb.
LB.II.565). Brandes.VIII.346) ell. (f) -en
(Kyhn.PE.30. Holb.DNB.145. Suhm.Hist.
11.449. VSO.). {æda. harthelekæ, adv. (AM.),
oldn. har51ig[r, adj., hardliga, adv.; afl. af
haard; nu især bibl. (højtid.), arkais. ell.

dial.) 1) (sj., jf. dog EHHagerup.41) som
adj.: haai'd; til haard 3.2 ell. 4.i: Hans Fa-
der har jeg gjort Uret, haard elig Uret.
Ing.VS.lI1.204. 2) som adv. til haard |i

til

40 haard 3.2: (herren )tngteT}isiSiråe\\gen(1907:
haardelig; Chr.VI: hudstrygerj nver Søn,
som han antager sig. Hebr.12.6. Oehl.lII.

235. Det er først da han er ophidset. . at han
skrider saa haardelig ind mod Antonio.
Brandes.VIII.194. \\ <i/ haard 3.4: (han) tsilte

os haardelig ("C/ir. FJ; haardeligen^til.jf -Mos.

42.30. Blich.(1833).II.136. \\ til haard 4.i:

det gik hende haardeligen, der hun fødde
(1871: hun havde en haard Fødsel/ ii¥os.

50 35.16( Chr.VI). haardeligen saarede. Holb.
DNB.386. En Engelsk Gesandt (ansøgte)

om Toldens Formildelse, nemlig, at de
Engelske motte nyde den lige med andre
Nationer . . og ey saa haardeligen, som
hidindtil, i Sundet besværes. Slange.ChrlV.
1291.

II
til haard 6.1: •haardelig jeg trængte

til Fred og til Smil. Kaalund.370. Haarde-
lig blev Hallfred ^gget. Drachm.HV.69.
Fei'lb.

II
til haard 6.3: vi (drikkes) saa lette-

60 lig drukne af vore egne Ord, og vi rider

saa haardelig til paa hver Tanke, vi kuns
kan faa Grime paa (o: fange). JFJac.I.
182.

t haarde-mænd, interj. {vistnok op-

staaet ved sammenblanding af haardedød og

hillemænd; j/.bittermænd samt haardeknø)
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d. s. s. haardedød. Haaremændl hvor vil

hånd buldre, og hvilcke smucke Præcke-
ner vil hånd icke møde jer med. Kom
Grønneg.1.243. jf.: Hille haarde Mænd,
Herr. BsLCcalauTeusl Biehl. DQ. III. 33. Ei
bitter haaremænd! Monsr. Richard, lad

mig omfavne Jer. Syngesp.II1.50.
haard-frosisen, part. adj. (jf. -fryse;

1. br.) som har været udsat for saa stærk

(nu næppe br.) d. s. s. -nakket 1. Moth.HOO.
VSO. S&B. -hed, en. flt. (især i bet. S)
-er. {glda.h.aTdhet(Suso.7), hordheth ^Mand.
85J) til haard, især i flg. anv.: 1) (især Oj
til haard 1. 1.i) til haard l.i. Moth.H93.
(stenenes) skinnende og spillende Farver,
Dannelse, Haardhed, Jævnhed. SM^m.I7.6^.
Hudens Haardhed. v^pA. ('i 764;. D&H.

|]

(^ ell. mineral.) den modstand, et legeme
kulde, at det er blevet haardt (jf. stivfrossen^, lo (metal, mineral osv.) yder mod ei andet lege-

vAph.(1759). Veiene ere nu haardfrosne
og knorted e.FiSO. den haardfrosne Sne.
Schand.F.203. NaturensV.1913.228. f-fry-
se, V. {vist dannet til -frossen; sj.) udsætte

noget for saa stærk kulde, at det bliver haardt.

vAph.(l?59). -for, adj. ["hå()r-] haårdfér.

Eøysg.AG.195. {ænyd. d. s.; jf. oldn. har3-
færr, vanskelig at faa bugt med; jf. I. før

1) 1) [1(.3)] (især CP; som kan taale, ell.

mes indtrængen. Wagn.Tekn.107. Til nøjere
HaardhedsbestemmelsebrugesHaardheds-
skalaen, en Samling af ti Mineraler, som
(er) ordnede efter stigende Haardhed. Uss.

AlmGeol.4. SaVX.601. hertil: Haardheds-
bestemmelse, -grad, -prøve mfi. (OpfB?III.
78. Sal.^X.601). 1.2) til haard 1.4: genstri-

dighed; haardnakkethed ; ufølsomhed. Moses
tilstedte Eder, at skille Eder fra Eders

som kraftigt modstaar ydre modgang (især 20 Hustruer, for Eders Hierters Haardheds
smerte, kulde olgn.); stærk; modstands-
dygtig; hærdet (mods. ømfindtlig^, (jeg)

maatte blive haardførd i smerte. J'o&.6'.iO

(Chr. VI). IIolb.Masc.II.3. han drager dem
(o: sine børn) haardføre op, og giør dem
best skikkede til Krigs-Tienesten. OeconT.
IV.64. BT.'''U1924.4.sp.3. Feilb. \\ om legems-

dele: Alle (kelternes) Øvelser sigtede til in-

tet andet end til at giøre Legemerne haar-

Skyid. Matth.19.8. vAph.(1764). *AkI nu
føler jeg tilfulde

|
Hjertets Haardhed, Hjer-

tets Kuldel Grundtv.SS. 1.455. 2) (sj.) til

haard 2: vanskelighed; ogs.om vanskelig situa-

tion olgn. (jf. haard 2.4:; drages med hård-
hed. Moth.H93. 3) til haard 3

|| jf haard
3.1-2: (hensynsløs) strenghed; ubarmhjertig-
hed; (sjældnere:) brutalitet; ogs. om handlin-
ger, som vidner om strenghed osv. med Haard-

før til Krigsstrabazer. LTid.1743.279. *En 30 hed og med Grumhed herskede I over dem.
Haand, saa karsk, som min, saa stærk,
saa hsiSirdføer. Eiv.(1914).IIL166. .//".haard

1.4: *Mit Sind da haardført yslt. Falst.Ovid.

54.
II
(især fagl.) om planter. Hvilke Træ-

arter der ere haardførest mod Vinden. An-
dres.Klitf.256. (træerne) ere i forskjellig

Grad haardføre eller kuldetaalende. CVau-
pell.S.65. ThorLa.MF.192.

\\ (1. br.) om an-
dre ting. han troede, det var Kampen med

Ez.34.4. de Haardheder, han undertiden
øvede. Holb.Hh.1.443. *Hvad Suk har ei din
Haardhed presset ud? Steners.0de.44. Eeib.
Poet.V.123. *Du farer frem med Haard-
hed, Konge. Hauch.DV.III.34.

\\ jf haard
3.3: der er en Haardhed og en Kraft i

Damernes (tennisspil). BerlTid.^^/sl921.M.9.
sp.2. Slagenes Haardhed. BT.^^U1924.7.sp.l.

4) til haard 4
|| (jf. haard 4.1 ; nu kun dial.)

Vanskelighederne, som gjorde det fær- 40 besvær(lighed); genvordighed. Moth.H.93. I

dige Værk (o: digtet) haardført og uan-
gribeligt af Møl og ^VLSt. Brandes. VI.259.
(sovemidlet er) ualmindelig haardført. Det
forandres ikke af kone. Salpetersyre el-

ler kone. Alkalier. SMJørg OrganiskKemi.^
(1906). 259. 2) (jf haard 3.2; sj.) om op-
dragelse olgn.: som gør haardfør (1); hær-
dende. MO. D&H. CP -far-hed, en. [-før-

,he-'a] haårdførhéd. Høysg.AG.195. til -før 1.

det første Par Maaneder var hun slem
uregjerlig, og vi døjede Haardhed med
hende. Blich.(1833).1.228. »Haardhed jeg
(o: det danske sprog i Sønderjylland) led,

og vaanded mig jeg gjorde, I
Naar man

mig stødte og traadte mig med Sko. KKar-
stens.S.213. Feilb. OrdbS.(Fyn). || (1. br.) til

haard 4.3: strenghed; voldsomhed. Vinterens
ll2i2iVdhed.vAph.(1764). 5) (sj.) ftZ haard 5.

Moth.H90. Clitau.PT.2. Haardførhed var 50
|| til haard 5.2: (de) som antager enten et

paa den Tid en Egenskab saa nødvendig;
nos en Helt, at det vilde have været Rolf
en Skam at bede for s\g.Mall.SgH.351.
CKMolb.SD.17. D&H. f -gere, ?'. [lo^2]
vbs. -else (vAph.(1764)). {jf. ænyd. haard-
gørere, person, som mentes ved tryllemidler at

kunne sikre mod skudsaar) gøre haard; hærde.

vAph.(1764). VSO. („Bruges undertiden").
-haandet, adj. (1. br.). 1) [I.l] <l. s. s. -hæn-
det 1. D&H. 2) '[3.1] d. s. s. -hændet 2. Moth. 60 hed; ufølsom. Moth.H90. EPont.L.15. (du

contrahéred eller et apostrophéred ords
u-behågelighed for en haardhed i Aande-
låvet, som dé kalder Tone. Høysg.AG.l 6.

II jf. haard 5.4: stivhed; ogs. om stiv ell. tung
udtryksmaade olgn. Der er mange Haard-
heder i hans Sprog. D&H. -hjertet, adj.

(f-h\cri\g. Moth.H91. vAph.(1759).jf. (adv.)

haardhiertigen. VSO.). [1.4] som vanskelig

ell. slet ikke røres; som ikke føler medliden-

H90. (disse) Glassager (taaler) en noget
mere haardhaandet Behandling. Bøgh.DD.
1865.165. den haardhaandede Indgriben i

de ikke fuldt udviklede Ungdomslængsler
. . havde forvildet Hjerterne. Thyreg.BB.
1.261. Feilb. -halset, adj. [(i.i og) 2.i]

ved) hvad Menneskene er for nogle haard-
hjertede Usdlunker. Ing.EF.III.128. (hun)
røbede kun sin Tilværelse ved en Hul-
ken . . Charlotte vilde lige til at fløjte,

men det syntes hun dog var for haard-
hj ertet. Schand.SB.145. CP -hjertet-hed ,

42*
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en. (f -hjertig-hed. Moth.HQl. Basth.Viis-

domsLære.(l?94).29. YSO.). jeg græd . .

over den Haardhjertethed, hvormed de
Tilstedeværende dømte de ulykkelige Of-

ire. Gylh.B.25. Kierk.VIILSll. Matth.19.8
(SkatRørd.). -holden, adj. 1) [1.4] f stiv-

sindet; halsstarrig; haardnakket. Gram.Nu-
cleus.1228. 2) [2.3] f paaholden ; gnieragtig

;

gerria.Moth.H9L vAph.(1759). Leth.(1800).

Hånd er meget haardholden paa Skillingen.

VSO. MO. 3) (jf. haard 2.2; hornh.) d. s. s.

-mundet l.i. Esp.144. -hadet, adj. [-|hu-'-

6a/] 1) [l.i] som har en haard hud. Moth.
H91. VSO. ludfattige Eksistenser, der bare
har et Par senede Arme og en haardhudet
Næve at leve Livet psiSi. EErichs. S. 248.
billedl. (jf. bet. 2): Sømmelighed var . . en
Frilufts Plante, der selv maatte lære at

være haardhudet og tykstammet. TroelsL.

IX.225.
II
de haardhudede, (zool.) en til

fastkæherne hørende gruppe affiskmedhaarde
skæl; Sclerodermi. Sal.^ VII.790. 2) [1.4] (især

dagl.) overf.: lidet fintfølende; ufølsom; for-

hærdet (2). Moth.H91. TBaden.Suppl.36. en
Fastlands-Nation som den tyske er . . for

langsom og for haardhudet til at udvikle
den fine Sans for det Latterlige, ^ranries.

1.478. Han omgikkes Studiefæller, mest
seje, haardhudede Bondesønner, hvis prak-
tiske Sans havde ført dem ind paa T!qo-

logien. AndNx.M.130. jf. (spøg.): men føle
— nei, nei, mit Barn! Elefanten er ikke
saa haardhudet som et Menneske. PAHeib.
Sk.III.56. -hndet-hed, en. 1) til -hu-
det 1. S&B. D&R. || spec. (landbr.) om den
hos husdyrene forekommende sygdom benskør-

hed ( Osteomalacia), der bl. a. kendetegnes ved,

at huden bliver stiv og fastliggende. MøllH.
1.167. LandbO.1.244. 2) /i/ -hudet 2. mange
Forhold, hvis etiske Betydning vi paa
Grund af vor Haardhudethed, vor Uviden-
hed og vor Egoisme endnu ikke have faaet
Blik for. Hø/fd.E.84. -hændet, adj.

[-jhæn'af] (sj. uden for dial.; især i bet. 2:

-hændt. NMøll.N.46. Grønb.Yidenskahens
stilling.(1913).7. Feilb.jf.Esp.437). {ænyd.
d. 8., jf. oldn. hardhendr; sml. -haandet) 1)

[l.i] (1. br.) som har haarde hænder. Moth.
H90. VSO. D&R. 2) [3] som tager kraftigt,

men noget plumpt fat; især overf.: som uden
medfølelse, pietetshensyn olgn. gaar strengt

frem over for en person, en sag osv. Moth.
E90. VSO. jeg (har) Noget af min Faders
haardhændede Natur i mig. Schand. VV.
258. Farcen tager haardhændet oaa alle

menneskelige Forhold. JFJacohs.Vet komi-
ske Drama. (1903). 177. en haardhændet,
haardfør Slægt. 7or/F;.I5.7. Feilb. Esp.437.
jf.: (hun) manglede den Modstandskraft,
den aandelige Haardhændethed, som
(opofrende naturer) maa begræde Savnet
2A.Pont.FL.195.

t haardig;, adj. {jf haardelig samt
ænht. hartiff, (især i:) hårtigkeit, nårtig-
lich; S).) d.8.8. haard..//". haard l.i: *den
haardigste Kamp (o: kampesten). Sort.HS.

E4v. jf. haard 6: *Før Hånd gick i Søen
om koldigste Natt,

| Da var Hånd vel
haardigst i Knibe, sms/.fi^*-.

Haard-knude, en. (ogs. Haarde-.
Grundtv.Saxo.lI.22. Barfod.DH.II.14. Vilh
And.(KlareDruer.l89)). 1) [2.3] (1. br. i rigs-

spr.). 1.1) knude, som er bundet saaledes,
at den vanskelig kan løses. Moth.H91. Høysg.
S.214. Ing.KE.II.104. FrGrundtv.LK.182.

10 Feilh. billedl. (jf. bet. 1.2): *„Der faldt en
Gaade |

Mig ind derinde, kan I raade
den ?"

I

— „Jeg haaber, I har bundet den
i Sløife;

| Haardknuder har jeg ingen Tid
at løse." Oehl.XII.51. \\ binde fgaa, træk-
ke olgn.) ihaardknude, ombaand, garn
olgn. : knytte(s) ell. filtre(s) saaledes sammen,
at det ikke er til at løse, rede ud osv. Baan-
det gik i Haardknude. VS0.I1.318. Feilb.

billedl. (jf. bet. 1.2^: Man har . . troet at

20 løse Knuden, men man har trukket den
i Haardknude paa et andet Sted. Birckner.
11.363. 1.2) overf., om sag, forhold, problem
olgn.: indviklet; vanskelig at løse; ikke til at

hitte ud af osv. mange Haardknuder ere . . at

løse, inden en virkelig Fred lader sig slutte.

Eahb. Tilsk. 1802. 135. Heib. Fros. VI. 158,
(han) optrævlede de Haardeknuder afMod-
sigelse, Situationen lod fremkomme. 7(ie

Vtrkl.1870.1.452. Dette (barn) er opøvet i

30 Tænksomhed over for Naturens Fæno-
mener gennem Naturfagene, mens disse
forbliver iHaardknude for det sidste (barn).

Folkeskolen.l923.798.sp.l. Statsforholdene,
der var i det frygteligste Urede og netop
nu trak i HasLraknuåe. HOlr.Absalon.t.

(1908).50. II
m. hentydning til „den gordiske

knude": Grundtv.Dansk.L533. en ny hår-
deknude i underhandlingen, som kun sejr-

herrens sværd kunde overhugge. 5ar/bd!.

40 DH.II.14. en Tid . . da Stokken og Spansk-
røret formaaede at overhugge enhver nok
saa sammenfiltret huslig som social Haard-
knude. Aakj.VF.105. 2) (jy.) ^ graa knur-
hane, Trigla gurnardus. lirøyer.L85. -ko-
ge, V. 1) (sj.) koge noget, saa det bliver

haardt. MO. S&B. 2) part. haardkogt som
adj. 2.1) i egl. bet.; især (jf. -sødenj om æg:
kogt saaledes, at ogsaa blommen er bleven

haard (jf. haarde æg u. haard l.ij. en
50 klumpede Meelgrød og 8 haardkaagede

Eg. Holb.Stu.I.L vAph.(1759). Haardkogte
Æg i Karry-Sauce. FrkJ. Kogeb. 23. 2.2)

(l.br.) uegl.: som har været udsat forstærk
varme; stærkt ophedet, (de optrædende) var
Genstand for stærk Hyldest fra det haard-

kogte Publikum (o: i en overfyldt sal),

DagNyh.''Vzl922.7.sp.4. \\overf.: stærkt op-

hidset. Da det øverste Raad sidste Gang
traadte sammen i Paris, var Stemningen

60 i Tyskland saa nogenlunde haardkogt.

8mst.'^*lal921.7.sp.L 2.3) (især spøg.) uimod-

tagelig forpaavirknina (af forsk, art); haard

(1.8-4) olgn. Hvorfor kommer han dog ikke

med vinen? . . Jeg trænger til Noget,

der kan faa al din haardkogte Moral til

at glide ned. EChristians. F. 190. 'Unge
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Bohn var haardkogt Idiot. AaHermann.
S.7. (nervelægerne er) forbløffede over den
Modstandsevne, som (soldaterne) har ud-
vist . . overfor de Angreb, der er ble-

ven rettede mod deres Nervesystem, der
efterhaanden næsten synes at være bleven
„hsLSiTåkogt''.VortLand.yd915.5.sp.3. f "la-
den, adj. (jf. -agtig;. vAph.(1759). -li-

vet, adj. 1) [l.i] (nu næppe br.) som har
haardt liv. Moth.HOl. Høysg.S.3S8. MO.
D&H. 2) [2] {jf. ty. hartleibig; sj.) sejglivet.

D&H. -maiKlet, adj. {ænyd. d. s., jf. oldn.

har3myntr (LexFoet.) samt ty. hartmåulig)

1) [2.2] !.l) (landbr., rid.) om hest: som er

lidet følsom for bidslet; som er vanskelig at

styre ell. holde. Moth.H91. vAph.(1764).
LandmB.II.193. SaUX.602. jf. (spøg.):

jeg skulde jo dog have noget (tobak) at

patte paa paa Hjemvejen . . ellers blev
jeg sgu lige saa haardmundet som mine
Bæster. 6r;W. 6rZ/.4^. 1.2) (jæg.) om hund:
som kun halser paa frisk fod (3.2). VigMøll.
HJ.198. SaUX.603. 2) [3.2 ell. 3.4] f ufor-
skammet; grov. Moth.E91. -mælket, a(f,/.

[2] (landbr.) om køer: som kun uvilligt slip-

per mælken under malkningen; vanskelig at

malke. Moth.H91. VSO. LandmB.II.294.
SjællBond.82. Feilb. OrdbS.(fynsk, bornh.).

ii i^j') om diegivende kvinde. SechLeth.BP.
65. f -nakkelijj:eii, adv. [1.4] {ænyd.d.
s.) paa en haardnakket maade. Saa mange,
som haarnakkeligen leve i nogle aaben-
bare Laster. />L.5—5—^5. Moth.H91. VSO.
CJ -nakket, adj. (f -nakken, alm. vel

opfattet som fk.-form: Ilolb.Tntr.II.172.
JSneed.T.256. Tode.ST.II.78. jf.dog (intk.):

LTid.1746.S10; hertil flt. og best. f. -nakkene
(JBaden.Horatius.1.37. Tode.ST.II.88) ell.

-nakne (LTid.1747.275), adv. -nakkent (Oehl.

Øen.(1824).II.320. JLRasm.1001Nat.55) ell.

d. s. (Eilsch.Font.67)). (ænyd. d. s.; jf. sv.

hårdnackad, ty. hartnackig (^nnt. harde-
nacket, hardenaekich); egl.: som har en
haard d. v. s. stiv, ubøjelig nakke, jf. u. haard
1.4 sp. 650^^; sml. u. forhærde sp. 548^^ samt
halsstarrig, stivnakket) 1) [1.4] som ikke

vil give efter ell. bøje sig; som ikke er til at

faa bugt med; genstridig; halsstarrig; stiv;

stædig. || om person, et haardnakket Folk.
2M0S.32.9. Jeg seer . . at I ere haardnak-
kede, og vil endelig underkaste jer Piin-
lig Forhør. Holb. Hex. V, 2. (børnene var)
ved femb Aars Aveløfihed (blevne) haard
nackede og selv raadige. Æreboe.64. Uag-
tet jeg tidligere har været en haardnakket
Redning. Huuch.V.432. PEMiill.U.36. som
alle helstøbte Karakterer var (JCJacobsen)
haardnakket, og det, han en Gang havde
sat sig i Hovedet, opgav han aldrig. Østrup.
J..H1. jf. bet. 8: haardnakket Ukrud, der
med lange, forviklede Rødder har snøret
sig fast om . . Naboplanter. PMøiZ.7i.4i5.
Il (overf.) om sindelag, følelse olgn. Ligesom
Forstandens Lys antændes og udbreedes
blant et Folk, saa fordrives efterhaanden
den vilde og haardnakkende Grovhed.

LTid.1761.91. »At vrage sligt, var blot
haardnakket Stolthed. Ew.(1914).II1.218,
Haardnakket Dumhed.GrMwd/i;.PS.I7.395.
*Haardnakket Troskab var hans Væsens
Grund. Schand.SD.210. 2) (jf. u. haard 8.2;

om kamp olgn.: som føres med ell. vidner
om stor haardnakkethed hos de(n) stridende;
sejg; tapper, en haardnakkend Modstand.
Eolb.Herod.l0.ethsia.TdnakketSlag.Grundtv,

10 Snorre.J.140. D&H. 3) (jf. haard 4.i) om
noget ubehageligt, generende: som man ikke
kan blive kvit; som vedholdende paatvinger
sig.

II
om sygdom olgn. En haardnakken

Sygdom viger kun langsomt endog for
det bestemteste Lægemiddel. Olufs.NyOec.
1.^150. en haardnakket Hoste, han ikke
kan blive af med. Brandes.III.686. et pas-
sende Badested, hvor han kunde komme
til Kræfter efter en haardnakket Influenza.

20 Pont.GA.21.
II (1. br.) om paatrængende ad-

færd olgn. Foresæt Dem ikke, ved en
haardnakken Elskov at forstyrre min Roe-
lighed. Wand.(Skuesp.IV.50). ligegyldig
for, om han ved sin haardnakkede Op-
mærksomhed stiller hende blot. Brandes.
111.226. tU -nakket-hed, en. f'wwnfcpjpe

br. -nakken-hed. kun denne form findes i

VSO., MO. og SvGrundtv.; jf.: „nu hellere
-nakkethed." Levin), {ænyd. haardnacked-

30 hed, haardnackenhed; j/*. sv. hårdnacken-
het; til haardnakket) 1) til -nakket 1. jere
Cammerader, som af en særdeles Haard-
nakkenhed intet vil bekiende. Holb.Hex,
V.4. jeg kiender min Faders Haardnak-
kenhed. Naar han først er falden paa no-
get, siden hielper ingen Bøn. Skuesp.III2.
23. *en gyselig

| Haardnakkenhed, en
Stivsind uden Lige. Oehl.S.247. udvortes
maae vi (o: jøderne) smelte sammen med

40 de store Folkemasser, som ellers vilde
knuse os i vor Haardnakkenhed. Jw^.jBF.
11.199. den Haardnakkethed (Brandes.Teg-
nér.(1878).46: Haardnakkenhed^, hvormed
hun havde afvist hans (overhæng). Bran-
des.IU.505. 2) til -nakket 2. (I) fortplanter
selsomme Meeninger, og forsvarer dem
med Haardnakkenhed. floZ6.Er. 7. 5. Man
kjæmpede med Haardnakkethed (6.udg.
(1863).406: Haardnakkenhed; paa begge

so Sider. Allen.Haandb.412. 3) til -nakket 8.

hvad jeg ansaae for Grunden til dens (o:

sygdommens) Haardnakkenhed. Winth. VIII.
202. Han blev ved at læse og læse den
(o : billetten) med Sløvhedens Haardnakken-
hed. Schand.AE.306.
haardne, v. -ede. {ænyd. ha(a)r(d)ne,

oldn. har9na; afl. af haard; nu næppe br.)

blive haard (l.i); hærdes. Naar (merge-
len) faaer ligget i Luften og haardnet,

60 bliver det hviidlyst. OecMag.IV.67. S&B.
D&H.
t haard-nem, adj. [2.4] {jf. ænyd.

haarnæmpt) tungnem. vAph.(1764). Leth.

(1800).54. tn -raadiff, adj. [-,rå-'ai] {jf.
oldn. harSrådr, kraftig, haard (S.i);jf. haard
3.1; kun hos sprogrensere) barsk; bøs; hov-
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modig; ogs.: haardsindet; haardhjertet. Hjæl-

peO. (han) tænkte fortrydelig, at det var

en koldsindig Maade at hilse sin Barndoms
Ven, som hun ikke havde seet i to Aar.
Men hun var sagtens bleven haardraadig,

al den Stund der daglig skete hende Uskel.
Breum.FS.108. smst.173. D&H.
Haar-drag:, et. [4] (glda. hardragh;

jf. -drage, -dræt; nu kun arkais.) det at

trække en i haaret. Moth.H85. hvad ere

Haardrag, Mundpuste og Kindheste, imod
en brækket Arm, eller et forknust Bryst-
heen? Abrah.(Rahb. Tilsk.1794.108). VSO.
al den Stund denne ikke vilde vige hen-
de den fornemste Plads, blev det til Haar-
drag og højlydt Skænderi. Breum.FS.222.

t -dragne, v. [4] {glda. d. s. (Skraaer.II.

126)) 1) trække (en) i haaret. Moth.BSS.
VSO. („Bruges kun sielden"). 2) (jf. dra-

ges i haar u. III. drage ll.ij reciprokt: haar-

drages; ogs. overf.: slaas. Moth.H85. (de)

haardrogedes lidt undertiden. Gram.Breve.
105. VSO. -dragt, en. 1) [l.i, 2.i] (l.br.)

d. 8. s. -beklædning. Store nord. Eonversa-
tionsLeks.X.(1917).252. 2) [2.2] (sj.) (haar)-

frisure. FrPoulsen.To rornerskeKejserindepro-

filer.(1915).25.

Haard-ryg:, en. J/t pansermallen Cal-

lichthyspictus. Brehm.Krybd.308. Sal.^XVL
481.
Haar-dræt, en ell. et. [4] {æda. har-

dræt; j/". -drag; arkais.) d. s. s. -drag. Moth.
H85. Han skulde ikke have noget af

Haardræt og Slagsmaal uden for sit Hus.
BerLiisb.GD.17.
Haard-salt, et. (fagl.) en slags kali-

salt. LandbO.^477. -fsaltet, part. adj. [6.i]

(1. br.) stærkt saltet. *Haardsaltet du (o:

silden) trodser Forraadnelsens Magt. A^or^

Brun.D.66. D&H. -sat, part. adj. {efter sv.

hårdsatt ; bjergv.) om gangen i masovn, hvor
temperaturen af en ell. anden aarsag er

gaaet ned under det sædvanlige. SaUX.602.
m -sind, et. [1.4] (1. br.). *Endnu har jeg
i mit Hjærte | meget Hårdsinds kolde
Smerte.Rørd.DT.54. Snæversind og Haard-
8inå.HarNiels.(Tilsk.l905.170). CP -sin-
det, adj. [1.4] Moth.H92. VSO. CGandrup.
Periander.(1874).69. -skallet, adj. (især

fagl.) som har en haard skal. vAph.(1764).
haardskallede Frø og Frugter. i^rem.DA".
454. jf. (spøg.): Han har nu hørt disse
Ord saa mange Gange, at han har faaet
dem i Hovedet, i hvor haardskallet dette
end eT.Mei8ling.MK.28. -stobe, v. vbs.

-ning (OpfB.^III.165). især i perf. part.
haardstøbt (ogs. haardt-: Wagn. Tekn. 78.

TeknMarO.) brugt som adj. Scheller.MarO.
haardstøbt jærn, jærn, som ved udstøb-
ningen har været udsat for hurtig afkøling
og derved faaet stor haardhed. SaVX.602.
t -s©den, «ar^. adj. (jf. blødsøden^ om æg:
haardkogt. MO.
baardt-, i ssgr. ['hoord-] af haard, især

i bet. 1.1 (jf. haard-, haarde-j; i ssgr., hvis
2. led er subsi, af intk. ell. part.; i ssgr.

Haardbly, -støbt findes baade formen haard-
og haardt-.

kaard-talende, part. adj. 1) fj/. haard
3.3; nu næppe br.) som taler med en kraftig
røst. Moth.H92. VSO. MO. D&H. 2) [3.4]

t som taler haardt ell. vredt til en. Moth.
H92. VSO.
Haardt-bly, et. se Haardbly. -glas,

et. hærdet glas. SaUIX.771. -gods,
10 et. (Jf. ty. hartguss; nu sj.) haardstøbt
jærn. Wagn.Tekn.57.301.
Haard-tin, et. (1. br.) antimonhol-

digt tin. Funke.(1801).III.437. SaUX.603.
haardt-lydende, part. adj. [5.2] (nu

næppe br.). Affectens stærke Afbildning
(o: ved hiatus) i det haartlydende Cui un-
quam. Garst.(SkVid.V.201).

liaard-travende, part. adj. [3.8] (nu
sj.) om hest: som støder meget i trav. Moth.

20 H92. VSO. MO. -traver, en. [3.8] (nu
næppe br.) om hest: som vinder meget ter-

rain i trav ved at kaste benene langt frem;
god, skarp traver. MilTeknO. 105. S&B.
D&H. t -trykken, adj. [1.4] {ænyd.
d. s.) haardnakket; egensindig. Moth.H92.

t -trykken-lied, en. [1.4] til -trykken.
smst.93. Gram.Nucleus.1867. Derudi be-

fyndte han at klage ofver den lange Op-
old, de hafde foraarsaget hannera ved

30 deres Haardtrykkenhed og Disputer ofver
saa ringe Ting. Slange.ChrlV.1408.
liaardt-saaret, part. adj. [4.i] Rist.

ER.220. PoV^liol924.1.sp.2. -»téht, part.

adj. se haardstøbt. -tækket, part. adj.

(især i forsikrings-spr.) som har „haardt tag"

(se u. haard l.i/

Haar-dng, en ell. (sj.) et (MO. D&H.).
{ænyd. ha(a)rdug, fsv. harduker; efter ty.

haartuch; jf. II. Dug l.i; fagl.) 1) (mere
40 ell. mindre) aabent vævet tøj af (hestehale)-

haar, som især bruges til betræk ell. sigtedug;

nu ogs. om forsk, tynde stoffer, som er vævet

af hørgarn, bomuld ell. fæhaar og med islæt

af fæ- ell. hestehaar. Moth.H85. vAph.(1759).
Haardugs Karduser. MR.1806.216. en lille

Forhøining . . overtrukken med Haardug,
saa Krølhaar, saa et Overtræk af Lærred
og derover et af rødt Damask. Sibb.II.157.

(de) kristne Eneboersker i Ørkenen om
50 Thebæ (gik) klædt i Haardug. Goldschm.

VI.312. Ved Tilberedelsen af alle Blan-
dingsdrikkene anvendtes Haardug til at

sie dem igennem for at klare dem. Troels

L.V.107. Underklædning af Haardug. /ør^.
RB.72. (sj.) om det enkelte stykke tøj: Man
tænder . . en jævn Kuli -Ild i en Malt-

Kølle-Ovn, legger en Haar-Dug der oven
pa&. LTid.1748.786. *(han) indhyller

( Sit

arme Legem i en ussel Haardug. Oehl.VM.
60 127.

II
hertil: Haardugs-si, -skjorte (Kofoed-

Hansen. KA. II. 58. D&H. jf. Haarskjorte)

ofl. 2) d. 8. 8. Flagdug 1. VareL.(1807).L
443. Harboe. MarO. 153. Sal.^ VIII. 205.

-dnsk, en. vÅph(1759). et forunderlig
vildt (ansigt) j der halvt skjultes af de
stride, ravnesorte Haardusker. Jn^.jEF.IF.
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53. en lang Hale med en Haardusk i ^n-
åen. Hauch.V.26S. BMøll.DLJ.17.
Haard-vind(s)-prøve, en. [4.8]

(fagl.) prøve paa flyvning i stærk vind, som
(trafik)flyveelever maa aflægge. Anordn.Nr.
490''/9l9iiO.Regl.E.I.B. DagNyh.^*l%t921.5.
sp.3. -zink, en ell. et. en legering af
zink og jærn. Sal.-X.603.

Haar-dække, et. (nu næppe br.) d.

8. 8. -dækken. vAph.(1759). Hør og Hamp, lo et Haar saa langt, at hun kunde svøbe

bon. Hauch. R. 51 (jf.RsiSiTklæåe). *for de
rige Purpurklæder

| En haaret Særk biler
hende giwet. sa.SD.lI.29 (jf. Haarskjorte;.
O haar-fager, adj. (nu næppe br. -favr.

Moth.RSo). {fra oldn. hårfagr, vel især fra
brugen som tilnavn til den første norske ene-
konge Harald Haarfager (jf. Høysg.S.332);
nu især spøg.) som har (fyldigt, langt og)
smukt haar. haarfager var hun, og havde

naar samme henlægges til Bevaring, bør
være . . tildækket, med Haardække. For-
ordn.'^hl799.§27. -dækken, et. OT- -dæk-
ke; nu næppe br.). slette Haar forarbejdes
. . til Haardug og Haardækkener. i^ww/ce.

(1801).L600. MR.1819.33.
haare, v. ['hå-ra] -ede. vbs. (i bet. 3)

•ing. {jf. SV. håra, etig. hair, ty. haaren ; afl.

af II. Haar) 1) f /*«« (blive beklædt med)

sig deri. Rahb.NF.1.4. en yndig Pige (med)
et ovalt, regelmæssigt, haarfagert Hoved.
0ehl.Er.IV.152. det (er) vel sagtens So-
cialismens Lærdomme, der forkyndes af

den unge haarfagre Mand, der staaer paa
Talerstolen. DagbL:'^Ul902.1.sp.4. spøg.: Ro-
m antikens ærværdige Haarfager,Théophile
GBXi\\QT.Schand.O.I.193. -fald, ^t.(nu l.br.)

d. s. 8. -affald 1. Moth.H85. (om) Haarfald og
haar. Moth.HSS. 2) (især fagl. ell. dial.) om 20 Aarsagtil Skalledhed.Z/Tid.i 740.^^5. VSO.
dyr ell. (især) pelsværk og skind: tabe haar
(jf H. fælde I.2;. VSO. Dette Foerværk
haarer stærkt. Levm. Bjørne- eller Ræve-
skind (er) slemme til at haare. FoHI?j.7J5.

158. Feilb. hunden maa ikke komme ind
i stuen, den haarer saa meget (haarer al-

ting til)
i II

haare af, (nu næppe br.) d. s.

Moth.H88. VSO. 3) (jf Haaremaskine;
garv.) befri (skind ell. huder) for haar

Landbo.11.485. -farve, en. 1) (hoved)-
haarets farve. vAph.(1764). En lys, mørk
Haarfarve. MO. (at) forbedre en uskøn
Haarfarve. SaUX.597. 2) (fagl.) farve(mid-
del) til haaret (2.2). TelefB. 1924. sp. 3419.
-fedt, et. (nu næppe br.) fedtstof, der an-
vendes i haaret for at blødgøre det ell. for
at bevirke, at det bedre kan pudres; pomade.
VSO. MO. -filt, en, et. (jf. I. Filt 1;

(uld); afhaare. haare Skindene. Ord6S. 30 /a^'Z.;. i;4;);i.('i 759;. MO. Haarfilt .. til Iso-

ogs.: haare Ulden af Skindene. sms<.

Haare-, i ssgr. 1) til H. Haar, se Haar-.

2) til haare 3, se -maskine, -knø, interj.

se haardeknø. -ma!<iklne, en. (garv.)

maskine til at afhaare skind med. BerlTid.
Vsl919.M.16.sp.2. -mænd, se haarde-
mænd.
haaret, adj. ['hå'raf; som sidste led i

ssgr. -|hå'r8<] {adj. til II. Haar; jf. haare.

lation. TeknMarO.59. -fin, adj. (især tD)

1) (jf. Haar S) fin ell. tynd som et haar.
vAph.(1764). haarfine Rør (o: haarkar).
Tode.VI.243. Klittagets lange og haarfine
Rødder. Thyreg. S. 231. en skjult, haarfin
Revne paa Pistonen. R Schmidt. (Nær og
Fjern.Vsl880.5.sp.l). || billedl. (jf. bet. 2.i;;

mellem Udbytning og Udplyndring er der
kun en haarfin Skillelinje. GBang.S.47. 2)

haarig; besl. m. sidste led i graahærdet) I) 40 overf. 2.1) som det kun v. hj. af skarp for-

bevokset med (især: mange ell. stærkt frem-
trædende) haar; haarbeklædt (jf. behaa
ret;. 1.1) (især O; til H. Haar l.i. Moth.
H88. (bierne) skiule . . de smaae haarede
Hoveder i Blomsternes Bæger. Birch.II.

71. *Jeg er lidt haaret paa mit Skinne-
been. Oehl.II.57. et Stykke fedt Kjød med
haaret Side. HCAnd. XII. 160. Et haaret
Skind. MO. en brun og laadden Karl læg

stand, udviklet skelneevne osv. er muligt at

erkende, begribe, behandle paa rette maade
osv. (jf. II. fin 4.1;; ofte m. lidt nedsæt, bet:
subtil; ogs.: spidsfindig. Forskj ellen (var)
bleven saa haarfin, at den var næsten for
intet at regne. FrNiels.R.1.324. haarfine
dogmatiske Spørgsmaal. sa.jffÆT.J.SiP. de
psykologiske Bemærkninger ere altfor

haarfine og udregnede til at kunne være
ger sin haarede Arm om hendes Liv. 50 ganske sande. Dagbl.^^/9 1879. l.sp.5. *(der

JPJac.1.5. 1.2) (bot.) til H. Haar 1.3 (mods.
glat sp.l041^): beklædt med haar (pilosus).

Drejer. BotTerm. 1 72. Lange. Flora, xxxix.
SaUX.945. især i plantenavne som haaret
høge urt (høgsurt), Hieracium pilosella L.

(jf. u. haarig, haarrig^. Funke.(1801).1.478.
Ro8tr.Flora.''(1922).402. jf (om plante af
uvis art): *Egnens Piger . . smykke Sko-
ven . .

I

Med . . haaret Fuglemelk.

kom) i Datterens Blik og Stemme |
en

hårfin Skygge af Spot. Blaum.AH.48. der
kræves en . . Del Taalmodighed, inden
man finder det bærende bagved de mange
tidt haarfine Stridspunkter. DagNyh.^^k
1913. Till. 2. sp.2. 2.2) om aandsevne: i høj

grad fintmærkende ell. nøjagtig; yderst skarp

(jf. II. fin 4.3;. en haarfin realistisk Iagt-

tagelse. JXan5'e.IJJ.5. Han malte sit Liv
Hauch.SGr.23. 2) (nu 1. br.) fuld af løse 60 igennem med haarfin Iagttagelse efter Na
haar. Det Smør maa bedre renses; det
er saa haaret. 750. hunden maa have lig-

get paa tæppet, det er helt haaret
i 3)

(vist kun hos Hauch; jf. Haar sp. 639^*) som
(delvis) er lavet (vævet) af haar. *En
Pillegrim . . | Der gaaer i haaret Klæde-

turen. Brnw^Zes. XII. ^50. haarfint maatte
(køgemesteren) forud have udregnet, hvor
(hver enkelt bryllupsgæst skulde sidde). Troels

L.X1.78. (slægten) udviklede en haarfin

Skønsomhed til egen Fordel. JFJens.^r.
161. -fisk, en. se Haafisk. -fjeCde)r,
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en. (zool.) fjer med fint, traadagtigt skaft

og faa spredte og korte straaler. SaVYIlI.
185. -fletning:, en. 1) (sj. i alm. spr,)

som vbs. (jf. Fletning 1). Moth.H85. Eders
Prydelse skal ikke være den udvortes,
Haarfletning (Chr.VI: med haar-flettelsej,

ogpaahængte Guldsmykker. iPe^.5.5. Hun
er meget øvet i Haarfletning. Zemn. 2)
(især O; konkr.) d. s. s. Fletning 2.2 (jf.
-flette, -floge;. VSO. Gylh. Novel. IL 35.

(han vikledej hendes lange fagre Haarflet-
ninger om sin Haand. Hauch. V.302. Nym-
fen, der sætter sin Haarfletning. JLange.1.
157. -flette, en. (jf. I. Flette; nu næppe
br.) d. 8. s. -fletning 2. Moth.ÉSS. vAph.
(1759). t -flettelse, en. 1) d. s. s. -flet-

ning 1. lPet.3.3( Chr.VI; se i*. -fletning i;.

Moth.E85. 2) d. s. s. -fletning 2. et skaldet
hoved for haar-flettelse (1871 : i Stedet for
Haarfletninger;. Es.3.24(Chr. VI). f-floge,
en. se Floge. -formet, adj. 1) jf. formet
slutn.; især (hot.) om plantedel: linieformet,

tynd, slap og af betydelig længde. Drejer.
BotTerm.37. OrdbS. 2) (fagl.) om mineral:
som optræder i tætsiddende, haartynde kry-
staller (jf Haarkis;. SaUX.603. -formig:,
adj. (især bot; nu 1. br.) d. s. s. -formet 1.

vAph.(1764). VSO. Bostr.Flora.1.418.-fush
en. '^ 1) sangfugl af slægten Fycnonotus.
BøvF.II.374. 2) (jy.) navn paa forsk, smaa-
fugle, i hvis rede talrige (heste)haar findes
anvendte, fx. englærke, Anthus pratensis L.,

ell. bomlærke, Emberiza miliaria L. (jf. -vin-
del^. Feilb. Cø -fylde, en. rigelig og kraf-
tig haarvækst. den lysegule Haarfylde .

.

ringlede sig i Lokker om hans Liinkrave.
Ing. VS.III.124. denne blonde, næsten sølv-
lyse Haarfylde.Ponf.LP. V11.30. m-fæste,
et. {jf. SV. hårfåste; sj.) d. s. s. -grænse (jf.
-bryn, -linie^. Kalotter, der slutter til

(hovedet) , nøje følgende Haarfæstets Li-
nier off med Udsnit for Ørene. SaUX.607.
t -feddet, adj. de haarføddede, (zool.)

en orden af krebsdyr; rankefødder (Cirri-

pedia). Krøyer. Grundtræk ved naturhist. TJn-

derviisning. (1833). 295. Krøyer. III. 1145.
-g^ople, en. (zool.) brændegople, Cyanea
capillata (navnet efter de stærkt udviklede
randtraade). Liifken.Byr.622. den nordiske
haargople, Cyanea arctica. BøvP.IIl.365.
-g:reb, et. (\ -grib. Moth.H85). (æda. har-
^rip; nu arkaisk det at gribe (og ruske) en
X haaret. (for) Nævehug og Haargreb og
Jordskuf bødis trende sex Lod Sølv.DZ.
6—7—8. Politievennen.1798/99.719. \\ om
slagsmaal, hvor man griber hinanden i haa^
re< ^j/". H. Haar 4, L -krig/ Saae I,* hvor
jeg sloges? . . jeg kom i Haargreb med
to nederlandske Skippere . . men jeg stod
mig. Baud.KK.125. O -grænse, en. græn-
sen for hovedhaaret (jf7 -hryn, -fæste, -li-

nie/ I Haargrænsen ovenover Panden var
et Hul, som saae ud til at være meget
dybt. JakKnu.GF.89. Ar i Nakken lige un-
der Haargrænsen. FolitiE?^h\1923.1. -hne,
en. (foræld.) tætliggende (kvinde)hue, der

skjuler haaret; ogs. om mere paryklignende
kvindelig hovedbeklædning. Moth.B.85. Mag-
delone med Haarhue. Holb.Stu.III.5. Gram.
Nucleus.517. Sal.^XL790. f -hnl, et. d.

s. s. -sæk 2. LTid.1748.698. CP -hvirvel,
en. sted paa huden, hvorfra haarene (natur-
ligt) falder til alle sider. VSO.IL688. oppe
paa Krydset (o: paa en hest) lavede (vinden)
en snurrig lille strid Haarhvirvel. Gjel.M.

10 322.
Iiaarig:, adj. ['hå'ri] (ænyd. d. s. (i ssgr.

som guldhaarig/' afl. af U. Haar, jf. sv.

hårig, ty. haarig; sml. haaret) 1) (nu næppe
br.) d. s. s. haaret l.i. *En selsom sort Ge-
væxt ved haarig Nakke henger. Eolb.Me-
tam.83. Folk som opholde dem stedse .

.

i Aaben-Luft . . ere meere Haarige end
SLuåre. LTid.1740.622. jf: Paa Ryggen et
haarigt (o: skindbeklædt) Tornyster. Agre.

20 BK.54. 2) (bot.) d. s. s. haaret 1.2 (jf haar-
rig 2); vist kun i plantenavne, haarig
høgeurt, Hieracium pilosella L. (jf. u.

haaret 1.2, haarrig 2). Bredsdorff.BE.116.
Frem.DN.606. f haarigt ørneøje, d.s.

Viborg.Fl.(1793).157. Kielsen.Naturhist.IL
(1803).173.
Haar-kalk, en. (mur.) kalk(mørtel),

som er blandet med fæhaar. ForklMurere.
75. -kappe, en. (barb.; nu sj.) kappe,

30 som man har paa under haarklipning (jf.
-mantelj; klippekappe. OrdbS. -kar, et.

(jf. n.Haar 3; anat.) blodkar af yderst ringe

vidde (vas capillare); især i flt., om det net-

værk af fine blodkar, der danner overgang
ml. legemets puls- og blodaarer (jf. -kar-netJ.
Anat.(184O).1.538. Frosch.DyrerigetsNatur-
hist.(1851).xii. Fanum.74. -kar-net, et.

(anat.).ArnMøll.Sundhedsl.217.SaUIII.438.

Il
(især poet.) overf. (om aarerne i en rød

blomst:) Holstein.D.'^67. *(vejene) ligger .

.

udspændt mangfoldigt og tæt, | Verdens
vældige lisLB.rka.rnet. LCNiels.BH.9. -kim,
en. (jf. ty. haarkeim; sj.) d. s. s. -anlæg.
S&B. D&H. -kis, en. {efter fy. haarkies;
mineral) nikkelholdigt mineral med naaU
ell. haarformede krystaller; nikkelkis (miU
lerit).Sal.XII.81L VareL.^67L -klipper,
en. (jf. -skærer; 1. br.). Moth.H86. (han
drev forretning) som Ligtorneoperatør og

50 Haarklipper. Schand.TFJ.20. (han) fik sig

barberet og klippet. Men Haarklipperen
løber med Nyheden.VVed.BB.80. -klæ-
de, et. {glda. ha(a)rclædhe, oldn. hårklæSi;
nu næppe br.) klæde ell. klædningsstykke af
haardug. (han aftørrer) den Badende . .

med et Hasirklæde. LTid.1727.134. *l lade
mig, Fader, i Kloster gaae | Og slide de gro-
ve UsLarklæder. Staffeldt.D.I.114. -klæd-
ning, en. (især fagl.) d. s. s. -beklædning

60 (jf, -drafft 1/ jo svagere Haarklædnin-
gen er Tios et eller andet Sældyr, des
mere Fedt indeholder det. Fedders.H.190.
Hag.V.128. f -kltfft, en. ^o^s. -kluft. He-
steL.(170S).C3^). sygelig spaUedannelse paa
langs i hovkapselens væg hos heste; hornkløft.

smBt.C5r (ty. orig.: Haarkluft/ -kleve, v.



673 Haarklerrer baaroprejsende 674

I I

[8] (jf. -kløver(i) samt kløve haar u. II.

Haar 3; nu sj.) fortolke paa en spidsfindig,

smaalig (ofte ogs. urigtig) maade. *jeg seer

Medbrødre selv haarkløve | Det pure, ufor-

falskelige Ord. TBruun.0.7. Det er ogsaa
forbandet med Jer Studenter, sagde han;
I skal altid haarkløve Ens Orå. Scha7id.

TF.11.322.
li
part. haarkløvende hrugt

som adj. : spidsfindig. vAph.(1764). de gamle
Rabbineres kløgtige, spidsfindige, haar-

kløvende Lovfortolkninger. Goldschm.1.47.

-kiever, en. [8] (f -klyver). {efter nt. har-

klover, ty. haarklauber; sml. ty. haarspal-

ter, eng. hair-splitter; jf. Ordkløver; især

CJ) person, der „kløver haar" (se u. II. Haar
S), en ertz Pedant og en Haar-Kløver.
Holb.JH.II.430. Disse Theologiske Haar-
klyveres gandske Videnskab bestaaer udi
en udpisket og med høye Begreeb frugt-

bare skolastiske Philosophie.L TifZJ 757.584.
Haarkløveren. Biehl, (bogtitel. 1 765). (han)
havde en umaneerlig flydende Tunge,
kunde . . giøre krumt til lige og fiirkan-

tet til rundt, som ingen Ting, var en
Haarkløver paa en B&ls. Bagges. NK. 38.

Hrz.Lsp.329. Gadeordb.^ -kløveri, et.

8] (t -klyveri). (især fD) det at „kløve haar"

f. -kløve(r);. Philosophien (bestod) udi
Haar-klyverie og latterlige Syllogismis.
Holb.Kh.l^. endskiøndt jeg har haft mange
Prøver paa min Broders Haarkløverie, saa
havde jeg dog aldrig tænkt, at hans Urime-
lighed gik saavidt (o: at han vragede sin

svigersøn, fordi denne havde sat et forkert

komma i en afskrift). Biehl.Haarkl.36. smst.

103. en til Grænsen af Haarkløveri ud-
viklet Dialektik.Bran des. VII.407. f-knop,
en. 2(? bibernelle, Poterium (sanguisorba) L.
Viborg.Fl.(1793).192. Funke.(1801).II.362.
-knude, en. knudeformet haaropsætning.
LTid. 1726. 782. Nakkens blonde Haar-
knude, som lyste frem under Hatten. Esm.
1.7. -kost, en. (fagl.) kost af haar. Gnudtzm.
Husb.96. IngebMøll.KH.82. I. f -kriff, en.

slagsmaal, hvor man griber hinanden i haaret

(if. -drag, -greb slutn.). Moth.H86. VSO.
II. -krig^, en. (i rigsspr. O og 1. br.) indbugt-
ning af haargrænsen ved tindingen. Skikkel-
ser med (høje) Pander, langt tilbagevigen-
de Haarkrige. JPJac.JJ. 5. (haaret) strit-

tede i Haarkrigene. Markman.PB.96. D&H.
CO -krelle, en. 1) krøllet haarlok. Moth.
H86. vAph.(1759). (hun) bearbejdede sine
rebelske naturlige Haarkrøller med Kam
og Fingre. Schand.VV.183. 2) (nu næppe
br.) papillot, de læste Blade uddeeles mel-
lem Pigerne til Haarkrøller. Rahb.Tilsk.
1796.313. VSO. MO. f -kng^le, en. d.

s. s. -bolle. LTid.1725.720. -kunstner,
en. (især fagl. ell. spøg.) person, som, udfører
(vanskelige) haaropsætninger, parykker osv.

hendes Læger, Badepiger og Haarkunst-
nere. Borchsen. Overs. afEbers: Kejseren. I.

(1881).45. JakSchmidt.SP.8. SaUX.600.
-lag:, et. spec. (især fagl.) om legemets haar-
beklædning hos mennesker og (navnlig) dyr.

(flagermusenes) Haarlag er tæt og blødt.
BMøll.DyL.I.31. O -linie, en. (1. br.)

d. s. s. -grænse (jf. -bryn, -fæstej. hans
Pande . . faldt ind ved Øjnene og sprang
stærkt frem oppe i Haarlinien. AndNx.
PE.I.130. -lok, en. 1) (afskaaret) lok af
hovedhaaret. Moth.H86. Tilforn skulde
(fruentimmernes) Haarlokker stryges ned,
nu skal de stryges op. Argus.l7 71.Nr.34.3.

10 en skjult Kapsel, som indeholder en Haar-
lok af en Person, der er mig kjær. J/ei6.

Poet.VI.283. de rige Haarlokker bølgede
ned^ om Ansigt og Skuldre. Gylb.TT.109.

2) f overf.: taagehylster, som omgiver en
komets kerne (coma;jf. -stjerne^. vAph.Nath.
1.541. -los, adj. [l.i] (garv.). Huderne
blive (liggende) i Kalkene, indtil de ere
„haarlosse", o: indtil Haarene lade sig
løsne ved Tryk med Fingeren. O^/^B.'FJ.

20 412. -lus, en. (zool.) om visse arter af bide-

lus (Mallophaga), som lever paa pattedyrene.
Sal.XlI.274. -lod, en. (sj.) d. s. s. -farve 1.

til Haar 1.2 og 2.2: dem der er saa lyse i

Haarlød. JPJac.I.iOP. -log, et. 1) (anat.)

haarrodens nederste løgformede del (bulbus
pili). Sal.VIII.275. 2) [l.s] (bof.) om lign.

dannelse ved plantehaar (spec. ved brænde-
haar). Drejer.BotTerm.l30. OrdbS. -ma-
dras, en. (1. br.) madras, der er stoppet

30 med (krøl)haar (jf. Krølhaarsmadrasj. S&B.
D&H. G) -manke, en. (især spøg ell.

spot.) kraftigt, brusende (og krøllet) haar.

hans bekendte Portrættype med sværere
Former . . og større Haarmanke. JZaw^e.
III. 147. Pont. SM. 48. f -mantel, én.

{efter fi/.haarmantelij/. -kappe) friserkaabe.

vAph.(1759,1764). -menneske, et. (fagl.)

menneske med abnormt udviklet haarvækst
over større dele af legemet. JVJens.H.79.

40 SaVX.606. -middel, et. (fagl.) middel til

at fremhjælpe haarvækst. Panum.275. -mos,
en.

2(f
om forsk, bladmosser, nu især Hed-

wigia L. Bostr.Flora.il.42 9. jf. vAph.Nath.
II1.247. t -mund, en. 2f dværgmos, Pha-
scum L. Viborg.Pl.(1793).212. -myg, en.

(zool.) myg af familien Bibionidæ. SaUX.
606. -naal, en. [2.2] naal (i regelen forsynet
m. to grene (spidser) ell. i sin simpleste form
bestaaende af en ombøjet metaltraad), der

50 tjener til at fæste haaropsætningen ell. til

pryd (jf. -spille/ Moth.H86. 1 hen første

(gravhøj) fandtes 2 Askekar .. men i den
anden ikkuns en RHSLrnaal. LTid.l 726.30.

*Det er den tiende Haarnaal, jeg har fæ-
stet

I

I Nakkehaaret.jHr^:. y/JJ. 4. (hun)
kradsede sig i Hovedet med en Haarnaal.
Schand.F.275. -net, et. 1) net, lavet af
haar. IngebMøll. KH. 51. 2) [2.2] net (ofte

fremstillet af haar), der tjener til at fasi-

60 holde haaropsætningen. VSO. (et fint) vir-

ket Haarnet med udløbende Snore. Soph
Mull.V0.244. Krak.l923.II.420. 3) (nu
næppe br.) net, hvorpaa porykmageren fæ-
stede haarene. VSO. -næb, en. ^ kerne-

svamp af slægten Ceratostomella. SaX.^X.607.

-oprejsende, part. adj. (sj.) d. s. s. -rej-

vn. Rentrykt «/3 1925 43
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sende, haaroprejsende Grusomhed. Bran-
des.X.481. -opsats, en. (sj.) d. s. s. -op-

sætning 2. Schand.SB.159. FontF.1.341.
-opsætning^, en. (1. br.) 1) som vbs.: det

at sætte (især: kvinders) haar op i frisure

(jf. -sætningj. D&H. 2) maade, hvorpaa
hovedhaaret (især: hos kvinder) er sat op;
ogs. (konkr.) om selve haaret (jf. -opsats,

-sæt, -sætningj. forlorne Skjæg, usædvan-

et. (sj.) d. s. Skjoldb.ArbejdetsPersonligheds-
værdi.(1920).20. -pynt, en. I) f d. s. s.

-opsætning 1. VSO. 2) (nu næppe br.) d.

s. s. -opsætning 2. smst. 3) konkr.: pynt til

at sætte i haaret. (hun) skulde have kjøbt
sig nogen Haarpynt hvilket jeg ogsaa
skulde . . Saa kjøbte vi eens røde Roser
med Sølv til iiasLret.UngdGl.IV.171. Feilb.
SaUX.608. -reb, et. (fagl.) reb fremstillet

lige Haaropsætninger (o: paa et karneval), lo af dyrehaar. Moth.H.86. VSO. LandbO.II.
Schand.SB.29. alle disse kapriciøse Haar-
opsætninger, den skæve Skilning helt til

Siden. Leop.HT. 81. -orm, en. t) f „en
liden, snart usynlig orm som . . æder hår-
rødderne." Moth.H86. VSO. jf. HesteL.
(1703).C3r. 2) t d. 8. s. Haleorm 1. Funke.
(1801).L538. 3) (zool, sj.) trikin.LiXtken.Dyr.

504. -pensel, en. (maler)pensel af haar

(jf. -kost). vAph.(1764). MO. VareL.-611.

485. jf.: (kusken) styrer ved Haarrebs-
tømmen sit sjokkende Spand (o: af stude).
Aakj.VF.176. -rejsende, paH. adj. [-jrai'-

sona] egl.: som faar haaret til at rejse sig
paa ens hoved (jf.u. Haar sp.640^^); gru-
fuld; rædsom (jf. -oprejsende^; ogs. m. af-
svækket bet. (jf. grufuld slutn.). med den
isnende Angsts hele haarrejsende For-
færdelse frygtede han for at røre ved

-pig;e, en. (kbh., jarg.; nu 1. br.) kvinde ^ hende. Drachm.T. 252. „Er Fruen staaet
(især tilhørende kunstnerkredse) med iøjne-

faldende og stiliseret haaropsætning. (duerne)
ligner kjøbenhavnske Haarpiger; tynde og
pjuskede, ser sygelige ud, nar latterlige

Frisurer og Ringe om Ø\nene. PoL^/2l904.
l.sp.5. smst.^'/4l905.2.sp.7. jf.: Sølvpile i

Haarknuden, hvide Blondekraver . . Søl-

jer, Ravkæder og bare Halse . . kort sagt:

Skønvirke over det hele . . dette er en

op?" spurgte Jørgen paa haarrejsende
Italiensk. Font. Nattevagt. (1 905). 3. (folk)
efterskrev andre Folks Navne med den
mest haarrejsende U blufærdighed.EErichs.
IKnibe.(1908).44. -rem, en. (j/". sv. hår-
rem, no. hårre(i)m; garv., nu næppe br.)

haarsiden paa huder; narvside. Moth.B.86.
MO. D&H. CP -rig^, adj. som har kraftig

qg rigelig haarvækst. t) [l.i,2] Moth.H86.
Stil, der hedder Haarpigestil. sms^.^Vn 30 VSO. (han) viste et Par haarrige Arme
1908. 2. sp. 5. -pil, en. pillignende haar-
smykke (af sølv). Brandes.I.412. Schand.
SB.32. Feilb. f -pii(l)e, en. lille stykke

af et haar. Moth.H86. især i udtr. som
ikke en haarpil(l)e, ikke det mindste
haar. smst. KomGrønneg.III.359. (jf.u.
Haar sp.643^^:) Der er ikke en god Haar-
pile paa ham o: der er aldeles intet Godt
ved ham. VSO. -pisk, en. haarfletning,

med forsvarlige Muskler og Sener. Schand.
TJM.262. (hans) haarrige Isse (Chr.VI:
hoved-isse med haar paa^. Fs. 68. 22. 2)
[II.1.3] (jf. haaret 1.3, haarig^ haar ri g
høge urt, Hieracium pilosella L. Lange.
Flora.382. Bostr.Flora.L357. -ring:, en.

1) (nu sj.) fingerring af haar ell. med ind-
lagt haar(lok) til erindring om en person.
Moth.^H122. 2) (arkæol.) ringformet haar-

som hænger frit ned i nakken; spec. (for- 40 smykke, smagfulde Smykker (som) Haar
æld.) om bestanddel af mandsfrisure. MB.
1803.410. Brande8.L31. CP -prydelse,
en. (1. br.) prydelse, som dannes af haar-
vækst (ell. som anbringes paa (hoved)haaret;

jf. -pynt 3^. Afklip din Haarprydeise (Chr.
VI afvig.; Buhl.: Haar^, og kast den bort.

Jer.7.29. hos Pattedyrene (indtræder ofte)

en Forskel efter Kønnet i Haarprydelser
(f. Eks. Løven). SaZ.F//.52^. -pung:, en.

ringe i de forskjelligste Former, stundom
med bredt udslaaede Ender. Wors.DO.28.
-rod, en. 1) den del af haaret, som er skjult

i haarsækken (jf. -skaftj. vAph.(1759). „Et
Lig i Huset," gentog jeg for mig selv og
mine Haarrødder blev som Ispinde i min
YioYedhxLd.Bang.SF.48. Fanum.272. Det
isnede i mine Haarrødder. J5wcM. 175^.64.

2) (til Haar l.z) om haarfine rødder ell. rod-

1) (nu næppe br.) pung af haar. vAph. 50 lignende organer, (træernes) fiine Haarrød
(1759). 2) [2.2] (foræld.) pung ell. net af
(silkejtøj ell. lign., som tjente til at sammen-
holde mandens lange baghaar og hindre dette

i at tilsmudse klæderne. Moth.H86. (de)

nyemodigste HsLSirpunse.Adr.^^/il 762.sp.15.
Ew. Overs, afMax Vind og Consorter. (1782).
135. en Mandsperson med Trekanthat paa-
tvers over Panden . . Haarpung og store
Eii^uletter. Drachm.EO. 99. 3) f ^us (jf.

der. Olufs.Landoecon.348. nu kun (bot.) om
en- ell. flercellede haar, som hos mosser og
halvmosser fungerer i st. f. egentlige rødder:
Warm.SystB.i66. 3) f ^ gul aakande,
Nuphar luteum Sm. Viborg.Pl.(1793).109.

-ror, et. (jf. Haar 3.2; fys.) (glas)rør, hvis

diameter ikke er meget større end et haars.

Forsøge, som ere anstillede med Vandets
Opstigen udi smaa saa kaldede Haarrør.

-bøjtel; sml. Blyhat, Pisk;/ i udtr. som have 60 LTid.1745.457. Kraft.(KSelskSkr.IIL238)
(en) haarpung olgn., være beruset. Leth.
(1800). VSO. („undertiden i daglig Tale").
CP -par, et. purret (og kort) (kvinde )haar.
Pont.LF.VILlll. det fine, løse Haar-Pur,
som hun ikke havde faaet fanget ind i

Nakkeknuden. JakKnu. Jy. 1. 296. -purl.

AWHauch.(1799).I.142. SaUX.611. || hertil

bl. a.: Haarrørs-kraft (o: en vædskes over-

fladespænding; ofte mere ubestemt om aar-
sagen til haarrørsvirkning. Ørst. Naturens
alm. Love. I. (1809). 242. 244), -tiltrækning,

-virkning (o: det fænomen , at en vædskes
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overflade i et haarrør som følge af vedhæng-
ning og overfladespænding antager krum
form og stiller sig i en anden højde end væd-
skens overflade udenfor. Sal?XM11). -salt,
et. (mineral.) betegnelse for forsk, salte, som
optræder i traad- ell. haarformede krystaller.

SaUX.611.
Haars-bred, et ell. (nu 1. br.) en

(Grundtv.PS.Vl.482. TroelsL.IX. 36. Sv
Grundtv.). ["hå(?)rs-] (^f Haarbred, en(CFrim.
SE.37. Oehl.BE.150. Mynst.( VidSelskAfh.
Hist.I.215)) ell. et (Ew.(19U).V.172. FA
Heib.US.216. Oehl.RK.(1828).127). nu næp-
pe br.: Haarsbredde, en (Molb. Athene.IV.
12. Heib.Poet.VI.396. Rowel.Br.571) ell.

et (Eio.(1914).III.233). f Haarsbredt, et

(Slange.ChrIV.706)). {ænyd. haarbret, ty.

haarbreit, haar(es)breite; om sidste led se

II. Bred; jf. IL Haar 3.2; især GJ) egl. et

haars bredde; især overf. som betegnelse for

en yderst ringe afstand, en ganske lille smule
olgn.; nu næsten kun i nægtende udtr. Moth.
H8S. vor Almues Troe (er) kun et Haar-
bred skilt fra den skrekkeligste Vantroe.
Ew.(1914).V.172. han (var) ikke sit . .

skiændige Maal et Haarsbred nærmere.
Rahb.Fort.III.176. de vare ikke et Haars-
bred fra at åvxikne.IIeib.Poet.1.37. denne
Grundvold er sikker, giver ikke en Haars-
brede efter. Eowel.Br.571. (sj.) efterfulgt

af en nærmere bestemmelse: en ubestikke-
lig Dommer, der ikke bortgav en Haars-
brede . . af Oldtidens Yæråigheå. Molb.
Athene.IV.12. || især i forb. m. verber som
vige, rokke olgn. *Kom Sandheds Aand,
og lede mig . . | At aldrig jeg fra Troens
Grund

|
Et Haarbred viger nogen Stund I

Kingo.200 (jf. Grundtv.SS.III.il). Love,
som . . ingen jordisk Magt (formaar) at

bøie et Haarsbred fra deres Bane. Molb.
Indl.38. jeg vil see den Viismand eller

Daare, der skulde rokke mig et Haarsbred
fra denne Tro. Ing.KE.I1.211. VilhThoms.
Afh.I.251. II

(nu næppe br.) i forb.paa. et
haarsbred, egl.: saa nær som et haars
bredde; ogs.: nøjagtigt; paa en prik (jf. paa
et haar u. IL Haar 3.2j. *høit et lystigt

Hurra fra Mandskabet lød,
|
Som, paa et

Haarbred (Oehl.HK.90: Haarsbred;, strei-

fed nær Kysten af sin Død. Oehl.HK.(1828).
127. (han) sigtede kun et Øieblik, hvor-
paa Kuglen hvinede gjennem Luften . .

„Truffet 1 . . paa et Haarsbred, lige i Mid-
ten." Hauch.I.141.
Haar-si, en. (1. br.) si med bund vævet

af (heste)haar (jf. -sigte, -soldj. Moth.H
87. vAph.(1759). D&H. -side, en. den
med haar bevoksede side af skind ell. hud

(jf -rem;. VSO. ChMourier.Brød.(1821).31.
Skind, som vendte Haarsiden indsid. Soph
Mull.V0.223. Hage.^705. -sig^te, en. sigte

med bund vævet af hestehaar (jf. -bunds-
sigte, -si, -sold;. vAph.(1759). CVarg.Far-
ve-Bog.(1773).97. FrkJ.Kogeb.6. -siiue,
en. {glda. horsime, haarsnor) spec. (med.,

vet., foræld.): tynd snor, opr. flettet af heste-

haar, senere ogs. af silke olgn., som blev
trukket gennem (betændte) dele af huden for
at fremkalde materieafsondring (jf. -snor;.
(han trak) en Haarsime gjennem Brystet
paa en lungesyg Roppe.Bagger.1.62. Levin.
Panum.277. AarbHards.XVI.36. -skaft,
et. (anat.) den del af haaret, som rager
frem over hudens overflade (jf. -rod;. Pa-
num.272. D&H. CO -skarp, adj, {jf. ty.

10 haarscharf ; 1. br.) yderst skarp (jf. -fin

2(.2);. Hvad Voltaire skylder Samlivet
med Frederik lader sig jo ikke haarskarpt
bevise. Brandes. (Det ny Aarh.1906107.279).
I Hamlet er der (en) Skuespillers Sjæl,
en haarskarp Iagttagers og Genfrem stillers.

sa.NG.152. -skede, en. (anat.; 1. br.) d.

s. s. -sæk 2. ArnMøll.Sundhedsl.373. -skel,
et. (nu 1. br.) d. s. s. -skilning. Moth.H87.
VSO. D&H. -skifte, et. (især fagl.) om

20 dyr: det at skifte (fælde) haarbeklædningen.
Farveforandringen (o: hoshermelinen) frem-
kommer ved Haarskiftet, der foregaar om
Foraaret (og) om Efteraaret. BMøU.DyL.I.
120. NaturensV.1914.309. Feilb. -skil-
ning;, en. (1. br.) skilning i haaret (jf. -skel;.

En ret kjøn ung Fyr med en Haarskilniug
fra Panden til Nakken. Schand. AE. 193.
D&H. -skjorte, en. (foræld.) skjorte af
haardug, som bares til bod; bodsskj'orte (jf.

30 -bælte, -sæk i;. Borrebye.TF.103. Molb.
DH.II.95. Overalt den onde Samvittighed
og Svøben og Haarskjorten . . Alt tjente
det Forsagelses- Idealet. Brandes. Vil. 631.
-skærding:, en. se Haaskærding. -skæ-
rer, en. (nu især arkais. ell. dicU.) person,
hvis erhverv det er at klippe (og frisere) haar;
frisør (jf. -klipper). Haarskiærere ogParyk-
magere. JSneed.II.483. Eiv.(1914).IV.39.
(hun) lod sig krølle af Haarskjæreren før

40 hun gikpaa Torvet. jEfr2r.is2?.^50. Mariager.
F.L9. Feilb. -smykke, et. (1. br.). LTid.
1723.198. vAph.(1764). Dernæst gav han
ham en kostbar Ring, et gyldent Haar-
smykke og andre Klenodier. Hauch. V.169.

t -snare, en. snare af hestehaar til at

fange fugle i; done. VSO. -snor, en. Hun
bar inde paa sin Barm i en tynd Haar-
snor en lille Nøgle. Aakj. VF. 147. spec.

(med., foræld.)d. s. s. -sime. Moth.H87. LTid.
50 1761.268. VSO. -sold, et. (nu l.br.) sold

med bund vævet af (heste)haar (jf. -si, -sig-

te;. Moth.H87. vAph.(1759). VSO. D&H.
-spatie, en. (bogtr.) spatie af meget ringe
tykkelse. S&B. Selmar.^22. f -spille, en.
d. s. s. -naal. Moth.H87. vAph.(1759). -sta-
bel, en. (fagl.) samling af haarstrenge
paa (merino)faaret. Hannover. Tekstil.1.171.

-sten, en. (fagl., 1. br.). Indslutte de (o:

bjergkrystaller) Haar- eller naaleformige
60 Krystaller, saakaldteVenushaar ellerKjær-

lighedspile, saa kaldes de Haar- ellerNaale-
stene. Hinnerup. Haandb.f. Juvelere. (1839).
345. -stjerne, en. {somty^ haarstern, sv.

hårstjårna efter gr. kometes, se Komet;
Jf. Halestjerne; sj.) HjælpeO. SaUXIV.346.
GJ -straa, et. (fra sv. (og no.) hårstrå;

43*
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s/.) enkelt haar. Nærsynet udpensles hvert
Haarstraa i et Skæg eller en Pelsbræmme
eller hver Fold i Huden. VVed.BB.171.
strege en. [3] (fagl.) haarfin linie i skrevne

ell. trykte bogstaver. SaVX.611. Forskellen
mellem Trykstreger og Haarstreger. Brøn-
dum-Nielsen.(BiUiotH.^1.76). -streng^, en.

(fagl.) samling af sammenklæbede (uldjhaar
Jios ( merino)faaret. Hannover. Tekstil.1.1 71.

-svøbe, en. (nu 1. br. i rigsspr.) pisk(e- lo

snært) af hestehaar. MilTeknO.105. Feilb.

-sæk, en. 1) (foræld.) sæk af haar(dug).

Solen blev sort som en Haar-Sæk. Aa6.é.

12. VSO. spec. m. h. t. en bodsøvers dragt (jf.

-bælte, -skjorte^, han giorde der sit Ind-
tog, svøbt i en B.a.a.r- Sæk. Holb.Kh. 405.
Suhm.Hist.III.144. 2) (anat.) læderhudsind-
krængning, hvorigennem haaret vokser frem

(jf. -hul). BMøLl.DyL.1.2. AmMøll.Sund-
hedsl.372. || hertil bl. a. Haarsæk-mide (o: 20

snylter (mide) af familien Dermatophili.
Lutken. Dyr.446). -sæl, en. (zool.) især

i flt., som betegnelse for en gruppe øre-

sæler med stive, tætte dækhaar (mods. Pels-

sæi;; søløve. Lutken.Dyr.lll. BøvP.III.237.
O -sæt, et. maade, hvorpaa hovedhaaret
bæres, er klippet, ordnet, smykket osv.; ogs.

(især foræld.) konkr., om selve haaret, ofte

(hos kvinder) i forening med smykker, baand,
kunstigt haar, huelignende pynt (jf. Hoved- 30

sæt^ osv., der indgaar som led i frisuren.

Moth.H87. Leth.flSOO). (damernes) uhyre
Haarsæt. Nær ogFjern.^V2l879.1.sp.l. Flensb
A.'Viol894.1.sp.2. SaUX.607. G) -sætning;,
en. 1) som vbs. (sj.): det at sætte (ordne, fri-

sere) haaret (jf. -opsætning 1). Præsterne
(o: om kristne præster i oldtiden) . . undgik
at bruge deres Tid til Haarsætning. Fr
Niels.KH.I.781. 2) maade, hvorpaa hoved-

haaret (nu især: hos kvinder) bæres, er klip- 40

pet, ordnet osv.; ogs. konkr. om selve haaret

(jf- -opsats, -opsætning 2, -sætj. Hans
Dragt var halv antik, kun Haarsætningen
tilhørte en sildigere Tiå. Hauch. VII. 78.

(hendes ansigt er) kronet af en høi Haar-
sætning. Gjel.GD.23. -sojlekaktns, en.

2( (sj.) kaktusslægt (Pilocereus Lem.) med
rank og kraftig stamme, hvis spids er be-

klædt med lange haar. Da.Havetidende.l883.
35. jf Nord. Kaktus Tidsskr.111.(1 924).14. 5p

-tand, en. Jf skælfinnefisk (med haarfne
tænder) af slægten Chaetodon. Sal.XVI.190.
-tangr, en. (fagl.) tang, som bruges til at

rykke hao.r ud med. Moth.H87. vAph.(1759).
Sal?X.612. -tave, en. (nu næppe br.) lille

haarlok. Moth.H87. VSO. MO. -tfavs, en.
uredt, tjavset haarlok (jf. -lok, -tave, -tot^.

Schand.F.lll. Han har blottet Hoved, og
Haartjavserne flagre i Vinden. i)racAm.^
B.114. (hun) lod Skødebarnet fange efter 60

en lang Haartjavs, der hang hende ned
over Fanden. Pont.KS.137. -top, en. den
øverste (især: opstaaende) del af hovedhaar,
frisuren; ogs. som (især spøg.) betegnelse for
hovedhaaret i det hele. Moth.H87. Suhm.II.
224. Somme sveed de Skiægget og Haar-

Toppen at. Grundtv.Saxo.1.224. »Tilrette
fik hun sin Haartop sat. | Heelt statelig
neier den ædle Frvie.Ing.VSt.266. han
(blev) rød op til Haartoppen og smilte.
Jørg.LT.lOl. -tot, en. (jf -lok, -tave,
-tjavs;. vAph.(1759). Da de holdte op at
slaaes, laae der en Deel Haartotte paa
Jorden. VSO. (hun) standsede med Haan-
den en lys Haartot, der krøb frem fra den
hvide Nakke. Drachm.F.1.227. (1. br.; jf. u.
Haar sp. 638'^ samt I. Fjeder I.5:; *Lede
hans Gaver mig er, jeg agter dem knap for
en Haartot. Gertz.( Wilst.ll.(1909).157). bil-

ledl.: Hej, hvor purrede den Vind Græssets
gule Haartotter. Schand.VV. 198. -truk-
ken, part. adj. (især GJ; jf: „sjeldent."
Levin; sml. trukket ved haarene u. H.
Haar 2.2) om udtalelse, forklaring olgn.: som
ligger langt fra (ofte: tydeligt og med hen-
sigt er holdt fjernt fra) det almindelige, na-
turlige, rimelige, især fra sædvanlig, natur-
lig tankegang ell. opfattelse; tvungen; søgt.

du smiler sagtens ad en . . saa haartrukken
Undskyldning. Grundtv. Breve. 233. haar-
trukken Fortolkning af (love). StBille.Gal.
III.142. Alt maa udtrykkes ad Omveje,
tit paa haartrukken Maade. Brandes.X.489.
ved alle Lejligheder, i de mest haartrukne
Anledninger, udbasunes Hærens Ros. smst.

XI. 110. den ene haartrukne Slutning
drog den anden med sig. Pont. F. II. 274.

t -træk, et. d. s. s. -drag. Ing.KE.II.145.
-trække, v. {jf. eng. wire-draw, egl.:

trække (metal) til traad) haartrække dam-
pen, hemme ell. formindske damptilfør-
selen i en dampledning ved delvis aabning
af en ventil olgn.; drosle. TeknMarO.59.
\ -trækker, en. d. s. s. -kløver, du skal
altid hænge dig i Ord, en rigtig Haar-
trækker er dn.AndNx.I)M.107. -tnng^e,
en. (med., sj.) tungelidelse, hvorved tungen
dækkes med sorte, haarlignende dannelser
(lingva nigra). Læreb. i intemMedicin.^II.
(1920).5. t -tur, en. {fra ty. haartour;
sidste led er fr. tour i sa. bet.) forlorent haar,
især (i forsk, form) som led af damefrisure

;

ogs.: paryk. Under Paruque-Mager-Arbei-
de skal ligeledes forstaaes Haar-Tourer
og alt andet deslige Arbeide, som af Haar
forfærdiges. Forbedring i Paruqve-Magernes
Laugs-Artikler^''U1753.§1. (kvinderne) mød-
te med . . høi Haartour paa Hovedet, be-
sat med de behørige Bukler. CLStrøm.U.9.
(han lagde) en forloren Næse og en hvid
Haartour paa Bordet Blich.(1920).X.129.
•tæt, adj. 1) (sj.) tæthaaret. en Ulv, hvis
haartætte Bælg slog Funker i Mørket.
Bagger.1.190. 2) (jf. U. Haar 8.2; I br.) som
adv. : med (kun) et haarsbreds afstand, (hajen
gled) haartæt forbi hans venstre Skulder
os blev borte. AKohlMP.L248. -uld, en.

(fagl.) d. 8. 8. Friseruld. Levin. Drachm.VT.
109. jf.: buddingeformede Haaropsatser,
sande Kunstbygninger (af) tykke Haar-
uldspølser.Pow<.^. J.54i. f -urt, en.

[1.8] ^ fællesbetegnelse for forsk, mosarter
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(jf. -mos;. vAph.NaihJII.247. -valk, en.

valk, anvendt i kvinders haaropsætning. Moth.
H87. VSO. NatTid.^ya912.M.TilU.sp.2.
-vildt, et. (jæg.) jagthare pattedyr (mods.
Fjeder-, Fuglevild t^, spec. af spiselig art

{mods. Pelsviidt;. FædreV^hl859.2.sp.2. nu
er det Haarvildtet, som maa holde for:

Hjort, Raadyr, Hare, Ræv og Grævling.
Bogan.L152. SaVX.613. -vindel, en. %
(jy.) d. s. s. -fugl 2. Aakj.Hejmd.SO. Dige-
smut og Haarvindel byggede i Digesiden.
Bregend.HS.138. Feilb. -vækst, en. 1)

{oftest til n. Haar 1.2 og 2.2; især (D) haa-
rets vækst; ogs. konkr. om selve haaret. Moth.
H88. FalM.lV.51. *I din Haarvæxt hvil-

ken Fylde I Aarestr. SS. II. 108. et Hoved
med skaldet Isse, men med kraftig, bu-
sket Haarvækst om Tindinger og Nakke.
JakKnu.S.16. Et stærkt Fuldskæg groede

al og hel. Vi eie min Sjæl ikke en Sty-
ver tilsammen . . Hele vor Habengut lig-

ger paa Havsens Bund. Etlar.SB.l?4. saa
faar jeg i en Haandevending fat i K. og
J., og di kører mig alt mit Habengut om
i mit nye Logi. Wied.BS.144. han holdt
en Hoppe og 2 Faar, som eneste Haben-
gut. Aakj.IIS.402. (jeg holdt) mig oven
Vande ved at sælge alt mit Habengut;

10 Bøger, Klæder og Møbler, alt gik. Bjem-
met.l912.1006.sp.l.

Haberdndas, en. (i bet. 1 ogs. : Habe-
dudas. BDodt.Rideknægten.(1859).S21. Et-
lar.Mine kæreste da.Fortællinger.I.(1897).168.
lla.hadudas,sa.Da.F'olkeskuespil.I3.(1899).8L

Habadudask. sa.Bjørneæt.(1898).301. i bet.

2: Hab(st)dudas, Habsdudatter. OrdbS.). (jf.
fris. habbedudas, Ao/it. haberdoedas (bet. 1);
rimeligvis omdannelser af ty. habest du das

over hele Ansigtet, og tykt og tæt . . 20 olgn. (o: „der har du det!", „tag det!", „vær
hang Haaret ham som en Manke ned i

Panden. Mellem al denne Haarvækst sad
et Par godmodige Øjne. Skjoldb.SM.13. 2)

t 2( vibefedt, FingviculavulgarisL. JTusch.
167.
Haa-skærding:, en. [I] (f Haar-.

Pflug.DP.19. HandelsO.(1807)). (ænyd.d.s.,

no. haaskjer(d)ing, oldn. håskerQingr; vist

kun (som laan fra oldn. ell.) no., jf. dog

saa god!"); sml. holl. haberdas, fra ty. hab'
er das; videreudvikling m. tilknytning til

hamper, Makeduse olgn. er rimeligvis dial.

habedus(s)e og hamperdudas,,^famweZ, skrap
kælling olgn. (OrdbS.; Jylland, Sjælland,

Møn); spøg., dial.) 1) kraftigt (drabe-
ligt) slag ell. hug; især: (kraftig) øre-
figen; lussing, om Rinaldo . . havde hørt
denne lille Mands Tale, saa havde han

Feilb.1.774 (hkskjærre); nu næppe br.) hav- 30 (o: den lille mand) faaet saadan en Ha-
kal, Somniosus microcephalus Bl. Schn. Pflug.
DP. 19. Krøyer. II1.917. -stør, en. (nu
næppe br.) jf folkelig betegnelse for forsk,

større hajarter samt for den alm. stør, Aci-
penser sturio. Moth.Hl. KrøyerJ.238.III.
749.

Haav, en. se Hov.
haavast, se hovast.
]Iabadndas(k), en. se Haberdudas.
Habakuk, en. ['habaiku^, haba'ku^] 40 paa E.s Hoved . . „Det var den værste

berdudas, at han havde glemt at tale i

tre Asir.Biehl.DQ.III.292. CAThortsen.
Smaaskr.(1880).19. „En lille Habedudas
skal Du dog have med paa Hjemreisen,
som Tak for sidst," sagde han og slog et

saa vældigt Slag paa Salttønden, at to af

Staverne sprang i Stykker. Etlar.Mine kæ-
reste da.Fortællinger.I.(1897).168. Jørgen
lod sin Bøssekolbe falde med et

{navn paa en af de smaa profeter i det gi.

testamente;Jarg. ell. dial.; 1. br.; spøg.) sær,
underlig fyr; „svend"; fætter (2). Hvad
Skade tror De ikke, at alene saadan en
Habakuk som denne Eldahl kan anrette?
Kandarius.LP.33. || ogs. (dial.): lystig fyr
(OrdbS. (jy.)) ell. forkommen ell. sanse-
løs person. Feilb. Habakuk -draa-
ber, pi. ell. -olie, en. (jf. ty. habakukol)
folkeligt navn paa en medicin, tilberedt af ^ tenom; ogs.

udkog af perikum olgn.; Sankt Johannes olie;

Oleum Hyperici infusum. FolkLægem.1.29.

J/". Habekuks-Olie. EnmegetnyttigLæge-
bog.''(1807).48.

HabaTia(h), en. se Havanna.
Hab(e)dnaas, en. se Haberdudas.
Habengut, et ell. (især dial.) en (Etlar.

SB.174. JVJens.NH.173.jf.Saaby.'). ['haCO

b(3)nigu(--)cZ, ha()b(a)n'gud] (sj. m. ty. form
Habundgut. JLHeib.(StSprO.Ér.93.7). Hab 60 have Coinoedier og lystige Romaner skrev-

Habadudask, jeg har faaet i mine Leve-
dage!" udbrød han og sank om paa Sor-
åen.sa.Bjørneæt.(1898).301. Feilb. OrdbS.
(Lolland, Falster), uegl.: Selv de bedste
Mennesker bruger deres bedste Venner
til at give Andre en Habedudas med, naar
intet andet Redskab haves ved Haanden.
BDodt.Rideknægten.(1859).321. 2) stor por-
tion mad, især: stor (ordentlig) rund-

stor bid. Krist.Molbo- ogAg-
gerbohistJl.(1903).26. OrdbS.

£9 habil, adj. [ha' bi-'/] (tidligere ogs. m.

fr. form: habile.' Holb.Jean.V.5. Ruge.FT.
125). {fra fr. habile, af lat. habilis, bekvem,
passende, duelig; jf. habilitere; besl. m. Ha-
bit(us); nu 1. br. i alm. spr. (jf.Ruboiv.SP.

191.228)) som er fuldt ud egnet ell. vel skik-

ket til sin gerning; duelig; dygtig; (tid-

ligere) ogs.: snild olgn. Moth.Conv.Hl. vi

und Gut. Aalbs.VE. 10). {fra ty. hab' und
gut; af ty. håbe, ejendom (jf.HL Have, have-
syg), og gut, gode, gods (jf. Godsj; dagl;
spøg. ell. nedsæt.) alt, hvad en person ejer
og har (især naar det kun er lidt, af ringe
værdi); ejendom; især i forb. m. ord som

ne af . . de habileste og største Mænd udi
gamle BsLge. IIolb.JJBet.a3r. Naar Her-
skabet i et Huus er Gudfrygtig, stille alle

habile Tienere sig ogsaa Gudfrygtige an
og derved komme fort og giøre hvad de
vUde. sa.Stu.1.8. Jordemø^e (som) el have
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tilstrekkelig Kundskab (om) haarde og
tunge Fødseler . . skal i denne Konst giøre
sig meiQ hBbi\Q.Forordn.^^l\il71é.§2. Heih.
Poet.I.271. Han var en habil Deklamator
med en smuk, vel øvet Røst.Schand.O.I.
17. jf.: Habil Mand. Den, der forstaar
Kunsten at krybe paa Knæerne for de
store. PAHeib.US.557. (meton.:) Publicum
(har) intet Haab (mere) at see noget fra

hans habile Fen. Langebek.Breve.221. (sj.)

m. afsvækket bet. : flink (5). Karle og Piger
hilste ærbødigt. De kunde i Grunden
godt lide Baronen, for han var i mange
Henseender en grumme habil Mand. Leop.
LB.7. II som vidner om duelighed, dygtighed
osv. Formen, selv nok saa habil og ind-
tagende, dækker over et Intet. Rimest.Fra
Stuckenberg til Seedorf.1.(1922).109. ||

(jur.)

skikket ell. berettiget til at oprette testa-

mente. Før det 18de Aar er han ikke „ha-
bil" til at gøre Testamente. VortHj.III3.
136, GJ habilitere, v. [habili'te-'ra] -ede.

vbs. Habilitation (Meyer. SaUX.618). (af
mlat. habilitare, afl. af lat. habilis, se habil;
især emb.) refl.: gøre sig skikket ell. be-
rettiget til noget, den høye Øvrighed .

.

habiliterede sig til Kirke- Sagernes Admi-
nistration. Æ^o/6.iCA.i7'P. JBaden.FrO. spec.

m. h. t. akademiske rettigheder, især ret til at

holde forelæsninger ved et universitet (nu
navnlig om tyske forhold, hxior selve doktor-

graden ikke giver denne ret). *Det (o: at

tage artium) er det Samme som Doctor-

frad, I

Saa er man habiliteret. Het&.Poe<.
111.210. Efter nogen Tids Forløb ha-

biliterede han sig yderligere ved at lade
sig immatrikulere og tage Doktorgraden.
JulPet.L.2S4.
Habit, en ell. (nu næppe br.) et (jf.

Saaby.''), [ha' bid] flt. -ter. {ænyd. d. s.; fra
fr. habit, af lat. habitus, se Habitus) 1) f
m. h. t. person: ydre fremtræden; hold-
ning; ogs. (m. overgang til bet. 2, især m.
tilføjet gen. olgn.) mere konkr.: skikkelse;
ydre. Jeg vil . . studere paa, at forstille

mig . . under den vredagtige Habit og
Skikkelse. Høm.Morall.SS. en Engel udi
en Siæle-Hyrdes Ea.hit.Holb.Kh.l05(jf.ndf.
sp. 684^). *Jeg meente udi Fred for han-
nem nu at gaae, | Og saae ham i Habit
som Pillegrim at stSiSie. ReynikeFosz.(1747).
290. Habiter og Personernes Gester imi-
teris (o: i den italienske komedie) saa na-
turlig og outreris til absurdité for Operi-
sterne, at mand maa tage sig i Agt for
ey at blifve syg af Latter. Klevenf.RJ.109.
2) klædedragt; yderklæder; nu næsten kun
(især skræd.) om mandsklædedra'gt, be-

staaende af jakke, vest og benklæder; klæd-
ning (jf. Dragt 3.2>. Rosiflengius . . i sort
Habit med en liden Krave. Holb.LSk.1.5.
et vakert Skilderie (af to adelsdamer) i

deres gammeldags habit. Langebek.Breve.
184. *Der staaer han netop selv med op-
rømt Aand,

| Med blaa Habit og Stierne,
medens Vesten I Bedækkes af det hvide

OrdensbsiSinå. PalM.V.286. en Æske Tænd-
stikker blev fundet frem efter Famlen
rundt i samtlige Habittens Lommer. ^Lars.
GHF. 1. 7. *moderne Habitter i skarpt
skaarne Former. FrNygaard.E.29. jf.: om
syet Drengehabit. ORung.P.60.

\\ f om gejst

ligt ornat. Hertug Fridrich paa Knæe i

bispelig Habit. Luxd.Dagb.I.90. Prahl.AE.
1.66. om dragten som tegn paa (præste)-

10 embede og (præste)værdighed: paa kgl. aller
naadigste Ordre kjendes . . hermed Hr.
N. N. fra sin præstelige Habit. Cit.1744.
(Aakj.SP.43).

\\ ^O, 1. br.) overf. Hunden
. . iførtes et lille Faareskind (og den) saae
næsten ud som et lille Kid, naar den ved
Vintertid i denne Habit fik Lov at trippe
Vid.H.CAnd.V.230. Vignetbøgerne fortsæt-
ter .. i den én Gang fastslaaede Habit.
Aarbog f.Boqvenner.1920.130.

20 CP Habitus, en ell. (1. br.) et (WMol-
lerup.Vildskud.(1917).ll. SaUX.618). ['ha-'-

bi|tus] {af lat. habitus, afl. a/"habere, havej

besidde, (refl.:) forholde sig; jf. Habit; besl.

m. habil) 1) m. h. t. person. I.l) (især med.)
legemets ydre tilstand ell. beskaffenhed (ud-
seende, holdning, fremtræden); legemsydre;
legemskonstitution. Med denne hans in-

teressante ydre Habitus harmonerede godt
hans . . bomstærke Karakter. JakSchmidt.

30 SP.IO. med sit store Skjæg og hele kraf-
tige Habitus . . repræsenterer (han) den
virile Type. KPont.Psychiatr.il.82. en apo-
plektisk Habitus: en undersætsig Figur,
med en kort, tyk Hals og et rødt Ansigt.
Panum.277. 1.2) om en persons a andelige
ell. moralske tilstand ell. beskaffenhed;
indbegrebet af en persons mentale ell. mo-
ralske egenskaber (især i forb. aandelig \i2i-

hitus). JakSchmidt.SP.97. en 20aarigmand-
40 lig Patient af et meget feminint legem-

ligt og aandeligt Habitus. KPontPsychiatr.
11.136. JVJens.A.IJ.285. det enkelte Indi-

vid er i Udvikling med Hensyn til sin

moralske Habitus og sin religiøse Opfat-
telse. VilhRasm.(Tilsk.l920.II.218). 2) (l.br.)

overf.: (ydre) beskaffenhed, da. (terminen
i Jylland) i Aaret 1786 anbragtes i Juni
Maaned . . skiftede den ikke Navn, men
beholdt sin fra Fortiden nedarvede Be-

50 tegnelse (o: „Snapstinget") og dermed den
Nimbus og det ydre Habitus, den i Ti-
dernes Løb havde erhvervet sig.WMolle-
rup.Yildskud.(1917).ll. talrige nye Sorter
(o: roser) af forskelligartet Habitus og An-
vendelighed. i)awwflat'e6rJ0.9.

Habsfladatter, Habstdndas, en.

se Haberdudas.
Habundg^at, et. se Habengut.
Hachis, en ell. et. [ha'Ji] {fra fr. ha-

60 oh is, afl. af hacher, (sønder)hakke; besl. m.
hakke; især kog.) ret af smaathakket
(kogt) kød i brun sovs. Meyer.^ FrkJ.Kogeb.
227. (stegen) serveres saa kold den anden
Dag, derefter som Hachis — saa opstaar
den 4de Gang som forlorne Kramsfugle.
Blæk8pr.l911.34. jf.: (panserskibet) skal kæ-
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lent tygge samtlige deres Knogler til Fars,
til Hase his. AKohl.MPJlI.S48.
Had, et, f en (Pflug.DF.525. Holb.GW.

(172é).25sc. ClUau.Pf.l88. Mall.SgH.423).
[had] Høysg.AG.34. hest. f. -et ["ha-'aa«] flt
(nu næppe br.) d. s. (De Had som Hånd
saa lenge hafde opklæcket i sit Hierte
mod Ulysses. Dumetms.III.65. jf. småe had
er også had. Moth.H5). (æda. hath, fsv. hat,

oldn. hatr (n.), had, forfølgelse, oevg. hete
(m.; eng. hatej, ty. hass (m.), got. hatis (n.);

jf. hade, hadig, hadsk, hæslig
i|

i bet. 2 egl.

et helt andet ord: Haad (s. d.);jf, hade (paa)
2 sp. GS?^'^, hadelig 1.2, Hadings- samt Da-
nia.1.199)

1) (især CPj stærk (og varig) følelse

af uvilje mod en person (sjældnere: ting),

som man mener sig forurettet, tilsidesat ell.

krænket af osv. (uden for ssgr. som Kvinde-,
Præste-, Racehad olgn. sjældnere: som man
ikke kan lide, fordrage osv.), og som man
derfor fordømmer, ønsker ondt over, søger at

faa hævn over osv.; forbitret og fjendt-
ligt sindelag over for enperson (ell. ting) (jf.
PEMull.U20). det Had, som han hadede
hende med, var større end Kjærligheden,
med hvilken han havde elsket hende.^Saw.
13.15. saa snart Small-Hans kommer i

Huuset, blir Kierlighed forvandlet til Had
og Bebreydelse. Holb.Tyb.ni.S. Wess.268.
*Vær stolt af Ondes Had og Narres Spot.
Bagges.Ungd.II.232. *Ved Krænkelser op-
vækkes maa mit Had. PalM.IV.204. Had
er en Kjerlighed, som er bleven til sit

Modsatte, en Kjerlighed, som er gaaet til

Grunde. Kierk.lX.37. *Lad kun Hadet æde
|

og lad Grinet flaal | Det er stride Tan-
ker

I

vi maa leve \)aa..JVJens.Di.45. ord-
spr.: Had avler Hævn, og Hævn føder
Had. Mau.3430. |) i forb. m. ord af lign. bet.:

den Had og Afskye, som (folket) havde for
Ludvig af Savoyen. LTid. 1741. 804. da
Kalf . . var falden for Haldors Haand,
forvandledes hendes forrige Godhed til

Had og Forhittrelse. Hauch. 11.444. spec.

(især poet.) i forb. haan og had olgn. (mu-
ligvis egl. bet. 2, jf. DaniaJ. 199). Grundtv.
SS.1.26. *Lær os, under Haan og Had,

|

Bønnen, som din Stridsmand (o: Stepha-
nus) had. FrHamm.(SalmHj.151.3 ).\\ ofte i

forb. som bære, faa, fatte, nære had
til (f imod. Moth.H4) (en) olgn. en Mand
tager en Hustru . . men faaer Had til

hende. 5Mos.22.13. Holb.GW.1II.2 (se fatte

sp. 815^^). *Den Had som Degnen bar mod
hende det forvolte. sa.Paars.i5i. Heib.Poet.
IV.321(se bære sp.226'^). trække had,
se trække. || lægge for had, udsætte for
andres had; gøre forhadt;læggesforhad,
udsætte sig for had; blive genstand for had;
blive forhadt. Procuratorer, som oprigtigen
Sager, dennem betroede ere, udføre, og
retsindige altid befindis, skulle ej derfor
af Øvrigheden leggis for had. DL.(1683).
1—9—16. Moth.H5. *Er Sligt med Uret
Jer tillagt?

| Da lægges I jo slemt for

liad.Winth.RF.188. den Regjering, som
de ville styrte og lægge for Had Allen.I.
195. han (er) paa alle Herregaarde lagt
for Had som Folkeforfører og Regerings-
fjende. ^rawrfes.777.68o. jf.: *(bjør7ien) Er
sielden blodigt Rovdyr, skiøndt den er
lagt for Had;

|
Melk er dens bedste Drikke.

Oehl.HK.37.
|| ofte i forb.som blindt, dybt,

dødeligt, glødende, indgroet, ufor-
10 sønligt had olgn. Ew.VI.213(se dødelig

sp. 27^"-). *Da Folket var frelst, og udslukt
det bittre Had,

|
Hans Tausen i Ribe paa

Bispestolen sad. lng.RSE.VIII.294. Der
er et gammelt indgroet Had imellem disse
Familier. F50. Et dybt, uforsonligt Had.
MG. D&H.

2) 6*y
• ; jf. ovf. sp. 685^'^) spot; haan. Moth.

H4. *Ham synes at skue kun Spot og
Had

1 1 Blomstens svulmende Bæger. Oehl.
20 HE.125.

Hadding^s-, se Hadings-.
hade, v. ['ha'Sa] præt. -ede ell. f -te

(Moth.H5). vbs. jf. Had. {glda. hadhe, sv. no.
oldn. hata, eng. hate, ty. hassen

;
grundbet.

maaske „forfølge" (jf. bet. 2; saaledes ogs. i

fsv., no., oldn. ofl.), jf. ty. hetzen, bringe til

at forfølge)

1) nære stærk (og varig) uvilje mod ell.

til. \A) m.h.t. person: nære had til (mods.
30 elske 2); ogs. m. afsvækket bet. (hvor aarsagen

ikke netop er en forurettelse, krænkelse osv.,

men er mere følelsesbestemt): ikke kunne
udstaa. (der er) en Tid til at elske, og en
Tid til at had e.Præd.3.8. (han) hadede dovne
og feige Folk. Holb.Hh.I.471. *Du hader
mig, Regisel

|
Saa hader jeg ig'ien.Winth.

VI. .30. *0s han i Hjertet hader, skjøndt
han kalder sig vor Yen. Hauch.LDÉ.l 67.

Det er vanskeligt for os Nulevende at for-

40 staa, hvorledes en Mand af Raleighs Værd
kunde være den bedst hadede Mand i

England da. Brandes.V111.483. *jeg forskød
dig . . samtidigt

|

ytred (du) en uover-
vindelig Lede for mig . . |

Hvor sundt
for os begge, at vi paa Stand hadede hin-
anden UFJeTzs.jDiS^.

II
(sj.) m. obj.-præd.

det ligger saa nær at hade sit Hjærte
træt . . og smertesløv lade Verden gaa
sin Gang. JPJacl1.148.

\\ (jf.ndf.l. 64) i

50 sammenligninger : hade (en) som (ell. vær-
re end; pest(en), arvesynden olgn.,

se Pest, Arvesynd, jf.: Hånd hader ham
som fanden, verre end ianden. Moth.H6.
1.2) m. h. t. ting, forhold olgn.: ikke kunne
fordrage; ikke kunne udstaa; afsky
(mods. elske 3). Ingen hadede jo nogen-
sinde sit eget Kiød. Ephes.5.29. han forstod

at vække i dem det frie Sind, som hader
enhverTræ\dom.Mynst.Tale.(1830).8.Heib.

60 Poet.X.2.39 (se afsky sp.269*^). Jeg hader,
at Du taler med nogen anden. Du maa
ikke være nogen anden nær. Nans. KV.
29. Jeg som hader Pen og Blæik.Buchh.
UH. 9. i sammenligninger (jf. ovf. 1. 49):
hade som pest(en), se Pest. 1.3) f overf.,

m. tings-subj.: ikke kunne udholde ell.
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taale. Vintræet hader kolde stæder. Moth.
H5.

2) (nu især dial.; jf.: „Tilhører nærmest
Almuens Talesprog". Levin.) mods. elske 1.

II forfølge; søge at udrydde (især: rot-

ter, mus, ukrudt olgn.); spec. (m. h. t. plante
olgn.): holde nede (egl.: ved stadig at for-

følge), at hade ukrudt. il/o//i.H5. hver Ind-
bygger maatte tillades at holde (en) Hund,
('efJ Skyde-Gevær . . at hade Ulve og Ræve
med. Cit.l757.(JySaml.3R.IV.3o5). Abc.13.

Hades Lyngen med Rette, hvor bedre
Væxter kunne komme frem, da bør den

Saa en Høimose fremelskes. Estrup.Saml.
krifter.II.(1851).2o2. (hvis granulationer i

et saar) dannes i overdreven Mængde .

.

maa man hade dem med en Helvedstens-
stift. SNordentoft.VoreSygdomme. (1904). 21.
Feilb. OrdbS.(Fyn). (1. br.) m. andet subj.

end person : klinten hader kornet. Moth.HS.
Den ene And er hadet af Hønsene. MO.
Hønsene hader Kornet paa Marken tem-
melig meget. Kværnd. især (dial.): beskære,
kappe af (en hæk, et træs grene olgn.).

han syntes at være ligesom de Træer,
der maae hades for, at trives. Rahb.Tilsk.

1798.384. MO. Feilb. D&H. OrdbS.(Nord-
sjæll., Fyn).

||
(dial.:) hade paa (en ell.

noget). 1. forhugge (II); formindske (et

forraad olgn.). Esp.434. 2. {muligvis under
paavirkn. fra Haad (s. d.) samt Had 2 og
hadelig I.2; jf. glda. hæde, haane, spotte,

SV. håda, oldn. hæ9a) spotte, haane ell.

være ond imod. (gaardmændene) siger jeg
hader paa vor Dreng, naar vi er i Mar-
ken. Gravl.BB. 64. Esp.434. OrdbS.(Nord-
vestsjælL, Lolland).

Hade-, i ssgr. ['ha'Qa-] af Had 1 (ell.

hade, se -gaas, -værdig j. -fald, adj. 1)

('CP, jf. dog Feilb.) om person(s ord, følelser

olgn.): fuld af had (1); uforsonlig; hadsk.

hadefulde Ord. Ps.109.3. en hadefuld og
hevngierig Mand. E.olb.Hh.II.95. Den Ha-
defulde har villet forskaffe sig Hævn over
sine Yiender.Schytte.IR.V.293. dette hade-
fulde Hierte, med hvilket I forfølge dem,
der tænke anderledes end I. Basth.AaT.
241. Bitterheden er . . Moder til hadefulde
Følelser. Monrad. Afskedsprædiken.(1854).7.
Feilb. jf.: Din Skidtknægt 1 sagde han lavt

og med intens Ondskab, Tænderne blot-

tedes, hans Øjne stak af Hadefuldhed.
JVJens.HF.133. \\ som præd. (m. hensobj. ell.

(især) præp.psLSi). Heib.Poet.VIlI.317. da
Dronningen saae, hvor smuk hun var, blev
hun hende vred og hadefuld. HCAnd.V.
167. Trollerne (var) ligesaa hadefulde paa
den gamle Rigsforstander som før. Allen.

1.174.
II
somadv. (de) bleve hadefuldt mod-

tRgQe.HCAnd.XL44. 2) (sj.) forhadt (jf
hadelig 2). (han gør) sig meere hadefuld
. . ved sine Giæstebuder end ærefuld.
Høm. Moral. 11.39. Ulfeldts sidste Hand-
linger havde stillet ham og hans i et end-
nu hadefuldere Lys end tidligere. JPJac.
1.89. -faas, en. (til hade 2; sj.) den mind-

ste (sidst udrugede) gæsling (gaas) i et kuld,

der forfølges af de øvrige (og ofte bliver en
vantrivning). Levin. OrdbS.(Randersegnen).
||

især overf., om person: skumpelskud; syn-
debuk. Dickens. Nicholas Nickleby. L. (overs.

1852).129. Det var i sin Orden, at Barnet
blev holdt til at gjøre Gavn, men næppe,
at hun blev Husets Hadegaas, hvem en-
hver havde Ret til at plage og jage. Thy-
reg.GamleDage.(1891).146. hadelis, adj.
["ha-Sali] adv.d.s., -t ell. (f) -en (Visd.l9.
14(Chr.VI). Moth.H6. vAph.(1759)). (glda.

d. s.,jf. fsv. hatliker, oldn. hatrligr; til hade
(ell. Had^) I) m. aktivisk bet. \.}) (nu næppe
br. irigsspr.) hadefuld (1); hadsk; fjendt-
lig (sindet). Tode.ST.II.94. disse ube-
føiede og hadelige Angreb paa Andre.
Oehl.Er.IlI.78. Jeg ønsker ingen Sjæl i

min Tjeneste . . som har viist sig hade-
20 lig sindet mod min ulykkelige Fader.

Ing.P0.L131. de hadelige, onde Følelser
forsvandt. Gylb.L207. OrdbS.(Fyn). \\ som
præd. (m. hensobj. ell. præp. (i)mod j. Denne
Sultan var ey de Christne hadelig, hånd
lod dem frit handle med sine Undersaat-
ter, og besøge dend hellige Gra.v. LTid.
1726.284. De Store ere hverandre mest
hadelige. CBernh.II.286. alle de, som ikke
undte Svenskeren at være første Mand,

30 blev hadelige imod ham. MSkovboe.Ragn-
hild.(1903).14. 1.2) {jf ænyd. glda. haadelig
samt Had 2, hade (paa) 2 sp. 68P°; nu dial.

ell. (sj.) poet.) haanende; haanlig; for-
agtelig. *Svarede Venderkonning, | Saa
hadelig han lo. Recke.ND.193. Feilb. 2) (nu
kun bibl.; jf.: „Bruges sielden." VSO.)
som hades ell. fortjener had; forhadt (jf.
hadefuld 2, hadeværdig); ogs.: afskyelig,
de giorde saare hadelige (1871: veder-

^ styggeligej gierninger, med trolddomme.
Visd.l2.4(Chr.VI). Hovmod er hadelig for

Herren. Sir.10.7. *Lad Krigen fare, dend
du veed | At være hadelig og leed.LT/iMra.

Poet.273. *I Anger og unyttig Klage
|

Henslæbe sig de hadelige Dage. Blich.

(1920).IV.166. *du altid var minFiende;
nu

I
Du er mig dobbelt hadelig. Boye.

Brødr.37. Hader, en. ({^) Hadere. Holb.

Intr.IL75. Høysg.2Pr.lO. jf Kort. §139).
50 flt. -e. {ænyd. hadere; af hade (I.1-2); uden

for dial. især O) person, som bærer had til

nogen ell. noget; fjende; uven; ogs. (isosr

i ssgr. som Fruentimmer-, Kvinde-, Præste-
hader olgn., samt i forb. være en hader
af (se ndf.)) m. afsvækket bet: modstan-
der, du seer din haderes (1871: Uvens;
asen ligge under sin byrde. 2Mos.23.5(Chr.

VI). Han friede mig fra min stærke Fjen-
de, fra mine Hadere. 2Sam.22.18. Drachm.

60 DJ.II.277. (ordene) gjorde skjulte hadere
til åbenbare fjender. Grønb.LN.167. || m.
(objektiv) gen. ell. (alm.) præp. af, især i

forb.: være en hader af, d. s. s. hade
f'l.i og) 1.2. jeg siger det icke derfor, at

jeg er en Hader af Latin. Holb.Kandst.V.2.

Hadere af Kiønnet (0: kvindekønnet).JSneed.
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1.207. *Længe leve Trældoms Hader,
|

Sandheds Ven og Landets Fader. Grundtv.
PS.VI.184. (han) var navnlig en afgjort

Hader af at vise Høflighed, hvor det ikke
var ubetinget nødvendigt. Tops.1.40. Feilb.

C9 liade-Tær<lig:, adj. [-,vBr'di] (I br.

had-. Brandes.VIl.271.Jt.48) til (Had ell.)

hade (l.i og 2): som fortjener at hades; som
fortjener had. dejlig havde han været;
men just derfor desto farligere og hade-
værdigere. Blich.(1920).X.136. FBFibiger.
Overs.afSophokles.II.(1822).126. I Polen er
Alt sammentrængt, alt det Hadværdigste
og Afskyeligste, alt det Elskeligste og
mest Straalende. Brandes.X.48. f nådig,
adJ. {ænyd. d. s. (glda. ogs. i bet. „forhadt");

ilfvel fra mnt. hatich (nt. hatig^, ;/. ty. hassig;
til Had) hadefuld (1); hadsk. Moth.H6.
mange store Mænd udi Riget bleve ham (o:

Erik Plovpenning) hadige. JIolb.DH.I.313.
Hadings-, i ssgr. (ogs. Haddings-. AB

Jørg.lII.142). [>ha(-)aeiis-] {glda. (folkevise-

spr.) hadhings- (og hædhings-^; af glda.

hadhing, oldn. hååung, forhaanelse, spot, aft.

af håå (se Haad^; jf. Had (2); arkais. ell.

hos sprogrensere) som er udtryk for ell. gen-
stand for haan ell. spot; som bruger haan
ell. spot (mod andre); undertiden (ved paa-
virkning fra Had 1) ogs. (se -kiv): som er

udtryk for bittert fjendskab, had olgn. -kiv,
en. (jf. DgF. 1.276) bitter strid. AErslev.
Kong Valdemar.II.(1890).60. -mand, en.

(jf. -vivj person, der (p. gr. af uægte fødsel,

jf. 1. 41 ndf. samt -vivj er genstand for spot
ell. haan; om slegfredbarn: JHSmidth.Poes.
49. baade Store og Smaae (haanede) den
lille Hadingsmand. Pi¥øZi. 7. i55. -navn,
et. haanligt ell. vanærende tilnavn; spotte-

navn; øgenavn. *vil du (0: marsk Stigs hu-
stru) . . følge en fredløs Mand, | heller
du vil være en Siegfred

|
og bære Ha-

dings-NsLYn. DFU.nr.28.100. (jf. Ing.EM.
11.193). den Spee og det Hadingsnavn,
som jeg maatte bære, naar jeg solgte mit
Hjemland til dig for Guld. Hauch.IL305.
både modstandernes haddingsnavn „Povl
Vendekåbe" og en mindre erfaren tids
dom . . er uretfærdige. ADJørg.III.142.
-ord, et. haanende ell. spottende ord; haans-
ord; spotteglose. Moih.H4. (det er) Uret at

overfalde sagesløs Mand med Hadingsord.
nahb.NF.1.242. JHSmidth.Poes.49. Thor
La.(StSprO.Nr.7.20). -viv, en. (glda. d. s.;

jf. æda. hathkonæ i sa. bet: sml. ogs. 1. 41
ovf. samt -mand) frille. Moth. 114. *Stolt
Havmand giver jeg hen mit Liv,

I
Før

jg skal vorde din Hadingsviv.In^. 75^.85.
hads, hadse, se I. hasse.
hadsk, adj. [ha9s^; ogs. hvLsg] intk. og

adv. d. s. (ænyd. d. s., no. hatsk; fra mnt.
hatisch; jf. sv. håtsk (fra mnt. hetisch^;

afl. af Had; især O, jf. dog Feilb. samt:
„nu meest i Talespr." Xevw) om person:
som bærer had til en; bitter og fjendtlig
sindet; om følelsesytring olgn.: som vidner om
ell. røber had; hadefuld. FrHorn.PM.133.

Kommer. . du | Bestandig at forøge Skaden
hadsk med Spot? Oehl.ND.180. et hadsk
B\\\i.Schand.TF.I.247. „(det er ikke) godt
for mig (o: en enke) at komme ud af det
med de Tjenestefolk ene . ."—„Nej, det tror
jeg . . gerne. Det er en hadsk Tøs, den
Marie Rokkedrelers.'' MHans.(AarbSvendb.
1922.68). hadske og onde Tanker. JPJac.
1.14. *sin Ungdomsbrud har han sveget,

|

10 som man sviger ej hadskeste Fjender. Gjel.
Br.8o. der kom noget haardt, næsten hadsk
op i hende mod hendes Mand. AndNx.S.83.
overf.: *Lejregaard sank i Grus

|
Under

Luer hadske. Grundtv. PS. VII. 154. \\ som
præd. m. hensobj. (nu 1. br.) ell. præp. (i)mod
(KomGrønneg.III.279. Bergs.BR.195) ell.

paa. Esau var Jakob hsLdsk.lMos.27.41.
ingen Stat har meere Aarsag til at være
hadsk paa Overdaadighed, end vor. LTid.

20 1759.207. jeg (kan) ikke se Noget, som
skulde gjøre N. hadsk imod Dem.^er^s.
BR.195. han var hende slet ikke hadsk,
og han skulde aldrig komme hende nær,
efter at han var død. JPJac. 1.266. Hvor-
for er du hadsk paa Livet? Vær glad i

i:)2ig.JVJens.EE.85. f hadskelig(en),
adv. {ænyd. d. s.; afl. a/" hadsk) paa en hadsk
maade; hadefuldt, (præsterne) skulle ikke
heller hadskeligen lade ilde paa andre,

30 som have anden Troes Bekiendelse. DL.
2—4—10. Hadskeligen at forfølge een.
VSO. O Iladsk-hed, en. {ænyd. d. s.;

til hadsk) i Forbittrelse og Hadskhed (har
en) bestilt „Corsaren" til at udskjelde en
Anden. Kierk. XIII. 433. Brandes. II. 163.
hans Ansigt talte om grænseløs Ulykke
og Hadskhed. JVJens.HF.70. (sj.) m. h. t.

dyr: med Lidenskabens Dæmon sydende
i Blodet og Hadskheden luende ud af

40 Øjet faar (katten) langt borte Kig paa
Fusentasten. Fleuron.K.27.
had-værdig:, adj. se hadeværdig.
I. Haft, en. se Hauk.
II. haft, perf. part. af have.
IIL -haft, suffiks, se -haftig.

-haftig:, suffiks, [-^haidi] (jf. dog var-
haftig^. ('f-haft. vist kun i mandhaftj. {fra ty.

-haftig (mnt. -(h)aftich, -(h)achtichy, afl. af
haft, se -agtig. || de faa ssgr. er laant fra ty.

50 ell. dannet efter ty. forbillede og optræder først

i ænyd. ell. senere) d. s. s. -agtig, dog uden
nedsæt, bet. 1) d. s. s. -agtig 1. l.i) d. s. s.

-agtig 1.1. dyd-, fordel-, ækelhaftig. 1.2)

d. s. s. -agtig 1.2. stand-, varhaftig. 2) d.

s. s. -agtig 2. (jf. -agtig 2.2:^ mandhaftig.
Hag, et. [ha-'q] fit. d. s. (OrdbS.; fagl.)

ell. -er (Feilb. Thorsen. 142). {sv. hak, hak,

skaar; i fagl. bet. muligvis paavirket fra holl.

haak, nt. hak (sideform til haken; se I.

60 Kage); jf. IV. hage I.2; dial. ell. fagl.) hak;
skaar (i træ olgn.). Feilb. Thorsen.142.

OrdbS.(Sjælland). || spec. (^, tøm.): ret-

vinklet indskæring i (kanten af) en planke
(bjælke olgn.), hvor denne skal forbindes so-

lidt med en anden. Funch.MarO.II.54. Schel-

ler.MarO.

VIL Rentrykt "/s 1926 4é
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I. Hag^e, en. ['ha*qa] flt. -r. {glda. d. s.

(BrandtMD.1.261J, sv. no. hake (m.), oeng.

haca, holl. haak, mnt. hake (nt. hak, se Hag^'

jf. ty. (nt.) haken samt eng. hook og mnt.
hok, huk, se Huk; jf. IMII. Hage, IV.
hage; besl. m. Hag)

1) (især 0) ombøjet (især vinkelfor-
met) fremspring paa ell. del af engen-
stand (især: et redskab) af metal, sjæld-

nere træ olgn., tjenende til at gribe fat
i ell. holde fast ved noget. *I lader eders
Heste til Smedje gaa,

|
og lader I dem

beslaa . . | Alle Hagerne vende frem,
|

paa Sporet de jer ikke kende. Di^t/^.wr.^ 9.

33 (jf Hagesko^. denne Krog havde dob-
belte Hager, ongefær som et Skibs-Anker.
Argus.l771.Nr.l8.2. Paa deres (o: fluernes)

Fødder have de mange smaae ligesom Kro-
ger og Hager. Suhm.II.86. Pendulen, som
formedelst den engelske Hage, eller Spin-
dellapperne, fuldbringer sine Svingninger
i lige Tidsrum. E.allager.260 (sml. Hage-
gang), de største Ringe, som have været
baarne om Halsen, ere . . lukkede ved
Hager, der gribe om hinanden. So^/nTiwZ?.

V0.314. Herrecykle . . paa bageste Skraa-
stang er loddet to Hager til Pumpen. Po-
litiE.KosterbW/el922.2.sp.l. jf. Anker-,
Gen-, Modhage ofl. \\ >i^ og ^ paa tidligere

tiders skyts: nedadgaaende tap ell. kant
paa foden af en mortér, tjenende til at

give denne større fasthed i mortérblokken.

Funch.MarO.1.11.
\\

(anat.) krog ell. hage-
formet dannelse paa knogler (hamu-
lus). Fanum.277.

\\
(vet.) ved slid fremkommet

fremspring paa overmundens yder-
tænder hos hesten (jf. Hagetand^. Landm
B.II.198. t (jf. bet. 2) om tand med saadan
hage: vAph.(1759). VSO.

2) om forsk, ting, der er forsynet med
ell. danner (ligesom) en hage (1). 2.1)

(især fagl; jf. ssgr. som Baads-, Baand-,
Brandhage olgn.) redskab, der er for-
synet med ell. formet som en hage (1);

krog (jf. ogs. HI. Hage^. du skal hænge
(forhænget i tabernaklet) paa fire støtter

af sithim-træ . . deres hager (1871: Kroge

j

skal være af gu\d.2Mos.26.32(Chr.VI). I

Slagterbodene bruges Hager til at hænge
Kiød paa. VSO. %Kast ham i Lænkerl«
— „Viis ham Bødlens Hager." ^awc/i.DF.
1.228.

II vL jærnkrog med et øje i den ene
ende, anbragt i stroppen om en gie ell. talie-

blok (løs hage) ell. smedet sammen med oe-

slaget paa blokken (fast hage). SøLex.(1808).
Funch.MarO.II.55. SaUX.637. hugge,
muse en hage, se hugge, muse. 2.2)

(bot.) t d. s. 8. Hagebørste. Træearter.(1799).
320. Drejer. BotTerm. 130. 2.3) (jf. holl.

haakje samt Hak 3.i; sj.) om skarp pa-
rentes, et udfyldt manglende Ord ind-
sluttes i Hager. Molb. HF. 65. 2.4) (uden
for ssgr. (stednavne) som Aflands-, Kors-,
Sandhage osv. især dial. ell. ID) smal land-
strimmel ell. landtange, der strækker
sig udi vandet (havet); ^ ogs.om land-

fast grund (1.3,2) af lign. form. Moth.R
18. VSO. naar (silden) er nær Land (op-
holder den) sig ved Hager eller fremsky-
dende hRuåpynter. Krøyer. III. 168. Den
danskeLods.(1850).58. *På Næssets yderste
Hage

I

vanker en gråhærdet Yiking.EStok-
kebye.Avalon.(1916-).é5. Scheller.MarO. Esp.
434.

3) overf. anv. af bet. 1: vanskelighed,
10 hindring, mislig omstændighed, be-
tænkelighed ved ell. for (ge7inemførelsen,
anerkendelsen osv. af) en sag, et forhold ell.

(sjældnere:) en person; „aber" (2); „men";
især i udtr. som tingen har en hage,
der er en hage ved sagen olg7i. {jf. sv.

det år en hake dårvid, ty. die sachie hat
einen (ell. ihren^ haken) Moth.H18. Sølvet
maa skinne saa uskyldig, som det vil, saa
er der dog sikkert en Hage derved.

20 Grundtu.Saxo.1.89. Meget kan der gjøres
i den formalidede Stiil, der er den vær-
ste H&ge. IICAnd.Breve.1.27. i Reglen er
der en Hage ved dem, der ikke blive
anerkjendte. Goldschm.VII.316. *Er kun
Vinen, som gemmes derinde, god, | Saa
lad Glasset staa paa en vaklende Fod,

|

Er kun Indholdet lifligt at smage,
| Saa

lad Formen have sin Rage. Drach7n.T.22.
(der) var den Hage ved (o: derved) at F.

30 var barnløs. JVJens.OM.97. Men — der
er en Hage, forstaar De, en lille Historie
som kun jeg kender. Tandr.R.l8. jf.: N.,

som vel maa være en respektabel Mand,
siden Alverden har Respekt for ham, men
som der dog er tre Hager ved.JLange.
(Brandes.XIV.486).

II. Hag^e, en. [ha*qa] flt. -r. (æda. hakæ
(Harp. Kr. 96), sv. haka, no. hake (haka,
hoka), oldn. haka; spec. nordisk ord; besl.m.

40 I. Hage; jf. V. hage) 1) det nederste,
fremstaaende parti af underkæben hos
mennesket; ogs. om hele underkæbens forreste

og underste del neden for mundaabningen.
nu stryger (poeten) sin Hage for at op-
væcke Concepterne og Geisten. Holb.Tyb.
III. 7. Lange Hager ere Tegn til Sværme-
rie. -Ba^^es.X.7.^i/5. *0m Hagen har han
bundet det hvideste Liin. Winth.D.216.
Anat.(1840).L43. (hun) tog Peter om Ha-

so gen til Farvel. AndNx.DM.V.207. if. over-

troisk forestilling: (ens) Hage kløer for

Lig (o: naar ens hage klør, skal man snart

spørge dødsfald). Høysg.S.99. Halleby.214.

Feiib. talem.: staa i vand til hagen (alm.:

til halsen;
| jf.: *alle Hof-Gesinde | Til

Hagen staaer i Øyne-Vand (o: er ved at

drukne i taarer, græder meget stærkt). Wadsk.
17. samt (nu næppe br.): hånd skulde gåe
i vand for dig til sin hage, dersom hånd

60 viste hånd skulde ikke blive våd. siges

om den som tilbyder anden sin tieniste,

men er ikke hans alvor. Moth.HW. || dob-
belt hage, se dobbelt sp.815^^. *Han er

vel ved Magt, har tredobbelt Hage.
Winth.II.165. jf. (spøg.): *Man kunde læse
paa hans to Loft høye Hage,

| At hver
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Dag have maa, hver Stund sin egen Plage.
Holb.Paars.257. en tre-etages Hage. Pont.

FL.238. glat, grøn om hagen, se glat

8p.l04P^y grøn sp.270^K faa dun, skæg
paa hagen, se Dun (3), Skæg. 2) (især

fagl.) om tilsvarende underkæbeparti
hos dyr. Ejærbøll.xii. Krøyer.II.l. LandbO.
11.661.

III. Hage, en. ['ha'qa] flt. -r. (ænyd. d.

8.; fra mnt. hake; sa. ord som I. Hage (jf.

I. Hage 2); foræld) d. s. s. Hagebøsse. Saa
vare der og stoere Hager, at skyde effter

Svanne og giæsz med, lagt paa Rapper-
ter, som stycker (o: kanoner). JJuel. 22.
SaUX.637. dobbelt, halv hage, d.s.s.

II. Dobbelt-, Halvhage. OpfB.ni.llO. en-
kelt hage, mellemstor hagebøsse. SaUX.
583.

IV. has:e, v. ['ha-qa] -ede. (sv. haka, no.

hake, ty. haken ; til I. Hage (især 1 og 2),

i bet. 1.2 egl. til Hag)
1) gøre fast ell. forbinde ved hjælp

af hage(r); ogs. (uden for ^ nu næsten
kun) m. h. t. (krumbøjet, krogformet) gribe-

redskab: gøre fast (for at trække, rykke osv.);

med griberedskabet som subj.: holde fast ell.

gribe fat i med hage(r). \A)ialalm.; især
m. præp.-led. SøkrigsA.(1752).§436 (se u. af-

skagej. vAph.(175'9). Oehl.L.11.14. (vinduet)
var slaaet aabent og haget til Væggen. JP
Jac.DU.198. Inde i Flokken skubbede og
masede (køerne) for at komme frem . .

hagede Hornene ind i hinanden. AndNx.M.
19. billedl.: *en Nabo, som den, der hager
sin Klo

I
i Danmarks flængede ^iåe. Ploug.

11.103. (sj.) uden obj.: *lette
j
Det hagen-

de Anker. Pram.Stærk.331. uegl.: *(man)
opløfter dets (o: skibets) Anker,

|
Fra ha-

gende Biergklindt. sms^.^75. || i forb. m..

adv., dels i udtr. som hage (noget) paa
(D&H.), sammen (VSO. MO. D&H.) ell.

især fast: vAph.(1759). *Korsarens Skib
er haget fast | Til Riddernes Galej. VThist.
B.39. *(de) fik haget

|
Tre-fire Stiger fast

. .
I
De var som Katte i et Nu paa Muren.

Recke.HB.188. Scheller.MarO. jf. bet. 2.i:

(han) hagede . . sin lange Pegefinger fast

i den snaksomme Mands Knaphul. Jo/is

PalM.TV.138. dels (jf. binde op u. binde
1^ i udtr. som hage af (D&H.) eW. løs ^f
løst. vAph.(1759)), gøre fri af en forbin-
delse med hage(r). *Forstillingen bli'er ha-
get løs,

I
Og rask man bort den ruller.

Holst.IV.71. 1.2) ^ (nu gldgs.) i udtr. hage
kant i kant, ved hjælp af hag forene to

plankers kanter. Harboe.MarO. Funch.Mar
0.11.55.

2) refl. 2.1) i forb. som hage sig fast
^t an (vAph.(1759)) ved ell. især i noget,
klynge (hæfte osv.) sig fast til noget ved hiælp
afhage(r) ell. griberedskab(er). vAph.(1764).
Ved Landstigningen benytter (hvalrosser)

sig ofte af deres Stødtænder, idet de ha-

fer sig fast i Fjældrevner og i Isen. BMøll.
>yL.I.142. Prokuratoren . . hagede sig

fast i Knaphullet paa alle. Budde.JF.II.58.

det ene Baghjul gav sig . . i Stilhed ha-
gede man sig fast ved Naboens Lomme-
klapper, skulde man falde, vilde man falde
i Selskab. Leop.HT.60. Scheller.MarO.

\\

uegl.; om paagaaende person : det (var ikke)

saa lige en Sag at slippe fra Fuldmæg-
tigen, naar han først havde haget sig fast.

Markman.Fort.127. om ting: *End hager
sig en smudsig Sne som Skimmel

| i Jor-
10 dens Sprækker fsist. Gjel. Min Kjærligheds

Bog.(1889).68. || især overf.: klynge sig til;

hænge ved (uden at kunne slippe), han klyn-
gede sig igen til sin ydmyge Kærligheds-
længsel . . hagede sig fast til sin Kærlig-
heds Haabløshed.JPJ ae.J.Z88. hsm (tænkte)
kun . . én Tanke: nu er det der, nu kom-
mer det — Ilden, Ilden, hagende sig i

det ene Ord. Bang. T.95. Naar man kom-
mer med den mindste Undskyldning eller

20 Indvending hager han sig fast i den.
Buchh.UH.47. om ting: en Del af det læ-
ste . . hager sig fast i deres Sind. Vort
Hj.l2.49. 2.2) hage sig frem, op olgn.,

(1. br.) bevæge sig (komme) frem osv. ved
brug af hage(r). S&B. nogle Brandmænd
. . hagede sig op ad de transportable ^ry-
hestiger.DagNyh:^^/Hl912.1.sp.5.

3) \ intr. (vel m. tilknytning til I. Hage S):

der hagede det kedelige (o: der var den
30 kedelige hage) ved Sagen, at man selv

skulde ligge Lig og ikke kunde se de an-
dre. Stuck.I.ll.

V. hage, V. ['hæqa] -ede. (af IL Hage;
næsten kun i inf.; især dial.) m. h. t. højde-

bestemmelse: naa til med hagen ell. ha-
gens underkant. Moth.H19. (barnet) stod
paa Tæerne inde mellem Sviregasterne,
hvor han næppe kunde hage Bordet, og
stak de smaa Fingre i Punchekopperne.

40 Aakj.PA.61. Feilb. overf.: overkomme; magte.
„Han fordriver jo noget af Tiden med at

ryge af sin Fa'rs Merskummer og ligge i

sin Mo'rs Dyner." „Ja, det er noget, han
lige kan hage, ha! hal ha!" lo Anders.
Skjoldb.KH.21.

\\ O/- hage-høj, -maai; be-

stemme en tings højde ved at maale med
hagen; især i udtr. hage en hest, be-

stemme en hests højde over boven ved at

maale m. hagen. Moth.HW. VSO. „Kan du
50 hage den?" spørges i Spøg, naar en me-

get stor Mand . . skal maale en lille Hest.
Cit.c.l850.(NkS4''2321.1 7).

Hage- i ssgr. ['ha'qa-] til I.-III. Hage ell.

til Hag (se Hage-kile, -stød 1). -baand, et.

[II.l] baand, hvormed (især) kvindelig hoved-

beklædning bindes fast under hagen. vAph.
(1764). Winth.VIII.267. den lille, mørke-
blaa Fløjelshue . . hang om Halsen i sine
knyttede Hagebaand ned paa Ryggen som

60 en lille Munkehætte. JPJac.I.l. PLevin.
DG.166. -ben, et. [II.l] den forreste, frem-
springende del af underkæbebenet. VSO. MO.
D&H. -blad, et. [LI] (tøm.) blad (1.2.2)

med hageformet fremspring ell. kam (jf.-kam).
Forkltømrere.4. Gnudtzm.Husb.il 9. -blok,
en. [1.2.1] ^ blok med (løs ell. fast) hage.

44*
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SøLex.(1808). Scheller.MarO. -bolt, en.

[I.l] bolt, hvis hoved er formet som ell.

udstyret med en hage ell. krog. VSO. Vare

L.^101. -bræt, et. [II.l] J" halvrund (iben-

træsjplade, der skrues paa violindækket for

at give fastere støtte mod den spillendes hage.

Musikkat.82.PolitiE.Kosterbl.^*/sl922.2.sp.2.

-borste, en. [I.l] (bot.; nu 1. br.) stift haar
med en ell. flere tilbagebøjede, hageformede

ind ml. to bjælkeender, der hages sammen
(ved hag); laas. Larsen. Scheller.MarO.
-kloft, en. [II.l] fordybning ell. kløft i

hagespidsen (jf. -grube;. vAph.(1764). et
kjækt, ungt Krigeransigt med . . et fint

Fipskæg i Hagekløften. Jn^. ^F. Ji. 555.
IICAnd.IV.395. Ved enhver Bevægelse
viste sig dybe Smilehuller i de blege
Kinder, og hun smilede ogsaa med Hage-

spidser (jf. I. Hage 2.2j; krogbørste. Drejer, lo kløften. Gjel.GD.23. N. N. . . stor Hage
BotTerm.130. Lange.Flora.xxxix. SaUX.
599. -bosse, en. [I.l] {glda. d. s., fra mnt.
hake(l)busse; jf. III. Hage, Haandbøsse;
foræld.) et tidligere brugt haandskydevaaben,
som under piben var forsynet med en hage,

der ved at støtte mod underlaget kunde af-
bøde tilbagestødet. Moth.HlS. Winth.IX.292.
Aarb.1872.239. TroelsL.IX.96. halv hage-
bøsse, rZ. s. s. Halvhage. MilTeknO. -dug.

kløft (aflang Grube). PolitiE. 'Vio 1924. 1.

-kors, et. [I.l] (fagl, især arkæol.) figur

af form som et ligearmet kors med vinkel-

bøjede arme, benyttet dels som ornament, dels

(især i oldtiden) med forsk, symbolsk betyd-

ning. MO. SophMiill.V0.420. Stilart.51.
\\

(herald.) om lign. figur i heraldisk tegning.

PBGrandjean.Heraidik.(1919).164.-Viæde,
en. 1) [II.l] (jf. -rem; foræld.), (officershue)

en. [II.l] 1) (nu dial.) d. s. s. -smække 3. 20 med tilhørende Hagekiede, istedet for den
Moth.H18. en Page bandt en meget fiin

Hagedug om Sanchos Hals (o: da han
skulde spise). Biehl.DQ.IV.117. VSO. MO.
OrdbS.(Fyn). 2) (sj.) brystdug (1), bryst-

smække (fx. hos nonne). S&B. -dap, en.

[II.2] (fagl.) blød, toppet forhøjning paa den
midterste del af hestens haqe. Hagedop-
pen.LandbO.IL661. -falden, adj. [II.l]

(nu dial.) med hovedet bøjet forover og ha

forhen brugte Rem. MR.1808.427. 2) [II.2]

(fagl.) kæde i hestens hovedtøj til at spænde
under hagen; kindkæde. MilitærTidende.1894.
409.sp.l. SaUXI.795.

I. Hagel, en. ['ha-'q(a)l] fit. hag(e)ler.

{glda. (i bet. 1) hakal, hagæl, oldn. hpkuU,
kappe, oeng. haeele, oht. hahhul, got. hakuls;

jf. Messehagel (og Messehage)) 1) (nu sj.)

del af præstelig embedsdragt ; korkaabe; mes-
gen hvilende mod brystet (paa grund afskam, 30 se hag el. Moth.H19. *Ypperstepræsten dog
modfaldenhed osv.); nu kun overf.: nedslaaet;

modfalden; skamfuld. Moth.HlS. Han blev
gandske hagefalden derved.750. MDL.
190. Hun ser så hagefalden ud. Krist.Ord-
sprogogmundheld.(1890).573. Feilb. -fip,

en. [II.l] !) (dial; jf. Fip 1) i en (børne)-

remse: d. s. s. -tip. Krist.BRL.14. 2) (1. br.;jf.

Fip 2) fipskæg. Pont.Sk.l29. sa.K.49. -flip.

en. [II.l] d.s.s.-tv^. D&H. især i (børne) _
remsen: Pandeben, Øjesten, Næsetip, Mun- 40 reå) hanlaks (af arten alm. laks, Salmo sa

straaler i Glands |
Med Purpur, med Ha-

gel og Rne. Grundtv.SS.II.194. (Moses)
lagde Hagelen (1871: Livkjortlenj paa
(Aron) og ombeltede ham med Hagelens
kunstigt virkede Belte. 3Mos.8.7(Lindberg ).

Saaby."* 2) (dial.) stort kvindetørklæde;
sjal. Feilb.

II. Hagel, et. se Hagl.
Uag:e-laks, en. [I.l] ^ (fagl; jf. -ør-

~ Imc

delip, Hageflip. Krist.BRL.14. jf: *Hage-
flip! — Det er vist,

|
Hageflippen kom-

mer sidst. HCAnd.XI1. 248. -gang, en.

[I.l] (ur.) frem- og tilbagevuggende hage,

som sammen med stighjulet og pendulet dan-
ner hemværket i pendulure. Lundb. D&R.
-grube, en. [II.l] (I br.; jf -kløft;. Po-
litiE.'*/4l924.1. -harpe, en. [I.l] J^ harpe
med bevægelige hager, ved hvilke strengene

lar), der paa spidsen af underkæben har en
opstaaende tap af bindevæv; kroglaks. BMøll.
DyL.in.l53. DanmFauna.XV.150. -lap,
en. [II.2] (fagl.) hudlap ell hudfold under
struben ell. paa siden af hovedet hos hønse-

fuglene (jf. -smak 2, -smække 1). LandbO.
IL319. SaUXIL137. -lilje, en. [I.l] (e/'^er

ty. hakenlilie;j/'. Kroglilje) (pryd)plante af
den til narcisfamilien hørende slægt Crinium

kan spændes en halv tone højere. Musikkat. 50 (m. tilbagebøjede kronblade hos nogle arter).

42. -hat, en. [II.l] del af den (især) tid

ligere paa landet brugte kvindelige hovedbe-
klædning, bestaaende af et til luen fæstet

stykke fint lærred med hagebaand og to ud-
staaende vinger. MDL. Feilb. Sal.XL838.
•hoj, adj. [II.l] (nu næppe br.) som naar en
person til hagen (jf. V. hage slutn. og Hage-
maai;. Moth.H18. *En god og trofast Hest

I
Smal-bened, Hiorte-rask, bereden.

UsiSehøl Sort.Poet. 63. MO. -jærn, et. 60 pflu
[I.l] Jai (nu næppe br.) hage under en ka-
nons underlag, som ved affyringen skal hin-
dre dette i opspring. Scheller.MarO. -kam,
en. [I.l] (tøm.; jf.-b\sLd). ForklTømrere.4.
Onudtzm.Hu8b.141. -kile, en. (til Hag;
jf. IV. hage 1.2; ^, tøm.) trækile, der drives

KøstersStaudebog.(191 7).39.

Hagel-værk, et. se Havelværk.
Hage-maal, et. [II.l] (nu næppe br.;

jf. V. hage og hagehøj ^ en (voksen) persons

højde til hagen. Den Hest kan ikke staae,

elier, holder ikke, Hagemaal. VSO. MO.
Hagen-torn, en. se Havtorn.
Hagenyne, en. se Hakkenyne.
Hage-plov, en. [I.l] (jf ty. haken-

ff ; 'foræld.; sj.; jf Hakkeploy) primitiv

træplov, bestaaende af aas og styr, hvis ne-

derste krog- ell vinkelformede del tjente til

at løsne ell smuldre jorden ; krydsplov. Ka-
per, -rem, en. 1) [II.l] den paa (mands-,

drenge-)hovedtøj (især ^ paa chakot) an-

bragte rem, som kan spændes ned om hagen



697 Hagesko Haffl 098

(jf. -kæde 1/ S&B. Hue med Hagerem-
men nede. Bønn€lycke.SpM4. 2) [n.2] (dial.)

rem, hvormed hests hovedtøj spændes fast;

kæberem. Feilb. D&H. -sko, en. [I.l]

(fagl.) hestesko, der bagtil har nedadven-
dende hager (jf. sp. 691^-'). LandbO.II.611.
-skytte, en. [HI] (foræld.), et Compag-
nie Sif Hsigeskjtter.Holb.DH.III.412. Blich.

(1833).I1.22. OpfB.UL99. -skæg:, et. jn.l]

især (i modsætn. til Fipskæg^ om fyldigt og
ikke beklippet skægpaa hagen.PoulPed.DP.37.

•Med Knebelsbarter og med Hageskjæg.
priw</i.J.4i.('/ian^ redte med krogede Fingre
i et langt, indbildt Hageskæg. JPJac.I.128.
Hageskægget^'&es^oriykun af enFip nedenfor
Underlæben. Pon/.LP. 71.4.

i| (jf II. Bage
2) om skægvækst hos dyr. Ofte har (mare-
katte) besynderlige Haarduske eller spidse
Hageskjæg. BMøll.DyL.1.18. (en buks) graa
Hageskæg. FrPoulsen.DG.90. -smak, en.

[H.l] 1) t d. s. s. -smække 3. Moth.HW. 2)

(dial.) d. s. 8. -lap (jf. -smække 1^. smst.

(jf. -fip 1, -flip, -smække 1) i børneremse:
Pandeben . . Ørelæp, Hagesmak, dik, dik,

åik. Hedebo.116. -smække, en. (i tale-

spr. alm.: -smæk, en (i bet. 1: Bagges.DV.
JX.13; i bet. 3: VortIIj.II3.64) ell. (dial.) et

(Kværn d., i bet. 3). 1) (nu dial.) fyldig og
nedhængende hudfold under hagen (jf. I. Dob-
belthage; tidligere ogs. om hagelap hos hønse-

fugle. Moth.Hl9). LTid.1760.163. *Fra Mun-
den ned, vel femten Tommer lang,

|
Svøbt

i et Skjæg en Hagesmække hang. PAHeib.
(ForSandhed.I.221). MO. jf Bagesmuk.
Kværnd.

|| (jf.-fip 1, -flip, -smække 2) i børne-

remse : Krisi.BRL.14. 2) (sj.) brystsmække paa
forklæde. Bergs.GF.1.246. Jomfru M. (med)
lyseblaa Hagesmæk omHalsen. smst.II.167.

3) smække, som bindes om halsen paa (smaa)-
børn (naar de spiser) for at beskytte klæderne;
spisesmække; ogs.: savlesmække (jf. -dug 1,

-smak 1). Moth.H19. VSO. *Savl kun paa
åinliagesmæk.AErslev.Sommerfe?'ie.(1899).
49. (barnets moder) broderede paa en Hage-
smæk. Fleuron.SK136. Feilb. Kværnd.

||

overf, om en fugls brysttegning, en Grå-
spurvehan med sort Hagesmæk. TomKrist.
ÉA.16. -Staal, et. [I.l] (fagl.) drejestaal,

som er bøjet under en ret vinkel nær enden.
FRFriis.KA.62. TeknMarO. -stis:e, en.

[I.l] (fagl; nu mindre br.) brandstige med
jærnhage, som kan hages fast i vindueskar-
men; krybestige. FMAndersen.Odense borger-

ligeKorps.(1898).119. -stykke, et. [II.l]

(foræld.) den del af hjælmen, der beskyttede

underansigtet. OpfB.^V11.43. D&H. -stod,
et. 1) (til Hag (jf. IV. hage 1.2; ell. II. Hage
2.2; ^, tøm.) stød ell. samling ved hjælp af
en hag ell. et hageblad. Larsen. OrdbS. 2)
[II.l] (1. br.) stød paa hageyi. i en Fart røg
Sømanden ind paa dem; den ene fik et

Hagestød, saa han gik bagover. iVatTid.

''y7l924.Sønd.l3.sp.3.

haget, adj. ['ha'qa^] 1) (nu sj.) til I.

Hage 1: forsynet med hage(r). Moth.HW.
•hagede File. Oehl.(1844).XVL48. 2) til II.

Hage (1): i ssgr. som bar-, dun-, glat-, kløft-
haget ofl.

Hage-tand, en. [1.1 slufn.] (nu næppe
br.) hestetand med hage. vAph.(1759). VSO.
-tip, en. [II.l] (1. br.) spidsen af hagen
(jf. -fip 1, -flip, -smak 2). Grundtv.Saxo.
11.27. D&H. i eilb. (i børneremse), -torn,
en. se Havtorn, -tov, et. [LI] ^ tov, i hvis
ene tamp er indsplejset en koi)S med en hage.

10 Funch.MarO.II.55. SaUX.652. -traad,
en. [II.2] (zool.) føletraad paa underkæben
af torsk, maller, karper ofl. Krøyer. II.l.
Frem.DN.523. -rinkel, en. [II.2] (fagl.)
om en tværfure bag ved hageduppen. Landb
O.II.66L -orred, en. [I.l] /f (fagl; jf.
-laks^ hanørred, der paa spidsen af under-
kæben har en opstaaende tap af bindevæv;
krogørred. DanmFauna.XV.150.
Hagl, et ell. en (se ndf). [haq'Z (Høysg.

20 AG.35); sj. 'ha'q(8)l; nu dial. ell vulg. hau

%

jf: „udtales HauL^FSO.] (sml skriftformer
som Hagel. 2Mos.9.18. VSO. MO. SaUX.
641.643. t Havl (Haul, Hauglen). Moih.H
20. Holb.Berg.85. LTid.1728.551). fit. d. s.

{ænyd. glda. haghel, hawel (Brandt.RD.I.
14. Mand.l6), æda.haghæl (Harp. Kr. 185
i ssg. haghælsteenj, sv. hagel (n.), no., oldn.

hagl (n.), eng. hail (oeng. hagol, m), ty. ha-
gel (m.); besl m. gr. kåchlex, (lille) sten;

30 jf. hagle
II
ordet er i bet. „haglkorn" (se bet.

1.1 og 2.1^ samt i bet. 2.3 og 3.3 intk. (i fk.:
Holb.Berg.85 i bet. l.i), i koll anv. (se bet.

1.2, 2.2 og 3.1J derimod i alm. fk. (jf. VSO.
MO. Levin. Gr.1.59. Mikkels.Sprogl.158), un-
dertiden dog intk., dels f i bet. I.2 (vAph.
Nath.lII.265. Ew.(1914).V.123), dels (nu
næppe br.) i bet. 2.2 (s. d.))

1) et af de haardeog kompakte, i reg-

len smaa (runde ell. krystalformede) isle-

^ gem er, hvoraf nedbøren undertiden bestaar.

1.1) i al alm.; især i flt. udi Julio nedfaldt
Havl, enhver saa stor som en Nødd. Holb.
Berg.85. *undertiden (falder) Hagl | Midt
under Somrens Luunhed ned i Lillien.

Oehl.ND.219. der faldt fra Skyerne iis-

nende Hagel, de piskede hans Ansigt.
HCAnd.VI.206. Store, flade Hagl raslede
ned over dem i hvide Striber, lagde sig
i Perlerader i Kjolens Folder, stænkede

50 bort fra Hestenes Manke og sprang og
trilled omkring i Græsset, som myldred
de op af horden. JPJac.I.125. i sammen-
ligninger: Hun græd af Medynk, saa Taa-
rene trillede som Bagel. Holb.IIJ.V.9. De
Hug og Stød, Corchuelo anbragte . . pres-
sede Sveeden af ham som smaae Hagl.
Biehl.DQ.lII.172. *Hug, der faldt | Saa
tæt som Bagel. Holst. VI. 232. \\ bløde
hagl {efter eng. soft hails; I br.) snehagl.

60 Wolfh.MarO.440. 1.2) (i rigsspr. nu sj., især
bibl) koll: haglbyge; haglvejr, en stor

(1907: stærkj Hagel, centnertung, faldt ned
fra Himmelen. Aab. 16.21. (græshopperne)
fortærede alt hvad Hagelen havde sparet.
Holb.JH.1.118. Høysg.AG.35. *Naar Hag-
len nedslog deresByg, | Og andre sligeVan-
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held kunde møde. Bagges.NK.297. Hauch.
DV.III.251. D&R. Feilb. i sammenlignin-

ger: *De Pile flyve saa tykt i Flok, som
Haglen i Bondens Kom. Hauch.SD.II.83.

billedl. (jf. bet. 2.2 og 3.i;: »Frisk op I mine
Søeffutter flinke! | Paany lader Lynene
blinke I |

Paany lader Tordenen skraldel
|

Paany lader Hagelen f&låel Blich.(1833).

SuppLieO.
2) størknet blydraabe, der i form og

størrelse ligner (større ell. mindre) hagl (1),

og som bruges til geværladning (jf. Ånde-,
Gaase-, Ræve-, Spurvehagl ofl. samt Dunst
4;. 2.1) i alm. Moth.H20. (han) befalede

mig at holde tre Bøsser færdige med Krud
og Hagel. Robinson.1.33. jeg (lod) Flinte-

kuglerne støbe om til Hagl. Bagges.NK.
341. VigMøll.HJ.187. (haren) kender kun
ét Forsvarsvaaben: Benene . . Den løber

fra Hund og Hagl. Fleuron.J.46. i forb. som
en ladning hagl, et skud hagl: jeg
har faaet et Skud Hagl i Livet. Heib.Poet.

V.16. JVJens.Sk.79. 2.2) (nu næppe br.; jf.

bet. 2.s) ent. brugt m. koll. bet. Nogle mene,
at det første Slags (geværløb) holde Hage-
len bedre ssLmmen! Wei'fel.Jagtb.4. \\ om
haglsort. Den bedste Hagel faaes fra En-
gelland. smst.16. De store Fisk blive . . i

Legetiden skudte med grovt Hagel eller

smaa Løhekugler. sa.Fiskerb.3. 2.3) (jæg.)
om de i den enkelte ladning værende hagl;

(en) ladning hagl; (et) skud hagl; i

udtr. som faa et lille hagl, give (vildtet)

et ordentligt hagl olgn. Dania.III.230.
3) overf. 3.1) (til bet. I.2; jf. hagle 2(2),

Haglbyge, -vejr; især {:D)om noget (ubehage-

ligt), som kommer i stor mængde ell. paa
voldsom maade; „regn" (nu næsten kun m.
nærmere bestemmelse tilføjet ved præp. af).

Bolshevikerne (har) under deres Diktatur
ved en Hagl af Dekreter . . virket lam-
mende paa Folkets Evne til at genopbygge
et Samfund. Brandes. (Tilsk. 1919. II. 374).

Replikkerne (er) en Hagl af Vittigheder.

Aftenp.^U1910.5.sp.4. især m. h. t. kasteskyts,

slag olgn.: Striden var haard, men kort;

thi Hialmar lod regne en stor Hagel paa
dem. Suhm.(SkVid. XI. 144). en Hagl af

Stene og Pile slog med et stort Brag mod
Muren. Ing.KE.IL127. En, der var stær-

kere og højere end han, bibragte ham en
Hagel af Ørefigen. Schand.IF.253. en Hagl
af raadne Æg og et Bombardement af

ildelugtende Appelsiner. Brandes. II. 335.

nu regnede der en Hagl af Stokkeprygl
. . over Stakkelen paa Bænken. Z>rac)^m.

STL.131. 3.2) (til bet. 2.i ell. l.i; jarg., l.'br.;

jf. Gryn (2.8) olgn.) i flt: penge. OrdbS.
3.3) (til bet. 2.8; jarg., vulg.) i udtr. som give
(en) ell. faa et (liile ell. ordentligt) hagl,
give ell. faa noget kraftigt virkende, over-

vældende, en medfart, der gør det af med
en olgn.; ogs. blot: give ell. faa en (lille,

ordentlig) portion, „dosis", „omgang" af no-
get, hvis det er Jægeren selv, der faar
sig et ordentligt . . Hagl . . betyder det,
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at han tager godt til sig af Spirituosa.
Dania.III.230. DagNyh.^U1924.6.sp.4.
Hagl- i ssgr. ['haql-, sj. ihaq(a)l-, diah,

vulg. "haul-]. -byge, en. [1] ff -bøje.
vAph.Nath.IIl.265j. 0/.-il,.iling, -skur(e)).
MO. Drachm.T.260. JVJens.Br.31. overf.

(jf. Hagl 3.1;: (tiggeren faar) en sand Hagel-
byge af Tiører, der tilsammen afgiver et
ganske artigt Beløb i Kronemønt.JBScAwidf.

10 MD.90. enHagelbyge af Bifaidsklap. iV^Jep-
pesen.R.55. -besse, en. [2] (fagl.) bøsse,

til hvis ladning benyttes hagl(patron). Moth.
H20. VSO. Bogan.II.21. VigMøll.HJ.57.
hagle, v. ['haqla, sj. 'ha'qla; dial., vulg.

'haula] -ede. (ænyd. d. s., no. hagle, sv.

hagla, eng. hail, ty. hageln; til Hagl (1))

1) upers., om nedbør: det hagler, der
kommer nedbør i form af hagl. det sk^
hagle, naar Skoven fæld es. £s.55.i 9. Herren

20 lod tordne og h2ig\e.2Mos.9.23. Høysg.S.257.
Det har haglet stærkt i gaar. YSO. hen ad
Morgenen begyndte det igen at hagle og
fryse.JVJens.Br.49. jf. bet. 2.2: *(iAmerika)
Med Sukkerkugler det hagler og sneer,

|

Og regner med Limonade. WintJi.IV.44.
2) (billedl. ell. overf.) som udtr. for, at noget

kommer (kastes, falder, strømmer osv.)

i stor mængde, paa voldsom, overvæl-
dende maade olgn. (især i forb. m. adv. ned).

30 2A)omnogetflydende: falde; styrte; strøm-
me; piske.

II (1. br.) om regn (ledsaget af
blæst). *Regnen ..haglede ned.Drachm.UD.
97. Regnen haglede stødvis strømmestærkt
mod Karm ogRuder.JPJac.II.UO.

||
(dagl.)

om sved, der løber i stor mængde ned ad (en
del af) legemet (jf. haglende og Haglsten).
Finnekonen læste, saa Vandet haglede ned
ad hendes Fande. HCAnd.V.356. Vi^ilst.D.

III.12. Kierk.XIl.453. Sveden hagler i

40 Stride Strømme ned ad hans Ansigt, i^i^ef.

'^/9l913.7.sp.3. (jf. bet. 2.2 slutn. og udtr.

svede tran; sj.) upers., m. obj.: (man) sveder,
saa det hagler Tran ned ad Ryggen.ilfwMsm.
LK.34. 2.2) (jf. Hagl 3.i; om noget (især:

ubehageligt), som kommer i stor mængde ell.

paa voldsom maade (især: over en person);
„regne".

j|
m. tings-subj. ell. m. der (H. 3.2)

som subj.-mdleder. der haglede en . . Mæng-
de Pile ned over ham. Grundtv.Snorre.IIL

50 304. Man trak Ponierne op paa første Sal,

og Officererne red Skoleridt omkring Bor-
det, saa Loftsgibsen nede i Billardstuen
haglede i Hovedet paa de stedlige Hono-
ratiores. Esm.7.156. \ m. adv. op: Pisken
hvinede ned (0: over hesten) . . den bløde
Skovjord haglede (d: stænkede, sprøjtede)

op om Hestens Sider. JPJac.I.125. m.h.t.

noget abstr.: *Lad regne, hagle ned strid-

bareste Sophismer.Holb.MpS.267. jf. bet.

60 2.1: Tankerne haglede ned over ham, lige-

som Sveden over hans Pande. JaklGiu.
LS.70. især om straf, skældsord, kritik osv.

(jf. haglende^; Million tuusinde Prygl vil

hagle paa din Ryg I Kom (h-ønneg. 1.217.

*Ned paa den arme Kone hagled* | En
Strøm af Trudsler, onde Ord. ChrBorup.
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PM.317. Nederlagene haglede ned over
\i2im. Brandes.V11.405. Latteren haglede
ned over S. som Byger af spidse Naale.
Skjoldb.SM.98. || m. det som subj. og præp.
med. Medens han stod og tænkte, haglede
det omkring ham med Fade, Lysestager,
Platter, Grydelaag og Mortere. Buchh.UH.
72. især (Jf. IL falde 6.3> m. h. t. ytringer

olgn., der kommer i stor mængde („regner"

ned over en): (han lod) det formelig lyne
og hagle med Vittigheder over Napoleon.
PalM.IL.II.546. Over denne syndige N. N.
haglede det nu ned (o: med befalinger osv.).

TroelsL.XI.lS2. Det hagler med Spottevers
indbyrdes mellem Bysbørnene. VVed.BB.
243. I Firserne hagler og sner det med
Sproganordninger , Sprogreskripter og
Sprogforbud. HFHanss. (Bogens Verden.

1921.210).
II (jf. bet. 2.1 slutn. samt udtr. som

det regner skomagerdrenge, oldn. rigna
eldi olgn.; se FalkT.Synt.S8; nu næppe br.)

m. det som subj. og et efterfølgende obj.

*Lad det snee Ach og Vee,
|
Lad det

hagle Spot og Spee. Brors.293. fra den
Tid er det, at det saa idelig har haglet
Syngestykker ned paa vort Theater. ]Ew;.

(1914). V. 367. 2.3) m. person-subj.: lade
noget (især: ubehageligt) komme (falde)
i stor mængde, med stor voldsomhed
olgn.

II
(nu næppe br.) i udtr. som hagle

(paa) en med noget, nu begyndte han
med Steene . . at hagle paa Tilskuerne.
Wand.Mindesm.I.415. *Tretusind Skytter . .

|

Som uophørlig hagled os med Kugler. Oehl.

Tord.(1821).40.
\\
(dagl; 1. br.) med den fal-

dende ting som obj.: lade falde (paa vold-

som maade, i stor mængde); kaste; slynge.
biskoppen gik i procession om gudestedet
og haglede vievand ned over dets stakkels
indbyggere. Grønb.Religionsskiftet i Norden.
(1913).55. ved hans vaade Fingre klæber
Duedunene . . og tilsidst hagler han i

Vrede alle Duerne ned i Gryden. ThitJens.
(BerlTid.^hl919.17.sp.3).

Hagl-el, en. se -iL

haglende, part. adj. til hagle; som adv.

(sj.), dels (jf. hagle 2.ij i udtr. som hag-
lende hed(t), meget hed(t) (saa at man sve-

der stærkt). *det er haglende hedt, men
Luften er Msk..Rich.II1.182. dels (jf. hagle
2.2j i udtr. som skænde bagiende, lade det

hagle med skænd. Fru A. skændte haglende.
KRosenstand.JørgenFang.(1902).52. hag-
let, adj. {ænyd. glda. haglet, hafflet; til

Hagl (ell.hsigle); egl.: ligesom (pletvis) dæk-
ket af hagl; nu kun bibl. ell. dial.) om dyrs
farvetegning: spraglet; spættet; prikket,
(bukkene) vare brogede, spættede og hag-
lede. 1 Mos. 31. 10. Hagledt Høne, kvég.
Moth.E.21. Feilb.

Hagl -forsikring, en. [1] (fagl.,

landbr.) forsikring mod haglskade. VortHj.
1112.96. D&H. jf.: Hagelforsikrings-
Se\sksih.MøllH.III.5. -hold, et. [2] (jæg.)
i udtr. komme (vildtet) paa haglhold, komme
(vildtet) inden for skudvidde med haglbøsse.

.HJ.56. -il, en. [1] (-xl. Feilb. -el.

M6th.H20; jf. Kalk.lI.128.V.401 samt -eld

ndf.). (især poet. (arkais.) ell. (i formen -æ\)
dial.;jf. -ilingj haglbyge. *Hvor Sangen bul-
drer vildt . .

I
Som Regn og Hagleld i en

Vinterstorm. 0ehl.IlJ.142. Feilb. i sammen-
ligning: *til Maal de (o: Rolvs kæmper)
valgte ham (o: Hottur).

\ Da fløi der Been
som Hagleld. Oehl.HK. 12. billedl.: *Det

10 var en Hagleld! Mange Fiender dræbtes.
sa.S0.122. -illng, en. [1] (1. br.) d. s. VSO.
Tilsidst komme der stærke Hagelilinger,
der sloge dem lige ned i Ansigterne.
Hauch.y.339. D&H. -kanon, en [1]

(fagl.) lille kanon, ved hjælp af hvilken
man søger at forhindre hagldannelse i sky-

erne. OpfB.Ull.533. -korn, et. I) [1]

(1. br. i rigsspr.) d. s. s. Hagl l.i (jf. -sten^.

LTid.1755.37. *Da faldt de Sværdhug
20 tætte

I

Som Hagelkorn i Høst. Kaalund.
HS.101. Frem.DN.191. Feilb. 2) [2] (l.br.)

d.s.s. Hagl 2.1. Scheller.MarO. 3) {overf.

anv. af bet. 1; jf. gr. chålaza, hagl, samt
Bygkorn 2 ; med.) lille rund svulst paa øje-

laaget, Chalazion. Panum.652. -malm, en,

et. [1 ell. 2] (mineral.) sømalm, som frem-
træder i hagllignende smaadele. Sal.Vlll.317.
-patron, en. [2] (fagl.) patron, ladet med
hagl. Scheller.MarO. -pose, en. [2] (1. br.)

30 d. s. s. -pung. Goldschm. 111. 49. D&H.
-pung, en. [2] (især jæg.; jf. -pose^ pose-

formet læderpung til hagl. Moth.H20. et

Krudthorn og en HsLgelpung. PAHeib.Sk.
1.22. Werfel.Jagtb.l6. D&H. Feilb. -ska-
de, en. [i] (landbr.) den skade, som hagl-

(vejr) tilføjer afgrøde. MO. Forsikring mod
Hagelskade. MøllH.111.5. LandbO. 11.487.

II
hertil bl. a.: Haglskade-forening, -forsikring

(jf. Haglforsikring;, -skud, et. [2] (især

jæg.). (jeg skød) paa en Klapjagt i eet Ha-
gelskud en Hind og en Kalv. 5o^an.JJ.
20.

II
(sml. Bøsseskud 2) ved afstandsopgivel-

ser. Mer er Svaner
|
under Slotshavens

Banker! | Tror du, de er længer
|
end et

Haglskud fra Lsmå? Rørd.GD.93. -skn-
r(e), en. [1] {ænyd. d.s.; nu dial.) hagl-

byge, -skur: Winth.HF.58. D&H. -skure:
smst. Feilb. -sky, en. [1] Hagel-Skyerne
(kan) ingen større Høyde have. LTid.1755.

50 37. Aakj.RS.17. -sten,en.[l](cB6?a.haghæl-
steen (Harp.Kr.185); nu kun bibl.) d. s. s.

-korn 1. Es.30.30. EPont.Atlas.1.375. VSO.
i sammenligninger (jf. hagle 2.1^: Sveden
drypper af ham som Hagelstene. smst.

-taarn, et. [2] (fagl.) et (30-35 m) højt

taarn, ned gennem hvilket man lader det

smeltede bly falde draabevis, for at det un-
der faldet kan stivne til hagl. SaUX.643.
-vejr, et. [1] vAph.(1764). lng.RSE.Vll.

60 249. De fleste Hagelvejr indtræffer om
Foraaret. LandbO.111.677. i sammenligning
ell. overf. (jf. Hagl 3.1, hagle 2.2): Johan-
nes V. Jensens Tekst (er) som et Hagl-
vejr af rammende, nyslaaede Ord.. Aarbog
f.Bogvenner.1920.126. Saadan et Haglvejr
af Fregner, som du har faaet pidsket i

40
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Ansigtet. INalbandiån. Barndom. (1915). 40.

-æl, en. se -il.

]iah(a), interj. se II. ha.

Haj, en. [hai'j (tidligere ogs. skrevet Hej.

Pflug.DP.1117). fit. -er. {ænyd. d. s. (Kalk.
IV.495); fra holl. haai (f hai, hei), der at-

ter er laant fra nordisk og er sa. ord som
I. Haa) 1) /f navn paa en underorden af
de tværmundede fisk (især kendt for de-

res graadighed); Squalida. Moth.Hl. LTid.
1762.9. *der lurer Haj i Havet. X)rac^m.
LKA4. BMøllDyL.III.203. (jf. bet. 2) i

sammenligninger: *De flyede ham, som
Silden flyer |

Den frygtelige Hai. Oehl.

HF.76. *Lumsk som en Ræv, forslugen
som en Hai. Holst. VI.248. Schand.IF.293.
2) overf., om person. 2a) (især W) person,
som paa gridsk og hensynsløs maade
søger at skaffe sig vinding, tilrane sig

noget, udplyndre andre osv. FLaurids.S.II.
37. en eller anden litterær Haj havde
plagieret Komedien. BerlTid.''^lxl922.Aft3.

sp.5. jf.: Svinehajerne (o: folk, som op-
køber slagtefærdige svin, der if. overenskomst
skulde afleveres til et andelssvineslagteri).

HolstebroDagblad.y8l924.3.sp.3. 2.2) (jarg.,

især i marinen) person, som er ivrig
efter ell. dygtig til noget; i udtr. være
en haj efter (noget), være begærlig efter

(noget). Jeg er ikke nogen Haj efter Klip-
fisk. VortForsvar.y12 1895. 3. sp. 4. jf.: en
Klarehaj (er) den der altid forstaar at
klare sig.Dania.III.107. se ogs. Land-, Læse-
haj ofl. 3) (fisk.) opr., fra ca.1900, (foragt.)
betegnelse for en mindre kuttertype med stor

maskinkraft, som man dengang begyndte at

anvende til snurrevodsfiskeri; nu fællesbe-

tegnelse for alle mindre (ca. 12-25 tons)

fiskekuttere med kraftige maskiner,
især fra de jyske fiskerihavne. Bornholms
Tidende.*lnl922.4.sp.l. J/".; Fiskehaj, kra-
velbygget, af Eg, Længde mellem Stæv-
nene 8OV2 Fod. BerlTid.^V9l916.M.13.
Haj (Ink, en. se Hejduk.
Ha[i-lisk, en. (nu 1. br.) d. s. s. Haj 1.

Bagges.DV.IX.275. Anseer De det for mu-
ligt, at to Haifiske kunne . . gjensidigen
sluge og overbide hinanden. l/ei&.Pros.X
403. Drachm.DJ. 1.163. jf. (billedl.; sml.

Haj 2.1;: IIauch.VII.189. -rokke, en. Jf
hajlignende rokke af familien Rhinobatidæ.
SalXV.lll.
Hak, et ell. (dial.) en (FJHans.Novel.

11.160. Aakj.HS.110). [hag] fit. d. s. ell. (i

bet. 2{-S); især dagl.) -ker (LTid. 1725.220.
VSO. D&H.). (sv. hack, no. hakk, eng. ty.

hack ; egl. vbs. til II. hakke)
1) som vbs.: hug ell. slag med en skarp,

spids ell. skærende genstand, •denne
dumme trunte skal | Med allerførste fan-

fe I
Af Øxe hak. Sort.(SamlDanskeVers.'^

'1.187). Han maatte giøre mange Hak,
inden han fik Stenen op af Jorden. VSO.
De hundrede Øksers Hak skraldede løs
igen.JJurg,CS.71. Kværnd.

\\ j/. II. hakke
1.6: I Spætter . . Lyt før jert Hak. Trom

ikke paa de sunde Træers Bark. PoZ.Vj
1924.12.SP.5. li jf. II. hakke l.e: han slog
med et Hak Tænderne sammen. ThBar-
fod.AfdødeWSchowsen.(1918).42.

|| (jf. II.

hakke 4:) brugt som lydord (reduplicerende
ell. i synonym-forb.) for at betegne en (med
regelmæssighed) stedse afbrudt bevægelse ell.

lyd. vi kørte igen (o: med toget) . . Hjule-
nes Hak hak over Skinnerne fortættedes

10 til et hurtigt, endeløst VersemaaL JFJens.
IM.136. Provstens Stemme gik Hak i

Hak, Tænderne klaprede i Munden paa
ham. Bregend.GP.182. *Uret gik med Hik
og Hak,

I

mens Messingloddet faldt. A'F
Kjær.IIimmerlandsdigte.(l 91 6).12.

2) 07- II. hakke 2) skaar, indsnit ell.

fordybning (især vinkel- ell. kilefor-
met og mindre dybtgaaende), som er
dannet (ved et hak) med en skarp ell.

20 skærende genstand. 2.1) i alm. et Pla-
ster, hvorudi er klippet et Hak, saa at det
kan gaae omkring Podeqvisten (lægges
over spalten). Fleischer.BB.809. at hugge
med en Øxe Kaalstokken over, der hvor
Mesteren først havde skaaret sit Hak.
HCAnd.III.37. Det er (nødvendigt) at skær-
pe (skomagerkniven), for at der ingen Hak-
ker skal komme i Odden.Skomageren.(1832)
25. (i en) Liste langs Muren (sad) Værk-

30 tøj af alle mulige Former . . i Hakker og
Huller. Drachm.FV.20. I den øverste Pa-
pirskant (0: paa en æske), som skal bøjes
om, klippes enkelte smaa Hak, der lette

Ombøjningen. ie^e&.ZJ,75. gøre (et) hak
(i noget), (nu 1. br.) skære, hugge hak osv.;

overf. (nu næppe br.): gøre skaar i. *Skaal
for Jordens Grlæderl

|
Giør end Pesten

tidt deri et Hak (o: „skaar"). TBruun.S.
233.

II (1. br.) om større (vinkel- ell. kile-

^ formet) aabning. Han drev flokken (o:

af mennesker) ud gennem hakket i muren.
Hjortø.GE.62. Hak . . i en Skov. Scheller.

MarO.
II

som maalsbestemmelse, fx. m. h. t.

ting, der bevæger sig (løftes osv.) ved at

flyttes fra et hak til et andet (i en bærende
støtte olgn.). bommen skal sættes et hak
op i overf. (jf. bet. 2.2j; Hvert Øjeblik stræ-

ber en Karl med en Pige om Livet over
til Tykke Mads for at faa Humøret sat

90 et Hak op.AndNx.FF.156. 2.2) (dagl.) overf,

i nægtende, spørgende ell. hypotetiske udtr.:

(ikke) en smule; (ikke) det mindste;
(ikke) en døjt. I er for stolte, I Lazze-
roner, til at bryde Jer et Hak om hvad
en Banebestyrelse . . hitter paa at paa-
byde Ser. KoldingAvis.^U1904.1.sp.3. Hvad
der havde taget Pariserne om Hjertet og
henrevet dem, fordi her var nye Former
for Skønhed . . det blev nu applauderet

60 af Dollars'ene (o: amerikanerne), som ikke
forstod et }i&k.PoUy6l918.7.8p.4. Biler er

ikke et Hak bedre end Mennesker. Hefco.

MD.151.
3) om figur 3.1) f om skarp parentes

(sml. I. Hage 2.8/ (oversætteren har) ind-
sluttet (sine egne indskud) imellem 2 Hak-
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ker, for at adskille dem fra Authoris egne
Ord. LTid.1725.220. 3.2) vinkelformet mærke
ell. tegn (V) ved tal, poster paa et regnskab,
en liste olgn. (jf. II. hakke 2 slutn.).

Hak-frngt, en. se Hakkefrugt.
I. Hakke, en. ['haga] flt. -r. (ænvd. hak-

(ke), sy. hacka, no. hakke; fra nt. hack(e),

/y. hacke; a/ II. hakke (l.s)) et til mark-,
have-, skovarbejde olgn. benyttet haandred-
skab, der i olm. bestaar af et paa et træ-
skaft (vinkelret) anbragt jærn- ell.

staalhoved (spidst udløbende, bladformet,
trefliget olgn.), og som bruges til bearbej-
delse af jorden, opbrydning af sten
osv. alle Bjerge, som hakkes med Hakken.
Es.7.25. Bobinson.1.115. Estrup.HistBl.90.
*jeg ffrøfter og graver min Jord | med
min Hakke, min Skovl og min Spade.
Skjoldb.VS.1.1. LandmB.1.410.

II. hakke, v. ['haga] præt. -ede ell. f
-te (Moth.H298). vbs. -ning; jf. Hakkeri samt
Hak, Hakkelse, (glda. d. s. (Harp.Kr.220),
SV. hacka, no. hakke

; fra mnt. hacken
; jf.

eng. hack, ty. hacken; herfra fr. hacher, se

Hachis; j/.I. Hakke)
1) hugge (gentagne gange) med en

skarp, spids ell. skærende genstand, l.l)

(især GJ; 1. br.; ofte m. overgang til bet.4:(.i))

i al alm.: hugge; slaa haardt; hamre.
Moth.H299. hele Timer sad (jeg) og hak-
kede paa (klaveret) og gjorde . . Støi. Gylb.
Novel.iI.232. De smaa spidse Hæle hak-
kede ivrig mod Stenbroen. Schand.VV.66.

11
(med.) som udtr. for en særlig art af mas-

sage, hvorved man banker (pisker) den le-

gemsdel, der behandles, med fingrene ell. med
kanten af haanden (skiftevis af højre og
venstre haand i hurtig følge). HJansen.Fy-
sioterapi.(1918).10. SaVXVI.734. 1.2) hug-
ge ell. skære i smaa dele; sønderdele,
især (kog.) med hakkekniv ell. hakkemaskine.
Fyrtræer voxer i Overflødighed (o: i Lap-
land)y hvis smaa Greene mand, naar Frem-
mede ventes, hakker smaa, og bestrøer
Gulvene med. LTid.1727.637. *Hvad skal
vi bestille?

| Hakke Persille. ^ømenm.JJ.
12 (jf. u. gøre 9.1^. hakke kaal (se ogs.

bet. 4.8). Moth.E299. D&E. SjællBond.51.
hakke til plukfisk, se Plukfisk, jf.:
min Papa vill have mig til at tage en
anden adelig riig Jomfrue. Men jeg skal
før lade mig parteere og hakke til Kiød-
mad, førend jeg skal beqvemme mig åer-
ti\. S:olb.HP.L6. Suhm.1.89. (vulg.) i eder:

fanden hakkemig
j HSchwanenfl.M.II.

70. hakket bøf , «2. s. s. Hakkebøf. || overf.

(jf. bet. 3.1^. (afhandlingen) taaler ikke at

hakkes i Stykker af indskudt Kritik og
spydige Randbemærkninger. Nans.LL.21.
1.3) arbejde med en hakke; især: arbejde
i (grave, løsne osv.) jorden med en hakke;
(landbr. :) rense og løsne jorden mellem rod-

frugter olgn. med en hakke; ogs.: tynde (rod-

frugter) ud. min Viingaard . . skal ikke
beskæres, ei heller hakkes. Es.5.6. *Hvortil
denne Heisen og Graven og Hakken?

Drachm.DM.14. Hakningen mellem Ra-
derne kan enten ske ved Haanden med
Haandhakken eller . . ved Trækkekraft med
Hestehakken eller Radrenseren. iawdrn^B.
1.463. Foderroerne er de fleste Steder nu
hakket for tredie Gang og dækker Ræk-
kerne. DagNyh. V81924. 3. sp. 1. jf. Hakke-
frugt samt Blokhakning. || m. obj., der be-

tegner det, som graves (osv.) op af ell. ned
10 i jorden; især (uden for dial. nu kun) i forb.

m. adv. op ell. ned. VSO. (de) grov nogle
Tommer dybt og hakkede Maiskornene
ned. Bauch. VI.75. *Vi hakke

|
Ei Guld i

Klumper op af Markens Skjød. P/owa.77.
11.28. at „hakke Kartofler" (det vil sige:

hakke) paa Kartoffelmarkerne . . for at
finde de Kartofler, som var oversete og
efterladte. LFrip. Erindringer. (1911). 113.

1.4) i spec. anv., m. tilknytning til bet. l.i

-3 og 1.8.
II

(dial.) vende (afmejet korn, græs
olgn.) med en rive ell. lign. MDL. Fr
Grundtv.LK.248. Var det ustadigt Vejr,
maatte Kornet vendes eller „hakkes". ^åarft

LollF.1922.49. OrdbS.(sjæll).
||
(haandarb.)

om en slags hækling, hvorved man fra højre
til venstre hækler maske efter maske over
hele arbejdets bredde og beholder alle ma-
skerne paa naalen, fra venstre til højre træk-

ker maske efter maske gennem hver af de
30 2ma naalen siddende, tU man kun har een

tilbage. MDL. Hjemmetl906.671.sp.l. D&H.
Feilb. OrdbS.(Lolland,Faister). \,5) om fugle:
hugge (pikke, slide i osv.) med næbbet;
nu især i forb. m. præp. ell. adv. (Jupiter)
lood ham (o: Prometheus) binde til det
Bierg Caucasus, hvor en Ørn uden Ophør
altid skulle hakke hans Lever. Clitau.PT.
26. *Nu hakker Ravnen Ranilds Liig paa
Hiulet. Oehl.XIL26. *Snart skulde Ravnen

<p hakke ud | Den sidste faldne Vikings
Øine. Grundtv.Optr.il.53. *hun troede, det
var Fugle, som | Hakkede paa (ruden)

^

for at vække
j
Rende.Bagger.n.395. *Tulte

sagde Ingenting,
|
hun saae han (o: hanen)

var en Laps, |
hakked ham saa med Næb

og Klø'r;
I

det var saa beesk en Snaps.
Rich.1.32. billedl. (jf. bet. 3), om person:
(være lige ved at) hakke øjnene ud af
hovedet paa en olgn., angribe en hidsigt

50 og voldsomt. D&H. \\ reciprokt hsLkkes, (1.

br.) hakke (løs paa) hinanden; slaas; „top-

pes'', billedl. (jf. bet. 3): Bosenkrantz.MV.74.
1.6) (m. overgang til bet. 4; dagl, dial.) i

udtr. hakke tænder ('s/, hakke med tæn-
derne. JVJens.EE.147) ell. (1. br.): tæn-
derne hakker i munden paa en ^Sfeov-

røy.LM.66), som udtr. for, at man uvilkaar-

ligt (paa grund af kuldegysning olgn.) bider

tænderne hurtigt og gentagne gange sammen
^ (tænderne klaprer i munden paa en). Ånd.

Nx. DM. III. 97. Kusinerne stod og hak-
kede Tænder i Frysning og Graadsvælg-
ning. Bregend.DN.lll. Buchh.SP.201.

2) (l.br.) forsyne med hak, skaar ell.

indsnit. Skibsspiger . . hakkes i Kan-
terne for at give dem større Holdekraft.

VII. Rentrykt ^V, 1925 45



707 hakke Hakkebræt 708

Funch.MarO.II.55. Falstaff hakker sin

Kaarde for at synes tapper, ^rawdes. FIJI.

59. NMøll.Shak.31. hakke (noget) op,
(nu næppe br.) gøre skaar i ell. ødelægge

noget ved at hugge dermed. Ved at hugge
Sukker med en Kniv, hakker man Eggen
op.VSO.

II
hakke af, forsyne (tal, poster

paa et regnskab, en liste olgn.) med vinkel-

formede mærker (se Hak 3.2J for at angive,

slemt (i det)
\ især om person: tale usik-

kert og med (bratte) afbrydelser (fordi man
ikke rigtig kan udtrykke sig, ikke kan huske,

hvad man skal sige olgn) ; stamme; famle;
især m. præp. i (m. h. t. lektiefremsigelse, op-
læsning olgn.). *Jeg vil ey undre paa, en
Tydsk saaledes hakker

|
I begge Sprog,

før han det Danske fattet har. FrHom.PM.
123. Hvor Jens ogsaa hakkede jammerlig

at tallet osu. er (efter)set, kontrolleret olgn. loisinCiceTol Blich.(1920).VlI.2. *hsinsta.sier

OrdbS.
, ,

. .
^

.

3) (overf, til bet. 1.5J som menings- ell.

følelsesudtryk. 3.1) m. præp. ell. adv. \\ hak
ke paa (en ell. noget), (idelig og paa uven-

lig maade) fremhæve visse (især: faktiske,

men lidet væsentlige) mangler, fejl, ufuld-
kommenheder ved (en person ell. noget, der

Iwrer ham til); dadle (smaaligt); rive
ned paa; kritisere; skænde paa. Moth.

og hakker
|
Og ei paa Talen Ende faaer.

GSiesby. VedTidogLeilighed.(1871).47. „Det
er — hun hedder Lull Wedén," hakkede
Tue, han stoppede op midt i ået. Kidde.
AE.II.237. Han siger det stødvis, næsten
hakker det frem. PLevin.DG.303. dagl. (jf.
det 1.3;.- hakkeidet. Bøgh.III.245. Hun
lagde Haanden over sin Bog for at høre
sig, men hakkede i det og begyndte igen

H299. mine Misundere kand alligevel faae 20 at læse. ThitJens.TS.13. 4.3) (uden forestil-

ling om lyd) m. h. t. virksomhed, der udføres
uregelmæssigt, stødvis, besværligt olgn. hak-
kende takt

i
(billedl:) VLorenz.DU.1.29. jf.

(overf. anv. af bet. 1.2; spøg.) hakke kaal,
som udtr. for kejtet ell. klodset bevægelse (mod
et underlag olgn.). Hans (o : en beruset mands)
Hæle hakkede Kaal mod Trappetrinene,
møjsommelig stivede han Overkroppen af,

men Nedstigningen lykkedes uden Uheld.

nok at hakke paa. CPRothe.MQ.I.)(3v. jeg
seer Dem og andre Moralister idelig hegle
og hakke paa Verdens Feil og Daarlig-

heåer.Rahb.Tilsk.1799.767. (da) Odd hørte,

Hialmar var dansk, kunde han ikke lade

være at hakke lidt paa sin Giestevens
Fædreland. Oehl.ØS.202. den evige Hak-
ken og Skiænden paa hans Kone, naar
hun ikke var tilstede . . havde noget Mor-
somt, netop fordi den komiske Overdri- 30 /Sc/ian(i.Z7ilf.i05. især (jarg.): ro uden at

velse beviste, at det kun var halvmeent.
8a.Er.I.238. *Lad ei saa stygt os paa hin-

anden hakke, |
Nei, lad i Høflighed os

omgaaes n\i.PalM.VI.319. GjeLR.5. || hak-
ke ned, (sj.) gøre til genstand for tilintet-

gørende kritik; rakke ned. (maleriet) skulde
blive rakket og hakket ned, saasnart det
kom freni.IstedMøller.PoulFensmark.(1902).
132. 3.2) (sj.) uden nærmere bestemmelse. Ji\

holde aareslag (ro ude af takt). Schand.TF.
11.29. Drachm.IL390. Gadeordb.^

\\ ^ (lig-

ge og) hakke i vinden (ell. i vinde.
Harboe.Mar0. 477), under bidevind-sejlads

holde for tæt op mod vinden, saa at kursen
bliver ujævn (ud og ind). Scheller.MarO.

\\

(1. br.) refl., m. præp. ell. adv. ffrem, igen-
nem olgn.): med besvær arbejde sig fremad
(i læsningen af en bog olgn.). en Avis, som

gnave (3); (smaa)skænde. JVJens.HF. 40 hsiu hakkede sig igiennem. 0versk.L.112.

90(se u. gnirre 1.2^. || (jf. bet. 4:.s) (blive
ved at) trænge ind paa en for at over-
tale ham. det vilde Sørine ikke høre
Tale om, at hun blev ved at hakke saa
længe, at hun fik Bugt med hans Mod-
stand. AndNx.DM.133.

4) (jf. bet. l.e) udføre en (sammensat)
bevægelse ell. virksomhed ell. frembrin-
ge en lyd(række) stødvis, med (bratte

(det) er mere aandsdannende at læse klas-

siske Værker i Oversættelse end at hakke
sig gennem Originalerne. AlfrLehm.(Til8k.
1913.1.269). (vi) hakker os frem mod Vin-
den (ved roning). DagNyh.^^/il922.Sønd.4.
sp.l. Gadeordb.^
Hakke-, i ssgr. til I. Hakke, II. hakke

ell. Hak. -blok, en. [II.I.2] (fagl) blok,

hvorpaa kød olgn. hakkes (jf. -bræt^. VSO.
regelmæssige ell. uregelmæssige) af- so MO. Ludv. -holt, en. {ænyd. d. s.; jf. ty
' ' ' '• " ' " " hackbolt; til Hak 2) ^ bolt (1.2), hvis

stamme er forsynet med hak ell. modhager,
saa at den bedre kan holde sig fast i træet.

SøLex.(1808). Scheller.MarO. VareL.HOl.
-brng, et. [I] (jf. -bruger, -plov; fagl;

8j.). Stenalderens Agerbrug har sikkert

kun været et simpelt „Hakkebrug", idet

man blot nøjedes med at ophakke Jorden
før SsiB.nmgen.Verden8hi8t.L49. -bruger.

bryd elser (især m. forestilling om ufuld
kommen, besværlig virksomhed). 4.1) m. h. t.

regelmæssig afbrudt lyd ell. (hørlig) virk-

somhed, jf. bet. 1.1: Saa fulgte dumpe, hak-
kende og huggende Lyd efter. Skøjte-

løberne styrede skrigende ind mod Land.
Schand.AE.232. især om maskine,' motor
olgn.: lyde (slaa) haardt (og taktfast);
hamre, (motorbaaden) hakker og hak
ker som var den en allerhelvedes Natur- 60 en. [I] (^sml. ty. hackbauer; jf. -brug, -plov;

]iTSLU. AndNx.MD.40. Saa faldt en Saks
paa Gulvet, og nu hakkede Symaskinen
igen.NJeppe8en.DS.240. JVibe.RS.5. jf.
(nu 8j.): Hiertet hakker. Moth.H299. 4.2)

m. h. t. uregelmæssia (besværlig, ufuldkom-
men) lydfrembringelse, spilledaasen hakker

fagl.; sj.) Istedetfor lavere og højere Åger-
dyrkere bruges ogsaa Kategorierne Hakke-
brugere .. og Plovbrugere. /S^eew86v.(?eo^r.

63. -bræt, et. {ænyd. d. s. (i bet. 2); fra mnt.
hackebret, ty. hacKbrett || i bet. 3 laant fra
ty. t hackbrett, hvis første led egl. er sa. ord
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som heck, spejl, hæk, se Hæk) I) (jf. II.

hakke I.2; køkken-spr.) bræt (med opstaaende
rand paa de tre sider), hvorpaa madvarer
hakkes (jf. -blok;. Moth.H299. Fiske- og
Hakkebræder (nu: -brætter^. Adr.^lil762.

sp.lO. VSO. FrkJ.Kogeb.51. i sammenlig-
ning: *huii er . . flad om Brystet som et

Hakkebræt. Hauch.Qvindehævn.(1868).67.
\\

(foragt; sj.) om en (mager) kvinde. TR.nr.
78.6. 2) (jf. II. hakke l.i;; et især i tidligere 10

tid brugt strengeinstrument, bestaaende af en
trapezformet, flad lydkasse, over hvilken er

spændt metalstrenge, som anslaas med to

hamre; cymbal. *Hvad er en Junker uden
Rang?

I
En Fugl foruden Fjere, |

Et
Hakkebræt foruden Klang, ^a/sf.55. Holb.
Paars.^ Titelblad, (en spillemand) med et

Hakkebræt under Armen. Oehl.E.231. *at

spille
I

paa Hakkebræt til GiXåQ. Drachm.
Pt.84. slaa hakkebræt, spille paa hakke- 20

bræt. Helt.Poet.191. (han) maatte fortiene
sit Brød kummerligt med at gnide paa
Viol (og) slaae Hakkebræt. OehlØm.(1824).
IV.154. om legetøjsinstrument af lign. form:
Ing.LB.II.87.

||
(dagl., nedsæt.) om gammelt,

daarligt klaver, vort gamle Hakkebræt af

et Claveer. Heib.Poet.VII.361. Drachm.F.I.
424.

II
(spøg., 1. br.) uegl., i udtr., der beteg-

ner digterisk virksomhed. *kling mit Hakke-
bræt og sprut min Penl Grundtv.D V.11.108. 30

3) ^ den øverste kant af et træskibs agterspejl;

den del af lønningen, der dækker spejlet.

Moth.H299. Funch.MarO.1.22. WCRussell.
Min danskeBrud.(overs.l892).59. SaUX.669.
-bef, en. [II. 1.2] (især kog.) (ret, bestaaende

af) hakket kød, formet og stegt som bøf; ogs.

(kog.) om det hakkede kød, hvoraf en saadan
ret tilberedes. AndNx.PE.III.127. Frkl.Ko-
geb.198. StormP.P.17. -frngt, en. [II.I.3]

(ogs. Hak-. OpfB.UII.30. Sal.'X.667) {efter 40

ty. hackfrucht; landbr.) afgrøde (især rod-

frugt olgn.), som dyrkes i rækker og med
saa stor afstand mellem disse, at jorden der-

imellem kan bearbejdes (med hakke) i vokse-

tiden. MøllH.IlI.7. -jærn, et. [II.l.s] (land-
br.; 1. br.) hakke (I). MO. *Ukrudt kan jo

luges,
I
naar Hakkejærnet blot i god Tid

bruges. Drachm.DJ.II.282. D&H. -kniv,
en. [II. 1.2] (køkken-spr.) (krum) kniv til at

hakke (kød, grøntsager osv.) med. Moth.H 5Q

299. Mange af Slaverne have ikkun en
Hakke-Knif ved Siden (i stedet for en sa-

bel). Pflug.DP.1094. Pont.FL.288. FrkJ.
Kogeb.228. \\ \ om guillotine: Blich.MT.17.
Hakkelse, en. ['hagalsa] {ænyd. d. s.;

fra mnt. hackelse; jf. ty. håcksel; afl. af
IL hakke (I.2); især landbr.) smaatskaa-
ret straa (af halm, sjældnere: grøntfoder
olgn.), som især bruges til kreaturfo-
der, gif (hesten) raa Byg, og Hackelse af 60

Bønne-Straa blant Foeret. HesteL.(1703).
C3r. Marsch ned i Jeres Stald, Dumsnude,
og æd Hakkelse der med Jeres Heste.
Olufs.GD.8. (han) gav sig i Færd med at

blande Havre og Hakkelse i en Krybbe.
Schand.F.368. Tør Halm er et særdeles

godt Strømiddel og navnlig da skaaren i

Hs^skelse. LandmB.L476. i forb. m. attrib.
ord af intk. : Skaftehavre, skaaren i meget
fiint Hakkelse, bør være Hestenes Hoved-
foer. Høegh. AJ. 158. skære hakkelse,
skære halm (osv.) til hakkelse, smst.207. Feilb.
billedl. ell. overf., om trælsomt, dagligt og
nødvendigt arbejde: *For tidlig bort fra din
Lære

|
mig hentede andre Kald:

|
Hak-

kelse maatte jeg skære
| i Døgnets Rejse-

stald. Piow^. 1. 5ii. JohsSteenstr.HD.324. i

udtr. som: det er blandet sammen som
hø og hakkelse, (nu især dial.) det ligger
hulter til bulter, i et virvar osv. Jeg for-
staaer det, sagde Sancho, han har blandet
Tingene sammen som Høe og Hakkelse.
Biehl.DQ.IIl.25. Feilb.

||
(dagl; 1. br.) overf.,

om tale, litteraturværk olgn., der er uden
værdi, uden indhold osv.; „hø"; stads, en
Strøm af Hakkelse (o: indholdsløs konver-
sation). HCAnd.SS.V.393. nu især m. ned-
sæt, adj. i udtr. som: De nymodens Revyer
(er) noget værre Ksikkelse. PoU^/8l921.7.
sp.5. jf ovf. 1.13: den Tale, Hr. B. i For-
§aars holdt her i Tinget . . var en værre
amling Hø og Iisikke\se.smst.^y2l920.8.

sp.3. Hakkelse-, i ssgr. (især landbr.)

fx. (foruden de ndf. medtagne) -avne, -fa-

brik, -kammer, -skærer, -sæk o/l. -kiste,
en. t) et især tidligere brugt apparat (kiste)

til at skære hakkelse i (med en kniv, der
føres op og ned med haanden); skærekiste

(jf -maskine). Moth.H300. MR.1786.91.
Landb 0.11.490. Bornh.Samlinger.IX.(l 915).
62. Feilb. Kværnd. 2) kiste (kasse olgn.) til

at opbevare hakkelse i. Bagger.1.57. Schand.
F.518. Han gik en Runde ud i Stalden
med Lygten, lyste ned i Hakkelsekisten
for at se, om Anton havde faaet skaaret
noget. JVJens.HF.107. -kniv, en. kniven
i en hakkelsekiste (1) ell. -maskine. Moth.H
300. VSO. Goldschm.IILSl. LandbO.II.
491. -maskine, en. maskine (med rote-

rende knive) til at skære hakkelse med (jf.
-kiste 1;. Ing.EF.V.75. Aakj.VF.50.
Hakke-mad, en. [II.I.2] 1) (nu 1. br.)

ret, som er tilberedt af hakkede (og sammen-
blandede) ting (levninger osv.); ogs.: hachis.
Moth.H300. vAph.(1759). (han) fik varm
Hakkemad til Qvelsnadver. Ing.EM.II.108.
MO. D&H.

II
(sj.) billedl, om person, som

har mange saar, flænger osv. (jf. (hakke til)

plukfisk;, vi (0: to kæmpende riddere) . .

vise os ved Danehoffet som levende Hak-
'kemsLå.Ing.EM.1.70. *Mændene blive til

Hakkemad (o : i kampen). Drachm.DM.159.
2) overf. 2.1) (jf. IL hakke 4.1 samt hakket;
I br., nedsæt.) usammenhængende ell vrøvlet

tale, skrift osv.; sammensurium; ruskomsnusk.
Moth.H300. VSO. jeg (har) da oplevet, at

maatte døie Stikpiller af En, som giør
Sproget til Hakkemad. TB.nr.24.33. Verse-
smedes og Visekræmmeres Verse-Hakke-
m2iå. Brandes.VIII.221. jf.: *Nysgjerrig-
heden, slugvorn, sluger

|
Sin Føde ned og

giver den tilbage ( Som ækkel, halvfor-

il)*
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døiet Hakkemad. BredahlJIL69. 2.2) (jf. II.

hakke 4.8 slutn.; sj.) om besværlig roning (som
Icun fører langsomt fremad), saa mødte vi

Nordre Strømfjords Modvind. Atter en hel
Dags „Hakkemad" ved Aa-Teme. DagNyh.
^y41922.Sønd.4.sp.l. -maskine, en. [II.I.2]

(køkken-spr.). IVs ^ Oxekød . . gaar 6 å 7

Gange gennem Hakkemaskinen eller hak-
kes paa Brædt. Const.Kogeb.88. f -nyne,
en. fllage-. Moth.HlQ. Hege-. Schandrup.
Kl^). (ænyd. d. s., no. hakkenyn, arrig, gna-
ven kvinde; første led vel til II. hakke 3
ell. 4 ell. maaske opr. besl. m. Heks (jf. glholl.

haghetisse, oeng. hægtesse, eng. hag, heks);

sidste led af uvis oprindelse; jf. -nyse) skælds-

ord ell. øgenavn til en gammel kælling; ogs.

om „den som sidder på et sted og nyn-
ner og rokker med hovedet." Moth.ESOO.
(jf.Kalk.IL129). den gamle Hakkenyne,
Hamphægel, Hippentrip. Nysted.Rhetor.41.

-nyse, v. {jf. jy. hakkenyse, næsestyver

(og hagennyse, skældsord til mandsperson

(jf. Hakkenyne^. Krist. Ordsprog og mund-
held. (1890). 103), hakkenyserfedt, prygl
(^hakkenyser ogs. om en løjerlig ting af ret

ubestemt art, „himpegimpe" olgn.); første led

er vel II. hakke 1(.5), sidste led besl. m. fynsk
nuse, ruske, kanøfle, jy. nuske, sv. dial. nysi',

no. nyssa, nt. niisteln, svejtsisk niischen; sj.)

hakke (ILI.5); hugge løs paa; kanøfle, altid

saa æder han (d: en andrik) fra de andre
og hakkenyser dem oven i Købet. NKirke-
gaard. FædresJord. (1904). 55. -plov, en.

(jf. II. hakke 1.8; foræld., sj.) d. s. s. Hage-
plov. Verdenshist.1.49. -pelse, en. [II.I.2]

(nu vist kun dial.) pølse af hakket kød; spec:
medisterpølse (jf. -bøfj. S&B. D&H. Aarb
Frborg.1918.51.
Hakkeri, et. (nedsæt; 1. br.) vbs. til

II. hakke; til bet. S.i: Hørup.II.356. til bet.

4.2: Si&B.
Hakke-spæt(te), en. ("f Hakspætte.

YSO.). {ænyd. hakkespæt, sv. hackspett,
hackspik, no. hakkespett; nu sj.) stor flag-
spætte, Dendrocopus major L. -spæt: Moth.
H300. -spætte: Kjærbøll.105.

hakket, adj. ['hagaH {afl. af Hak ell.

perf. part. af il. hakke) fuld af hak-
(ker), indsnit, sk a ar olgn. Hakkede Spi-
ger. Funch.MarO.II.55. mit Sværd er saa
hakket som en Haandsav. NMøll.Shak.29.
Esp.435. Feilb.

|| (jf II. hakke I.2; fagl.)

om skrifttræk, hvor haarstreger mangler, og
hvor derfor det enkelte bogstav falder i flere

dele. AlfrLehm.G.18.22.
O hakke-Torn, adj. [II.4.2] (sj.). saa

kom der stødvis en hakkevoren, flovt- for-

fjamsket Snaksomhed over ham. Bang.F.
37. Hak-spætte, en. se Hakkespætte.

I. Hal, en. [hal'] (sj., ved sammenblanding
med 1. Hald, skrevet Hald. Blich.(1920).V.
184. JHSmidth.Haver.206. jf. Bjergshald.— ogs. Hall. Holb.DNB.89; nu især i bet. I.2

(efter eng. hall^; [hå*l ell. m. eng. udtale], se

u. bet. 1,2. — nu sj. og især i bet. 2 (efter ty.

halle;:Halle. {^hÅ9YEiv.(1914).V.147. YSO.

Molb.DH.I.91.121. Winth.VI.236. Kaalund.
96. Drachm.D.61). flt. -ler ['hal'ar, sjældnere
'halar] {oldn. h^Il, eng. hall, ty. halle; om
mulig sammenblanding i folkeviserne med
former af ordet Hjal(d) s. d.; oprindelse uvis

II
i bet. 1 (under paavirkn. fra eng. og ty.)

genindført fra oldn., i bet. 2 laant fra ty.)

1) stort, højloftet opholdsrum, l.l)

(ofte m. overgang til bet. I.3; især CO (poet.))
io stor sal, især: til festlig sammenkomst (og

ofte udstyret med søjler, til pryd ell. støtte;

jf. Drikke-, Fest-, Gilde(s)hal mfl.); i alm.
spr. (og uden for ssgr. som Færge-, Jærn-
banehal olgn.) nu kun om det største rum
i et slot, en herregaard ell. i en større of-
fentlig bygning olgn. (en) Hal (Oehl.HJ.
126: Sal; paa Rimol. Oehl.(1841).III.116.
*Knæler da i Templets Halle

| Altrets
Gjæster ned i Rad. Sta/feldt.104. *i Festens

20 Hal
I
De tændte Fakler allerede blusse.

PalM.TreD.104. alle sammenkomsterunder
åben himmel eller i hal og hus. FrHamm.
EK.160. *Gorm den gamle sad i Hallen,

j

Hærdebred, men gal i SkraWen. Blækspr.
1893.8.

II
billedl. ell. overf.*mm\ensHstl.Heib.

Foet.V.190. *Bag Nattens Hal den (o: en flod)
skjuler sine Strømme. Hauch.SD.II.297.
*En Fest, jeg feirer i mit Hjertes Halle.
Winth.XI.91. »Skovens Haller.Recke.LD.87.

30 Drachm.D.61. 1.2) større, til opholdsrum
benyttet forstue ell. (for)rum i villa,

(herre)gaard olgn., som regel med trappe op
til værelserne ovenpaa og med døre ind til

husets egl. opholdsrum; i alm. i formen Hall.
Meyer.^(1878). Ane stod nede i Hallen ved
Trappen. Bang.DuF.57. VoreDamer.y8l924.
11. Fin Villa . . 8 Værelser, Hall, Central-
varme ('osv.;.5eWrid."/8l9^4.ilf.i5.sj9.i. Sal*
X.670. 1.3) (ofte i tilfælde, der ogs. kan opfat-

40 tes som bet.l.i; poet, nu 1. br.) stort og prægtigt
rum, som danner en selvstændig bygning;
ogs.: borg; slot (jf.: det andet ord Hall,

som findes udi det ord Valhalla, betyder
. . et prægtigt huus eller pallatz. Holb.
DNB.89). Ved Bredden af Isefjord laae
en eenlig Halle. Ew.(1914).V.147. *Hallen
Koldinghus

| Med Taarn og Højelofte.
Grundtv.PS.IV.6. *Glad udi Vraae som i

glimrende Haldl Blich.(192O).y.184. *Ind i

50 den hellige Halle (o: om et kapel) \ Hun tr2e'

der. Winth.Y.234. Kaalund.96.
||

(ved sam-
menblanding med I. Hald, se sp. 714^) i forb.

højen hal. *Tidens Storme fælde skal . .
|

Stærke Borg og højen Hal. Blich.D.'11.123.

billedl: *Han bad: o Herre i høien Haldl
Grundtv. Sang- Værk.IL (1839-41). 128. 1 .4)

i forsk. spec. anv. om udenl. forhold, dels

som gengivelse af eng. hall (fx. om forsk,

højere læreanstalter): Om adskillige CoUe-
60 gier Hospitaler Skoeler og Haller som

findes i London. LTid.1726.688. disse
prægtige CoUegier, disse stolte Haller.
FrSneed.I.471. dels som gengivelse af ty.

halle: (Luzern har) mange Haller, Hvæl-
vinger og Buegange. Bagge8.DV.IX.418.

2) stort overdækket rum ell selvstændig
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bygning, der tjener som oplags- ell. ud-
salgssted for varer. 2.1) i al alm.; om
danske forhold nu næppe uden for ssgr. som
Fiske-, Flæske-, Ølhal(le) olgn.; om torve-

hallerne i Paris: Den smukkeste Pige fra

Hallerne. BerlTid.^ynl924.M.2.sp.l. 2.2)

spec. (foræld.) om bygning ell. rum, hvor
enkelte varer (især manufakturvarer), før
de kunde gaa i handelen, skulde efterses og
prøves og som garanti for god kvalitet for-
synes med stempel; især om den 1834 ophæ-
vede klæde- og uldhal i Kbh. (jf. I. Halle,
III. halle, Halle-;. Cit.l?04. (De kgl. Laugs-
Artikler til 1730. I. 349). Holb. Staat. 538.
(kommercekollegiet) overvejer, paa hvad
maade samme manufactur og hal kunde
settes i stand igien. Cit.l716.(KbhDipl.VIIL
388). Forordn.''/iol?69. VSO. MO.

II. Hal, en. se I. Hald.
III. Hal, et. [ha'f| {ænyd. hael, forhaling;

jf. II. Forhal) vbs. til II. hale; jf. Feilb.;

især ^ til II. hale 1.2 : hale med lange Hal.
Scheller.MarO.246. jf sp. 720^\

IV. hal, adj. {ænyd. hall (best. f. hal(l)e;,

SV. hal, no. hål, oldn. hall; jf. sjæll. hale,

glidebane (OrdbS.), dial. hale, v., glide paa
is (Moth.H21. OrdbS. (sjæll.)), sv. dial. hala,

samt dial. (jy.) halke (Moth.H21), jy. haalke
(MDL.215 fw.Holkej. Feilb.1.763), glathed,

sv. halka, no. hålke, isl. hålka ; nu kun bornh.)

især om is: glat; slibrig. Fanden kand ei

drage flere på en hål (Moth.H21: hal) ifi.

siges på Jydsk om en stor mengde.Moth.^
H37. Et halt Føre. VSO. („Bruges i Jyl-
land"). MO. („bruges endnu i Jylland").
Esp.122. jf. no. hålis: just denne slibrige
Tilstand bevæger mig til at sætte des
høyere Tanker om en Comoediant, der
. . fører et skikkeligt Levnet: thi den,
der idelig løber paa en Hale -lis, uden at

falde, viser stærkere Prøver paa en sikker
Fodgienger, end den, der løber paa et

Stue-Gulv. Holb.Ep.III.278.
V. hal, adj. se V. hald.
Hal-, i ssgr. se Halle-.

I. Hald, en, f et (JFriis. 27). [halj
(ogs. skrevet Hal; i bet. 1: EFont.Atlas.IIl.
168; i bet. 2: Lund.ED.174). oftest i ubest.

f. og uden art.; flt. (i bet. 1) f -er. (EFont.
Atlas.III.168). (ænyd. d. s., (flt.:) hald(e),

glda. d. s., oldn. hallr, sten, got. hallus,

klippe; jf. Hælle; i bet. „(klippe) skrænt'^

(se bet. 2) sammenblandet m. II. Hald) 1)

(nu kun bornh.) (kampe )sten. Den almin-
delige Kampsteen (paa Bornholm) kaldet
graa Raller. EFont.Atlas.IIL168. jf.: (kir-

ken er) opmuret af huggen Kamp, eller

som det hertillands kaldes, Graahald.
PNSkovgaard.B.243. samt Esp.116.120.433.

2) (poet.; nul.br.) klippe; fjæld; bjerg;
ogs.: bjergtinde; fjældbryn; (klippe)-
skrænt. Moth.H21. *Hist bratte Hall —
der truer Død og Grav. Zetlitz.Poes.il.
*Paa Marken da, paa Heden og paa Halden.
Grundtv.PS.VII.249. Winth.IV.150. *Nu
brister Isen om Lande,

| Og Solen bræn-

der paa Rsilå.Recke.SD.83. *Styrter, styrter
Sirener I | styrter forstummende nedover
Hald,

I
gennem Helikons Kilde-klingende

Kløfterl Gjel.KM.17. billedl: »Stort er Guds
Hus paa Hald, | Frit for Fald. Grundtv.SS.
IV. 342.

II
i forb. høie(n) hald. *Naar

Lykkens Torden-Skrald | Bestormer høye
Hald

I
Saa sidder jeg i Dalen. Stub. 54.

*Fra høien Hald sig Elve styrte ned.
10 Zetlitz.Poes.60. Blich.(1833).Suppl.l95. »Ør-
nen sidder paa høien Hald,

| Og fylder
med Rov sin Rede. Grundtv.SS.II.64. talem.

f: Ørnen bygger Rede paa høien Hald,
eller, at sætte Ørnen paa høien Hald, siges
ordsprogsviis om den, som taler høie,
svulstige og opskruede Ord. VSO. jf. Moth.
H21.

II. Hald, en. flt. -er. {sv. no. hall, oldn.
hallr, skraaning; afl. af V. hald; jf. I.

20 Halde ; dial. || om sammenblanding m. I. Hald
s.d.) 1) skraat (ell. stejlt) sted; skraa-
ning; skrænt; brink. Moth.H21. vAph.
(1764). MDL.(Samsø), nu vist kun som (led

i) stednavn, se JohsSteenstr.DS.93. Samsøs
Stednavne.(1922). VII. 2) i forb. paa hald,
paa hæld; skraanende. E.øysg.S.19. Feilb.

1.728. overf.: *I svage Menniskerl see!
hvor I staaer paa Hald. Wadsk.(LTid.l739.

30

758).
IIL Hald, en. se I. Hal.
IV. Hald, se Hjal(d).

V. hald, adj. (ogs. skrevet hal. Hål.
Moth.H21. VSO. MDL.). {ænyd. haald,
hall, hældende, partisk, sv. dial. hall, no. hall,

oldn. hallr, oeng. heald, oht. hald ; jf. II. Hald,
I. Halde, II. halde; besl. m. Hæld(e), hælde;
j/. hallen; dial.) skraa; hældende; brat;
stejl. Hsilå. Moth. H21. efterdi Strand-
bredden var temmelig hald, saa var der

40 ingen Leylighed at lande. Robinson. 1. 82.
vAph.(1759). JBaden.Gram.39. Veien var
hald, der hvor Vognen væltede. MDL.
Feilb.1.728. I. Halde, en. flt. -r. {afl. af
V. hald; jf. IL Hald, ty. halde, skrænt,
skraaning, grusbunke; i bet. 2 laant fra ty.)

I) (dial.) d.s.s. II. Hald 1; ogs.: fordyb-
ning i vej ell. hjulspor. Der er slenime
Halder i Veien. Xaw^e&eA;.Lea?.H'6^a. MDL.
ét af de mange Slag og Halder, som disse

50 middelalderlige Hedeveje er saa rige paa.
Aakj.VB.125. *(kusken) styrer saa snildt

over Huller og Halder. sa.RS.43. Feilb.

1.728. 2) t hob ell. (affalds)dynge af
sten, mineraler olgn. ved et bjergværk
(jf Bjerg-hal(d), -halle;. Hallager.155. II.

halde, v. (ogs. skrevet halle;. (wo. halla,

oldn. halla, bringe i en hældende stilling:

»/"V. hald; j/. hallen) 1) f hælde; vakle.
Hånd er så rusendes at hånd haller. ilfo<^.

60 H33. 2) (dial.) blive daarligere; gaa ned
ad bakke; forringes. Krist.JyA.Till.Il6.
332.

II refl. Studene have hallet sig, fordi

Rygteren ikke rigtig flytter dem. MDL.
halden, adj. se hallen.

I. Hale, en. ['ha-lo] flt. -r. {glda. d. s.

(Brandt.RD.1.87. Dyrerim.9. jf. Kalk.II.
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130), fsv. hali, no. hale, oldn. hali; kun i

nordisk; oprindelse usikker \\ i dial. uden for

jy. I br., jf. Thorsen.66. Esp.274. OrdbS.)
I) hvirveldyrlegemets bageste syn-

lige ekstremitet, der gaar ud fra ell. fort-

sætter partiet omkring bughulen og bækkenet,

oftest som et (langt) smalt og meget bøjeligt

vedhæng (jf. Rumpey Stjært, Svansj. l.i) hos
pattedyr og krybdyr. Moth.1121. vAph.(1759).

skine, bestaaende af forskellige lod- og vand-
rette planer, ved hvis manøvrering styringen
foregaar og stabiliseringen sikres. Scheller.

MarO. SaV VIII.295. 2.4) (bot.) traadfor-
met, langhaaret forlængelse af griflen,
der staar i frøspredningens tjeneste; nu kun
i ssg. Griffelhale (jf. Frugt-, Frøhalej.

Træearter.(1 799).318. Drejer.BotTerm. 132.
2.5) smal landstrimmel, som strækker sig

Med "List vil Slangen Halen 'om ham ioud fra et større hele (fx. fra fastlandet ud
slaae. Oehl.NG.310. Heste af den norske
Art, gule med sorte Maner og Haler.
PNSkovgaard.B.45. *paa Fjeren kjendes
Fuglen,

I
Paa Halen Ræven. iS'øfø/'^.C/irJF.

75. (jf. Mau.I.515f.11.201 f. Feilb.III.112.

se ogs. u. bet. l.z). Liitken.Dyr.^224. *Der
vader de Kvier i blankeste Strand, | mens
sirligt de løfter paa Halen. Aakj.RS.85.

\\

hos overnaturlige væsener, fx. fanden, drager

i vandet, ell. som er omgivet af vandløb osv.).

en tidligere skovbevoxet Hale, der kaldes
ila\s}LOv.Both.D.I.155. paa Vagernes af-

stukne Landevej maa Baadene holde sig.

Tæt op til dem rækker Smaaøerne deres
„Næb" og „Ender" og „Haler" ud i Vandet.
CEw.(DanmGalsch.II.134). nu især (dial.)

som led i mark- ell. (især) engnavne (jf.
dog fx. Refshale-øen^, se Feilb. General-

osv. Aab.l2.4(Chr.VI: stiert). Alle gamle 20 stabensKortl:160000.II.(1916).reg. 2.6) (1.

Trolde af første Classe med Hale. ECAnd.
VI.5. 1 .2) hos fugle; i olm. talespr. dog kun om
de paa den korte hale (alm.: gump) siddende
lange fjer: halefjerene, styrefjerene,

(jf.: Hale . . Kaldes og Rumpe, især naar
derved betegnes de lange Fedre, som
voxe ud paa Gumpen af Fugle. VSO.
(halen) hos Fuglene . . kaldes ogsaa Stiert.

MO.). vAph.(1764). Den Hane, Høne, har

br.) m. h. t. skrifttræk: den nederste (un-
der linien liggende) del af et bogstav;
ogs.: sving; krusedulle. *Hver Tøddel
med et Sving, hver Bogstav med en Hale I

Tode.1.244. et Bogstav (g) med en fast

uhyre IisLie.AlfrLehm.G.87. 2.7) om (del af)
klædedragt

\\ (nu næppe br.) om (den bageste

del af et) slæb paa kvindedragt. Moth.H21.
*Landets Guder end i Selskabssale | nyde

mistet sin Hale (Rumpe). VSO. *Skaden 3o Virakduften. Slæbets Hale | bæres af
vindigt med sin Hale vipper. PilføZZ.1.55.

Vipstjerterne . . og Steensrauttene . .

begge med lang, vippende B.2i\e. Liitken.

Dyr.^167. LandbO.II.494. strø salt paa ha-
len af en fugl, se Salt. I.3) hos fisk: den
umiddelbare fortsættelse af kroppen bag gattet,

som oftest jævnt aftagende mod den med fin-
ner beklædte og i reglen vifteformede (sjæld-

nere spidse ell. skæve) ende. *En Drossel

Studenterpagen tam. Schand.SD.lOl.
\\

(spøg., sj.) livkjole; „svalehale", naar
Laanet forfaldt, fløj Halen tilbage til „On-
kels" brandsikre Klædeskab. Bol.^y1 1921.
8.8p.l.

3) (jf. bet. 4:) overf., om (den sidste, bage-

ste) del af et større hele, der for opfat-
telsen staar som ubetydelig, mindre væsentlig,

som et (forholdsvis) uvedkommende vedhæng
kiendes paa sin Sang,

|
Og Fisken af sin 40 (appendiks). 3.l) om ting ell. (især) person

Hale,
I
Én Klokke ved sin Lyd og Klang,

I
En Mand af Ord og TsLle.Beenb.II.29

(jf. u. bet. 1.1 samt Mau.I.515f.). Schouw&
VFEschricht.Afbildninger afDyr og Planter.
(1844).nr.22. Brehm.DL.III.127. gribe aa-
len om halen, se gribe l.i.

||
(kog.; jf. Hale-

stykkej. Mindre Torsk serveres saaledes,
at alle Hovederne ligger ved Siden af
hinanden, derefter alle Mellemstykkerne,
derpaa alle Halerne. Const.Kogeb.46.

2) om hvad der, som del af et større hele,

ligner en hale (1) i form ell. stilling; især i

fig. anv. (jf. ogs. Feilb. Kværnd.): 2.1) (jf.
bet. 1.1) hos enkelte hvirvelløse dyr (som skor-

pioner, forsk, krebsdyr mfi.) om den bageste

og tyndere del af bagkroppen. Og åe(o: græs-
hopperne) havde Haler (Chr. VI: stiertej
ligesom Skorpioner. ^aft.P.iO. MO. Liitken.

Dyr.H13. SabX.674. 2.2) om komethale

Saadan er det, at være blefven en Hale
og appendix til det Tydske Cancellie.

(xram.Bi'eve.l43. Degnen er Halen af Geist-
ligheden. VSO. En saadan Anstalt (o: for
folkelig dannelse) . . maa være selvstændig,
for ei at blive en blot Hale eller tom Skygge.
Grundtv.Myth.28. nu kun koll.: følge (11.2)

ell. bageste del af et følge; ogs. (nedsæt):
slæyig; paahæng. Moth.H22. I daarlige

50 Borgere! I ville hellere være Halen af

Adelen og slikke Støvet af dens Fødder.
Hauch.II.87. ESchwanenfl.HW.139. m. be-

skrivende tillæg, især bestaaende af præp.-

led: Skjoldb.KII.175. Underarter og Under-
arters Underarter (inden for dyreverdenen),

alle med en Hale paa 3—4 og maaske efter-

haanden flere latinske "Nsivne. NaturensV.
1914.9. kvinder med spædebørn paa ryg-
en og en hale børn efter sig. EKornerup.

OT-Halestjerne;. Kraft.(KSel8kSkr.III.268). 60 Ecuador.(1919).46. S (jf. staa i kø; spøg.):

Kometen var der. Og den Lille saae den
lysende Ildkugle med den straalende Hale.
HCAnd.VIII.195. Fremmede Stjærnebil-
leder med Hale aflagde Besøg paa Himlen.
JVJen8.Br.l64. 2.3) (jf. bet. I.2; den bage-
ste, halelignende del af en flyvema-

Kunstnere og Digtere staae i Hale uden-
for (døren). FritzJurg.(NBøgh.FJ.162).

||

(m. overgang til bet. 4: og 6) i forb. ^gaa,

løbe osv.) i halen paa (en), (følge) lige

bag efter (en). Han vil opofre det dyre-
bareste i Verden, for den Fornøielse, at
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være i Halen paa de StoTe.Tode.S.27. Meyer
støvede altid som en mindre Hund i Ha-
len paa Thomsen. Naihan8.F.78. PLaurids.
S.VJI.81. jf.: *En Frøken med et Herre-
slæng i Halen (o: paa et bal). PalMJ.31.
3.2) (nu sj. uden for dial.) om sag, forhold.

II
mislig (bi) omstændighed (som vil

volde uheldige, skæbnesvangre følger). Intet

er saa godt, at ikke Djævlen engang ved
Leilighed sætter en Hale åeTtil.Hauch.VII.
128. især i forb. som: sagen har en hale,

der er noget misligt (betænkeligt) derved;

der stikker noget under. Oehl.A.284. *0s
undrer, ædle Knud! at Du vil tye

|
Til

Sligt, der, som det synes, har en Hale
(o: vil udtale en saa urigtig paastand^ vil

forsvare inkonsekvenser). E.rz.D.III.156.
Hrz.XIV.179. Feilb. || en lang hale, se

u. bet. 6.

4) (m. tilknytning til bet. S) overf, om
den bageste (nederste osv.) del af et større
hele; den del, der er modsat „hovedet".

4.1) i alm.: ende (1.2); slutning (mods.
begyndelse). Gram.Breve.208. Til allersidst,

som Halen af det Hele, kommer nu en
Rubrik. Heib.Pros.yi.233. I Spidsen for

Toget vandrede Musikken . . Derpaa fulgte

tre Karle med Høstleer . . Og saa kom
den lange Hale af smilende, forventnings-
fulde Gæster. Wied.S.302. Det har jo altid

knebet i skolerne med at få klassens top
og klassens hale til at passe sammen.
EdvLehm.BY.79. (skuespillet) opførtes nogle
Gange paa det kgl. Teater, saa skar man
resolut Halen af og beholdt kun første Akt.
BerlTid.Via920.Aft.3.sp.l. billedl.: den ene
Uret har nu havt den anden ved Halen.
Ing.EM.1.65. i faste forb. m. Hoved se bet. 6.

4.2) i forsk. fagl. anv.
\\

(anat.) en muskels
tilhæftningsdel (cauda). Panum.479.

|| {jf.
eng. tail; bogb^ den nederste del af et bog-

binds ryg. Alt for ofte ser man Bøger,
som ellers er godt bundne, hvis Rygprofil
ved Hoved og Hale er buet udad.^nfeer
Kyster.Om Indbinding.11.(1 920).11.

5) (i talespr. især spøg. ell. som et lidt

„finere" ord end Ende (l.S.i)) menneskets
bagdel; ende; sæde. *Man drikker for

at prale,
| Saa drikker man af Vane, og —

I
Saa ligger man paa sin Hale. Holst.IV.45.

Bergs.PP.493. Midt paa Gulvet sad lille

Inger paa sin Hale. Bregend.DN.30. (hun)
lod sig paa Halen køre ned i Grøften.
ORung.SS.37. \\ i udtr. som: være ved at
sætte si g (ell g SLa..BerLiisb.S.52) psLSL ha-
len (at forbavselse olgn.), være ved at gaa
bagover osv. KBokkenh. Studenter vikaldes—

.

(1920).84.
II
have halen ude af buk-

serne, (vulg.) være blottet for penge; være
slemt deran. han (sad) tilbage i Byen uden
en Øre i Lommen og med Halen ud af

Bukserne. Folket.yiol920.1.sp.4.

6) i faste forb. \\
(til bet. 4.i) i faste forb.

m. Hoved olgn.; dels i udtr., der angiver

forskellen ml. højere- og laverestaaen de, ml.

herrer og tjenere: Herren skal sætte dig

(o: Israels folk) til Hoved, og ikke til Hale.
5Mo8.28.13. jf. (sj.): Theofanes, een af

Provincens Deputerede, Hoved og Hale
(o: den første og den sidste, den ivrigste) i

Sagen. ThSchmidt.E.188. talem. (nu sj. uden
for dial.): det er bedre at gaa til hovedet
end til halen (o: man skal henvende sig til

de overordnede, ikke til tjenerne). Mau.3870.
Moth.H22. VSO. Feilb. dels i udtr. som

10 uden hoved og hale olgn., uden begyn-
delse og ende. Mau.1.434. Holb.(komedietitel.

1725). Mossin.Term.245. Ing.DM.80. Feilb.

1.654. jf.: der var hverken Begyndelse
eller Hale eller rød Traad i Talen.Leop.
B.287. fra hoved til hale olgn., (nu
næppe br.) fra begyndelsen af; fra først til

sidst; fra ende til anden. *Hør fløgtig Fama
sig fra Hovedet til Hale,

|
Hvor er det

gaaet til med denne Kremmer Paars?
20 IIolb.Paars.47. (jeg) fortalte ham all min
Viderværdighed fra Hoved til Hale. Overs,

af HolbLevned. 83. *han fra Hovedet til

Halen
|
Har drøftet Generalsforsamlings-

Talen.PalM.V.Ul. \\ en lang hale. 1.

(nu 1. br.; jf. dog Feilb.) til bet. 3.i. Man
seer endnu Parlamenters Slutninger udi
Hoved -Poster geleydede med en lang
Hale ai Frotestationer. Holb.Ep. V."^ 75. især

i udtr. som have en lang hale, have en tal-

30 rig familie, mange børn, et „stort paahæng".
Moth.H22.L38. VSO.IL503.III.L67. Blich.

EBindstouw.(1842).48. 2. (nu næppe br.) til

bet. 3.2, i udtr. det har en lang hale, det

har langvarige (vidtrækkende) og uheldige

(ulykkelige) følger. Moth.H22. Taxterne,
sige de, ere smaa; Og det er og sandt,

men de have alligevel lange Haler efter

sig; De række fra Engelland og til Ind-

vaanerne af Jamaica. OeconT.lY.14. Uret
40 har en lang Rale. Ing. VS.II1.228. Hauch.

11.88. II
i nogle udtr., der egl. hentyder til,

at et dyrs sindsstemning kan ses af den
maade, hvorpaa det bærer sin hale. bære
sin hale højt, (jf. Fritzner.I.707f.; nu
næppe br.). „om den Kaade eller Stolte."

VSO. jf: sette halen på ryggen (o: om
den liderlige). Moth.H22. gaa paa med
krum hals og løftet hale, se Hals. faa
en klemme paa halen, (især dial.)

50 komme i forlegenhed, i knibe; ogs.: komme
under tvang. VSO. Feilb. jf: Hånd har
fåedt klemme på sin hale, siges om den
der har fåedt en ond kone. Moth.H21.
stikke halen mellem benene olgn.,

egl. om dyr (især hunde), der er modløse,

skamfulde; om person: skamme sig; tie yd-

mygt stille; ogs. (og især): trække sig tilbage,

fjerne sig paa grund af frygt ell. skam-

fuldhed. Moth.H22. VSO. MDL. Jeg stik-

60 ker Halen mellem Benene, og løber.Mm-
ling.MK.290. jeg stikker ikke som Ægte-
mand Halen mellem Benene, jeg tør tale

med Fjender, ikke blot med Venner. Zierfe.

VI.102. sm8t.VII.7. PoU^kl886.1.sp.7. jf.:

Jeg skal dog passe ham op, naar han ven-
der tilbage; han kommer vistnok med
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Halen mellem Benene (o: slukøret). Hostr.

DD.15. stikke halen ind, (1. br.) fjerne

sig; gøre sig usynlig. S&B. D&H. lade
halen hænge, (overf., 1. br.) være mod-
falden, forknyt; hænge med næbbet. D&H.

||

holde halen op paa en, (nu kun dial.)

gøre en sin opvartning. Moth.E.22. VSO.
MDL. Feilb. (iron.:) Bregend.TGK.27.

\\

træde en paa halen, se træde.
||
slaa

hale i vand med en (ænyd. d. s., jf. fær-
øisk slåa halin i vatn, d. s.; nu kun dial.)

bedrage, svigte en; nu kun m. h. t. forlovelse:

slaa op med en. Moth.H22. MDL. Feilb.
\\

ordspr. den skal til halen, som koen
ejer, (nu kun dial.) egl.: det er ejerens

sag at tage fat ved bagparten, hvis en ko
skal rejses (jf. PLaale.II.61); den bør gøre
(den ubehageligste part af) arbejdet, der faar
udbyttet deraf. Mau.1642. VSO. MDL.
Feilb.ll.238.

II. hale, v. ['ha-la] præs. -er ['ha'lar ell.

(sj. i rigsspr.) 'ha'lar] præt. -ede ell. (sj.) -te;

paH.'tiell.(sj.)-i [ha-'ld] (SøLex.(1808). Ber
Liisb.S.60). vbs. (1. br.) -ing (Moth.H24. Fr
Horn.SomnPoet.81. Sal.Vni.839.jf. Feilb.),

jf. III. Hal. {ænyd. d. s., sv. hala, no. hale, sent

oldn. hala; laantfra (m)nt. halen (oht. halon,
kalde, hente); jf. eng. hale, haul, holl. halen
samt ty. holen (se hole^; jf. II. hallo)

1) (især ^) søge at føre ell. bevæge noget
i en vis retning (især mod, til ell. efter sig)

ved træk ell. ryk; trække (langsomt ogjævnt).
1.1) intr. (jf. u. bet. 1.3 j. *Grisen rusked,
og Skaden haled (o: i et aaleskind). Kaa-
lund.217. Svostrup (raaber ved Rullen):
Det er rædsomt, saa De hsder.Hostr.US.
IV.4. (m. overgang til bet. 2.2) i forb. m.
adv.: Vi saae, for Enden af en Gade, et

stort Ligfølge . . Jeg halede af med Tante
for at komme om Hjørnet. UngdGl.1.50.
*Nu haler hun rundt med en Mops i et

Baand. Bergstedt.III.60. m. h. t. roning (jf.
hale ud u. bet. 1.3j; *Ud sprang vi saa
begge

I
Og tog paa Aaren fat,

| Og ha-
led af alle Kræfter. Winth.HF.134. Elias
halede stærkt på sin åre, som om han
længtes hjem til køjen. iVi¥øZ/.H.i55.

|| ^
især: hive ell. trække i (noget ved hjælp af)
et tov (mods. III. fire 1). VSO. (de) skød
(baaden) ned til Vandet efter Takten af

en . . Fiskers hule Opsang, hvis Omkvæd
lød heelt lystigt: *Jeg hejser og Du ha-
ler ..

| Jeg drikker Du beta.\er.Blich.(1833).

V.43. Harboe.MarO. *saa smøged han af

sig Olietrøjen,
| og krøb og kravled til

Haling og Helsning. Drachm.STL.86. Bo-
gan.I.62(se u. III. fire l.i^. hale efter
opsang, efter pibe, se Opsang, Pibe.

1 1 (1. br.) overf, i talem. han kan baade
hale og fire, om person, som altid lemper
sig efter de øjeblikkelige omstændigheder og
forhold. Moth.H53. D&H. 1.2) trans., især
i forb. m. adv. (om faste forb. se bet. t.s).

Det gielder kun om, at kiende dem (o : de
brave folk), og hale dem frem. OeconT.V.
52. *1 selv jo haler

|
Ud mig paa saa glat

en lis. Heib.Poet.X.211. Særke og Lin fla-

gede over Hovedet og blev halet ned
over de vaade Kroppe. JVJens.CT.107.

||^ især: føre ell. bevæge (noget ved hjælp
af) tove olgn. i en vis retning, at hale
Klyverne , Stagseilene over Stag. SøLex.
(1808). *Kast Redningstouget nu paa Vra-
get hen I

I
Saa kan vi hale dem . . om-

bord. Hauch.LDR.86. endnu samme Aften
10 gik Vinden vestlig, og vi maatte da til

vort gamle kjedsommelige Arbeide, atter
at skjærpe og hsile Bugliner. StBille.Gall.
76. hale et Skib ind i Dokken. D&H.
hale et Skib paa Beåing. Scheller.MarO.
m. indholds'obj.: hal et Tag af Klyver-
skødel smst. hale lange Hal. smst. 1.3) (især

^) i faste forb., især m. adv. (kun de vig-

tigste er medtaget), hale an, stramme (et

tov olgn.; jf. anhale^. Moth.H23. Fokken
2Q blev hejst, og Skødet halt an. BerLiisb.S.

60. Scheller.MarO. At hale et Tov an er
at stramme det. FæstningsartMat.(1914).o.
hale dør, se IL dør. hale flakt, se II.

flak 1.1. hale for (ell. digt for (SøLex.
(1808).60) ell.klos for (Wolfh.MarO.390.
SaUX.674)), ^ hale (et tov olgn.) helt ud,
saa der ikke kan hales mere. Harboe.MarO.
hale Msersesls.øåer ior. Scheller.MarO. hale
haand over haand olgn., se Haand 10.

30 hale i land, overf.: 1. m. h. t. sag, situa-

tion: redde (i sikkerhed), (regissøren:) „Jeg
synes, vi begge to var enige om, at dette
her var en lille Flothed, vi kunde tillade

os, fordi Sæson'en er halet saa pænt i

Land.« SvLa.SD.74. for Sø- og Handels-
retten maa der anlægges et praktisk Syns-
punkt, hvis Sagen overhovedet skal hales
i L&nd. PLevin.Hiem.(1919).22. 2. m. h. t.

udtalelse, paastand: give køb; fire af. D&H.
40 hale ind. 1. ^ trække (et tov olgn.) til sig

(saa det strammes). SøLex.(1808). Harboe.
MarO. hale ind det Slække (af et Tov).
TeknMarO. m. h. t. sejl: stryge, hale et

Læsejl ind. Scheller.MarO. 2. ^ trække in-

denbords. Harboe.MarO. *(jeg) ror ud imod
Bøjerne,

|
Jeg haler Vidjekurvene (o:

hummertejnerne) ind paa skraa. JVJens.Di.
88. jf. (overf): Over alt accorderede aldrig

nogen Jøde sin Christne Debitor, at sidde
so urørt et, to a tree Aar, naar de ikke fryg-

tede at stevnes for deres ulovlige For-
dringer . . men derfor heller giver Frist

nogen Tid i Haab om at hale og fiske

noget ind. Argus.l771.Nr.49.4. 3. (nu næppe
br.) overf.: give efter; trække sig (ydmygt)
tilbage; fire (IIL3). Algier 1 du Røver-Næst!
Gid du nu kunde lugte |

Det gode Dan-
ske Krud, som agter dig at tugte I | Saa
halet du nok ind, og ydmyg bad om Fred.

60 smst.Nr.44.4. jf: *Håel ind (o: hold inde)

min penl Sort. (DSt. 1909. 48). hale ned,
føre (noget) ned (ved at trække i et tov).

VSO. SøLex.(1808). Hal ned Bramlæsejll
Wolfh.MarO.390. hale op. 1. ^ hale et

fartøj ind paa siden af et andet, er slup-
pen halt op.SøLex.(1808). OrdbS. 2. i atm.:
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trække op. (de) skulde blive ved at stikke

gaa Rebet, indtil de hørte mig raabe, ved
vilket Tegn de skulde stoppe; og naar

jeg blev ved at raabe, i en Hast hale mig
op igien.Bagges.NK.5. Den gamle Inspek-
tor . . halede Kalotten op, som var gleden
ned i Nsikken. Schand.AE.80. i forb. m.
præp. (især af) : de andre i Søen værende
Baadsfolk . . hialp hannem at hale Fisken
opiBsiSiden.LTid.1733.398. Goldschm.VIII.
337. (jeg) halede min Tobak op af Lom-
men. xyFeiZ&.iS(S.55*7. hale paa eet fartøj,
se Fartøj 1. hale stiv, ^ stramme (et

eov; 07- stivhale;. vAph.(l?59). hale For-
tøjningerne stive. Scheller.MarO. hale tot,

se tot. hale ud. 1. ^ m. h. t. sejl: føre et

sejl ud paa dets plads ved at hale i de dertil

hørende tove. Harboe.MarO. hal ud Mesanen

!

Scheller.MarO. 2. {vist egl.: forhale et skib

til det sted, hvor det skal udrustes; jf. bet. 2.i)

m.h.t. skib olgn.; (nu næppe br.) i egl. bet.: ud-
hale; ekvipere. Harboe.MarO. (sj.) perf. part.
i overf. anv.: udhalet; opstadset. Filippa (er)

Fiks og fjong halet ud med Jaket og op-
krammet FierhsitNThThoms.UF.éS. 3.

(især ^) m. h. t. roning, aaretag: trække af
alle kræfter paa aarerne; ro til af alle kræf-
ter. Der haledes . . saaledes ud, at Øst
brækkede sin Aare. Blich. (1833). VII. 5.

Winth.HF.134. *Alle Mand i Baaden op I
|

Og præcis paa Toften sat |
Griber Hver

den lange Aare,
|
Haler ud med seige,

haarde | Tag.Drachm.DM.60. som kom-
mando: hal udi Wolfh.MarO.368. Scheller.

MarO. 4:. f i forb. hale en ud {jf. ty.

ausholen, holl. uithalen; egl. om slag, hvor-

ved armen, haanden hastigt føres frem)
lange en ørefigen (et slag osv.) ud. Det skal
jeg love for, sagde Sancho, han havde
halet (Lieb.DQ.Il.236: langet; ham en ud,
der havde kløvet ham som en Granat
eller en overmoeden Melon. Biehl.DQ.III.
292. hale under ell. hale sig under
(et varp), ^ med en baad hale sig under
et varp for at klare det, holde det frit af
bunden olgn.; underhale (et varp). SøLex.
(1808). Harboe.MarO. Sal.YIII.339. || ha-
lende part, .^ den frie ende af et tov,

hvori der hales (mods. Fastepart;. Harboe.
MarO. Wolfh.MarO.340.

2) bevæge sig i en vis retning. 2.1) (jf. for-

hale 1 samt ovf. 1.19). ^ om skib: bevæge
sig frem ved varpning; kuniforb.m. adv.

Naar der skal hales ud med Skibet, da re-

qvirerer (han) hvad Assistence, han behø-
ver af Fartøjer. SøkrigsA.(l 752).§669. VSO.
JJFaludan.Er.l43. (vi) fortøiede ved en
af de ydre Bøier, efter først at have svaiet

Skuden rundt, for at være klar til at hale
ud igjen, saasnart Taagen lettede. DracAm.
KK.63. hale ind i en Dok. Scheller.MarO.

2.2) ^ om vind: langsomt skifte retning;

dreje. Nord for Øerne faaer man den re-

gelmæssige Passat, som under Landet ha-
ler ostlis. StBille. Gal. III. 175. især refl.:

Vinden halede sig nu nordostlig, smst.498.

Scheller.MarO. 2.3) (dagl.) bevæge sig i hur-
tigt løb; løbe; især i forb. som komme
halende, hale af sted. Da han kom
paa Hesten, halede han efter dem i fuld
Gallop. VSO. *Naar de af Træthed segne
vil,

I Han henad Veien haler
| Og gaaer

paa Hænderne, slaaer Il\\il.Holst.IV.20.
der kommer Fanden og hans Moder paa
deres Ged i fuldt Firspring halende efter

io åem.SvGrundtv.FÆ.1.43. ud fra hver Sti

haler Gæssene af Sted med strakte Halse
ned til Bækken. Skjoldb.A.43. AndNx.DM.
33. Feilb.

|| hale ud, strække ud, løbe af
alle kræfter. Blich.(1920).X.55. (jeg) saae
min stive, ærbare Onkel lægge alie Hen-
syn tUside og „hale ud" . . ikke i Trav,
men i Karriere. Bergs. GF. II. 311. CMøll.
MA.170. Feilb.

3) (søge at) naa ell. indhente ved at
20 bevæge sig hurtigt af sted; uden for dial.

nu især i forb. m. adv. ind (se ndf.). der
(var) en Greve, som og syntes godt om
Marie; og da han mærkede, at jeg havde
taget Luven fra ham, satte han alle Klu-
dene til for at hale miglBlich.(1833).IV.
189. Heib.Poet.III.23. *Huset blev fyldt
med Latter og Sang.

| Og Aar fo'r afsted,
|

og Flokken fo'r med, | og Drengen var
snar,

| han haled sin Fslt. Hostr.SD.II.12.
30 Feilb. OrdbS.(Ærø).

|j
hale ind 07. nt. in-

halen, ty. einholen; især ^ ell. dagl.) ind-
hente; naa. Holland (har) faaet saadan
et Spring for ud i Handel og i Fart, at

Verden skal have ont ved, at hale ham
ind igien.OeconT.1.46. Ew.(1914).IV.346.
han (kom) just som jeg var gaaet ud .

.

halede mig ind, og fulgte med en Miils-

ve\. Grundtv.E.127. Hostr.SpT.1.7. under-
vejs saa vi de samme sværtede tramps,

40 de samme graa tank-Baade og hvide li-

ners, mødte dem, halede dem ind eller

blev indhentede af åem.Rørd.(GadsMag.
1921.429). Feilb. (sj.) overf.: overtale. Agen-
ten tog til Hatten og gik, Malte Kjær
var halet ind, saavidt han kunde skønne.
ThitJens.J. 13. hale ind paa en, komme
en nærmere; vinde nærmere og nærmere ind
paa en. SøLex.(1808). (kaperskibet) haler
ind paa os, alt hvad han kan; Du skal

50 snart faae hans Stykker at høre. Blich.

(1920).VII.17. (skikkelsen) forfulgte dem.
Trods deres Anstrengelser halede den
godt ind paa dem. CMøU.PF.212. overf.:

Da . . jeg virkelig tog Tingene alvorligt

og halede ind paa hvad jeg havde for-

sømt, trak han mig ved passende . . Lei-
lighed bort fra Bøgerne. /)rac^m.£J0.^05.

4) (7iu sj. uden for dial.) faa fat i;

vinde; „hole". *Den runken Hippentrip
60 fornam af Laures Tale,

| At der ved klygtig
Snak var icke deert at hale. PoulPed.DP.
64. Medens hele Verden kives og slaaes,

sidder han (o: John Bull)^ ved sin Porter og
Beufsteg . . og reiser sig først, naar der
er uden Risiko Noget at nåle. FolketsNisse.

^Viil860.13. Død og Kridte, der var noget
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at hale ! MHans.(SvendhAmi.l922.74). Feilb.

D&H.
5) (nu 1. br.

, jf. dog Feilb.) lade (noget)

trække ud i lang tid; trække i langdrag.
Moth.H23. nu kun (1. br.) i forb. hale hen
ell. (især) ud. MO. D&H. De bleve ved
at hale Tiden hen, og lode Fiende
være Fienåe. Mall.SgII.296. || intr.: tøve;

nøle; vente; især i forb. m. med. *Jeg
kand af Nidkierhed med Svar ey længer
li2i\e.FrHorn.SomnFoet.24. *Jeg her den
første Aet vil lade faae sin ende,

| Og
uden Haling mig strax til den anden vende.
smst.81. Hvorlænge vil de hale hen med
Brylluppet? F50. nu kun (1. br.) upers.:

VSO. MO. det haler ud . . med Afgørel-
sen. D&H.
Hale-ben, et. [I.l.i] (anat.) de sammen-

voksede halehvirvler hos mennesket, os coccygis

07. -hvirvel samt Gøgeben;. S&B. Sal.IX.

186. -brod, en. [I.2.i] (1. br.) brod i halen hos

visse insekter. MO. S&B. -finne, en. 1) [I.l.s]

(zool). Krøyer.I.142. BMøll.DyL.IIl.102.

2) [1.2.3] (fagl.)et mindre, lodretstaaende plan,

der er anbragt umiddelbart foran en flyvema-
skines sideror og tjener til at bevare kursstabili-

teten. Lovtid.i920.A.1621. -fje(de)r, en.

[1.1.2] Moth.H23. MO. Schand.IF.304. -fod,
en. [1.2.1] (zool.) lem paa halen hos storkrebs.

Lutken.Dyr.458. Frem.DN.512. -foring,
en. [I.l.i] (landbr.) den maade, hvorpaa en
hest fører ell. bærer sin hale. LandbO.II.
494. -gat, et. [II.I.2] ^ rundt hul i skibs-

siden (lidt over øverste dæk), hvorigennem
der kan føres en trosse til at forhale skibet

med. Larsen. OrdbS. -griffel, en. [I.2.i]

(zool.) om det forlængede sidste bagkropsled
hos oldenborrer olgn. (jf. -torn samt Griffel

3.2;. Bergs. Olde7iborrensNaturhist.(1862).20.
Brehm.DL.IIL313. -haar, et. [I.l.i] De
lange Halehaar (hos egernet)hT\iges tilPens-
ler. ^MøW.i^i/^. 1.^48. Feilb. -hnd, en.

[I.l.i] spec.(zool.): den halen omgivende flyve-

hud hos flagermus. BMøll.DyL.1.32. -hvir-
vel, en. [I.l] (anat., zool.) en af de hvirv-

ler, der danner halens skelet. Lutken.Dyr.

^

n. LandbO.IL320. SaVXII.16. -ikte,
en. [I.2.1] (zool.) den sidste generation i det

generationsskifte, hvori visse ikter udvikler
sig (Cercaria). JapSteenstr.F.28. BøvP.I.
573. -is, en. se u. IV. hal. -kirtel, en.
[I.I.2] (zool.) kirtel (m. ydre sekretion) ved
halens overside hos fugle. Lutken.Dyr.178.
Landbo.II.319. -krage, en. \ en (især
i troperne levende) ravnefugl (m. lang hale)

af slægten Glaucopis. Brehm.FL.278. -los,
adj. [I.l] YSO. Mennesket (er dog) noget
meer end en haleløs Abe. Hauch.Mflf.262.
(især zool.:) de mærkelige haleløse Katte
fra Øen Man. BøvP.II.289. de haleløse
padder, orden af padder; springpadder;
Amphibia anura. Lutken.Dyr.^239. BøvP.I.
622. -mejse, en. [I.I.2] V langhalet mejse;
Acredula caudata. Kjærbøll.319. Bogan.II.
99. BøvP.1.362. -menneske, et. [I.l.i]

(anat.) menneske, hos hvem de (sædvanlig

krummede og skjulte) rudimentære halehvirv-
ler er rettet saaledes ud, at der fremkommer
en lille hale (jf. -neger^. SaVX.675. -mos,
en, et. [1.2] ^ slægt af bladmosser; Ano-
modon Hooker et Taylor. Rostr.Flora.II.453.
-neger, en. [I.l] spøg. ell. foragt, betegnelse

for en neger (p. gr. af tidligere tiders tro

paa eksistensen af hele racer af halemenne-
sker blandt negrene); ogs.: lavt kultiveret

io menneske. Gaa til Afrika med Deres Be-
gejstring . . og grundlæg førend Deres
Død et Rige blandt Halenegrene. Drachm.
T.126. KLars.GV.35. PoU^hl921.11.sp.5.

\\

(jf. I. Hale 3.1, 4z.v.) det er saa sandt som
jeg hedder Laust P. Laursen— og det uden
Co. bagved, for jeg er ingen Haleneger.
Schand.FrøkenGram.(1897).5. -nok, en.

[I.2.1] (zool; l.br.) haleformet vedhæng paa det

bageste led hos visse leddyr (smaakrebs).BøvP.
2Ql.578.III.401. -orm, en. [Ll.i] \)'\ piske-

orm, Trichocephalus dispar. Funke.(1801).I.
538. 2) (vet., foræld.) sygdomssymptom hos

forsultne ell. paa anden maade forsømte krea-

turer, der viser sig ved, at halen bliver slatten

og faar ondartede saar, og som tidligere an-
toges at skyldes angreb af „orme"; især koll.:

VareL.(1807).I.513. JesperDahlAUernyeste
Dyrlægebog.''(1847).160. NordsjællF.111.65.
(sj.)iflt.:NDRiegels.AgerdyrsPleie.(1790).41.

30 -padde, en. [I.l.i] 1) (zool.) padde (med
veludviklet hale) af ordenen Caudata (Urodela
ell. Gradientia). Lutken.Dyr.^242. Frem.DN.
558. 2) (dial.) d. s. s. -tudse. Feilb. OrdbS.
(Fyn), -plan, et. [1.2.3] (fagl; paa flyve-

maskine). Lovtid.l920.A.1612. -pæl, en.

[II.I.2] ^ (nu sj.) knippe af pæle, anbragt
i vandet i en havn ell. flod og tjenende bl. a.

til fortøjning af fartøjer; duc d'Albe. Moth.
H23. MO. D&H. -rem, en. [I.l.i] (landbr.,

40 dial.) d. s. s. Asmidse. MO. MøllH.V.171.
Feilb. -rod, en. [I.l.i] (især landbr. ell.

vet.) den del af halen (paa kvæg), som er

nærmest bagkroppen. Den frahaands Hest
(benyttede) Pers øjeblikkelige Aandsfra-
værelse til med et behændigt Vrik af

Rumpen at snuppe den ene Tømstreng
og holde den kraftig fast med Haleroden.
Aakj.VB.225. LandbO.11.494. -slæb, et.

[I.l.i] (jæg.) spor i sne af vildtets hale. Vig
50 Møll.HJ.170. -slæber, en. [1.2.8] (fagl.)

den under bagenden af en flyvemaskines krop

anbragte (m. slidsko af jærn forsynede) slæ-

ber (af træ), med hvilken flyvemaskinens krop

støtter paa jorden under kørsel og hvile. Lov-
tid. 1920. A. 1622. t -stejl, subst. [I.I.1]

d. s. s. -tagl 2. MilTeknO. -stjerne, en.

[I.2.2] (jf. isl. halastjarna; if. HjælpeO. fore-

slaaet af Ørst.; kun hos sprogrensere) komet
(sml.EsiSLTst]erne).Aftenlæsning.1870.11.139.

60 HFox.KongsbrydensFostersøn.(1878).195. Ed
Er8lev.Geografi.Nr.l.^(1881).5. -stvkke,
et. [I.l] (især kog.) (stykke af) det kød, der

sidder nærmest ved halen ; især om stykke af
en slagtet okse (VSO. Const.Kogeb.299) ell.

af en flsk (Halleby.158. Feilb. Const.Kogeb.

42; i alm. spr. oftest: halen^.
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halet, adj. ['ha-laq (af I. Hale; I br.

uden for ssgr. som bred-, fed-, kort-, lang-
halet O;^.) forsynet med hale. Moth.H23.
VSO. jf. I. Hale 2: den eenlige Søpunff,
hvortil den af Koloniesøpungenes Æg ud-
slupne halede Unge omdannede sig. Jap
S1eenstr.F.26. overf. (jf. I. Hale 3.i;; *At
skabes om til halede Matroner (o: med en
stor børneflok) Bagges.II.lé4.
Hale-tavl, en, i bet. 1 : et. ('f -tavle.

MilTeknO.106). 1) (dial.) hestens halehaar.

Feilb. 2) (landbr. ell. dial.) den kødfulde del

af hestens hale, hvorpaa haarene sidder (jf.

-stejl;. MilTeknO. MDL. LandmB.11.180.
-torn, en. [I.2.i] (fagl.; 1. br.) d. s. s. -grif-

fel. BMøll.DyL.III.234. -tOT, et. [H.l]

(^l^ ell. yi^) tov til at hale i. For bekvemt at

kunne bringe Lasten op paa (blokvognen)

er der . . anbragt en Spilbom, hvorom et

Haletov kan kastes. jSai. 17. 786. Larsen.
-tudse, en. [I.l.i] springpaddens larve, som
i den første tid er forsynet med en hale (jf.
-padde 2). MDL. („i Jylland"). Liitken.Dyr.^

240. under Bladet, nede i selve Vandet,
saae man en Hærskare af smaa Frøunger,
der svømmede omkring i deres Haletudse-
skikkelse. 5er^s.PP.ii4. Bergstedt.A.40.

\\

overf., som skældsord. SvGrundtv.FÆ.II.91.
-vikler, en. [I.l.i] (zool.) snohalebjørn,

Cercoleptes caudivolvolus. Brehm.DL.1.248.
halg^en, halgon, se halvgaaen.
halke, v. -ede. {ænyd. d. s.; jf. II. alke

samt jy. hjaXke og holke; nu kun dial.) d.

s. s. II. alke. Hånd halker frem det beste
hånd kand. Moth.H33. Saa stod han og
halkede i det, han havde i sin Vrede læs-
set for meget paa Børen og kunde hver-
ken komme frem eller tilbage. AndNx.PE.
1.266. Feilb. overf.: Hånd sidder og hal-

ker i stor geld og vitløftighed. Moih.H
33.

II
spec: arbejde sig fremad ved hjælp

af tove olgn.; ogs. refl. Matroserne maatte
halke Skibet, sig, frem imellem Isflagerne.
VSO.
Hall, en. se I. Hal.
Hallands-far, en. ['halans-] (ogs. -fa-

rcr;. flt. -e(r). {ænyd. hallentzfar (OrdbS.),
best. f. flt. -faren e, glda. som tilnavn hallands-
far, -fare(r), -fader ofl. (KbhDipl.reg.1.47)

;

jf. -far. Farer) 1) (nu især arkais.) oftest i

flt., om personer, som hører hjemme i Hal-
land. Holb.DH.L.240. Suhm.Hist.lII.58. to

Hallandsfårer ( Grundtv. Saxo.^ 629 : Hal-
landsfarej . . Adelsmænd af Byrd. Grundtv.
Saxo.in.214. MO.L.470. to Hallandsfarere.
WinkelHorn.Overs.afSaxo.II.(1898).160. 2)

(fagl.) om (dele af) ting, der stammer fra
Halland, opr. anvendtes af den hallandske

befolkning osv. 2.1) (reb. ell. ^) del af en
dugt, som indsplejses i en beskadiget dugt.

MilTeknO.271. 2.2) ^ (lang og smal) lap i

træ, fx. i et naad, der er blevet for stort.

Hallandsfarer. Harboe.MarO. Sal.VIII.
354.

LHalle, subst. ['hala] (vbs. til llLhalle
ell. sa. ord som I. Hal (Halle) 2; foræld.)

prøve og kontrol af (militære) klæde-
varer osv.; i udtr. som: Hallekommissæ-
rerne skulle (uden) Forbehold afgive Be-
dømmelse over de Stykker, som frem-
lægges til Halle (1878: Halling^. In-
struks f. den milit.Hallekommission. (1 898). §4.
smst.§7.

II. halle, V. se II. halde.
III. halle, V. [ihala] -ede. vbs. -ing (In-

10 strux f. den milit.Hallecommission.(1878).§4.
Goos.II.224), jf I. Halle. {sv. f halla; af I.

Hal (2.2); foræld.) prøve (og stemple) (uld)-

V årer i en hal(le); ogs. om den af den militære

hallekommission udførte prøve og kontrol af
militære klædevarer. Holb.Staat.538. (disse)

Klædestykker, antages som reglemente-
rede Prøver, hvorefter alt Klæde paa Ma-
nufakturet i Fremtiden, skal forfærdiges
og halles. MB. 1810.307. Forordn.^yAl834.

20 §1. Varerne, som leveres fra Fabriken paa
Usserød, skulle . . halles paa Fabriken. In-
struxf. den milit.Hallecommission.(1878).§3.

Halle-, i ssgr. ['hala-] (f Hal-, se Halle-
mester, -tegn), især (foræld.) til 1. Hal
(Halle) 2.2 (se -kommission, -mester^ ell.

III. halle (se -bly, -færdigj. -bly, et. (for-

æld.) blyplombe med indstemplet angivelse af
den hallede vares maal m. m. (som sloges ind
i varen efter maalingen paa den militære

30 klædefabrik, senere afløst af nummerkort
olgn.). MR.1815.98. -færdig:, adj. (for-

æld.) om (militære) klædevarer osv.: i fuld-

færdig, men upresset, tilstand. MB.1841.260.
-kommission, en. kommission, der fører

tilsyn med arbejdet og (klæde)vårerne i en

hal (1.2.2). Forordn.'Vd834.§l. i forb. den
militære hallekommission, sagkyndig
kommission (oprettet ^^U 1727, ophævet V?

1924), der prøvede og godkendte („hallede")

40 de til militæret (af den militære klædefabrik)

leverede klædevarer osv. MR.1810.307. In-
struks f. den milit.Hallekommission.(1898).§l.

hallelaia, interj. [ha'leluija, ogs. ha-

'le'luija; nu 1. br., især spøg. (jf. ogs. Feilb.):

hale'lu()ja] (nu sj. alleluja. Moth.Conv.A85.
MusikL.I.314). (ænyd. (h)alleluja (Aab.19.1

(1524). Thet cristelighemessze embedhe.[1528 J.

7^); fra hebr. hallelujah, egl.: priser Jah
(o: Jahve)! relig.) især brugt som (indle-

50 dende ell.) afsluttende udraab i salmevers

ell. bibelcitater: lovet være gud; pris(er)
herren! Lovet være Herren, Israels Grud,

fra Evighed og indtil Evighed; og alt

Folket siger: Amen. Halleluja! Ps.l06.48.

Derefter hørte jeg ligesom en høj Røst
af en stor Skare i Himmelen, som sagde:
Halleluja! Frelsen og Herligheden og
Kraften tilhører vor Quå. Aab.19.1. *Hal-

leluja, vor Striid er endt,
|
Hvo vilde mere

60 klage? Prors. 7. *Halleluja for Haanden,
|

Som Herren os har rakt!
|
Halleluja for

Aanden,
|
Som Livet os har bragt!

|
Hal-

leluja for Ærens Krans. Grundtv. SS.IV.
228.

II
som subst. *Et priseligt Halleluja

|

Skal i Dit Tempel lyde. Kingo.453. (natu-

ren vil) stemme alle hans Siæls Strænge

46*
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til et, mod Himlen stigende, Halleluja.

Grundtv. JJdv. 1. 1 94. Hallelaja -pige,
en. (jf. eng. hallelujah-lass; spøg ell. nedsæt.)

øgenavn for et kvindeligt medlem af Frelsens

Bær; frelserpige. KFont.Psychiatr.1.52. Sal.

VII.105.
Halle-mester, en. (f Hal-), (foræld.)

opsynsmand ved, forstander for en (klæde)-

halle. Personerne ved hallen skal være.
1. En hall-mester og tvende kiørme-
stere. Cit.l705.(KbhDipl. VI1.747). Halle-:
Forordn}yiol769(se u. I. Hal 2). billedl: Na-
poleon vævede . . det saakaldte Rhin-
forbund. Men det holdt ikke længere end
han selv havde Væverskytten i Haanden.
Da de tre gamle Vævere igjen bleve Halle-
mestere, trævlede de Stykket op. Blich.

MT.33.
hallen, adj. (ogs. halden^. {ænyd. hal-

lendhe, (intk.) hallend(t), (flt.) hallindhe;

jf t halle, visne (Moth.HSS), f hal(d), vis-

sen (smst.), ænyd. haldaar, oldn. hallæri,

uaar (p. gr. af tørke); mulig besl. m. IV.
hald, II. halde ell. snarere m. no. hala, sent-

voksende, rodtørret fyr, nt. hall, tør, ma-
ger, ænht. hal (ty. dial. hellig, mat, o/l.); jf.
Nord. studier tillegn.Noreen.(1904). 34. \\ nu
kun dial.) om træ, plante: vissen; for tør-
ret; om ved: frønnet (sml. tophallenj.

OeGMag.L60. vAph.(1764). MDL. Feilb.

billedl: saa kan (modersmaalets træ) miste
sin Livskraft, komme til at staa hallent
og frønnet. HDalil.(KvBl.^^kl907.2.sp.l).
Halle-teg:n, et. {jf. -bly samt sv. hall-

ståmpel; foræld.) mærke paa klæder osv.,

der var approberet af den militære halle-

kommission. Hal-: Cit.l727.(KbhDipl.yilI.
710).

Halllg:, en. ['hali(q)] flt. -er. (fra nord-
fris, hallig, egl. forkortet for ældre hallig-
(halgen-)land, helligt land, kirkejot'd, spec. om
opskyllet, ikke inddiget land, som kirken opr.

havde brugsret til, derefter om lav, ikke ind-
diget marskdannelse i atm.; se DSt.1924.184)
mindre, lav og ikke inddiget ø ell.

marskdannelse i havet ved Sønderjyllands
vestkyst; nu især i best. f. flt. som propr. om
en gruppe smaa marskøer sammesteds nord
for Ejdersted. Halligerne. Muldvarpeskud 1

Blich.VP.26. Mod Halligerne er Øen Am-
rom med sine hvide Sanddyner et sandt
B.øila.nd.HCAnd.IV.153. nogle Smaaholme,
Halliger kaldes de, hvis tarvelige Græs-
marker let overskylles af Bølgerne. Blan-
dinger, udg. afFolke8kriftselskabet.II.(1854).
34. Ed Erslev. Den da. Stat. (1855—57). 99.

MøllH.III.lO. Feilb. jf: i Liimfjorden
(ligger) den ovennævnte (o: Livø), en
„Hallig**, i en Indfjord; dog meest af Fi-

fur, og fordi den hverken har eller be-
øver Dæmninger. Blich.(1833).V1.3.
I. Hallo, et. [ha'lol (aZ-II. hallo; jf ty.

(subst.) hallo samt I. Halløj) 1) (si.) det at
raabe hallo (II); halloraab. *Hundeglam

|

Og skingrende Hallo. CKMolb.SD.296. 2)
(Wf l.br.) overf: raab ell. udbrud, hvor-

ved man søger at vække opmærksom-
hed for noget (især noget, som virker over-
raskende, forargende olgn., og som man øn-
sker at standse, hindi-e, dæmpe osv.). det
Hallo, som en Del af Pressen hilste (vær-
ket) med som ussedeligt. Brandes. VII. 49.
(Schopenhauer og B. Wagner) holdt Selv-
tilliden oppe under den hele dannede
Verdens Hallo imod åem.smst.662. 3) (1.

10 br.) d. s. s. Halløj 2; især i forb. som (gøre)
stort hallo olgn. saadan kom mange Sa-
ger, angaaende hvilke man andensteds
gjorde stort Hallo, ikke udenfor vore Mark-
skel. smsi.7J.5i 9. der blev stort Hallo, da
Drengen forfulgte Raadyret gjennem hele
Stuen. Gjel.M.236. Feilb. II. hallo, mter/.
[ha'lo, I br. "ha(,)lo] (f allo. Moth.A86). (sv.

no. d. s.; fra ty. hallo(h) (nt. allo^, oht. halo,
imp. a/" halon, se II. hale; besl. m. hoUa; jf.

20 II. halløj) 1) som kaldende ell. opmun-
trende (jagt)raab; spec. som opmuntrings-
raab til hunde. Moth.A86. *Da raslede Lø-
vet under dundrende Hov, |

Vildt sking-
rede Hallohl i den undrende Skov. Winth.
YI.202. *Hej, Hallo 1 | Tiro, tirol —

|
Snep-

pen er vdi\s..Rørd.AH.56. Feilb.
i|
som op-

muntringsraab under sejlads. *Halleh, hallo,

halleh, hallo 1 1 Paa Arbeid følge Ro. Hrz.D.
11.94. 2) (sj.) d. s. s. III. halløj 2. da Hjorten

30 følte Kniven, rejste han sig op, klemte Mads
ned mellem Takkerne, og hallo I HansBøsse
fik jeg; men jeg vilde hellere have ham
selv. Blich.(1920).X.56. 3) som indledning
til en telefonsamtale, (abonnenten) ta-

ger strax, saasnart Ringning høres, sin
Telefon ned . . melder sin Nærværelse
ved Telefonen ved et Hallo og ved N. N.
her. TelefB.1889.xviii. Helene (i Telefo-
nen): „Hallo — er det Hotellet? — maa

40 jeg tale med Skuespiller Joakim Frantz.**

JMagnus. EK. 30. Telefonen kimer, og
„Hallo" og „Central" smælder om Ørene.
Fleuron.lN.48. 4) (1. br.) som udtryk for
overraskelse (jf. III. halløj 3/ Hallo, her
har vi en Konditori Franciska Frandsen.
CeciogCelia.(1920).164.
Hallacination, en. [halusina'/o-n]

flt. -er. (af (sen) lat. (h)alucinatio; vbs. til

hallucinere; CJ ell. med^ sanseiagttagelse
50 (især hørelses- ell. synsforestilling), til grund

for hvilken der ikke foreligger (ell.ikke

synes at foreligge) nogen ydre paavirk-
ning;sansebedrag ;synsvildelse.Mever.^
Var det en Hallucination? — det forekom
mig, som der var Ild i Straataget — nej,

det var den rene Virkelighed. Schand.F.96.

de har haft en Hallucination, de har sét

nogle af de Billeder, som . . stiger plud-

seligt op af vor Bevidstheds forgiftede
60 Sumpe. Éang.SF.39. (patientens) foTvirreåe

Sindstilstand viste sig nu at bero paa
Hallucinationer. Hun hørte Stemmer, der
raabte hendes Navn, kaldte paa hende.
KPont.Psychiatr.1.35. jf.: Man vil maaske
forklare Tildragelsen med, at det har væ-
ret et Hildesyn, eller rettere en samtidig
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Syns- o^ Hørelses-Hallucination. GSchiitie.

(AarlSkive. 1924.15). hallucinere, v.

[lialusi'ne-ra] -ede. vbs.jf. Hallucination, (af
lat. (h)al(l)ucinari, tale forvirret, vrøvle; GJ

ell.med) bibringe (en) en sansefornem-
melse (især syns- ell. lydforestilling), hvor-
til der ikke svarer nogen virkelighed;
især i perf. part. hele Nationen stillede

sig i Krigspositur og lod sig hallucinere
til at tro, at denne Tommeliden i Panser
og Plade var en Goliath. Hørup.III.214.
(patienten) viser sig tydeligt hallucineret
paa Hørelsen (hører Folk ude paa Gaden
o. Ignd.). KPont.PsychiatrJ.46. af det, der
vækker Gysen, synes Oehlenschlager of-

tere at være bleven hallucineret. VilhAnd.
AO.III.175. (Bocklin) var hallucineret af

pantheistiske Syner. EHannover. NA. 242.
Hallunk, en. se Halunk.
I. Hal lej, et ell. (i bet. 2-3; en (Schand.

IF.345. Wanscher.RM.47. KnudPouls.BD.
126). [ha'lmi] (tidligere ogs. skrevet Halloj.

Schand.O.II.l. S&B. FNygård.MellemPro-
testanter og Katoliker.(1898).44). uden flt. {af
n. halløj) \) (l.br.)halløj-raab. Et hef-

tigt, ubesindigt Halløj, som skaffede 2

foran gaaende Damer af med nogle præg-
tige Hvin, for ham ud af Munden. Jafe

Schmidt.SP.15. 2) (dagl.) larm; spektakel;
især om kaad, overgiven (men uskyldig, ofte:

latterlig, naragtig ell. uværdig) støjen; sjov;
ogs.overf.: staahej; blæst (3). min Ung-
doms Vuggedans mellem Letsind og Tung-
sind, mellem filosofisk-filologisk Gransk-
ning og lystigt H-dWo]. Schand.O.II.l. Pa-
tienten er ikke egentlig aggressiv, og ("iwan^

erkjender let Forskj ellen mellem hendes
Halløj og saa f. Ex. de angstfulde Patien-
ters Kæmpen for Livet. KPont.Psychiatr.I.
50. der var stort Halløj om det i Avi-
serne. KLars.Ei bl.44. Gaarden holdt fuld

af Stadsvogne, fra Indhuset lød Fest og
RaWø']. JVJens.SS.108. || m. overgang til bet.

3, i udfr. som gøre, lave halløj, lave

spektakel, fest, sjov osv. BerlTid.^lsl895.Aft.

l.sp.6. ThitJens.FS.42. 3) (jf. bet. 2; dagl.)

i udtr. som drive, gøre, holde, spille
halløj med (en, noget), gøre løjer, ^rin

med (en ell. noget, især: noget alvorligt);

gøre nar ad. pas blot paa, at de ikke spil-

ler Halløj med Dig, inden Du faar Færten
af deres Jargon. Drachm.F.I.165. De dri-

ver ganske aabenlyst Halløj med de kri-

stelige, sociale hæråomme. JakKnu.LF.17.
Forfatteren kan stundom slaa om og gøre
Halløj med de Personer og Forhold, han
ellers behandler alvorligt nok. Rode.B.129.
at vende op og ned paa det hele og spille

Halløj med Religionen. OlfRicard.K.128.

II
drive (osv.) halløj med borgermu-

sikk e n ,
gøre løjer med alvorlige ting. Gade-

ordb.^ jf.: (han) driver Halløj med al Bor-

1.51). (vist omdannet af II. hallo efter ord
som ahoj, hoj, hoja, ohoj olgn.; dagl.) 1)
som kaldende ell.prajende tilraab. „Hal-
lojl hvem der?" — Ravn (udenfor): „Det
er mig.*" IIostr.SpT.1.6. Halløj, Menneske!
Stemmer De ikke paa Proprietæren ?sa.
E.II.4. *0g Hunden fritter Blomsterne,

|

de hvide, blaa og gule; | halloj, I Smaal
hvor har den Ræv | sin Bme? Rich. I.

ip 51. halløj, du deri kom herhen!
j
halløj

skipper I se Skipper. 2) som betegnelse for
hurtig bevægelse; fyt; vips (jf. H. hallo 2).

vips, halløj! — ud ad vinduet, og væk
var kanariefuglen

j halløj kasket, se

Kasket. 3) (l.br.) som udtryk for over-
raskelse. „Der er mange Penge." — „Ja,
og saa har Moderen en Elsker!" — »Hal-
løj!" — „Ja, det har hun. Det var en
nydelig Familie for dig at komme ind i."

20 KLars.Ei bl. 88. Hallej-, i ssgr. (dagl,
især spøg.; nu 1. br.) til I. Halløj 2 ell. 3;

af ssgr. m. personbetegnelse, m. bet.: oplagt

til at lave halløj, gøre grin (med noget), kan
fx. anføres: Halløj -fyr, -herre, -karl,
-mager, -menneske (VBeck.LK.1.289).
-hat, en. om balladehat, bøllehat olgn. ell.

overhovedet om sior ell. opsigtvækkende (dame)-
hat af et lidt forfløjent ell. letsindigt præg.
der kommer Frøken Gamstrup, som sæd-

30 vanlig med Halløjhatten paa de tre Haar.
Cit.l879.(Studenterkom.302). for det meste
bærer hun . . en Halløjhat med to vajende
Strudsiier.ThitJens.FS.33. Larsen. D&H.
•kjole, en. (jf. -hat;. JVJens. IM. 108.

-pige, en. pige (tøjte), som laver halløj

(paa gaden); forfløjen, letsindig pige (jf.

-tøs;, vil (de unge piger) absolut paa Ga-

gerskabet . . han snyder Kroværterne og
snyder de borgerlige Ægtemænd. Wed.
BB.350. n, halløj, inferj. [ha'lmi] (tidli-

gere ogs. skrevet halloj. Eostr.SpT.1.6. Rich.

lejen . . saa maa de væk, for jeg vil ikke
have Halløjpiger i mit Brød. Schand.SF.

40 305. (hun) endte med at blive ikke saa
lidt af en ganske almindelig Halløj-Pige,

der var med paa den værste, naar galt

skulde yære.EErichs.Der eretyndigtLand—

.

(1901). 79. hallajsa, interj. [ha'lcoisa]

(udvidet form af H. halløj; sml. hejsa, hopsa
olgn.; 1. br.) d. s. s. H. halløj 1. Pludselig
fløjtede han, hvad der var et Tegn paa,

at hans paa gale Streger frugtbare Hjerne
begyndte at arbejde. Fyt, haløjsal lød det

50 fra hans Læber. Hid med Sækkene, alle

MsindlSkovrøy.LM.39. \ hallejse, v.

[ha'lcoisa] (af H. halløj
; jf. halløjsa) (løbe

omkring og) lave halløj. Saalænge disse

(o: solsikkefrøene) varede, levede den lille

Mus med Kammeraterne i Lystighed og
Glæde. Hvor de halløjsede om Nætterne!
IRaunkiær.ID.148. Hallej-tes, en. (jf.

-pige; sj.). Schand.Helga.(1900).41.
Halm, en ell. et (jf. bet. 2; i bet. 1 nu

60 kun dial: JBaden.OrtO. Feilb.; dog ofte i

forb. m. attrib. ord afintk.: *det tørre Halm.
Helt.Poet.130. meget Halm. Schytte.IR.II.

108. (vi sov) sødt paa vort Halm. Oehl.Øen.

(1824).IL340. det snavsede Halm. Tops.ll.

266). [hal'wz] Høysg.AG.36. flt. (i bet. 2 og

S) -e ell. (i bet. 2;' sj.) d. s. (Oehl.SH.52).
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(glda. d. s., æda. (i bet. 3, flt) halmæ, sv. no.

d. 8., oldn. halmr, halm(straa), eng. ha(u)lm,

ty. halm, (halm)straa, gr. kålamos, (kom)-
straa, rør, siv (hvoraf lat. calamus, rør); jf.

lat. culmus, (halm)straa)

1) kolL: stængler og blade af dyrkede
planter (især: kornarter), efter at frøet
(kornet) er aftærsket (især brugt som
kreaturfoder ell. strøelse ell. til tag), hvad
har Halm at gjøre med Kornet? siger

Herren. Jer. ^5. ^8. Laden er jo fuld af

Høe og Halmlllolb.Abrac.I.l. At strøe

under Heste med Halm. VSO. (i kælderen)

maa man hver Julenat lægge et Knippe
Halm, hvis man ikke vil, at Gaarden
pludseligt skal gaae under. Thiele.I.285(jf.

Halmknippe^. MøllH.III.11. hertil ssgr. som
Byg- (Moth.B482. LandmB.L476), Havre-,
Hvede-, Rug-, Vikke-, Ærtehalm, i sam-
menligninger: Derfor vil jeg adsprede dem
som Halm, der farer hen for et Veir fra

Ørken. Jer.13.24. billedl: *Jeg drømde om
Meget,

I
Som end er paa Vei,

|
Men Kor-

net fra Halmen, |
Og Drømmen fra Psal-

men
|
Jeg skjelned og skildte med Flid.

Grundtv.NM.36. talem.: gammel halm
føder ogsaa, se H. gøde 2. have ren
alm i (træsko)støvlerne oZ^n., se ren.

tærske for halm, se tærske, ordspr.:

Hesten staar tit hos Hø og gnægger ad
Halm, se u. gnægge 1. || om halm brugt

som underlag til leje (i seng olgn.; jf. Bænke-,
Sengehalm;. Moth.H34. Oehl.Øen.(1824).II.

340. *Hør Bondens Seng, den rasler med
sin B.a\m. Bødt.lU. Feilb. komme (osv.)

fra dynen i halmen, se I. Dyne l.i.
(i

(poet.; nu næppe br.) vissent straa ell. græs;

hø. *Luften er qvalm, |
Bortsvier Blom-

sten til Halm.0ehl.L.I.193. *Høit alt monne
Solen staae,

|
Fast til Halm den Græsset

brænder. Heib.Poet.VIII.280.

2) (nu næppe br.) enkelt straa ell. stængel

af korn ell. græs; halmstraa; græsstraa.
*Naar alle Høstens Halme segne. Bagges.
¥.175. *Et Halm hang fra hans Mund.
Bødt.103. jf.: Hist og her skyder endog
et enkelt Græshalm sig op af denne
fede, velsignede Jordbund. Kierk.XllI.475.
i sammenligninger: *Som modne Halm

|

De meie bort det rige Malm. Oehl.SH.52.
Rich.11.116.

II t koll. Kornet staaer endnu
paa Halmen (o: uhøstet). vAph.(1764).

3) (landbr. ell. dial.) aarsafgrøde (især

inden for et fleraarigt vang- ell. sædskifte)

af en mark; kærv. Den med Kride glø-

dede Jord giver 2 til 8 Halme af sig.

Schytte.lR.11.98. Junge. Til fierde Halm
paa mit Sædeland bruges Ærter og Kar-
tofler. Høe^^.4J.86. de egentlig tærende
Afgrøder— de langstraaede E.a\me.Landm
B.I1L273. SjællBond.103. Kværnd.

\\ f
overf., om det enkelte tidsafsnit (især: inden
for en række), i hvilket jorden yder en af-
grøde; dyrkningsaar (jf.RalmtaXå). En
Jord kand udholde 2 a 3 Halme, det er,

udi 2 eller 3 Aar staae ved Magt med en

maadelig Giøåning. Holb.Ep.lV.152. VSO.
skal Kløveren ly^es . . bør den saaes i

2den eller 3die Raim. LMWedelJensJohn-
sensHist.(1818).12.

Malm-, i ssgr. ['halm-] især af Halm 1,

fx. (foruden de ndf. medtagne) -dusk, -dynge,
-fakkel, -foder, -hylster, -krans, -kube, -leje,

-læs, -madras, -masse, -strøelse, -tov, -va-
rer ofi.

10 Kalma, et. ['halma] {ty. eng. halma;
af gr. hålma, spring) navn paa en slags
brætspil, hvor brikkerne (saa vidt mulig)
flyttes i spring. Meyer. Efter Middagen
drak de Kaffe og spillede et Parti Halma
tre Ma.nås. KLars.SA.142. jf: *pæne Sel-
skabsspil,

|
Halma-Spil, Go-Bang og saa-

dan no'en. Sganarel.lV. 72.
Halm-baand, et. (især landbr. ell.

dial.) baand (snoet) af (rug)halm, især brugt
20 til at binde neg med (jf. -reb, -simej. Moth.
H34. Storm.SD. 85. Thyreg.UdvFort.L92.
Krak. (1916). 1630. -binder, en. spec.

(landbr.): maskine, der binder halmen, som
kommer fra halmrysteren, i knipper. LandbO.
11.502. -brækker-STamp, en. (jf.
Halm 2) Sf snyltesvamp af kernesvampenes
gruppe, som optræder hos kornarterne (især
rug og hvede), og hvis tilstedeværelse ken-
des paa, at straaene knækker over tæt ved

30 roden; Leptosphæria herpotrichoides. NatTid.
^yil909.M.2.Till.2.sp.l. LandbO. 11.497.
-dræber-svamp, en. (jf.B.Silm2) 2(

hvededræbersvamp , Ophiobolus graminis.
LandbO. 11. 728. -dyne, en. (foræld.),

(under)dyne, som er fyldt med halm (i st. f.

fjer, dun) (jf. -sæik). VSO. En ussel Seng I

. . Der er jo en god Halmdyne, og et ul-

dent Tæppe. TB.nr.78.11. D&H.
halme, v. ['halma] -ede. {afl. af Halm

40 (1); dial.) 1) trans.; især i flg. anv.: over-
strø med halm. MDL. Feilb. D&H.

J|

t strø halm under kreaturer i stalden. Moth.
H36. 2) om kornafgrøde m. h. t. dens straa-
' Ide: yde halm; fylde. MDL. Levin.(G.).
eilb. D&H. OrdbS.(sjæll.). Denne her Byg

halmer godt. Kværnd.
Halm-elevator, en. (landbr.) appa-

rat, som anvendes til transport af halmen
fra tærskeværket til halmstakken ell. halm-

so stænget; staksætter. LandbO.11.497.
Hal-mester, en. se Hallemester.
kalmet, adj. ['halmo^; som sidste led

af ssgr. -ihal'mo«] (a/Halm (1); især landbr.

ell. dial.) især om gødning: fuld af ell.

iblandet med halm, strøelse. LandmB.I.
493. frisk Hestegødning og helst noget
halmet. Hjemmet.^''1^1921. 20.sp.3. Fetlb.

OrdbS. (sjæll).

fHalm-fald, et.[S](Kalk.V.402). dyrk-
60 ningsaar (jf. Halm 3 stutn.). Saasnart alle

Vangene ét Halm-Fald saaledes blive ren-
sede, kand de siden magelig . .holdes reene.
OecMag. 111.369. Den Jord maa efter tre

Halmfald . . have fire Aars Hvile. VSO.
-hat, en. hat af halmstraa; især: simplere
(tidligere ofte hjemmeflettet), bredskygget hat

fyi
Fe'.



783 Halmhveps Halmstraa 734

af grovere (hele) straa, især anv. af høst-

arbejdere som værn mod solen. Moth.HSé.
Pont.LP. VII. 69. istedetfor sin forrige
Hovedbedækning af mørkebrunt Plys bar
han en simpel Halmhat med en mægtig
Skygge. sa.FL.169. -hveps, en. (jf.
Halm 2; zool.) en til træhvepsene hørende
hveps, hvis larve lever i rugens straa ; Cephus
pygmæus. Frem.DN. 714. NatTid.^ViiyOO.
M.2.Till.l.sp.4. -hæs, et. (landbr. ell. dial.)

stor halmstak. (Kalk.V.402). Moth.H34. Sv
Qrundtv. Feilb. -ild, en. (sj.) egl.: ild

(som af halm), der hurtigt blusser op og
hurtigt gaar ud; overf.: kortvarig opblussen

af lidenskab olgn.; straaild. Hvem kan
stå foran den ranke Sten, som er rejst

over (Jens) Jessen, uden at føle, at . . de
Hjerter, de springer endnu . . trods egen
Halmilds Aske og Støvl Rørd.HS.12.
-knippe, et. et knippe (lang)halm (jf.
-neg), Moth.H35. Ing.EM.IL161. de skulde
beholde deres Seng, og han vilde ligge
paa Gulvet paa Halmknippet. /S'vGrwnrf/v.

FÆ.II.125. D&H. -kors, et. (dial.) lille

kors af flettet halm, som lægges paa brystet

af et lig. Mormoer var død og ligklædt,
havde Halmkors paa Brystet. Gravl.0en.74.
AarbFrborg.1918.94. -kurv, en. (især

dial.) d. s. s. -løb. vAph.(1764). VSO. JVJens.
FD.6. Feilb. f -led, et. [2] knæ paa (korn)-
straa. vAph.(1764). -lab, en, et (JPJac.
1.287. Søiberg.LL.113). (dial.) (stor) kurv,

flettet (over et stel af vidjer) af halm(simer).
et Halmløb fuldt af Senopsfrø. JPJ"ac.7.^87.
Anders lod sine Vidjer og Halmløbe staa
urørte og søgte straks Sengen. Skjoldb.KH.
11. -maatte, en. (landbr. ell. gart.) maatte,

flettet af halm (især brugt til dækning af
drivbænke olgn.). LTid.1727.278. MO. Landb
O.II.499. Feilb. -neff, et, f en (Moth.HSS).
(nu 1. br.) d. s. s. -knippe. Moth.H35. MO.
S&B. -presse(r), en. (landbr.) maskine,
som presser (og binder i knipper) halmen,
der kommer fra tærskeværket. LandbO.II.500.
Krak.(1916).1630. SaUX.709. -prik, en.

^ sømærke (i smaafarvande), bestaaende af
en (flydende ell. i grunden faststaaende) stage

med en halmvisk som topbetegnelse. S&B.
Scheller.MarO. -pnde, en. (fagl.) pude-
lignende halmfletning, fx. anbragt i hestens

sko for at hindre, at sneen klamper i hoven.

8aVX.709. -reb, et. (især dial.) d. s. s.

-sime. Moth.H35. VSO. D&H. (jf. Halm-
sæåe:) nogle Stole med Halmrebssæde.
RibeAmt.1913.511. -ryster, en. (landbr.)

redskab, som anvendes (i forb. m. en tærske-

maskine) til at ryste og befri den udtærskede
halm for løst siddende kerner, avner olgn.

LandmB.L647.NatTid.^yil913.M.Till.l.sp.2.
-seng^, en. (foræld.) seng, hvis bund er

forsynet med et lag halm (i st. f. madras)

(jf. -dyne;. vAph.(i764). Pont.S.19. -sime,
en. (især foræld, ell. dial.) reb ell. baand,
snoet ell. flettet af (lang) halm; sime (jf.
-baand, -reh). SvGrundtv. Esm.L192. Børn
bringer Axene . . til Opbinderne, der bin-

der dem i Neg med Halmsimer. JLEeib.
(Verdenskult.il.129). Den møre Halmsime,
der bandt om Lægterne. Aakj.VF.143.
-skagle, en. Moth.H35. ordspr.: Det er
løs Dræt at drage med Halmskagle (glda.

d. s.; jf Dræt l.i ; dial.) om arbejde, der ud-
føres uden kraft ell. iver, som trak man i en
skagle af halm (der ikke vilde kunne taale et

kraftigt træk). Mau.6203. Hjort. Ben da.

10 Børneven.(1858).46. Feilb. -sko, en. (1. br.)

sko, især overtrækssko, flettede afhalm(simer).
MO. D&H. -spalter, en. ^ apparat, hvor-
med halm(straa) spaltes i strimler. Hannover.
Tekstil.I.142. -stak, en. (især landbr.; jf.
-hæs). Moth.H35. MO. Branden opstod i en
'R-dlmst2ik.Riget.^yil911.5.sp.7. Feilb. -stol,
en. (især dial.) stol, hvis stel er omvundet med
(tynde) halmsimer, og hvis sæde er et halm-
sæde. Blich.(1833).1.234. JPJac. L 20.

20 Skjoldb.KH.46. -straa, et. (ænyd. d. s.)

1

)

i egl. bet. Moth.H35. *et tomt Halmstraa,
der forbrændes naar Kornet er tærsket.
Oehl(1844).XVL54. Foldebænken med
strittende Halmstraa langs Randen. Skjoldb.

SM.33.
II jf bet. 2: for Chaisen ginge 800

Peruvianer . . for at giøre Veyen for ham
røddig, og borttage Steen, Gruss, indtil

Halmstraae og alt, hvad som fandtes paa
Marken. Holb.Hh.I.560. i sammenligning

:

30 han kunde dreje dem Alle med sit Ord,
ligesom Vinden drejer et Halmstraa. ITawc/i.

VII.187. billedl: den personlige Dygtighed
er kun som et Halmstraa i Konjunkturer-
nes Brænding.PoZ.Vi2iP50.ii.sj?.i.

II
ordspr.:

„Ungdommen raser", sagde Kællingen, hun
sprang over et Hsdmstrasi. Mau.11019 (jf.

smst.5254ff.). Nysted. Rhetor. 31. VSO.III.
K15. Blich.(1920).V.32. Feilb.I11.979. jf:
Saa rasede Ungdommen i mit halvthun-

40 drede Aar gamle Legeme, som i Kællin-
gens, da hun sprang over et Halmstraa.
Schand. 0. 11.301. samt: Jeg vilde have
soeret for dend Pige, thi hun seer ud saa
skikkelig og saa peen, som hun ikke kunde
skræve over etHalmstraae. Holb.Bars.III.5.
2) som betegnelse for en ringe ting, en ube-
tydelighed, (den mindste) smule olgn. Man
maae ikke tillade, at der lægges et Halm-
straae paa Bordet, uden at vide Aarsagen

50 dertil. Det tilkommer en Huusvært. Skuesp.
IX.220. VSO. imod hans Villie turde
Ingen flytte Saameget som et Halmstraae.
Grundtv.Snorre.il. 166. hvad enten han
seirer over hele Verden, eller han snubler
over et Halmstraa. Kierk.V.99. det er ikke
et halmstraa værd olgn., ikke ret meget værd.
VSO. Feilb.

\\
gribe efter ('klynge sig

tilolgn.) et halmstraa, (egl: som en druk-
nende) søge (haabe paa osv.) den sidste (selv

60 nok saa haabløse) udvej til redning, til virke-

liggørelse af et haab, en plan osv. *I Nøden
hænger man sig ved et Halmstraa. Hrz.
XV1I.208. (skinsyge) bringer Hjertet nær
til en Hvirvel, en Fortvivlelsens Malstrøm,
hvorfra det kun reddes ved at klamre
sig til et Haabets Halmstraa. Goldschm.
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VIIA65. I en Nød som vor griber man
selv efter et Halmstraa.Æ;<Zar.GIZ.IJ.^i7.

HFEw.JF.II.210. jf.: Kun dette ene Haab
har jeg tilbage . . men desværre 1 det er

kun et Halmstraae for den Skibbrudne.
Blich.(1833).I1.144. den Maalestok, hvil-

ken Creti og Pleti rækker den Synkende
som et frelsende Halmstraa. Kierk.IV.424.

II

(ikke) lægge et halmstraa i vejen
or en (ell. lægge en et halmstraa i

vejen. Etlar.GHJI.165. Schand.O.II.361.
AndNx.M.84), (opr. maaske fra folkeover-

troen ved ophøstning, hvor man lagde neg
ell. halmstraa for fødderne af den tilfældig

indtræffende fremmede person (o: kornaan-
den); jf. Katalog o. landbohist.Udstill.Odense.

(1900).42) (ikke) lægge den mindste hindring
i vejen for en. Hrz.VIlI.341. Jeg vil, at

du ikke skal lægge et Halmstraa i Veien
forhans Besøg. Gjel. W.95. Censuren (lagde)

gennem mange Aar aldrig . . et Halmstraa
i Vejen for Trykningen og Salget af (bo-

gen). JohsDam.FS. 105. -sæde, et. stole-

sæde, flettet af halm(simer). DanmGalsch.
1.413. -sæk, en. (foræld.) sæk fyldt m.
halm, især hrugt som (under)dyne (jf. -dyne^
Moth.H35. her maae I sove paaHalmsække I

Skuesp.VIII.105. VSO. D&H. -tag, et.

1) (nu 1. br., jf. VSO.) straatag paa hus.

Moth.H35. LTid.l725.158. Huset med dets
. . forrevne Halmtag stod som et bedrøve-
ligt Syn. Eriksholm.JS.61. 2) (bornh.) dække
ell. skærm af halm. Mons sad som Dreng
og ung Mand bag et Halmtag og slog Sten.
JVibe.(DagNyh.^V7l922.3.sp.l). f -tang:,
en. 2e bændeltang; græstang; Zostera ma-
rina L. Handels- og Industrie-Tid.1811. 94.

-torv, et. torv, hvor der handles med halm.
MO. D&H. spec, i best. f, som navn paa
et torv i Kbh., hvor halm (hø, foderstoffer

m. m.) forhandles (fra 1705—1893 belig-

gende, hvor nu Raadhuspladsen er). Reskr.
^Vtl?57. Krak.1924.1.349. -tTege (MothK
H50. SjællBond.47.118) ell. -tyv, en. ('-tyve.

Moth.H35. Thorsen.142). (landbr. ell. dial.)

træfork til at ryste den tærskede foderhalm
op med (ell. ryste hø og halm sammen med)
(jf. Gaffel 1.1j. Moth.H35. Feilb. AarbFrborg.
1919.89. OrdbS.(Sjælland,Møn). -vin, en.

{jf. fr. vin de paille; fagl.; 1. br.) vin,

tilberedt af druer, der er blevet soltørrede

paa 8traa-(halm-)maatter; sekt; straavin.

OpfB.UII.302. -visk, en. (snoet ell flet-

tet) visk af halm. Moth.H35. Beenene (paa
den syge ko) maa gnides med en Halm-
Yisk.LTid.1762. 374. (jeg) saae et Sviin
løbe med en Halmvisk i Munden, og'det
er gjerne Tegn til \Jve\T.Hrz.II.236. at
skure hendes Arme og Hænder nogen-
lunde rene ved Hjælp af en Halmvisk og
grøn Sæbe. Schand.F. 271. || om visk eU.
halmtot, som fæstes paa hovedet (ved øret)

af bidske heste. D&H. Jf: har en Pige først
været i Retten, saa (har hun) faaet bundet
en Halmvisk ved Ørene ligesom de Heste,
der bider. Schand.VV.97. S ^ visk paa en

halmprik. Regl.forNyborgsLodseri^^ltl834.§5.
Scheller.MarO.

\\
(dial) underlag ell saal,

flettet af halm, i (træ)sko. VSO. Schand.TF.
1.6. at flette sig et Par friske Halmvisker
til sine TT?Qs\o.Bregend.MAG.103. Feilb.

I. Hals, en. [hal' s] hals eller hals.
Høysg.AG. 48. flt. -e ell (nu kun i bet. 6>
-er (Suhm.Hist.III.399. SøLex.(1808).61.
FCCBardenfleth.Sømandsskab.I.(1899).190).

10 {æda. oldn. ty. got. hals; besl m. lat. coUum
(se dekoUetere;,- sml frels; jf. H. Hals, I.-

H. halse)

1) den smalle legemsdel hos mennesker
og dyr, der forbinder hovedet medkrop-
pen (collum) (jf. Nakkej. 1.l) i al alm. Højs.
7.4. Klædernes Brug er (britannieme) ube-
kiendt, men de pryde Maver og Halse med
Jern. Holb.Herod.256. *En deilig rundet
Hals det skiønne Ansigt bar. Trojel.I.162.

20 jeg har . . et Modermærke . . det er lige-

som to blaa Ringe paa min højre Hals
(o: den højre side af halsen). Hosir.(1865).
III.122. Fanum.278. (slagt, ell kog.) om
(kødet paa) halsen af et (slagtet) dyr (jf.
Halskødj: Halsen er næst Hovedet det
tarveligste Kød paa Oxen. Det benyttes
til Suppe . . Kødet kan afpilles og be-
nyttes til Fars. Const.Kogeb.299. \\ i forb.
m. adj. brudt hals, se HI. bryde 6.i.

30 talem.: gaa paa med krum hals (og
løftet hale) olgn., egl om tyr olgn. dyr, der
belaver sig til angreb (jf.: Han havde ogsaa
noget af Tyrens Mod til at gaa paa med
krum Hals. HBegtr.JK.68) ell om heste, der
trækker en vogn; især (dagl.)overf.: uforknyt
ell. med frækhed give sig i lag med en (især:

vanskelig, ubehagelig) opgave olgn. Saadanne
to Fyre, som gik løs paa hele Tilværel-
sen med krum Hals. Schand.VV. 55. jeg

^ gik paa med krum Hals, jeg fortalte ham
(o: prinsen) baade det ene og det andet
om Herskaberne jeg ha'de tjent. KLars.
UR.51. Jørgen Røgter fældede sin Folde-
kniv og gik paa (o: gik løs paa maden)
med krum Hals. Aakj.VF. 34. Feilb. jf.
Dania. III. 78. gøre lang hals, se flg.

gruppe, skæv, stiv hals, spec. (med.):
medfødt ell forbigaaende lidelse bestaaende i,

at hovedet holdes mer ell. mindre stift drejet

50 over mod den ene side (og ofte hældende til

den anden side); skævhals (torticollis).Panum,

280 f.
II
som obj. for verber, gøre (en) lang

hals ell (nu især, jf. ogs. u. bet. 2.2^ strække
h als, anstrenge sig for bedre at kunne komme
til at se, hvad der foregaar. At giøre en
lang Hals d: være nysgierrig. VSO.III.L67.
*SinHals saa lang han (o: et æsel) strakte

I
Og stak sin Mule op. Winth.HF.187.

*Kors, hvor kunde Hanne valse,
|
Folk de

60 gjorde lange Halse . . |
Hver Gang Hanne

skulde valse. Visebog f. milit. Foreninger.

[1894].240. Rundt om . . strakte man Hals
for at komme til at se.Pont.FL.96. række
hals. 1. (I br.) strække hals. Ællingen . .

rakte Halsen høit op i Luften efter dem
(o: fuglene). HCAnd.V.307. 2. f kaste op
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(jf. give hals u. bet. 3.2/ vAph.(1759). 3. se

u.bet2.2. trække halsen af gaaseii,se
Gaas sp.567^^. \\ styret af præp. trække en
efter (med, ved) hal s oghaar, sell.Haar
2.>. (sj.:) Portvægteren . . var rettroende
fraHalstilKnæ (o : heltigennem).Drachm.
VD.25. skrige, som man har en kniv i

halsen olgn., se Kniv. falde, tage (fare,

flyve, se u. II. fare 2.i, flyve 3.i) en om
halsen olgn., (ile hen til en og) slynge ar-

mene rundt om ens hals ell. overkrop; om-
favne en. Saa faldt han om Benjamins
sin Broders Hals og græd, og Benjamin
græd om hans Rals. lMos.45.14. Studen-
strup tår ham om Halsen og gTætder.Holb.
11J.V.5. *om din Hals vi hænge |

Med
Kjærlighed igjen. Grundtv.FS.VII.124.
*med Kys hun ham om Halsen falder.Pa^Jf.
IV.215. jf.: Han vil skaffe sig Bevis for,

at jeg er en daarlig Kammerat, og det
skal nok lykkes ham. Ikke just at jeg gør
nogen Fortræd, nej, men jeg er ikke om
Halsen paa (o: ikke intim med) nogen af

dem. Buchh.UE.55. over hals og hoved
(jy. hals over hoved. Feilb. (sj. :) over ho-
ved og hals. Agre.RE.8) (ænyd. d. s.; efter

ty. iiber hals und kopf, omdannelse af hals
iiber kopf (jf. sv. hals over huvud/ egl.:

med halsen over hovedet) i en saadan fart,

at der ikke er tid til at træffe forberedelser
ell. overveje forinden; hovedkulds; sporen-
stregs, hånd (kom) over Hals og Hovet til

Byen. Holb.HP.1.6. (man) maatte flygte
over Hals og Hoved, og lade Huus og Hjem
i Stikken. Blich.(1930).XIIL87. naar jeg
blot ikke saaledes over Hals og Hoved
havde giftet mig. Hrz.XVIII.343. (han
maatte) over Hals og Hovede forlade Lan-
det. PAjBosew6.i?J5.65. gaa ell. sidde i noget
(lige) til halsen olgn. 1. i egl. bet. han
gaar i vand (ell. almindeligere vandet gaar
hamj lige til halsen

j
(1. br.) billedl; om

person, der forløfter sig paa en opgave:
„mærker han det gaaer over hans Krséfter,
stopper han nok!** — „Han? Jo vist I Nei
han gaaer i Vandet lige til Halsen og paa-
staaer endda, at han ikke er vaad om
Fødderne.'* ARecke.En Oldgesell (1860). 19.

2. overf.: være helt optaget af, fordybet ell.

begravet i noget (især: et studium olgn.).

•Igientagelser og andet Lapperie,
|
Som

du til Halsen sees at være slunken i.Anti-
Spectator.138. Atter til Halsen i Studerin-
ger I Ing.EM.II.66. *man falder

| I Pan-
theisme til Halsen ned. Eeib.Poet.X.234.
*0g atter vi til Halsen staa | i Slid og
Vrøvleri. PZow^.I.^ 7. vi sidder til Halsen
i franske Gloser. Bang.SE.310. 1.2) om den
bageste del af halsen (l.i), nakken; i billedl.

ell. overf. udtr., der dels (vel egl. m. henblik
paa dyr, der bærer aag paa nakken) betegner,

at et vist forhold er til byrde ell. ubehag osv.,

dels betegner undertrykkelse, forfølgelse osv.

de arme ofverblefne Messenier nøddis nu
til at rekke Halsen under det Spartaniske
Aag. E:olb.Intr.L9. Odins Tilbedere skulde

føres til Roms Rige for at aflegge deres
vrange Lære; for at bøie deres stive Halse
under Christi milde Aag. Suhm.Hist.1.116.
jf.u. IIL bøje 1.1 samt Mau.1.389. \\ skaffe
sig ell. (sjældnere) faa noget fra (nu næppe
fer. af^ halsen olgn., skaffe sig af med noget,
der plager, overhænger ell. generer en (jf.

:

ved dit Sværd skal du (d: Esau) leve og
tjene din Broder, og . . naar du bliver

10 ustyrlig, da skal du bryde hans Aag af
din Hals. lMos.27.40). hånd var indvicklet
udi Krig med de Avarer . . men saa snart
hånd hafde faaet dem af Halsen, gick hånd
imod de Ferser. Holb.Intr.1.180. siden man
endnu, for Sølv og Guld i Nøden, enten
kunde hverve en Soldat, eller kiøbe sig
Fienden fra Halsen. OeconT.IY.27. Gid
jeg havde ham af Halsen; det er mig et
utaaleligt Menneske. PAHeib.Sk.III.8. *og-

20 saa for sin egen Skyld
|
Han ønskte nu

den nye Giest af Halsen. Oehl.HJ.71.
Skaf mig det Menneske (f. Ex. en paa-
trængende Tigger) af eller fra Halsen.
Mau.1.389. Skulde Lorden virkelig være
en Skurk, som vilde bruge denne Anled-
ning til at skaffe sig Tommy fra Halsen?
Drachm.I.183. jf.: Jeg har nu . . afsendt
Korrekturen til min Afhandling . . og har
saaledes den Sten fra Halsen. JLange.

o (Brandes.XIV.514). blive en fra halsen,
(nu 1. br.) især i opfordringer, trusler til en
person, der overhænger ell. generer en : holde
sig paa afstand fra en; blive en fra livet.

Han har . . ladet mig forstaae med, at jeg
skulde blive ham fra Halsen. Heib.Poet.
V1.143. bliv mig fra Halsen med Eders
Præster. Hauch.II.213. jf.: Ei Snak, bliv
mig fra Halsen med dine Drømme, smst.

111.265.
II t over halsen. 1. i forb. som

< 3 komme, være en over halsen, overrumple
en. LTid.1727.220. den Carthaginensiske
General . . kom hannem snart over Halsen,
drev ham paa flugt, og tvang ham til, sig
i Syracusa at indsperre.sms/.i 755.555. VSO.
III.K249. 2. i forb. som faa, have noget
over halsen, d. s. s. faa (osv.) noget paa hal-

sen (1. 56). jeg drømte tit, at jeg havde
samme Kroemand over Halsen paa mig.
Overs, afHolbLevned.20. „Troer Tante, at

50 de Fremmede allerede komme?" . . „Ja,
længe varer det nok ikke, før vi have dem
over Halsen." Hrz.V.279. jeg . . havde
skrevet til F. i Kjøbenhavn om at sende
mig den smukke Jagtvogn ud, jeg har seet
paa. Nu faaer jeg den over Halsen. smstlJ.
85.

II
have ell. faa noget paa halsen olgn.,

have ell. faa noget ubehageligt at trækkes med;
være ell. blive besværet med noget. Jeg er ma
foi bange inden jeg veed et Ord deraf, at

^ jeg har en Podagrapaa Halsen. Æ^oZfe.jK'anJsi.

IV.9. Der har vi ham, min Troe, paa Halsen.
Naar man taler om Fanden, saa er han nær-
mest. Luxd.FS.71. de faae . . en Proces paa
Halsen. Bagges.NK140. I Borgerkrigenes
Tiaar (1146—67) havde Danmarks tre Kon-
ger andet paa Halsen end at evne et sligt

VII. Rsntrykt ^/a 1925 47
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Byggeværk (som Lilleborg paa Bornholm).
Bornh.Samlinger. VI. (1911). 130. komme
(taide.vAph.(1759). Skuesp.II3.54) en paa
halsen, (nu sj.) især om uventet gæst olgn.:

komme en til besvær. JSolb.Jean.V.2. Han
kommer os paa Halsen, inden vi veed et

Ord af det. VS0.II1.K249. om hvad der

griber forstyrrende ind i ens planer: komme
en paa tværs. Flor paatænkte . . at holde
større Efteraarsmøder . . og at anlægge en
Pigehøjskole . . men Krigen kom ham paa
Halsen. FLaurids.S.V11.42. fliggeenpaa
halsen, være en til byrde, besvær. Hånd har
udfried mig fra den forvirrede Alarm, og
Trældoms forrætninger, som før laae mig
paa Hierte og Hals. Dumetius.III.48. mine
Paarørende . . troede, at det var en Vanære
for Familien, at jeg laa som Student ledig,

uden at have Kondition, hjemme over min
Moder eller paa Halsen af hende, at jeg
skal bruge deres forskellige Udtryk. Tauber.
Dagb.78. jf.: Bøgerne bleve mig liggende
paa Halsen, uden at jeg ved al min Efter-

spørgsel . . har kunnet opdage, hvem de
hørte tU. Ew.(1914).IV.375. skaffe (f hin-

de. Reenb.I.261. fdrsLge.Buge.FT.lSO. fføre.
Holb.Masc.III.5. CBernh.V111.82. f trække.
Klevenf.RT.199) en (sig) noget paa halsen
olgn., paaføre, skaffe (sig) ubehag ell. besvær.

Naar hendes Far lader hende indsperre,
saa kand Herren icke vinde andet ved sin

Kierlighed end elske sig en Feber eller

Guulsoot paa Halsen. Holb.KB.I.l. den
Afsmag til Sandhed, som Hykleri har bragt
eder paa Halsen. Dumetius.III.36. Wess.80.
ham har du jo skaffet os paa Halsen, lille

Mor. SvLa.FruG.9. ogs. (især spøg.) m. h. t.

hvad der ikke volder ubehag: jeg drømmer
saaledes, at jeg har drømt os et Bormester-
skab paaHalsen. ^oZ6.Zands<./JL5. jeg sen-
der Eder en rap Skriver paa Halsen, som
kan afskrive Bogen tU Abbed Thorkild.
Ing.VS.I.17. træde en paa halsen, (nu
sj.) undertrykke en. *(den mand) som sit Folk

Eaa Halsen træder,
|
tærer Marven af sit

and. PAHeib.US.594. Han . . lod Almuen
træde paa Halsen af sine tyranniske danske
Fogeder. Allen.I.194. være en paa hal-
sen, (nu sj.) søge at tilføje en skade, for-
træd, ubehageligheder olgn.; være paa nakken
af en; forfølge en. Ew.(1914).IV.195. det
var bare Ondskab. Du veed, han har altid

været os paa Halsen . . og vi har dog al-

drig giort ham noget Bahb.(Skuesp.lX.137).
han var endnu ikke bleven forligt med sine
Fjender; Ærkebispen var ham endnu paa
Halsen. Allen.I.171. Man eros paa Halsen,
vi forfølges (Chr. VI: Vi lide forfølgelse
paa vor hals). Begr.5.5.

2) i udtr., der betegner sammensnøring,
overhugning af halsen ell. brud paa hals-

hvirvlerne som ensbetydende med tab af li-

vet. 2.1) i al alm. brække ell. knække
ell. (nu næppe br.) bryde halsen, faa brud
paa halshvirvleme. hånd fait 3 gange af
Vognen og havde nær brudt Halsen i tu

af lutter Lærdom. Holb. Er. 1.6. *HielpI
hielpl jeg glider. Hielpl jeg brækker
Halsen. Oe/i/.A. 78. han (blev) kjed af at
leve, og saa sprang han ud fra den Tin-
gest (o: en altan) og knækkede sin Hals.
Reib.Poet.V.293. Jeg knak ikke Halsen.
SvLa.SD.5. overf.: ikke være i stand til at
gennemføre en opgave olgn.. man har paa-
taget sig; forløfte sig, „gaa i stykker'' paa
noget; især m. fig. præp. paa (sj. i). vil man
oplæse en saadan Sætning af Papiret . .

saa kan man let, som man siger, brække
Halsen i den. Heib.Pros.VI.329. (han kun-
de) gøre Fjendernes Haab om, at han pe-
kuniært vilde knække Halsen, til Skam-
me. 6^0^071(2.0.11.76. (Michelangelo) var kom-
men til at male Sistina, fordi Bramante
og Raffaello havde haabet, han aandeligt
vilde brække Halsen paa dette Arbejde,

20 der laa udenfor hans Fag^. Brandes.MB.
208.

II
i udtr. for forsk, voldelige dødsmaader

(dødsstraffe), fx. brække halsen paa
(VSO. 1.477), dreje ell. vride halsen
om paa (f vride halsen j^slsl. Holb.Mel.I.

3), skære halsen over paa: Jeg skal
før vride Halsen om paa hende, end hun
skal faa en FoWticus. Holb.Kandst.1.5. det
syntes umueligt, at de, naar Dagen be-
gyndte at bryde frem, skulde være i Færde

30 med at bryde (Lieb.DQ.II.83: knække;
Halsen paa hinanden. Biehl.DQ. III. 100.
det kunde blive nødvendigt at dreje Hal-
sen om paa den HaWunk. BuddcHistorier.
(1892). 36. Skøndt Udtrykket „at vride
Halsen om paa Ungen" jævnlig høres,
griber Barnemordersken kun sjeldent til

denne Kvælningsmaade. KPont.Betsmed.I.
187. Herre Jesus! . . der skar han med
en stor rund Bevægelse Halsen over paa

40 Kvindemennesket. JVJens. FD. 64. Feilb.

jf. (sj.): *gid jeg kunde vrie
|
Hans Hals

omkring. HauchJ)V.1.61. (nu sj.) m.præp.
af, i udtr. som hugge halsen (alm.: ho-
vedet; af en (jf. halshugge;, skære hal-
sen af (alm.: over paa; en: i dalen skal

de hugge halsen af (1871: bryde Nakken
paa; qvien. 5Mos.21.4( Chr.VI). hvo som of-

frer et Lam, er som den, der hugger Hal-
sen af en Hund. Es.66.3. han holdt Stigen

50 for Fuldmægtigen, der vilde gjøre Indbrud
hos sig selv og skære Halsen af Drengen.
Ing.LB.IV.17. han var bange for, at han
skulde komme til at skære Halsen af sig.

CBernh.IX.165. 2.2) i udtr., der betegner be-

røvelse aflivet ved henrettelse, straf paa
livet. Letfærdige Qvindfolk, som deris

Foster ombringe, skulle miste deris Hals.

DL.6—6—7. *jeg derfor eder beeder,
|
I

spare vil min Hals, jeg haver ickun een.
60 Holb.Paars.64. Hånd blef . . dømt Ære-løs,

og som en Falskener at straffes paa hans
Hals. Slange.ChrIV.266. Munden taler ofte

Det, Halsen maa betale (o: man maa ofte

bøde (med livet) for sine udtalelser)^ siger
Ordsproget. CBemh.IV.256. (jf. Mau.6611).
forbryde (t forgøre) sin hals, fortabe
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livet. Hvo som falskeligen giver sig ud
for at være i nogen Kongelig Bestilling,

og den øver, have forbrut sin Hals.i>i^.
6—18—8. Mau.I.389.jf. forgøre 1. række
(ell. strække. Gertz.A.41) hals, (jf.u.bet.
1.1-2^ egl. om den, der skal henrettes: bøje

hovedet frem for at modtage dødshugget, ogs.

i alm.: lade sit liv. VSO. *min Hals jeg
rækker |

Frimodig for dit Mordersværd.
Grundtv.PS.II.39. Lammet . . lægger sig

ned, og rækker Hals for Kniven. Blich.

(1833).II.45. Baud.GK.168. fsiddepaa
sin hals, afvente døden i fængslet; være
anklaget for livssag. VSO. MO. jf.: Han
skal. Fanden tage mig, faae at see, at jeg
er ikke bange for at sætte ham ind paa
hans Hals (o : sætte ham i fængsel, saa han
kan lide dødsstraf). Heih.Poet 1.199. || i forb.,

der angiver, at visse handlinger kan medføre
dødsstraf ell, i videre anv., at man løber stor

risiko ved visse handlinger, tilbud olgn. (især

i kraftige forsikringer), give (f sætte) sin
hals paa noget: jeg tør give min Hals
paa, at Maden kaagede over udi Kiøkke-
net. Holb.Stu.II.3. Nye, forbandede Luren-
dreierierl — det sætter jeg min Hals paa I

Ing.LB.1.86. Mau.1.389. gøre noget paa
sin egen hals olgn. {ænyd. glda. d. s.; jf.
være noget paa en hals ndf; nu næppe
br.) gøre noget paa egen risiko. Vil du vove
det, saa maa du giøre det paa din egen,
og ikke paa min Hals. F/SO. jf.: Hun stiæ-

ler paa sine Medtieneres Rals.smst. koste
(en) ens hals, om uforsigtig optræden olgn.:

have døden til følge for en. YS0.III.K284.
Man fortæller Historier om din Bedste-
fader, som kan koste ham hans Hals. Ing.
EM.I.25. (sj.:) Buris var ikke gaaet der-
ind, om det saa skulde kostet hans Hals
(d: for nogen pris).JVJens.D.8. spille
paa sin hals, (nu kun dial.) være ufor-
sigtig; vove for meget, har man Skam af at

. . krybe i et Musehul, saa har man hel-
ler ingen Ære af at forsprænge sig eller

spille paa sin Hals. Grundtv.SaxoJI.244.
jeg véd, jeg spiller paa min Hals ved at

gjøre alle Døgnets Afgudsbilleder latter-

lige for T)2imerne.sa.Breve.269. Feilb.
\\

overf., i talem. som være (nu næppe br.

bringe. Holb. Paars. 156. GBernh. III. 180.
(nu s/.:j komme. Gram.Nucleus.331. VSO.
III.K248. Drachm.M.218) om en hals
(ænyd. komme, være om en hals (halsen),

jf. ty. um den hals (gekommen) sein ; sml.

II. en sp.344^*) komme (osv.) i en alvorlig

knibe; være (redningsløst) fortabt. *Nu er vi
om en Hals, der ligger vores MsiSt. Holb.
Paars.16. uden hendes Bistand havde jeg
været om en Hals. Pamela.1.144. om en
Hals er vi her, hvis Seiren os glipper.
Grundtv.Snorre.III.317. blev Høvdingen
dømt fredløs, var de aUe om en Hals.

sin hals, spille paa sin hals (se ovf.); jf. II.

en sp.344^*) egl.: selv om det skulde koste

en livet; være noget med liv og sjæl, i meget
høj grad (undertiden m. bibet. af det ensidigt
udviklede ell. til yderlighed drevne). *Han
haver sin Fornuft saa længe holdt til

Falds,
I
At han er bleven til en Stats-

Mand paa en Hals. Anti-Spectator.113. (han)
var en Haarkløver paa en YLiis. Bagges.

10 NK.38. Hidindtil havde Karl . . været en
Viking paa en Hals. Grundtv.Snorre.II.236.
(han) er Sportsmand paa en Hals. Pont.F.
11.273. I sin Digtning er (Dante) Aristo-
teliker . . paa en YL2i\s.VVed.BF.27. Sø-
mænd er Dansere paa en }l2\s. BerLiisb.
S.114. jf.: hun skrev Romaner om en Hals.
Leop.SE.47. || ordspr. fals(k) slaar sin
(egen) herre paa hals, se I. Fals, I.

J0lr.SD.II.246. (være noget) paa (ell.

sjældnere om. Leop.SE.32. HomoS.GL.94.
Grønb.LN.86) en (ell. sin. JVJens.CTM)
hals {dannet til udtr. som gøre noget paa

Falsk, jf.: da et Menneskes Ondskab al

20 tid slaaer ham selv paa Hals, gjorde han
sig strax Umage for . . at udslette det
ufordeelagtige Indtryk, hans uoverlagte
Ord havde frembrsigt.HFEw.JF.il. 199.
2.3) i forb. som hsive hals og haand over
en {ænyd. d. s.; jf. Halsret) 1. (jur., foræld.)
især om adelig: have privilegium (ophævet
ved grundloven 1849) til retslig at tiltale

personer, lade dem dømme og stråfe (egl.:

paa liv og lemmer). De, som nyde Frihed
30 med Hals og Haand over deris egne Tie-

nere (o: godsets bønder). DL.3—2—1. Holb.
DNB.665. Nørreg.Privatr.I.110. den ade-
lige Godseier i Kongeriget . . fik Hals og
Haand, d. e. den høie Øvrighedsmyndig-
hed over sine Bønder. CPalM.0.474. 2. (1.

br.) overf. : have uhindret, uindskrænket raa-
dighed over noget. Jeg betinger mig al-

leene . . jus vitæ & necis, Hals og Haand
over jer Kiøcken og Yiielåer.Holb.Tyb.V.

^ 9. (han) gaf Galanten frie Hals og Haand
og at komme stedse i hånds 'R.nns.Kle-

venf.RJ.3. (en) Creditor, der har Hals og
Haand over mit Liv. Kierk.VI.240. Familie-
faderen har Hals og Haand over (barnet),
kan sælge eller dræbe det Høffd.E.286.

3) det indvendige af halsen (l.i), dels

om den øverste del af luftrøret (struben)
og (eller) forbindelsesleddet ml. mundhulen
og spiserøret (svælget), dels m. vagere bet.

1 3 om den øverste del af fordøjelseskanalen (bet.

3.2^ ell. om de dele af luftvejen, der medvirker
ved stemmedannelsen (bet. S.3). 3.1) i al alm.
At gurgle, skylle, sin Hals.750. Thiele.

III.127. Hun fik ogsaa Ild paa (cigaren),
men Røgen gik øjeblikkelig i Halsen, saa
der kom Taarer i Øjnene. Esm.1.48. Jesus
vil ikke være Konge . . over en Bunke
Mennesker, der bestandig lugte ud af
Halsen af raadden Sn&k. VBeck.LK.I.381.

60 Middel for ondt i Halsen (o: halspine).
Fruent.(1799).IV.71. Feilb. have en daar-
lig hals olgn., ofte have ondt i halsen ell.

(if. bet. S.s) især: lide af hæshed olgn. S&B.
Il

i udtr., der angiver en unormal legemlig
ell. sjælelig tilstand (overanstrengelse, (sftærk)

ophidselse olgn.). f med aanden i hal-

47"
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sen, forpustet. Solb.Jean.Ll (se u.hAsmåe
1.1^. Herre I sagde Sancho, er det da een
af de ridderlige Regler at vi skal gaae
her med Aanden i Halsen paa disse Klip-
per?^ieRi)QJ/.49. tJJ med graaden i

halsen olgn., lige ved at græde; grædefær-
dig. Disse . . Ord sagde han tydelig med
Graaden i Halsen. Gylb.Novel.II.263. det
er til at faa Graaden i Halsen over. Vilh

And.AD.71. jf. 1.28: *tidt sad mig Graa-
den i Halsen, |

naar muntert jeg kvad.
Drachm.SB.95, Graaden stod Præsteenken
op i Halsen. Hun kunde daarlig faa Or-
dene irem. Schand.AE.369. (løbe) med
tungen ud(e) af halsen, egl.om hunde:
med tungen stikkende frem af mundhulen
(som tegn paa, at man er stærkt forpustet

éll. forjaget), (der) kom . . En løbende med
Tungen ud af Halsen. Grundtv.Snorre.il.

239. jeg (har) ikke Lyst til at løbe som
en Hønsehund med Tungen ud af Hal-
sen efter Jeres Yogne.Hrz.XIII.18?. Nu
maa jeg rende op ad Trapperne med Tun-
gen ud af Halsen, jeg, som ikke kan taale

at skynde mig. Schand.F.202. Baronen foer
om . . med Tungen ude af Halsen, ivrig

som en Foreviser paa et Marked. jBaw^.T.

105. i udtr. som: noget sidder (ell. staarj

en i halsen. Tal for Guds skyld icke
meere om den Sirup, Søster, min Mave
sidder mig op i min Hals (o: jeg faar
kvalme)^ naar jeg tencker derpaa. Holb.
Kandst.IV.6. især om hjertet, i udtr. for
ængstelse, stærk betagelse olgn.: mit Hierte
sidder mig i min Hals; thi jeg skal tale

med Mester Herman, og begiære hans
D'dtter.smst.I.l. mit Hierte staar i min
Hals af bedrøvelse over det, at jeg skil-

les ved saadan en oprigtig Yen.sa.llJ.
V.9. *jeg følte. Hjertet i min Hals mig
slog. Heib.Poet.VII.353. *Ak, hvor de (o:

balkavalerer) løb og sukked | Med Hjer-
tet i deres Hals (o: heftigt forelskede)!

Winth.V.121. Hans Hjerte slog helt op i

Halsen paa ham, da han læste med fede
Typer: Det kongelige Theater. Schand.TF.
11.269. Hun saa ondt paa mig, og jeg
anede, at jeg havde noget i Vente. Ved
Middagsbordet sad jeg med Hjærtet i Hal-
sen og spejdede fra den ene til den an-
den; det var mig ikke muligt at synke
'Msiåen.AndNx.DB.68. jf. f: hans riige

Farbroder, som hånd eene skal arve, gaaer
hver Dag med Siælen i Halsen (o: paa
gravens bred). Holb.Tyb.IV.l. || m. overgang
til bet. 3.2, i udtr., der angiver, at noget (især:

en stump af maden) sætter sig fast i' hal-

sen, faa et (fiske)ben i halsen J Tullin.TI.

125 (se Ben sp.289^V' Thiele.IIl.117. Feilb.

faa noget paa tværs i halsen olgn.

Feilb. jf: at du skal lide for din mage-
løse Godhed imod mig, det sidder mig
paatvers i Balsen. Heio.TR.nr.50.5. Sielen
er færdig at gaae ud af Livet, saa den
allereede sidder ham paa tværs i Halsen
(Biehl.Dq.lY.30: Struben;, neppe tie Fin-

gersbreed fra \j2eherne.Lieb.DQ.n.265,
overf.: blive stærkt overrasket af noget; ogs.:

forsnakke, fortale sig. D&H. store ord
og fedt flæsk sidder ikke fasti hal-
sen, se Flæsk 1.2. jf.: Store Ord og fedt
Flæsk glider (ell. løber) let igjennem Hal-
sen. ilfaw.JJ.568. 3.2) om munden og det
øverste af fordøjelseskanalen som den
vej, ad hvilken føden passerer.

\\ i udtr., der
10 betegner, at man spiser ell. (især) drikker

begærligt ell. overdaadigt. Børn og Fruen-
timmer . . med deres stadige Hylen op
om at faa Halsen fyldt. BBudtzMuller.Den
eneste retfærdige.(1923).27. han slog den ene
bajer efter den anden i halsen I f i forb.,
der angiver, at man forbruger sit gods, sine
midler til fraadseri ell. drikkeri. Det gaar
Alt igiennem hans Hals. iUaw.J.588. vAph.
(1759). Alt, hvad han fortiener, det sæt-

Tp ter han i Halsen. VSO. fugte, skylle, væde
halsen olgn., se fugte, skylle, væde. i forb.

m. tør: *01kanderne gik ogsaa rundt,
|

Og ingen Hals blev tør. Winth.HF. 167.
*Min (o: en rævs) Bug er slunken, min
Hals er tør. Bich.1.49. Du er s'gu altid tør
i Halsen. Sørg for lidt Punsch Ida, saa
tager vi andre et Glas med. Esm.II.182.

II
give hals, (jf. bet.S.s; nu kun dial.)

kaste op. vAph.(1759). VSO. Feilb. Kvæmd.
30 noget staar ell. hænger en (langt) ud

af halsen olgn., som udtr. for, at man ny-
lig har spist ell. har spist for meget af noget,

sadledes at ens aande lugter deraf. Hvid-
løgen staaer det Beest af Halsen. ^oZ&.
Abrac.I.l. overf. (nedsæt.) : være for optaget,

opfyldt af noget (saa at man stadig taler

om det olgn.). *Han er saa propfuld | Af
sine Sønner, at hvert Øieblik

|
Staaer een

ham ud af Balsen. Hrz.VIII.34. (hun) sag-
40 de . . om mig, at Akademiets (Grammatik

stod mig ud af Balsen. Schand.0.1.192.
\\

spec. (dagl.) om luftrøret, i forb. den gale
ell. forkerte hals olgn.; især i udtr. som
faa noget i den gale, forkerte hals
ell. (især uegl. og overf.) faa noget galt,
forkert i halsen. 1. faa mad ell. drikke

i luftrøret. *Paa Vandet sqvulper Skibet
op og ned,

| Saa faaer man Maden i den
gale Hals. Oehl.HJ.91. Brown (faar Vinen

50 galt i Halsen). Bøgh.III.252. Maden . . kan
komme i „den gale Hals", det vil sige,

at den i Stedet for at passere gennem
Spiserøret ned i Mavesækken gaar gen-
nem Struben ned i Luftrøret og herfra
videre ned i Lungen. OBloch.D.^1.49. han
(sank snapsen) og fik den i den gale Hals,
hostede og var lige ved at ^vseles. And
Nx.S.64. jf.: „At faa noget i Halsen", er
den populære Betegnelse for en Tilstop-

60 ning af Luftrøret. Det sker under Spis-

ningen . . f. Ex. hvis en Krumme gaar i

den gale Bals. Pol.*V6l915.4.8p.3. billedl:

*Paa Verdensoxen har jeg mig forslugt
|

og faaet den i Halsen — i den vrange

(jf. Vrangstrube^. Kaalund.402. 2. uegl.:

ikke ell. kun med vanskelighed kunne faet
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ordene frem (af fysiske ell. psykiske aar-

sager). Fru Rosa hjalp min Hustru paa
gled, naar hun fik en italiensk Frase lidt

forkert i Halsen (o: udtalte den forkert olgn.).

Schand.O.IL339. (han) fik Ordene i den
gale Hals, hvad der førte til et Hoste-
anfald. Gjel.M.433. 3. overf: danne sig et

(delvis) forkert indtryk af noget; misforstaa
noget; forse sig (1.2.2) paa noget. Få ham nu
ikke forkert i Halsen, den lille, venlige
Mand. TomKrist.LA.14. han har faaet Dar-
wins Lære galt i Halsen. PoU''U1921.5.sp.6.
N. N. har faaet Postgiroen galt i Halsen .

.

Han har nemlig forset sig paa et forkert
System fra 'Ro\\2inå.BerlTid.''^lzl92é.Aft.3.

8p.2. jf.: (han) har faaet Værdibegrebet om
(dette børspapir) i den galeste Hals. smst.^^/e

1923.M.14.sp.2. 3.3) om struben som det
sted, hvor stemmen dannes. Skriget
(kom) fra Hr. Kammerraad S.s Kais. Blich.

(1920).XIIL142.
II
give hals {ænyd. d. s.)

1. egl. om (jagt)hund: gø (jf. 11. Hals, H.halse
i;. Moth.H38. MeynikeFosz.(1747).436.mek-
tor gi'er Hals i de ranke Rør. FMøll.I.31.
PolitiE.^'^lhl922.5. talem.: naar een hund gør,
giver alle hals, se gø sp.487^^. 2. om andre
levende væsener ell. om ting : give en kraftig
lyd fra sig; om person: skrige (op); bruge
mund olgn. en Dreng . . gav Hals . . fordi
en frisk føerlemmet Bonde, gav ham en
Hoben dygtige Slag med en smal Rem.
Biehl.DQ.1.27. jeg hørte Klokken give Hals
lige over mig. CBernh. VIII.99. at malke
Køerne, der var begyndt at give Hals af

Utaalmodighed.PonLF.II.75. Barnet i Vug-
gen begyndte at give Kais. JMichaelsen.
Fra min Samtid.IL(1893).153. Motorvog-
nene giver Hals langt ud paa Natten. Vilh
And.K.11.252. || synge, raabe, le (osv.) af

(\ med. Jer.l2.6(Chr.VI). Helt. Poet. 127)
fuld hals (sj. af en fuld hals. LTid.1727.
135), synge (osv.) saa kraftigt, som man kan,
med fuld stemmekraft. LTid.1741.457. Ew.
(1914).III.300. Hotellets Tjenere . . loe af
fuld Hals over den lystige Maskerade.
Ing.LB.III.51. de skj endtes af fuld Hals,
medens de alligevel holdt Skridt midt ad
Skovveien. CBernh.XI.75. Svend sang med,
af fuld Hals og af et fuldt Hjerte. Børd.
LB.148. (1. br.:) de mindre (børn) græd
af fuld KbXs. Drachm.YT.8. Greven (o: en
vagabond) hilste af fuld Hals og gav Haand.
Gravl.BB.15. || det er løgn i din hals
olgn., (næsten vulg.) du lyver. IIolb.HP.III.7.
*Hr. Medicusl Løgn i jer Kalsl Wess.261.
Jeg . . spurgte Kjældermanden, om han
ikke meente, at der var Løgn i hans Hals.
Heib.Pros.X.403. *Kun naar de siger: min
Kunst var,

|
saa vel som mit Hjærte til-

fals —
I
saa rejser jeg mig og raaber:

[

nej, det er Løgn i jer' Kais. Vrachm.SB.
27. Rørd.GK167. jf.: om fiire Dage vilde
hans Modstander . . forsvare, at Frøkenen
foer med Usandhed til midt i Halsen, ja

endog i heele Ka.lsen. Biehl.DQ.IV. 192.
lyve i sin hals (jf. ty. in seinen hals

hinein liigen; nu sj.) lyve kraftigt. vAph.
(1759). *Du lyver i din Hals. OehlDM.68.
*Du lyver . . i din beskidte Hals! Den lystige

Djævel.(over8.1913).44. jf: *Det lyver du.
Forvovne I i din Hals. Oehl.VI.83. \\ i udtr.,

der betegner, at man ikke kan frembringe en
lyd. *naar jeg hende seer, | Da er det,

som min Hals blev snøret sammen,
| Og

intet Ord jeg over Læben bringer. HawcA.
xo SK.68. *ham (o: en degn) Tonen fast i

Halsen gToer.PalM.IV.24. Ordene bleve
ham næsten siddende i Halsen, da han
spurgte: — Hvordan er det med Moder?
Schand.TF.1.241.

4) om den del af dragt, overtøj olgn.,

der omslutter, dækker over halsen (l.i).

Den Kiole, Trøie, Skiorte, er for viid,

snæver, i Halsen. VSO. Ministeren . . hjalp
ham . . Reisepelsen paa og knappede den

20 sammen i Halsen. CBernh.VI.189. Han var
knappet helt op i Halsen; intet Steds paa
ham viste sig Spor af Linned. Schand.SF.
141. Indsnittet i Halsen (o: paa en jakke)
er 4 cm. Skrædderbogen.(1922).12. hvidt i

halsen, se hvid.

5) hvad der ved udseende, stilling ell. m.
h. t. brugen minder om en hals (1 ell. 3).

(kun de vigtigste af de talrige anv. anføres).

5.1) om den smalle del af forsk, gen-
2Q stande, der forbinder disses øverste
parti (ofte kaldet Hovedj med deres ne-
derste parti.

II
(bygn.) partiet ml. skaft og

hoved (kapitæl) paa en dorisk søjle (hypotra-

chelion). Sal.XVII.60.
\\ J^ paa strengein-

strumenter olgn.: det lange, smalle stykke,

der forbinder hovedet med lydkassen. Moth.
H36. *Den venstre Haand han bøied

|

Om Cithrens Hals coquet. Winth.X.205.
Schand.SB.116. MusikL.I.314.

\\ (fagl.) ring-

40 ell. kraveformet metalstykke, der sidder ml.

haandtaget paa en dør og dørflagen (omslut-

tende tværstangen). Gnudtzm.Husb.241. jf.
Dørhal s. D&H.I.141. || ^ om den indsnæv-
rede del ml. skæftets forreste parti og kolben

paa haandskydevaaben. Funch.MarO.II.55.
Scheller.MarO.247. (foræld.:) den del af en

bajonet, der forbinder klingen og døllen; arm
(L3.5). MilTekn0.20. det sted paa en kanon,
hvor den forreste ende af forstykket (hovedet)

50 forenes med selve forstykket; ogs. om drue-

halsen. MilTeknO. Schéller.MarO. ||
(anat.)

indsnævret parti i umiddelbar nærhed af
den kugleformede del af en knogle (hovedet)

(collum ell. cervix). Panum.398. Brud af

Laarbenets Hals. OBloch.D.U.79. \\ (fagl,
1. br.) den midterste, indsnævrede del af en
(jærnbane)skinne; krop. PoUlsl913.2. || (1.

br.) som forkortelse af Tandhals, (mælke-
fortænderne hos hesten) ere foldede . . de-

60 res Krone er kort og ved en Indsnøring,
Halsen, adskilt fra den tilspidsede Rodende.
LandmB.I1.197.

|| (1. br. i rigsspr.) (lang)

stængel paa plante (jf. Hals-løg, -roe^. Bo-
gan.II,lo6(se u. Frøløberj. jf.: *Klinten paa
sin lange Hals sig rejste for at glo.Aakj.
RS.23. Feilb. ||

(nu 1. br.) smal strimmel
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land, der forbinder et (især: mindre) stykke

land (halvø) med et andet; landtange.
Staden er paa en liden vedhengende In-

sul beliggende, som med Havedt paa alle

Sider er omflødt undtagen ved den Nor-
derste Side, hvor den ved en smal Hals
henger ved en anden stor Insel. Pflug.DF.
552. EPont.Atlas.II.397. den smalle Hals
eller Tange, hvorved Helgenæs er land-

til en fjord olgn. Helsingør (har uden
tvivl) faaet Navn deraf, at den er bygget
paa et Øre ved Sundets Hals eller Indløb.
Both.D.1.67. nu næsten kun som stednavn
(bynavn, hvor det betegner beliggenhed ved
et snævert indløb), fx. Hals ved det nordlige
indløb til Limfjorden (oldn. at Halsi ). Sal.^

X.712. Trap^V.598. jf UnivBl.L254.
6) {til bet. 5.1; ænyd. d. s., oldn. hals, ogs.

i&st med Mols Lanå. Trap.^11.558. D&H.ioi bet. „halsbarm") ^ tov, hvormed det
ogs. (1. br.): bakkedrag, landryg ml. to dale,

fjorde, de (red) fra Mjovafjord over hal-

sen til Vatnsfjord. KKålund.SS.1.326. den
saakaldte Øvreby paa den bakkeformede
Halvø (ved Kallundborg), der over en la-

vere Hals skyder sig frem mod Syd-Syd-
vest. AarbHolbæk. 1924. 53. jf. Samsøs Sted-
navne. (1922). VIII. 5.2) om den øverste

(nederste) indknebne, sammensnørede

forreste, nederste hjørne af et gaffel-
ell. stagsejl ell. det luv, nederste hjørne
af et undersejl bliver halet (holdt)

fremefter. *0g om I udi Læe Seer Bren-
ning uden fore,

|
Strax Rorit udi Læe og

Halsen Vel i Boere. Cit.ca.l700.(NkS4'>821,

46). vAph.(1759). SøLex.(1808). Funch.
MarO.II.55. Sejlet blev strakt op i Hal-
sen og derved mindsket. Drachm.III.188,

ell. (mer ell. mindre) spidst udløbende, 20 FCCBardenfleth.S0mandsskab.il.(1899).190.
tapformede del af en ting.

||
den

tilspidsede del af en aksel, der passer ind
i aksellejet (og hvorom noget andet kan
dreje sig; jf. Halslejej. Haandv.281. Sal.

XIV. 171.
Il ,t ankerhals. Wolfh.MarO.

352.
II (foræld.) støbetap paa blykugle, der

afknibes før brugen (jf. afhalsej. MilTekn
0.3.

II
Borets Skaft eller Hals maa . .

altid være betydelig tyndere end dets
Hoved skal være bredt. Urmageri. 14

ligge for styrbords feZZ. bagbords^ hal-
se olgn., ligge med vinden ind fra styrbords

(ell. bagbords) side. (vi) løb 10 å 11 Miles
Fart for torebede Mersseil med Styrbords
Rsdse.StBille.Gal.I.120. ligge paa el. for

Styrbords Halse. TeknMarO. BerLiisb.S.9.

ride en hals under olgn., se ride. jf.: Fokke-
hals (o: fokkesejlets hals). SøLex.(1808).79.
Scheller.MarO.247. Stor(e)hals (o: stor-

II
30 sejlets hals). SøLex.(1808).61. Drachm.III.

188. Scheller.MarO.247. \\ i videre anv.: d.

s. s. Halsbarm. Moth.H.36. e.br.

7) {ænyd. d. s., glda. hin grimmæ hals,

oldn. (g65r, leiQr) hals) betegnelse (især ned-
sæt.) for en (mands)person. en gierig

Hals. Nysted.Rhetor.33(jf Gishals;. Et tap-

pert Folkefærd . . De havde sig ogsaa en
Anfører, der skikkede sig for dem, en
modig og forvoven Hals, om hvem man

(fagl.) den bageste, nedadbøjede del afgym-
nastikapparatet „hesten". Gymn.1.52.

\\ J^
i nodeskrift den lodrette (op- ell. nedadven-
dende) streg, der udgaar fra nodeteg-
nets runde del (hovedet). Geb.MusK.4.

\\

(især ^) den forreste, indsnævrede del af
hylsteret paa patron, raket olgn. Cit.

1771.(SøkrigsA.^Ppp r). Funch.MarO.1.72.
Scheller.MarO.

||
(bødk.) den smalle del paa

begge sider af bugen (2.2) af en tønde olgn. 40 vidste tusinde snilde Historier at sige

Éarboe.MarO.105. 5,3) (jf bet. S) hvad der ~" '

danner en smal indgang til noget.
\\
(anat

,

vet.) om moderhals (Buchw.JS.(1725).4.
SaUXy.930) ell. bør hals (jf Børhalsj
ell. om blærehals (LTid. 1761. 267. jf.
Blærehals. Moth.B258. LandbO.1.334).

II
flaskehals. Ew.(1914).IV.260. *Begjær-

liff satte han Flaskens Hals
|
Til Munden.

Trz.D.II.119. Buchh.VH.7. jf :høie Kruk

Etlar. GH. 1. 49. nu næsten kun (uden for
ssgr. som Brøl(e)-, Bælge-, Fylde-, Skab-,
Skraal-, Slug-, Vovehals^ i forb. haard
hals, en haard, stridbar ell. stivsindet per-

son (jf. haardhalset, halsstarrig^. *Vel op,

alle mine Mænd! | . . her er Havbor Kon-
gens Søn,

I
han er fuld haard en Hals.

DFU.nr.1.37. I haarde Halse . . I imod-
staae altid den Hellig Aa.nd.ApG. 7. 51.

ker med Hals. SophMUll.VO.63. Transport- 50 Den haardeste Hals jeg havde at bestille

med var en af Herren Staterne (o: et med-
lem af forbundsraadet) selv udi Holland.

Holb.Tyb.ILl. *det koster kun Kong Knud
et Ord at bøye |

De haarde Halse, som
ey falde vil tilføye. Graah.PT.II.24. *thi

de var haarde Halse, |
de Drotter, begge

To.Ploug.I.341. slige Naturer (er) i Reglen
langt haardere Halse end de oprindeligt

selvtilfredse, ^ran^es. J77. ^80. en Mand,
OscJens.IN.73.

|| (1. br. uden for 60 der var bekendt som den haardeste Hals
i Himmerland. Som ung havde Thomas
Ry for Hastighed til Slagsmaal. JFJens.
HF.123. jf: *hendes Brødre var de vær-
ste Halse

I
Mod Jarlen. Oehl.HJ.140.

II. Hals, en (Fleuron.RK.178) ell. (si.)

et (JVJen8.CT.93). [hal's] {dannet som vis.

spande . . Mrk. indhugget paa Halsen af

Spandene. PolitiE. KosterbUVs 1923. 2. sp.2.

knække halsen paa en flaske olgn.,

(jf. u. bet. 2.1) tømme en flaskes indhold, jeg
har i Sinde at brække Halsen i tu f)aa
nogle Bouteiller af jer gamle Viin. B0Z6.
Bars.IV.4. det blev . . besluttet at spise
Frokost paa Dækket, og da at knække
Halsen paa de levnede Flasker.jBZicA.^i855

)

11.250. ' ~ "
"

ssgr.) smal nedgang til en kælder; kælder-
hals, en Kælder, til hvilken man naaede
ned gennem en Hals saa dyb og mørk
som en Brønd. Pont.F.II.85. jf: højrøstede
stemmer fra en beværtningshals.FFcd.
FF.2.

II
smalt farvand, der danner indløb
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til II. halse 1 ell. (og) til udtr. give hals

(u. I. Hals 3.3^; især jæg.) (jagtjhundes
gøen; hundeglam, jeg kan høre Chas-
seurs Rals. Blich.(1920).VIL14. det gaar
med Skrig og Skraal . . fra Jagtbetjentene
og med Hals og Plask fra Hundene. jBo-

gan.I.40. (han) frydede sig over de store
Støveres dybe, prægtige Hals og de smaa
Hundes finere, men yderst heftige Glam.
Fleuron.BK.66.

\\
jage med ell. paa hals lo

olgn., om gøende jagthund, der er paa foden
af vildtet. VortÉj.III4.9. (hunden) beva-
rede sit stolte Humør, sin utrolige Liden-
skab for at jage. Ofte for han „paa Hals"
langt bort i Ødet efter en Fugl. HEaarsb.
M.141.
Hals-, i ssgr. ['hals-] (jf. dog halsstar-

rig) af I. Hals; hvor intet andet bemærkes,

gf bet. 1-3; ogs. (nu næppe br. i rigsspr.)

alsc-, fx. Halse-sot (HesteL.(1703).B5v), 20

-stump (Bergstedt.A.25), jf. Feilb.IV.198.
Il af ae talrige ssgr. er her bl. a. udeladt ftg.

:

Hals -beklædning, -blodaare, -klædning,
-muskel, -nerve, -pulsaare, -smerte, -stiv-

hed, -aabnin^, en. (jf. -hul), man syr
til for Halsaabningen (o: paa en slagtet,

farseret kalkun). Const.Kogeb. 73.
|| [4] En

Gjennemskjæring (o: paa trøjen) danner
Halsaabningen. SophMiXll.YO.245. -aag;,
et. (især fagl.) trækaag, der anbringes om- 30

kring trækdyrs hals; mankeaag. MO. SaU
1.10. -aare, en. (jf. I. Aare l.ij. vAph.
(1759). YSO. MO. D&H. //". Halsaare-
fistel (o: aarefistel). SaUL45.
Hals-baand, et. {glda. halsbond) 1)

ring, baand ell. kæde, bestemt til at bæres som
smykke om (kvinders) hals. (hun) tog Arm-
baand og Halsbaand og Fingerringe og
Ørenringe og al sin Prydelse paa sig.

Jud. 10. 4. et Halsbaand af smaa Perler, 40

hvori hang et lille Kors. Gylb.(1849).IX.
14. Et Halsbaand til en Værdi af 200,000
Kr. røvet ved højlys Dag. DagNyh.^kl924.
9.sp.4.

II
(læder)ring, der anbringes om hal-

sen paa husdyr (med en plade med ejerens

navn). Bormester har foræret hende et
nyt Halsbaand til hendes Hund. Holb.
Kandst.IV.7. Biehl.DQ.IV.159. \\ spøg., dels

(soldat.) om halsbind (DSt.1918.53), dels

(sj.) om halsjærn (PABeib. 118.220). 2)50
[5.1] (foræld.) ^ frise (1.2.2) paa halsen af
en kanon. MilTeknO.106. Sal. XVI. 184.

Halsbaaiid(s)-, i ssgr. til Halsbaand 1,

spec. (zool.) i betegnelser for dyr (især: fugle),

som har en særlig aftegning om halsen, der
ligner et halsbaand. -braksTale, en. Gla-
reola pratincolaL. KiærbøU.437. Brehm.DL.
11.258. -fasan, en. Phasianus colchicus.

BøvP.1.374. -finke, en. d. s. s. Baandfinke.
Brehm.DL.11.70. -lemming;, en. grøn- 60

landsk lemming, Myodes torquatus. SaUXV.
645. -lom, en. islom, Colymbus glacialis L.
Kiærbøll.725. SaUXV.1065. -papegøje,
en.Palæornis torquatus. BøvP.Il.l 70. -sten-
Tender, en. polsk vibe, Strepsilas interpres
L. Kjærbøll.455. Brehm.DL.II.263.

Hals-barm, en. [6] ^ det hjørne af
et sejl (især et stag- ell. gaffelsejl), hvori hal-

sen fastgøres (jf. II. Barm^. SøLex.(1808).
Scheller.MarO. -ben, et. (glda. halsbien,
oldn. halsbein) de øverste hvirvler paa hvir-

velsøjlen, som udgør halsens skelet; især i

udtr., hvor alm. bruges Hals. Moth.H40.
hos nogle af (benradene) hang der gamle
Helgenbilleder i Staalkjæder om de smuld-
rende UaXshen. Ing.EF.I.135. man gaaer
i Vand op til Hsdsbenet. AntNiels.FL.II.
79. Feilb. || især i udtr., der betegner tab

af livet, (trusel om) dødsstraf (jf. I. Hals
2.1-2^. han (faldt) baglænds ned af Stolen
. . og hans Halsbeen blev hrudt lSam.4.
19. Hvis du icke holder din Mund, skal
jeg træde dit Hals-Been i stycker. Eolb.
Kandst.V.5. dersom . . hun lader sig see
her tiere, saa skal det koste dit Halsbeen.
Skuesp.V.346. Hans Haand kneb ham i

Struben som en Klo: „Dit Halsben er for-

brudt, om ikke du nu springer ad Trap-
pen dér og hindrer nogen i at slippe dig
levende foihi.*' SMich. Dø. 76. f faa et
stakket halsben olgn., egl.: blive hals-

hugget; i al alm.: miste livet; overf.: faa
sin magt beskaaret olgn. Moth.H40. Biehl.

DQ.IV.104. VSO. han fik Fingre paa
Hedningen og gav ham et stakket Hals-
been. Grundtv.Saxo.III.274. -betændel-
se, en. (med.) sygdom, der ytrer sig ved
forsnævringer af svælget (Angina). Levin.
Panum.278. Sal.U.753. -bind, et. et til

mandsdragten hørende (hvidt) klæde, der en-

ten (foræld.) snoedes stramt om halsen ell.

(nu 1. br.) bindes i sløjfe under flippen, sva-
rende til en senere tids slips (jf. -klud, -tør-

klædej. vAph.(1759). *Jeg veed ei ret,

hvordan mit Halsbind sidder, | Jeg troer,

en Knap der mangler i min Kjole. Eeib.
Poet.I.381. *Beundring læste man i Adams
Øie

I
. . for det høie

|
Og stive Halsbind.

PalM.IV.106. Han strammede det hvide
Halsbind under den brede, nedfaldende
Flip. Drachm. VT.lO 7. Han var kostumeret
som sin egen Oldefader . . Fadermordere,
Halsbind og det hele. Bergstrøm.L.20. Sal.^

X.717.
Il ^ stramtsiddende bind (nu oftest

af sort klæde m. indlagte papstykker), der
træder i st. for krave ell. flip. LTid.1757.87.
MR.1772.421. HCAnd.II.146. dræbende
Anfald af Hede er det, der kunne ram-
me Soldater, især dem, der ere klædte
varmt og med stramme Halsbind. OBloch.
D.^1.297. -brand, en. d. s. s. -brynde. *de
faar Halsbrand af Osen. Punch. 1888. 31.

(hun) skuttede sig og frøs og havde Hals-
brand. Thuborg.A.57. -brnd, et. (sj.) det

at brække halsen; overf.: risiko for ens liv.

(spøg.:) *Vov en Ting, som der er Hals-
brud ved,

I
Om ikke Hovedbrud! ^a^^es.

NK.240. -brynde, en. (sj. -brynd. OL
Bang.T.344. Panum.280. \ skrevet -bry-

dende. Tode.ST.n.101). (ænyd. hals brønne
(DaYiser.nr.87.3)) fornemmelse af brænden
ell. hede i halsen, der antages at skyldes ind-
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virkning af luftarter fra maven (Pyrosis)

(jf. -brand, -brænden/ Moth.HéO. Tode.

VI.115. Halsbrynde af Barndommens Klej-
ner. Grundtv.PS.IV.578. AndNx.DM.108.
-brynj e, en. (foræld.) den del afen rustning,
der beskyttede halsen (nakken); hrynjekrave.

MO. Sal.XV.361. -brækkende, part.adj.
('sji'. -brækken. KomGrønneg.111.390). om be-

vægelse ell. foretagende : som medfører fare for,

at man brækker halsen ell. i al alm. kommer
til skade. (KarlXIFs) heele Liv er en Kiæde
af halsbrækkende Actioner. Holb.Ep.IV.
478. Det var et halsbrækkende Arbeide at

komme igiennem denne Port, da den var
fuld af Fald-Luger. Ew.(1914).1.76. hendes
Entring op og ned ad Tovene havde in-
tet forceret Halsbrækkende, der kunde
bringe Tilskuerne til Gysen. Schand.F.495.
(sjældnere) om naturlige hindringer, som det

er farligt, vanskeligt at passere: efter at
have rullet (paa en vogn) op og ned af
Halsbrækkende Bakker. HCAnd.Breve.1.9.
Holst.IlI.148. jf.: *man taus og fortryllet

saae til
|
paa en Halsbrækker-Kunst-

ners (o: akrobats) Bedrifter. Urz.XIII.215.
(vejen) skulde føre til Nabosognet Hald;
men kan, hele Aaret igjennem, føre til

Halsbrækning. Blich.(JyllP.^U1840.99.sp.

2). II
i videre anv.: risikabel; farefuld; ufor-

sigtig. Udi Spanien . . er det en halsbræk-
kende Gierning (at kysse en dame).B.olb.
Ep.II1.70. Det er jo et halsbrækkende
Foretagende. J?r2:. /II. ^47. en halsbræk-
kende Etymologi. JLHeib.(StSprO.Nr.l22.
28). ogs. (især talespr.): vanskelig. Orche-
steret . . udførte de halsbrækkende Rui-
lader med Færdighed i sikkre, sammen-
stemmende, raske Strøg. Bagges.DV.IX.64.
halsbrækkende fingerøvelser. Festskr.Vilh
Thoms.42. -brænde(ii), en. (1. br. i rigs-

spr.) d. 8. 8. -brynde. Lever man alene af
Planteføde, faaer man sure Opstød og
Halsbrænde. LivingstonesReise i Syd-Afrika.
L(overs.l858).153. SaUX.714. Feilb. OrdbS.
(Møn), -bng^ftnnet, adj. (zool.) om fisk,

hvis bugfinner sidder foran brystfinnerne
(Pisces jugulares). Sal.VI.612. -byld, en.
{ænyd. halsbulde, -byld; med) især om byld,

opstaaet ved betændelse i bindevævet omkring
mandlerne. Moth.H40. Apot.(1791).reg.iii.

Panum.279. -dag:, en« (ænyd. d. s.; i rigs-

spr. især foræld.) om forsk, slags (til mands-
ell. kvindedragt hørende) halsklædninger; ogs.

om brystdug. de toge først Herrens Hat
af Hovedet, siden Kiolen, siden (med Per-
mission) hans RB\så\ig.Holb.DR.IV.3. Kir-
stine . . tørrede Taarerne af de blaa Øine
med Halsdugen. Ing. VS. II. 41. Hendes
Bryst gaar mod det strammede Klæde og
den hvide Yi2L\så\ig.Breum.HH.142. Men
oldne Halsdug op over Frakken,

| den
høje flossede Hat i Nakken. Sørd. XL. 5i.
Feilb.

I. halse, V. [ihalsa] -ede. {glda. halsæ
(i bet. 1), oldn. halsa (i bet. 1 og ^.\); til

I. Hals) 1) til L Hals 1
||
(nu sj., jf: „Gade-

sprog.« DÆfl.; trans.: falde (en) om hal-
sen; omfavne. Moth.H42. D&H.

\\
(sj.)

refi.: strække hals; række sig. D&H. 2)
(dial.) til 1. Hals 3.2: sluge maden (om dyr:
foderet) paa en graadig maade. Kvæmd.
især i forb. halse i sig. saa halsede . . han
i sig som en Stork det ene Stykke efter
det andet, saa Dyppelsen flød ham ned ad
Mundvigerne. KlBerntsen.Æ. 1. 24. MDL.

10 Feilb. OrdbS.(lolland-falstersk). 3) til I. Hals
6. 3.1) (nu næppe br.) i udtr. som halse et
sejl, slække ell. strække sejlet ved at løsne
ell. stramme halsen. vAph.(l 759). halse Seilet.
MO. halse Fokken under. Larsen. D&H.
3.2) ^ vende for vinden; kovende, halse
med et Skib. TeknMarO.59.

\\ især i forb.
halse om ell. rundt. Harboe.Mar0. 477.
(han) halsede . . helt rundt med Kutteren
og sejlede nu haardt . . hjemad. Drachm.

20 VT.152. Scheller.MarO.
IL lialis^e, V. ['halsa] -ede. (^tZ L Hals 3.8;

jf. H. Hals) 1) (især jæg.) om hunde, især
jagthunde, der er paa foden af vildtet: give
hals; gø (jf. dobbelthalsende^. Jagthunde
. . gjøe ikke, de halse. Blich.(1920).XIIL
142. Hør de skingrende Horn og de hal-
sende YlanåQ.HCAnd.VIII.115. Hundens
^dXsQn. Drachm.VT.268. Tristan gaar paa
Jagt og afretter sin Hund til at kunne tage

30 Vildtet uden at halse. VVed.R.327. jf. (jæg.)

:

Naar Raavildt raaber eller halser, giver det
fra sig et hæst Brøl, i Almindelighed naar
det skræmmes, uden at være klog paa,
hvilken Fare det trues 2A.VigM0ll.HJ.191.

Il (1. br.) om menneskelig stemme. Hvis han
havde nærmet sig . . vilde han have hørt
de hadefulde Stemmer halse mod hinanden.
JVJens.Br.91. (sj.) om anden stærk lyd(gi-
ver) : *Havet halser i Dønninger hule. Thøg

40 Lars.ST.12. 2) udviklet af bet. 1, egl. om jagt-
hund: løbe (gøende) i fuldt firspring efter
vildtet. Jagthunde, der halser løs paa
Bytte. Bang. Udv.380. (m. overgang til flg.
gruppe) om person : (Johs. V. Jensen) véd
endnu ikke, hvad han skal bruge sine
Evner til, han halser foreløbig efter det
store Bytte, den store Sensation. Rimest.
DF.26.

II
(dagl.) især om person: bevæge

sig i stærk fart („med tungen ude af
50 halsen"); fare af sted; ile. (markarbej-

derne) halsede ind til Byen fra alle Kan-
ter (o: for at undgaa uvejret). Pont.Stæk-
kedeVinger.(1881).145. Konduktørerne luk-
kede Dørene og Efternølerne halsede ud
af Ventesalene. Bang.L.295. *(han) halser
ikke Huset rundt I og øser ud sin Galde.
Aakj.RS.88. dette Tog (o: et ekstratog) der
halsede afsted ned gennem Evropa med
en blaseret Millionær. ^ndiVJr.TPP.i^. der

60 kommer P. halsendel Høm.S.232. jf.: (stor-

men) halsede rundt omkringHuset. i)rac/im.

PV.162.
Halse-, i ssgr. se Hals-.

-halset, adj. som sidste led af ssgr.,

især til 1. Hals l.i, fx. bar-, haard- (jf. I.

Hals 7)f kort-, lang-, skæv-, stivhalset ofl.,
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jf. Kalk.V.404. Feilb. ogs. til I. Hals 4 (se

højhalset^ ell. 6.3: (vinen) perlede i de
tyndhalsede, kurveklædte Plasker. Bergs.
PF.4.
Hals-fistel, en. (med.) iscer om med-

født fistel paa halsen, der stammer fra de i

fosterlivet eksisterende gællespalter. Sal.^X.715.

t -fo(de)r, et. {ænyd. d. s.; jf. II. Foder)
tørklæde, pelsværk olgn. til at dække halsen
med. Moih.HéO. MO. -gehæng:, et. (1. br.)

til Gehæng 2, om (nedhængende) halssmykke
ell. -prydelse. *et Hals-Geheng, som need
paa Brystet \asie. Frahl.BJ.30. \\ uegl., om
fjerprydelse. Høne, lys Sussex, sort Hals-
gehæng, Vinge- og Halespids. FolitiE.
KosterbL^V6l923.3.sp.2. -grav, en. [6.i]

(især ^) grav (2), der er gravet tværs igen-

nem en landtange, pynt olgn. en ved en
Halsgrav afskilt Odde i Hinge Sø. VLo-
renz.HA.24. -hug:, et. {efter oldn. hals-
h^gg; jf. -hugge; sj.) hug, ført imod halsen.

Sigmund giver ham et Halshug, saa Ho-
vedet gik af. Rahb.NF.II.85. -hngge, v.

præt. -ede; part. -et ell. (nu kun bibl, som
fk.) -en (Holb.DH.1.526. Sech.D.I.314),
hvortil best.f. og fit. -ne (Aab. 20.4 (1907:
ha[shuggede).KSelskSkr.VI.245). vbs. -else

(s. d.) ell. -nlng (s. d.), jf. Halshug, (glda.
d. s.) hugge hovedet af en ved at føre et slag
med et skarpt redskab (især: økse ell. sværd)
mod ens hals; henrette, han sendte hen og
lod Johannes halshugge i Fængslet. Matth.
14.10. (Cromwell) overvandt Kong Jacob
udi et stoort Feltslag, fik ham fangen, og
lod ham om a.itenen halshugge. Holb.GW.
(1724).25sc. Eiu.(1914).iy.324. Naar Dom-
me fuldbyrdes paa Misdædere, som ere
dømte til at halshugges, skal Henrettelsen
herefter altid udføres med Q^q. Forordn.
^yiol791. TroelsL.^XII.171. Den graa No-
vembermorgen gik op over Stokholm . .

De halshuggede laa endnu paa Torvet i

en Vask af Blod og Natteregn. J VJens.
SS. 72. jf.: *Han drager sit Sværd af det
brune Skind,

( Og halshugger Rose med
Lilie. Oehl.XXX.116. -hnggelse ell. (nu
især) -hngning:, ©Q- ^^8- ^^^ -hugge; ogs.

(mere konkr.) om den enkelte henrettelse.

Kong Carls af Engelland Halshuggelse.
LTid.l720.Nr.l4.1. skulde det indskræn-
kede Antal af Halshuggelser muligt have
sin Grund i, at Menneskeheden forbed-
redes. Bagger.I.114. Johannis den Døberes
n2i\shugjiiiig.LTid.l727.405. to.. Smaa-
drenge, der lege Halshugning. Blich.NN.39.
Havde Kong Christiern dræbt alle Herre-
mændene i Stokholm . . saa havde der
ikke været saa mange til at beklage sig
bagefter. Den Halshugning spurgtes gen-
nem Aarhundreder. JFJ^ens.yi.^7. ærlig,
uærlig halshugning, (foræld.) halshug-
ning med henholdsvis sværd og økse (jf. For-
ordn.VBl737) ell. (efter Forordn.''yiol791)
halshugning med økse efterfulgt af begra-
velse i henholdsvis indviet og uindviet jord.

Be8kr.'yal820. Beskr.Vsl822. -hul, et.

(jf. -aabningj.
|| [3(.2)] (vulg.) mund. Schand.

SB.192. Tror du, de vil lade mig komme
ind (o: til frelsermøde); selv om jeg skulde
emme lidt hidsigt, saadan ovenud af Hals-
hullet? BBudtzMuller. Livsspil. (1917). 147.

II [4] HalshuUet (o: i en jakke) sænkes med
3 cm. Skrædderbogen. (1922). 12. || [6] (nu
næppe br.) ^ (jf. -klampej. vAph.(1759).
-hvirvel, en. (anat.) hver af de (syv)

10 hvirvler, der danner halsens skelet hos hvirvel-

dyrene (jf. -hen). vAph.(1764). Panum.330.
saa længe blev de ved at kigge opefter, til

det gjorde ondt i Halshvirvlerne. SMicA.
Gio.l4. (sj.) i ent. m. koll. bet. : en ubarm-
hjertig Trækvind . . borede sig ind gen-
nem Nøglehullet og traf den gamle Papa
lige i Halshvirvlen. sa.Dø.-5i. jf.: han har
ved Fald paaHovedetfaaetetBrud af Hals-
hvirvelsøjlen. OBloch.D.'^I.78. -iærn,

20 et. {glda. d. s. (Brandt.RD.1.262), oldn.hdXs-
jårn; foræld.) strafferedskab, bestaaende af
en (jærn)bøjle, der spændtes om halsen paa
delinkventen (især anv. over for den, der
dømtes til at staa i gabestokken) (jf. -baand 1

slutn.). Alle de tieniste-tyende (som) have
ladet sig bruge med ureenlighed . . paa
gaderne at henlegge . . skal straffes udi
hals-jernet. Cit.1702. (KbhDipl. VIL 682).
Jeg er pardieu saa skamfuld som jeg havde

30 staaet i et Hals - Jern. Holb. Vgs. III. 4.

Tvangsforholdsregler imod enkelte Fan-
ger, navnligen Paalægning af Lænker,
Halsjern og deslige. MR.1837.9. den Mand
. . skulde sættes i Halsjærnet i Slotsgaar-
den. SMich.Dø.86. jf.: læg dine Fødder
ind i (visdommens) Fodlænker og din Hals
ind i dens Halsjern (Chr. VI: klove^. Sir.

6.26. -kam, en. (vet). Hos Hesten og
Oksen er Halsen stærkt sammentrykt . .

40 og de 2 Sideflader støder foroven sammen
i Halsens øverste, skarpe Rand, Halskam-
men. Law(?&0.17.504. -kirtel, en. {ænyd.
d. s. ; anat.) lymfekirtel ned langs siden af hal-

sen; ogs. (uden for fagl. spr.) om mandlerne
(tonsiilæ). Moth.H41. Panum.280. SaUX.
715. -klampe, en. [6] ^ et uden paa skibs-

siden anbragt træstykke med et hul i (jf.
-hul slutn.) og en blok, om hvilket halsen af et

sejl fastgøres. VSO. Scheller.MarO. -klang:,
50 en. (især J") fejlagtig klang af den menne-

skelige stemme, der fremkommer ved forkert
stilling af strubelaag, strubehoved ell. tunge
^jF/". -stemme, -tone^. Stemmen . . skæmmes
unægtelig af adskillig Halsklang. Danne-
brog.'V3l898.3.sp.l.Sai:'X.451.-Klenodie9
et. [4] spec. (herald.) lille medaillon, der hæn-
ger om halsen paa vaabenskjoldes hjelm. SaU
X.715. -klad, en. {ænyd. d. s.; nu især

foræld.; jf.: Halsklud er blevet uædelt .

.

60 og ombyttet med . . Halstørklæde. Levin.)

d. s. s. -tørklæde (jf. -bind, -klæde samt
Daskekludj; især om del af mandsdragten
(VSO. MO.). Hånd tar sin Hals-Klud af,

og binder den om igien. Holb.Kandst.I.l.

PAireib.TJS.104. (jeg tænkte) at du . . nok
vilde vise mig den Tjeneste, at binde mig

VII. Rentrykt w/s 1926 48
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min Halsklud saaledes, at den sidder . .

høit op over Hagen. Heib.Poet VII.259.
•din unge Sjæl er hele Dagen

|
Af denne

Halsklud og din Flip betagen. FalM.IV.
279. han havde Kniplinger i Brystet og
i Enderne af sin Halsklud. JPJac. 7.^57.
Feilh. SaUX.717. -Ulæde.et.icmyd.d.s.;
nu 1. hr. i rigsspr.) d. s. Moih.H40. Han var
. . en uopnaaelig Mester i at binde sit

Hsi{sklæåe.Blich.(1920).XIILl24. Den bre-
de Krave afløstes i det 17de Aarhundrede
af det hvide Halsklæde. TroelsL.IV.39. Som
Solen steg . . kastede Mændene Halsklæde
og Vest. 8kjoldb.SM.59. Feilh. -knob, en.

[6] ^ knude, hvormed halsen fastgøres i

halsbarmen. Harboe.MarO.155. SaUX.T12.
-kobbel, et,fen(Moth.H40. VSO. MO.).
{ænyd. d. s.; fagl.) især i flt, om kæder ell.

læderremme, hvormed hestens seletøj forbin-
des m. vognstangens forende; bringekobbel;

stangkobbel. MR.1795.690. Hestene .. klir-

rede med HalskoDlerne, idet de rystede sig.

TolderlF.111.119. MøllH.V.396. Feilb. Sjæll

Bond.132. -kobling^, en. (sj.) d. s. Thiele.

III.197. -krave, en. ff -krage. BiehLDQ.
III.223). {ænyd. d. s.) 1) (bred) krave af
tøjy der bæres til pynt omkring halsen. vAph.
(1759). En hvid, meget bred, Halskrave
stod strittende ud fra hendes plusrøde
Kiæver. Blich.(1920).XI.28. (en) stift op-
staaende Halskrave bar det hele Hoved.
CBernh.IIl.63. (en) hæklet Halskrave, der
faldt i Tunger ud imod Skuldrene. Pont.
FL.72. Feilb. (foræld.) om halspartiet paa
brynje: Biehl.I)Q.1.15. || uegl. om Halsen
havde (fuglen) en Halskrave af Fjedre.
E:auch.V.147. Schand.IF.306. 2) (arkæol.)

en slags halssmykke fra den nordiske old-

tid, især bestaaende af en buet (bronze)plade,
tilspidset m^od enderne, der sammenholdtes
m. en snor (jf. Diadem 2 slutn.). SophMull.
V0.248. Vedel.Arkæol.21. -kæde, en.
smykke, bestaaende i en kæde, der bæres om
hatsen (nu især: af kvinder), hun giorde
røgelse, og prydede sig med sit smykke,
og sine hals-kæder. Hos.2.13(Chr.VI). VSO.
*Da løste hun, som ofte før,

|
Halskjedens

gyldne Lsi^s.Winth.VII.150. TroelsL.^IV.
191. En Halskæde af store Koralkugler.
SMich. Gio.35. PolitiE.Kosterbl.*/4l923.1.8p.

1. Feilb. -ked, et. (slagt. ell. kog.), det
tarveligste Kød, f. Eks.: Halskød, Mellem-
skært eller Skank. Fi'kJ.Kogeb.84. -laas,
en. (foræld.) spec. ^ om (messing)laas, hvor-
med militæres halsbind var lukket i nakken.
Forordn.'y9l774.§22. MR.1808.385. -la-

fjep,
et. se -leje. -led, et. {oldn. halslior i

et. 1) 1) [1] t om halsens drejelige hvirvler ell.

hele halsen opfattet som et led. MO. jf. smst.

u. Halsskiold. 2) [6.i] (bygn.) led, der dan-
ner overgangen ml. skaftet og hovedet paa en
dorisk søjle. SaUX.718. -leje, et. (sj- -la-

frcr (efter ty. halslager^. Landb0.11.505).
6.«] <& øverste leje for en staaende aksel
('mofi«. Fodleje;. Sal.VIII.374. TeknMarO.
-lidelse, en. (især med.; jf. -sygdom/

TelefB.1924.sp.3832. -linniiig, en. [4]
vAph.(1764). Der hang fine, hvide Hals-
linninger frem over deres blaae, korte
Lærredsbluser. Ing.EF.XllI.94. Hun førte
den ene Haand op til Halslinningen af sin
Vadmels Kjole. JJrachm.UB.l 99. -læg^e,
en. (især med.) læge, der har halssygdomme
til speciale. TelefB.1924.sp.670. -log, et.

[5.1] (gart.) rødløg, der er misdannet og sky-
10 der en lang, smal top i vejret, fordi det er

saaet i fugtig jord. JTusch.281. Ill.Havehog.
1.(1920).235. -las, adj. {ænyd. d. s. i bet. 2)

1) (sj.) i egl. bet: uden hals. CFrim.AS.195.
VSO. MO. 2) CP i forb. halsløs gerning,
egl.: handling, sotn medfører dødsstraf; nu
især: risikabel, ubesindig handling. Slaar
nogen sine Forældre, da er det Halsløs
Gierning. J>i.6—5—5. Det er en halsløs

Gierning at legge Haand paa saadan en
20 Dame, som jeg er.Holb.DR.lII.9. (holste-

nerne saa) den lille Haandfuld Folk, der
havde vovet en saa dristig og halsløs

Gjerning, drage bort, uden at de vare
istand til at hevne sig paa dem.Holst.FF.
18. Det var halsløs Gerning at slaa en
Vægter om Natten, men Vægteren skulde
ligeledes miste sin Hals, om han uden
Føje overfaldt Andre. TroelsL.lI.75. *han
(kunde) ej faa |

sig fra at titte rundt i denne
30 Skare (o: af unge kvinder)

\
— (skønt det

var halsløs Sag, kan man forstaa). Drachm.
DJ.I.391. Det kunde . . synes en halsløs

Gerning at begynde Udgivelsen af et nyt
Tidsskrift. BerlTid.'^U1907.Aft.Till.l.sp.6. H
(1. br.) i andre forb.: som er dumdristig ell.

vidner om dumdristighed. *0I hvilke hals-

løse Ord! Paa Degnens Vegne jeg gyser!
Storm.Br.lO. Kusken kørte saa halsløst .

.

at Vognen til Tider fløj gennem Luften
40 med iKke mere end et eller ingen Hjul

rørende ved Jorden. JVJens.CT.lOO. jf:
Buris drejede sig i Rædsel og flygtede
som en halsløs Morder (o: morder, som er

sikker paa at miste sin hals). sa.D.174.
-onde, et. (især CP ; jf. -syge). Han tog
. . et Middel til at forebygge sit Halsonde.
Tops.III.8(). JPJac.II.238. f -pibe, en.

{ænyd. d. s.) strube; luftrør; spiserør. Moth.
H41. VSO. -pine, en. {ænyd. d. s.) (smerte

50 i svælget ved synkning, bl. a. som følge af)
halsbetændelse. Apot.(1791).290. Thiele.III.

128. FritzJilrg.(NBøgh.FJ.128). Panum.
280. CO -prydelse, en. smykke olgn., der

bæres om halsen. Moth.H41. SophMull.VO.
51. -jpnde, en. {ænyd. d. s. i bet. 2) 1)

(foræld.) pude, som båndfes om halsen for

at varme (VSO. MO.) ell. lagdes inden i

halstørklædet for at udpolstre det (Heib.Poet.

VII.260. MO.). 2) (nu 1. br.) udstoppet læder-

60 pude olgn., der anbringes om hestens hals^or
at seletøjet ikke skal gnave den. Moth.H41.
i alle øvrige Provindser (o: end Sjælland)

lader man Hestene trække ved Halspuder,
flettede af Siv. Høegh.AJ.155. MO. -rem,
en. vAph.(1759). spec. (fagl.) om rem paa
den del af seletøjet, der er bestemt for hestens
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hals: MO. Feilb. SjællBond.132. -ret, en.

(jur.) ret til at have hals og haand over en
(se I. Hals 2.3j; nu især i alm.: have uind-
skrænket (hestemmelses)ret overnogen ell.noget.

VSO. især i forb. hsLve hals- oghaands-
ret (over en): Sal.VIII.374. Bibelen havde
ikke givet den israelitiske Fader den Hals-
og Haandsret over Barnet, som andet Steds
kendtes i Oldtiden. VortHj.I1.41. Fru v.

Stein gav (Goethe) frivilligt og gladeligt
Hals- ogHaandsret over hele sitVæsen.J^o-
rup. Litterære Udkast. (1910). 19. -ribben,
et. (anat.) især hos dyr: rudimentært ribben,

der sidder paa halshvirvierne. SaUX.719.
-ring, en. vAph.(1764). især om smykke-
ring af guld: SophMull.YO.SSO. JVJens.
SS.86.

II (foræld.) om del af brynje, (skægget)
naaede til Rustningens første Halsring.
CBemh.Y.ll. || om hundehalsbaand. Drachm.
PV.81. -ringning:, en. [4] (1. br.) d. s. s.

-udringning, en Særk med Hedebosyning
i Halsringningen. KMich.EE.24. -roe, en.

[5.1] (landbr.) stokroe med begyndende stæn-
geldannelse (jf. -løg, Frøløber^. OrdbS.
-skjold, et. (zool.; nu 1. br.) brystskjold.

MO. SaVXII.407. -smykke, et. {ænyd.
d. s.;jf. -prydelse) et Demants Hals-Smyk-
ke. Pame/a.J.469. Hjærte, Kors og Anker
af udbanket Sølv har hun løst fra sit Hals-
smykke. JPJac.II.154. SophMmi.VO.350.
-starrig, adj. ['hal|SdBr'i, ogs. hal'sd^r'i]

adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (vAph.(l 759). VSO.)-
{ænyd. hal(s)starrig, -starg; fra mnt. hals-
stark, ty. halsstarrig; 2. led (af ty. starr, stiv)

er besl. m. stærblind; jf. m. h. t. bet. haard-,
stivnakket; nedsæt, nu 1. br.; jf.: „Ordet
tilhører udelukkende Talespr., og er ikke
mere ret alm." Levin.) som ikke vil bøje sig,

give efter; stædig; stivsindet; genstri-
dig; ogs.: som vidner om stædighed osv. laste
og straffe saadan Guds Ords haarnakket
og halstarrig Foragt. DL.2—9—9. holt
den gamle halstarrige Knark, jeg vil, ma
foi, ingen Pedanter have til Forældre.
Holb.Jean.IV.6. Græfvinden har og ladet
(lægemidlet) bruge hos nogle af sine Bøn-
der, men finder de fleeste helt halstarrige.
Gram.Breve.269. en blind, halsstarrig og
uafladelig Iver. Ew. (1914). IV. 255. jeg
finder jer vel meget paastaaelig, for ikke
at sige halstarrig, i eders Fordringer.
Heib.TB.nr.96.4. han (fulgte) halsstarrig
sin KuTS. Schand.TF.II.214. jf. (m. hen-
tydning til ordets grund-bet. „stivhalset"):

*Nu ligger han (o: den dræbte Thorer Klake)
halsstarrig her paa Jorden,

| Og taler ei

et Ord. Oehl.EJ.87. -stemme, en. (isærj^)
d. s. s. -klang. Sal.VIII.376. -stopper, en.

[6] ^ kort sejsing, der anvendes til at surre

halsbarmen fast med, naar den er halet paa
plads. Earboe.MarO. SaUX.712. -strim-
mel, en. [4] smalt indlæg, der er riet fast
i halsaabningen af kvindedragt. Blich.(1920).
XIIL138. Schand.SB.6. hvor den fine
Halsstrimmel hørte op ved den øverste
svage Døning af Brystets Bølger, sad en

Mosaikbroche. Gjel.TJD.4.
|| ^ smal hvid

strimmel, der kan anbringes inden for (ell.

i) halsbindets øverste rand. MB. 1832. 127.
e. br. -sygdom, en. O/.-betændelse, -lidel-

se, -onde, -pine, -syge;. MO. Sal.VIII.376.
-syge, en. {ænyd. halssiuge (EMogens.);
nu 1. br.; jf. -sygdom) Adr.*lil762.4. Efter
alle Slags Halssyger skal man være meget
varsom i sin Levemaade, thi den faaes let

10 igien. Apot.(1791).295. Eauch.DV.III.49.
MO. ondartet halssyge, difteritis.

OBloch.D.U.104. hvad man den Gang (o:

ca. 1870) kaldte: ondartet Halssyge, nu
Difteritis. ChKjerulf.GU.99. OrdbS. (fynsk).
-talje, en. [6] ^ talje til at hale halsen
ned med. Moth.E42. SøLex.(1808). Scheller.

MarO. -tap, en. [5.2] ^ den (i halslejet

hvilende) øverste tap for en staaende aksel.

Sal.XVII.171. -titte, en. {sidste led sa.

20 ord som nt. titte (hty. zitzej, egl.: brystvorte,

jf. Nonnetitte samt f Halspatte i sa. bet.

(Moth.^E57); landbr., vet.) vortelignende,

frit nedhængende forlængelse af huden paa
hver side af halsens øverste del hos faar,
geder og svin. LandbO.II.505. -tone, en.

(især ef; jf. -klang, -stemmej. Da han
naaede op paa Bakken, gav han sig til

at synge mod Blæsten med dæmpede,
høje Halstoner. JFJms.Z^.Z?. Eag.V.153.

30 -torklæde, et. tørklæde, der lægges om
halsen for at varme, beskytte flip ell. krave,

ell. om et til mandsdragten hørende (hvidt)

klæde, der enten (foræld.) snoedes stramt om
halsen ell. (nu 1. br.) bindes i sløjfe under
flippen, svarende til en senere tids slips (jf.

-bind, -klud;. Pamela.I.18L OeconE.(1784).
1.27. det Halstørklæde, De har paa, er

ikke godtl jeg skal laane Dem et andet,

med en stiv Pude i. Eeib.Poet.VIl.260.
AH Han bar . . hvidt Halstørklæde bundet i

en stor . . Sløife. Goldschm.Ejl.L101. Kon-
gen var der, og i den Anledning mødte
jeg . . i Kjole og hvidt Halstørklæde.
Bogan.IL.176. Anvendelse af tykke Hals-
tørklæder (er) uheldig, da Huden derved
bliver ømtaalig og tilbøjelig til Forkølelse.
Panum.396. -udringning, en. [4] wd-
skæring paa (kvinde) dragt, beregnet til at

give plads for halsen (jf. -ringning;. Pol.

50 ^y1^1901.2.sp.4. t-nrt,en. ^ klokke( blomst)

(Campanula), især om nældeformet klokke-

(blomst), C. Trachelium L. (der tidligere

anvendtes som middel mod halsbetændelse).

JTusch.49. MO.
I. Halt, et. se Holdt.
II. halt, adj. [hal'rf] halt. Eøysg.AG.135.

(dial. (jy.) hjalt. Moth.E42.jf. Feilb.). {glda.

d. s., oldn. haltr, eng. halt, got. halts; jf.
halte) 1) om mennesker og dyr: hvis ene

60 ben (p. gr. af svaghed, ell. fordi det er for
kort) kun delvis kan støtte mod jorden

,

sadledes at gangen bliver ujævn (hinkende);

tidligere ogs. om levende væsener, som p. gr.

af svækkelse af musklerne er helt ell. delvis

ude af stand til at bevæge et ell. flere lem-

mer: lam. en Mand, som var halt (1907:

48^



759 halt Haltefanden 760

lam^ fra Moders Liv af, blev baaren frem.
ApG.3.2. Blinde see og Halte (1907: lam-
mej ga.a.e.Matth.11.5. den Hest er halt.

VSO. *Som en Hind da springer Halt,
|

Stammer, som for maalløs gjaldt, |
Løfter

klart sin Stemmel Grundtv.SSJ.293 (efter

Es.3o.6). Brandes.V.493. han er halt paa
venstre ben j i billedl. udtr.: giører sikkre
Trin med Eders Fødder, at ikke det Halte
(1907: det lammej skal drages mere af

Lave, men snarere helbredes. ^e6r.i5.i5.
*længe nok | Vi (o: almuen) vare Eders
Hunde, beed og bedes

| Ikkun for Eders
Skyld; og løb os halte paa denne Krone-
jagt (o: tronstridighedeme).Blich.(1920).VI.
268.

II (1. hr.) om versefod, der er for kort. *sig
hvert andet Vers paa halte Fødder helder.
Falst.0vid.50. \\ talem. den halte ser, den
blinde gaar, ved fælles hjælp de
byen (nu olm.: maaletj naar olgn. Th
Rasmussen. ABC. (1 798).B8 r. PalM. IL.IL
628. ikke være saa halt, som man
hinker (til), ogs. overf.: ikke være saa
ussel, som man vil give det udseende af.
Moth.H42. Jeg troer Pocker rider den
Pulverhex; see I om hun icke kunde løbe,
naar hun vilde. Hun var icke saa halt
som hun hinckede. Holb. G W. 1. 3. Naa, I

er nok inte saa halte, som I hinker til.

Bist.FT.15. jf. Mau.5328. 2) (1. hr.) overf.:
ikke fyldestgørende, hvorfor skulde man
værdige denne halte og lamme Indven-
ding saa meget, at man giendrev den?
Tode.yi.242.

III. halt, interj. se holdt.

halte, V. ['halda] (dial. (jy.) hjalte.

Eeenb.L246. Moth.H42. jf. Feilb.). -ede.

vbs. (I br.) -ning (SaVX.720). {glda. d. s.,

fsv. halta, jf. oldn. haltra, mht. halzen, eng.

halt; til II. halt)

1) til II. halt 1: være halt; have en ujævn,
slæbende (hinlænde) gang; trække paa det

ene (ell. begge) ben (jf. hinke, lammej. han
haltede paa sin Bolte. lMos.32.31. Hestene
. . da de traadde derpaa (o: paa torne, der
laa strøede paa jorden), bleve deres Fød-
der saarede, saa at de haltede. Holb.Herod.
290. Faaret halter; der maa nogen have
slaaet det paa BeeiietHøysg.S.261. saa
faldt jeg og brak mit Ben. Af den gode
Gjerning kommer den Halten, man vist

endnu kan opdage paa mig. Goldschm.II.
338. Han var kommen haltende ned paa
Stranden, støttende sig til en Kæp.X>rac^m.
PV.33. En Person halter enten fordi det
ene Ben er kortere end det andet . . eller

efter Svind . . af Benet. Panwm.^Si. |]
i

billedl. udtr. Taleren maae . . vogte sig for
ikke at flyve saa høit, at han paa een-
gang falder ned, og nødes til at halte
ved en Krykke. Ba8th.GT.274. talem.: den
haltende post kommer bagefter, se

Post. (nu l.br.) i talem. halte paa begge
ben 07- 1- Ben 8.8j, til begge sider ell.

mellem begge olgn., slutte sig mart til

det ene parti (standpunkt), snart til det an-

det; ikke indtage et fast standpunkt. Da
gik Elias frem til alt Folket og sagde:
hvor længe ville I halte til begge Sider?
lKg.l8.2L *Vise ere de, som halte |

Ikke
meer paa begge Been,

| Gud til deres
Skat udvaldte,

|
Vil ey have meer end

een. Brors.163. *0m end de sige Ja og
Nei,

I
Og halte mellem Beggel Grundtv.

SS.1.23. han haltede til begge Sider: vilde
10 ustraffelig tjene sin Herre, og dog allige-

vel føie sin Yen.sa.Saxo.IILl79. Som sit

Hjemland haltede (P. Hiort Lorenzen) mel-
lem Dansk og Tysk. PLaurids. S. III. 54.

jf.: var det ikke galt gjort af ham at .

.

unddrage sig selv Andel i Følgerne; var
det ikke det. Præsten . . kaldte at halte og
lefle med Verdens Børn. BGandrup.Mør-
ket.(1917).207. Kongens og Regeringens
haltende (o: usikre, vaklende) Optræden

20 kunde kun tjene til at fremme Forvirrin-
gen. PLaurids.S. V11.71.

|| (1. br.) om vers,

som mangler en ell. flere stavelser. Levin,

jf.: et Epigram, som halter paa alle Fire.
Heib.Pros.VII.138.

\\
(dagl.) om ur (olgn.

mekanismer ell. lydgivere), mellem hvis dik
(slag osv.) der er skiftevis et længere og et

kortere mellemrum. Sandféld.S.^108.

2) (overf.) til II. halt 2: ikke være helt
fyldestgørende ell. effektiv. 2.1) i alm.

30 Disse Folk bringe Alle haltende Bevi-
ser og skjæve physikalske Theorier til

Torvs. Ørst.Br.I.81. *halte kan ei Kiærlig-
heden I G^wwd^v. SS'. 1. 5^0. Men Vusdom
synes halte,

|
Der nylig kom fra Deres

Mund, min Yen. PalM.VI.320. Organisa-
tionen, som den første Dag syntes noget
haltende, viste sig senere at være for-

træffelig. BerlTid.V1^1904.Aft.l.8p.2. || især

om sammenligning, billede (4), oftest i udtr.

49 som alle lignelser halter, der er aldrig

fuld overensstemmelse ml. de to led, der sam-
menlignes. PAHeib.US.529. Mit Hjerte er
af Svamp — nejl den Lignelse halter;

thi vel fænger det hastigt, men forbræn-
der ikke.Blich.(1920).XIII.126. en Sam-
menligning, der . . ofte kommer til at halte.

Drachm.SS.84. Jeg har . . søgt at oplyse
Rasks stilling i sin videnskabs historie

ved en sammenligning med Tycho Brahe,
50 og skønt alle lignelser halter, er her dog
måske nogle lighedspunkter. VilhThoms.
Afh.I.143. 2.2) pa7't. haltende brugt som
adj. ifagl.spr.W T haltende (dobbelt)-
m'øntfod (jf. ty. hinkende wåhrung, fr.

étalon boiteux) ordning af møntforholdenef

hvorefter der kun i teorien er dobbeltmønt-

fod, idet sølvet kun af navn er ligeberettiget

med guldet (jf. Dobbeltmøntfod;. Hage.^
518.

II
haltende papirer olgn., (jur.)

60 skylddokumenter, der tjener ihændehaveren
til legitimation for et vist krav, men ikke er

bestemte til at overdrages til en anden; ikke-

negotiable papirer (fx. teater-, sporvognsbil-

letter). Lassen.AO.560.
Halte-fanden, en. (i bet. 1 sj. brugt

m. art.), (ænyd. d. 8., jf. fr. diable boiteux

;
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til halte 1 ell. II. halt 1) 1) navn for djæ-
velen, der i folkeeventyr olgn. fremstilles (med
hestefod og) som halt. Halte-Fanden eller

den hinkende Diævel (o: Le Sages roman
„Le diable hoiteux"). (bogtitel.1757). den ær-
lige Djævel Asmodæus, med Øgenavnet
Haltefanden. GylhJV.163. Djævelen, ikke
den lille Haltefanden, der veg for et

Stænk Vievand eller Korsets Tegn som
en Hund for en Sten, men den rigtige,

store Djævel. TroelsL.XII.129. SaUX.720.
i sammenligninger (^//".Fanden sp.726^^):
*Da spurdtes ikke om, hvormeget den,
som beylte, | Formaaede hvert Aar at

øde paa sin Brud,
| Naar hånd kuns intet

paa Naturens Gaver feylte,
|
Og lidet

bedre saae, end Halte-Fanden ud. Graah.
PT.I.213. jfbet.2: Otte Dage efter den
Historie faldt Flæskehandler S. og bræk-
kede sit Hofteben, saa han Resten af sine
Dage maa hinke omkring som en Halte-
fanden! ifotwoS. VD.137.

II (1. br.) i en børne-

leg betegnelse for den, der skal fange de
andre. SaVX.720. 2) (jf. Fanden 1.7; især
spøg.) som fællesnavn; dels som betegnelse

for en halt (mands)person: D&H. dels (1.

br.) om en ondskabsfuld, intrigant, spotte-

lysten person: Moth.ÉéS. Idetheletaget har
jeg en Anelse om, at Personalet finder
Stykket jævnt interesseløst og jævnt an-
stødeligt. En af dem, Theatrets Haltefan-
den og gode Hoved, sagde forleden noget
uhyre fint. Drachm.F.II.203.
Ilal-teg^n, et. se Halletegn.
Halt-hed, en. [II] ['hald-J (l.br., jf:

høres sielden. MO.^ den legemsfejl at være
halt (1). Moth.H43. en Læge . . har for-
drevet en Halthed ved at pidske den
Halte med Melder. LTid. 1746. 176. Hans
Halthed fandt Damerne endog klædelig.
Middagsp. '^1907. l.sp. 5. LandbO. II. 505.
Kværnd.
Haltig:, en. se Halvtig.
-halti g, adj. se -holdig.
Halank, en. [\iz}\or\^g] flt. -er ell. (sj.) -e

(FrPoulsen. Rejserog Rids.(1920).67). (ænyd.
halunke; fra ty. h.a.l\ink(e)(ænht. holunk(e)j,
der maaske er dannet af ty. hunke, knokkel,

magert kvæg, usling, se Arkiv. XXIV. 218;
nedsæt.) slet person; bedrager (jf: Ha-
lunk . . Er den, som lader sig lede til, at

sye løgn sammen, og belyve andre. Moth.
S24); nu især i olm. som (svagere, delvis

spøg.) betegnelse for kæltring, skurk olgn.

(jf FEMiill.'386). *Den Kieltring, den
Halunk, det slemme Skarn. TBruun.1.264.
Oehl.A.141. de har voldelig bortført mit
Barnebarn . . Havde jeg ikke frygtet for

at dræbe det uskyldige Barn, skulde alle

tre Hallunker ligget med Næsen i Veiret.
Ing.EM.1.15. Da skal I faae en Ulykke,
først Kudsken, og siden du, din Halunk,
som understaaer dig at lyve for mig. Gylb.
11.192. Hun græder! — O, den Hallunk!
. . den Uforskammede, som er Skyld i

disse Taarer, skal paa Øjeblikket afsted

heTiTR.Bøgh.II.30. *Du er en Tyv, en
ganske

| almindelig, gemen Hallunk fra
Gaden. Drachm.l001N.y3. AndNx.DM.II.
146. Præst og Adelsmand (kunde) man-
gen Gang komme for Skade at dele Skæb-
ne med Gavtyve og Hallunker. HMaiiAiess.
BG.8L jf.: Halunk-Streger. P^Heift.
Sk. 1.208.

II
(spøg.:) Man plejede vel at

skænke (dragningsklæde) til de Peblinge,
10 der sang ved Graven. Men selv de smaa

Hallunker (o: „gavtyve") blev snart kræsne.
TroelsL.XIV.129.
halv, adj. [hal', højtid. halV (jf. Tilsk.

1908.200)] best. f. og flt. -e ["hala, mindre
dagl. 'halva (jf. smst.)] intk. og adv. -t []ia.Vd,

mere højtid, hal'vd, haVfd (jf. skrivemaa-
den halft. Moth.H24. Eolb.MTkr.594. Gjel.

Eø.31. Blaum.Sk.l68)] ell. (i rigsspr. nu kun
som adv. i visse forb., foran adj. olgn.) d. s.

20 (et halv AsLT.Holb.UHH.1.4. sa.Vgs.(1731).

11.17); som adv. ogs. (nu arkais.) -e (se

bet. 2.2j; om til halvs (hallens) se bet. 1.5

slutn. (æda. half, sv. no. halv, oldn. halfr,

eng. half, ty. halb, got. halbs; vistnok besl.

m. lat. scalpere, skære; grundbet.: kløvet,

delt (opr. uden forestilling om delenes lige

størrelse); jf. halvere, Hælvt)
1) som udgør den ene del af (noget,

der er ell. tænkes delt i) to lige store dele;
30 tallet Va. I.l) i al alm. der (blev) Stilhed

i Himmelen ved en halv Time.Aab.S.l.
vi skikkede forgangen Aar 2 Bøgger .

.

til Jylland, det eene Exemplar blev soldt,

men det andet maatte vi nøde bort for
dend halve Priis. Holb.Bars.IL6. *En Væd-
der ligger paa hver Side | Et halvt Aars
Tid, det maae I vide. Abc.l5. *0m en lille

halv Time,
|
Saa fryser I ei meerl Holst.

1.149. Prinsessen og det halve Kongerige.
40 Drachm.(bogtite.l.l878). (de) sidder vel an-

bragt ved en halv Hummer og en isaf-

kølet Akvavit. Font. EV. 26. den kun ca.

halve (alm.: en halv^ Meter høje Schakt.
OpfB.UII.72. II

(nu sj.; jf. V. -(e)n 9; foran
subst. i best. f. Halve Parten eller den
halve Part hører mig til. Høysg. S. 31 (jf.
u. bet. 1.2^. Derfor giver han vel ogsaa
nok Afsked til halve Rusen af Personale.
Bang.Va.87.

\\ (1. br.) halv ell. f halve foran
5p pron. den m. flg. subst. *De kunde være

bagte
I
I halv den Tid, de tørre sig.Ew.

(1914).III.179. give Gud! at de, der skrive
i de forgyldte Sale, skrev med halve den
Redelighed . . som hsrn. Rahb.Fort.II.236.
Bagges.Ep.248. || som adv. Lars Peter drak
halv af sin Kop (o: tømte den halvt), kom
saa mere Sukker i og rakte Tøsen den.
AndNx.DM.166. jf. halv vending u. bet.

1.2: halv højre (Gymn.1.73: halvhøjre^ om!
60 Scheller.MarO. Ole . . snuede (o: drejede)

sig halvt om mod ham. Søiberg.FLP.178.

II i sammenligninger, især i forb. som være
nalv(t) saa stor (osv.) som, i udtr. for,
at en anden ting er dobbelt saa stor (osv.)

som den nævnte (ogs. m. mere ubest. bet, m.
overgang til bet. 3.1^. *Er Rosens Rødme
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halv saa fiin | . . som din.? Bahb.PoetF.I.
49. S&B. Feilb. jf.: *Jeg tænker idelig

paa Hunden, |
Vel var den stor, men dog

i Grunden | Ei nær saa stor, ja neppe
halv,

I
Den var ei større end en Kalv.

Wilst..D.111:12. være en halv gang (til)

saa stor, være en halv gang større
(mindre) olgn., i størrelse (osv.) være lig

med noget -j- (dl. -v-) halvdelen af dette (jf.

Gang 5.1^. Købestævnet . . bliver en halv
Gang saa stort som Stævnet i Fjor . .

Stævnet bliver stort — mere end 50pCt.
større end Hovedstævnet i ¥']OT.DagNyh.
^yjl921.2.sp.6. D&E. halv mere olgn.,

(nu arkais.; se bet. 2.2) sin ene halvdel mere
(større) o: dobbelt saa meget, (for) Saar i

Ansigt og paa Hænder . . bødis half meere
end for andet Saar. DL.6—7—6.

||
(ogs. m.

mere omtrentlig bet.) i flt: de halve (af),

halvdelen (af). *De halve Danske gik til

Als, I Til Frederits de halve;
|
Nu, tænkte

Fjenden, er tilfals | De jydske Mænd som
Kalve. CKMolb.SD.288. saa red Dronnin-
gen da i sin egen Gaard med 48 Heste
og Karle, de halve for og de halve bag.
SvGrundtv.FÆ.II.122. hun kendte jo de
halve af alle Ansigterne. -Baw^.T.98. De
halve af Vinduesruderne var gerne smad-
rede. ^re^en^Z.MAGr.-gP.

II
i intk. ent. : det

halve (af), d. s. *naar der fundet er en
Skat,

I
Saa er det Halve Kongens Eien-

dom.Heib.Poet.III.388. *Da Priserne paa
Smør og Flæsk

|
Er stegne med det Halve,

|

Bør Bønderne ha'e flere Tæsk,
|
Kanskee

de saa vil falde. PFaber.SK.36. *(du) ser,

hvor Livet er stort og rigt, | ved, at det
halve deraf er Digt,

|
glædes ved Digtet

og lytter dertil
| og tager den Part, som

din Skæbne VTl.Stiæk.S.24. jf.: *Odin, som
ham jo de Fleste nu kalde,

|
Han, som

af Øine kun seer med det Halve (o: det

ene). Grundtv.Saxo.1.132. || <aZcm.; det hal-
ve er (ell. kan være^ nok olgn., (spøg.)

udtr. for, at noget er tilstrækkeligt^ forekom-
mer i saa rigelig mængde, at mere ikke er

ønskeligt, (jeg kan) sætte hende under en
Himmel paa saa mange opstablede Puder,
saa de (nu: det^ halve kunde være nok.
Biehl.DQ.III.42. to Sønner, der vare saa
vittige, at det Halve var nok.HCAnd.VI.
249. Mau.I.390. m. overgang til bet. 2-^:

^det er, forslaar osv.) hverken helt el-
ler halvt, se hel. \JZ) i særlige forb. foran
subst. (jf. flere tilsvarende dannelser u. ssgr.).

halv bajer, se Bajer, halvt bolværk,
(foræld.) ^ d. s. s. Halvbastion. MilConv.
111.568. (den) halv(e) del ell. (nu sj.)

part. 1. (1. br.) halvdel(en) (1); halvpart(en)

(1) (jf Del 3.1j. (hun) skiekede mig efter

denne Rug-Simle, hvoraf hun vil æde
den halve Deel til Frokost. Holb.Vgs.I.l.
*At anden halve part

|
Af Schlesvig Dan-

marks blev
I

Den fierde Friderich
|
Med

fiiid igiennem drev. Cit.l 721.(Ottosen.VH.
III.31). Cramer.(1762).75. 2. f d. s. 8. Halv-
del 2. 'Min frydefulde Sooll min Perle I

mit Juveel!
| Min søde halve FaitlHelt.

Poet.9. jf. u. Del 3.2 samt: Min salig halve
Siæl sagde til mig paa sit yderste. Eolb.
Pem.II.4. jf halv perle: Halve Dia-
manter mangler Underdelen, eller denne
er erstattet med en anden Sten, som er
fastkittet (Dubletter). ÆTa^c^^-ge. h alv ger,
se H. Ger 2. halv hage, (foræld.) d. s. s.

Halvhage. OpfB.UI.110. halvt harnisk,
10 se Harnisk, halv historie, se Historie,

(sigte med) halvt korn, se Korn. halv(e)
købesum(mer), (emb.,jur.) en forpligtelse,
der paahviler visse faste ejendomme, stam-
mende fra det tidligere ryttergods, der bort-

solgtes 1769-74, saaledes at halvdelen af købe-
summen blev indestaaende i ejendommen mod
at forrentes med 4 "/o; kongelige penge. Hyl-
Ung. HJ. 411. JurFormularbog.^ 202. 712.
(den) halve part, se ovf.u. (den) halve

^ del. halv perle, (guldsm.) d. s. s. Halv-
perle. Dameguldring . . med 1 Safir og
2 halve Verler. PolitiE.KosterbV^lil924.1.
sp.l. halv stemme (jf. u. bet. 3.2), J" orgel-

stemme, der kun gaar gennem den øverste

ell. nederste halvdel af klaviaturet. SaUX.
727. den halve vej, som udtr. for vej-

længde ell. (sjældnere) for midtpunktet af
en vis vejlængde; billedl.: han var bleven
staaende paa den halve Vei, og den saa-

30 kaldte høiere Mathematik laae for ham
som en ubekjendt Yerden. Hauch. 1.285.
halv vending, fJai ell. gym.) vending af
det menneskelige legeme, hvorved det beskriver

en bue paa ca. 45^. hermed forenes under
Opspringet halve og hele Vendinger til

begge Sider. Gymn.(1828).16. jf sp. 762^*.

1.3) i forb. m. talord. 1. foran Hundrede
for at betegne (omtrent) 50. jeg troede at

De sov paa et stort Værelse, hvor der
40 kunde ligge saadant et halvt hundrede.

Hostr.G.170. undertiden som ssg.: Et halv-
hundrede (Holb.Jep.III.2: Et halv hun-
dredej Rdlr. er værdt at giøre nogen tie-

neste for. Holb.HP.1.2. Bahb.Suhm.5. for
snart halvhundrede Aar siden. Madv.GB.
1.41. et halvhundred Tilhørere. Brandes.L.
III.245. jf : *Digteren har naaed sit halve-
hundred Aar. LThura. (Falst. Ovid. a5 f). 2.

(oftest skrevet med cifre) efter talord (med
50 ell. (nu især regn.) uden og) for at betegne,

at der til det hele tal skal adderes Vs. Solen
velter sig om sin Axel fast i 26. og en
halv Dage (nu: femogtyve (og) en lialv

dag; jf. Mikkels.Sprogl.169). Kraft.(KSelsk
Skr.III.233). 1 'h (læses) halvtandet, halv-

anden (ell.) eet og et halvt, een og en
halv. Rask.Grammar of the Danish language.

(1830).44. Sex og en halv Ost . . Sex og
et halvt Æble. Levin. D&H. 3. i forb.

60 m. timetal i klokkeslæt, enten foransat det

hele tal for at betegne, at der mangler 30
minutter i, at timetallet er naaet (fx. halv
ni, ogs. skrevet Vj 9), eller (sjældnere i

talespr.) eftersat det hele tal for at be-

tegne, at der er forløbet 30 minutter siden ti-

mens begyndelse (alm. skrevet 8 Vt^ (jf. halv-
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gaaen 1). Klokken halv to. FrSneed.I.153.
Klokken ti en halv vare vi i Gotha. sa.

(Rahb.LBJI.33). Klokken saadan 7, halv
8 tager jeg mig en Kop Melk med saa
meget som et Fingerbøl Kaffe i; og saa
intet mere før Midd&g. FritzJiirg.nr. 77.

Klokken ni en halv blev der drukket Te
i Dagligstuen. Wied.S.251. (dagl) m. under-
forsiaaet talord: toget gaar 7 minutter i

halv (fire)
j klokken er lige (slaaet) halv

\

S&B. D&H. O/. Halvslag 1). 1.4) i forb.

paa halv (nu sj. halvt^. bemeldte Ryg
satte sig i Bevægelse til en Drejning paa
halv (o: halvvejs) om mod den Indtrædende.
Schand.TF.II.234(jf. halv vending -w. bet.

1.2^. især (navnlig om geværhane) i udtr.,

der betegner en aabenstaaende stilling midt-
vejs ml. lukket og helt aaben: (han) lukker
sit Vindue op paa halv, men lukker det
strax til \gien. NKBred.TvG.8. Laasen (o:

paa bøssen) havde den Egenskab, at Ha-
nen hverken kunde staa paa halvt eller

helt. FMøll.II.34. *her oplukker
|
Paa halv

hun Døren, lyttende som iør.PalM.IV.258.
Hanen havde sagtens staaet paa Halv,
Noget havde taget fat i den og Bøssen
var gaaet 2d.JPJac.II. 342. jf. (jærnb.):
Hvis Sporskiftet indtager en Mellemstil-
ling, saaledes at ingen af Tungerne lig-

ger an mod Sideskinnen, siges Sporskiftet
at „staa paa halv«. Z>S5.r;en.I.^7. || stikke
paa halvt (i bindsaalen), (sko.) stikke sy-

len halvt igennem. Skomageren. (1832). 65.

OrdbS.
II

flag paa halv (stang) olgn.,

tegn paa sorg (især: ved dødsfald ell. be-

gravelse). SøkrigsA. (1 752 ). §840. *Flaget
paa halv og en Sang til hans Minde!

|

Han har forladt os, den freidige Svend.
CKMolb.SD.216. NatTid.'*/2l921.M.5.sp.5.

jf. : *Flaget var halvt paa Stang. Winth.
IY.131. 1.5) i udtr., der betegner, at man
er i fællesskab med en, spec: har halvdelen

af risikoen og indtægten ved et foretagende,
man har indladt sig paa sammen med en
anden (ell. flere), paa halv regning, T
paa lige vinding og tab; a meta. Ludv.
staa halv skade, se Skade.

|| f mit halvt,
dels udtr. for, at man vil sikre sig halvdelen

af noget, som en anden faar øje paa sam-
tidig med en selv; dels m. bet. : for mig gerne.

Moth.E24. VSO.
II

dele halvt (sj. halv.
Ploug. 1. 248) (med en), dele saaledes, at

hver af to parter faar lige meget. *Bare,
Mads! du staar ved Ordet, | At vi deler
ærligt hilvtPMøll. 1.110. Winth. IV. 98.

dele halvt om halvt (f halv om halv),

(jf. u. bet. 3.1; nu kun dial.) d. s. da gielde
begge Skippere Skaden, half om half.

DL.4—3—3. Esp.435. Feilb.1.544. || være
halvt ('t halv. Heib.TR.nr.35.6) om noget,
om to parter: have lige andel i noget. *Da
er med Glæden man dobbelt glad,

|
Og

halvt om Sorgen, saa tung at bære. Grundtv.
SS.IV.346. Jeg havde allerede været halvt
om en god Bøtte Tykmælk med S. Hostr.
FG.34SC. Marie Dorotea fik Brahesholm,

Anna Barbara Søholm, medens de var
halvt om Krængerup. ADJørg.III.467. jf.
(nu næppe br.): vi vil være halvt om halvt
i alle Udgifterne. VSO. || tilhalv(t)s ell.

halvt, (nu kun dial.) (om to, der er) i

fællesskab, de er til halfs sammen. MotA.
H24. han lod Biørn beholde sine Eien-
dele i Wales til Halvt med sin Sønnesøn
Ysign.Suhm.Hist.III.247. Kong Olaf (gav)

10 Asmund . . Syssel i Helgeland til halvts
med Harek. NMPet.Oldn.SagaerJV.(1831).
252. vi har det til halvt . . f. eks. om bier.
Feilb. OrdbS.(fynsk), i forb. som saa (ell.

e) til halvs (halvt, hallens) med en:
oth.H24. Olufs.NyOecJ.98. Til hal'ens,

til halvt, f. E. at saae til halens. ÆTw&er^ø.
Ærø.(1834).247. OrdbS.(fynsk).

2) (m. mere ubest. bet.) om en meget (ell.

ret) stor ell. væsentlig (ere) del af noget.
20 2.1) i alm. Den halve By var ude for at

se paa dette Syn. 7S0. (Ole Worm stod)

i Korrespondance med det halve Europa.
CSPet.LittJ.596.

\\
(især i flt.) ved tidsan-

givelse. *0 gyldne Tider . .
| Da Vilhelm

halve Dage hos mig sad. Rahb.PoetF.II.
12. et Spøgelse spiller Hovedrollen (i

„Ludlams Hule") og (er) hele halve Timer
paa SceJieii.Bagges.Danf.1.356. Gylb.(1849).
IV.12. Goldschm.VIII.345. || i ordspr. olgn.

30 Grundig Udblødning er den halve Vask— ligesom godt indsæbet er halvt har-
heret. P0I.V9I923.2.SP.6. frisk mod er halv
tæring, se Tæring, som adv.: dristig vovet,
halvt er vundet, se dristig l.i. godt be-
gyndt er halv(t) fuldendt, se begynde I.1,

fuldende 2. se ogs. forsvare sp. 924^^, for-

lade sp.eOP''. 2.2) halv(t) ell. halve brugt
som forstærkende adv. (i rigsspr. kun) foran
komp. {æda. halfu minnæ ell. meræ, sin ene

40 halvdel mindre ell. større (end noget andet),

halvt, resp. dobbelt, saa stor, oldn. halfu
minni, meiri; jf. sp. 763^*; halfu er dat. ent.

intk. af adj. (ell. dat. af oldn. halfa, halv-

del); nu kun (sj.) poet., arkais., især i efter-

ligning af folkevisestil) langt (mere, mindre
osv.). *Gud naade dig, stolten Hillelil,

|
.

.

alt havde jeg dig agtet
| en halve rigere

Mand. i)^[7.nr.5^.P. *Du (o: tandpine) er
paa Jorden Vice-Fanden,

| Og halve værre
50 end den anden (o: end fanden selv).Wess.

255. *mangen én faar Lov for lidt,
|
Og

Last for halve minde (o: mindre). Gi'undtv.

PS.V.386. *Halv mere Ynk var der nu.
smsi.I1.199.

II
(dial.) ved adj. i positiv: i

ret høj grad; temmelig (jf.u.hsilY-). han
(kom) nok til at sidde halv smaat i det.

Bornh. Samlinger. XI. (1 91 7). 149. Esp. 124.
OrdbS.(jysk).

3) som mangler noget i at være fuld-
60 stændig. 3.1) delvis; ufuldstændig; som

ikke helt er af den rigtige ell. alminde-
lige slags. I lumpne Bønder, som er kun
halve Mennisker, er agtbare og ærlige.
Holb.Mel.1.3. Argenteuil, en halv Kjøb-
stRd. Ørst.Br.I.150. du føier jo dine Ord
heelt statelig, og teer dig allerede som
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en halv Ridder. Ing.VSJ.dO. hun var jo

et halvt Barn endnu, da vi saaes sidst.

sa.EF. VII.165. man maa jo holde sig gode
Venner med sine halve Fjender. Goldschm.
Ejl.IIl.52. med sin halve Hoste, der al-

drig blev til mér end til en Stønnen. Bang.
S.84. isærlige forb.: fhalv hr o der y halv-

broder. Hans begge halve Brødre hyldede
ham. LTid. 1741. 708. jf. bet. 3.2-8: halv
vind, se Vind. (nu næppe br.) i talem.i

tro en (ell. noget) paa (ell. for. YSO.) det
halve, ikke rigtig stole paa en (ell. noget).

han turde ikke troe sin Frænde Kong
Magnus meer end paa det Halve. Grundtv.
Snorre.III.160. Knud . . troede kun Fre-
den paa det Halve. sa.Saxo.III.153. \\ som
adv. (ofte dannende ssg. m. ftg. ord, især part.,

adj. ell. adv., se halv-; jf. halvvejs 1). sam-
me Kammer-Pige lod sig halv forlyde,

som at samme Herre var alleene hid kom-
men for at alliere sig med voves. Holb.
DR.IY.5. jeg (hørte) hende sige halvt
sagte til En af mit Bekjendtskab: „Veed
De ikke, hvem den Mand er?" Beib.Poet.

VII.348. det syntes ham, som hans Plan
kun var halv ndiøTt. Hauch. III.350. de
bleve halv Uvenner over Fætterens Paa-
stR&elighed. CBernh.NF.III.75. Hr. L., der
løb omkring med et Udtryk af . . Under-
danighed i sit Ansigt, halvt snublede over
de Herrer af Pressen. ^aw^^-Mi-^O^. i to-

leddede udtr. halv(t) — halv(t), dels —
dels; delvis — delvis; ogs.: snart — snart.

Fogden (havde) opsat noget der var halv
en Klage og halv en Beretning om Sagen.
Biehl.Cerv.LF.1.85. *Han skued altid halv
foragtelig og halv

|
Med . . Ynk paa Loke.

Oehl.ND.160. *Mens halv hun saa det til-

lod, halv det hindred, | Paa hendes Kind
et Kys han trykked let. PalM. IV. 117.

*Halvt vaagen og halvt blundende,
|
slaaet

af en klam Virkelighed, men endnu borte
|

i . . Drømme. JVJens.Di.66. halv om halv
ell. (i rigsspr. nu kun) halvt om halvt,
{ænyd. halv om halv(t); omdannet efter ty.

halb und halb; jf. u. bet. 1.5; især talespr.)

deluis: halvvejs. „Hvordant min Prindsl
kiender De denne Engel?" . . „Saa halv
om halv — just saa meget som til at er-

indre mig det igien.'* Biehl.(Skue8p.III3.

10). vi er forligte saa halv om halv, og
blev vi det helt, saa var vi enige. Grundtv.
PS.IV.587. „veed I hvad et Forhør har
at betyde i uindskrænket Betydning?"—
„Saa halvt om halvt." TR.nr.161.22. Man
venter halvt om halvt at se Riddersvende
i brogede Dragter komme ud af Døren.
Ip8en.(DanmGalsch.II.16). 3.2) som virker
ell. udfolder sig med nedsat kraft, i ydelse

ligger under det normale olgn. halv damp,
se n. Damp 2.2. halv kraft, se Kraft.
CO (sige noget) med halv stemme olgn.,

(sige noget) halvhøjt, lavmælt. CBernh.VI.
21. Pont.LP.VI.19. Jeg skal hilse, sagde
Tine med halv Røst. Bang.T.2. (se noget)
med et halvt øje, især m. h. t. noget, der

er let kendeligt, iøjnefaldende: (se noget) ved
første øjekast. Hvorledes den Fattige ellers
ophielpes, behøver ingen Forklaring . .

thi det kan sees med et halvt Øye. Argus.
1771.Nr.3.4. Hun duer ikke, det kan man
see med et halvt 0ie.Hrz.IV.295. Bønne-
lycke.MM.68. jf. (sj.): vi beslutter kun at
sove med et halvt Øje, for ikke at gaa
glip af et Skue (o: solopgangen), der hører

10 til det bedste af, hvad Himmelbjærget har
at byde ^slsl. DanmGalschJ.312. (høre no-
get) med et halvt øre olgn. 1. (nu l.br.)
kun delvis høre (paa) ell. (være i stand til

at) opfatte noget. Jeg hørte . . med et halvt
Øre paa denne Mundksnnp. Blich.(1833).V.
131. Gylb.VII.157. i Aften lyttede de bare
til hende med et halvt Qve.Jørg.Liv.1.34.
2. (1. br.; efter udtr. se med et halvt øje)
som, udtr. for den lethed, hvormed noget kan

20 opfattes (forstaas) gennem hørelsen. Gå vi
nærmere ind på det Østdanske, så vil man
med et halvt Øre kunne overtyde sig om,
at dette falder i tre Overafdelinger. ^D^yr-
lund.TJds.18. 3.3) overf.: ufuldkommen;
især: som hverken giver sig udslag i den ene
ell. den anden retning ; virkningsløs; util-
fredsstillende. Bemærkninger og Om-
dømmer, som forekom mig halve, skiæve,
og umodne. Bagges.L.I.xv. halve Forholds-

30 regler, ingen Radicalforbedring.Ørs^. 7/J.
159. hvad gavner et halvt Forhold, hvori
ingen af os kunde staae med Frihed over-
for hinanden? Som Forfattere kunne vi
neppe mere blive \enjieY.Molb.Breve.44.
lad mig nu ikke gaae bort med halv Be-
sked. Vil du gjøre os Alle den store Glæde,
saa lad det blive afgjort med det Samme.
CKMolb.Amb.98. Jerichau . . kom til at

vegetere, at leve halvt, at nøjes med kunst-
40 nerisk Sulteføde. SMich.BJ.78. Han kendte

ikke halve Standpunkter, Liv og Lære var
for ham et. Forum.1922123.157. \\ et halvt
ord (sj. en halv td\e.Kierk.III.278), en
ikke mere end lige antydet mening; (blot) en
antydning. Hun, som forstod et halvt Ord
(Lieb.DQ.I.271: en halvqvædet Viise), be-
greb strax, at hun skulde sige ia. Biehl.

DQ.II.131. saa lader du hellere din Tunge
udskære, end du med et halvt Ord røber,

50 hvad du her seer. Hauch.1. 74. KierhXII.
164.

4) i særlige udtr. som subst. 4.1) en halv,
(vulg. ell. dial.) en (lettere) rus (jf.: naar jeg
har en halv Ruus, sover jeg som en Hest.
Holb.Er.II.3). *Kongen sad paa sit Slot,

|— En lille Halv havde han faaet. JHelms.
(SangogKlang.il. (1873). 112). Det med
Strejken . . var og blev for hende Værts-
husbryg; noget Arbejderne havde siddet

60 og kørt ind i deres Hoveder, naar de havde
en halv en i^2i2i.AndNx.PE.III.285. || i

forb. være paa en halv, være beruset.

Naar Kiøbstedmanden har Høiden henne,
siger Bonden sig at være paa en Halv.
Junge.140. en Latter, som hun sendte lige

op i Loftet, hver Gang Morten, der var
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lidt „paa en Halv", henne fra Bordenden
?røvede paa at synge for Glutterne. Pont.

,.55. 4.2) stop en halv {maaske af eng.

stop and haul, ^ hold op med at hale;

dagl., især jarg.} udraah, hvorved man op-

fordrer en til at standse, holde inde ell. (især)

afbryder en andens bemærkning for at pro-

testere imod den olgn.; „stop nu lidt". Nej,

halløj, stop en halv! bremsede Sagføre-

sig i sin Underdejlighed for den halvt-
slumrende.jB^rawd. UB.222. *Morgenrosen,
halvtudfoldet. Aftenrosen, halvforblødt.
Rørd.Den gamlePræstegård.(1916).45. Hen-
ad Efteraaret kom Aan til at se halvdaarlig
ud. Hun gik og var saa sorrigfuld — og
lidt skæmmede hun sig osse. Gravl.AB.46.
3. (til halv 1) et num., som enten kan være
et mængdetal (se halv-hundrede, -tolvj eller

ren ham. yVied.ImellemSlagene.(1914). 135. lo et ordenstal (især fra 2 til 20); i sidste til-

„Saadan en lille Dreng, som vi hører
til
—

". „Stop en halv", sagde Benene.
»Jeg synes ikke om den Maade, du ud-
trykker dig paa". CEw.Æ.IX.44. EMikkels.
JD.7.
lialT-, i ssgr. ['hal-, mindre dagl. 'haly-

(især foran vokal); i ssgr. m. ordenstal (jf.

s'p.770^^) tryksvagt: halv- ell. (især) hal-; sj.

(i uegl. ssgr.) m. stød bevaret: se -tolv] foran

fælde ligger hovedtrykket paa 2. led; ssgr. m.
ordenstal (glda. halffemte, hal(f)tredhie
osv., oldn. halfr fjorQi, jf. ty. drittehalb osv.)

udgør enten et mængdetal (se halv-fems(inds-
tyve), -fjerds(indstyve), -treds(indstyve)>
eller et ordenstal, af hvilke foruden halv-
anden (s. d.) og halvfemte (s. d.) her eks-

empelvis anføres: en Ark af Sithimtræ,
halvtredie Alen Ians. 2Mos.25.10. halfierde

adj. (og part.) ogs. halvt- ['hal'd-, højtid. 20 MsLa.neå.Slange.ChrlV.150. jeg ('var^ halv
'hal'vd-, hal'fd-] (

se fx. u. halv-aaben, -om-
fattende samt 1 62); f halve-, se u. Halv-del,
-part, -skilling

|| første led er, hvor ikke

andet er bemærket, halv (2 ell.) 3; særlig

mærkes (adj.-) ssgr., der betegner en mangel-
fuld, daarlig, uheldig tilstand olgn., som
halv-død, -fjollet, -fuld slutn., -gal, -tosse,

-tosset osv., hvor halv- betyder: i (temmelig)
høj grad, næsten helt olgn. (jf. halv 2.2 slutn.);

sjette Tomme længere end nogen af dem.
Blich.(1920).XIII.125. 4. etverbum; afde tal-

rige mere tilfældige ell. umiddelbart forstaae-

lige ssgr. anføres: I vil ikke? halvhviskede
den anden KsLYaleer. Blich.(1920).VIL98.
(han) var mat og sad og halvsov over
Kortene. Schand.TF. 1. 137. jeg halvgræd
af Fortvivlelse over Præsens og Konjunk-
tiv. ^er^s.G-F.J.5^. Naar han sad hjemme

sidste led er: 1. et subst. (ofte findes baade 30 og halvsultede, kunde han faa en uover-
en ssg. m. halv- og en forb. af (attrib.) adj.

halv m. et subst, se fx. Halv-broder, -gaard,
-hage; fuldstændighed er ikke tilsigtet hver-

ken u. halv ell. u. ssgr. m. halv-^* som eks-

empler paa mere tilfældige ell. umiddelbart
forstaaelige ssgr. kan anføres: (til bet. 1:)

Kongen . . forordnede at Systre . . skulde
gaae udi Halvarv med deres Brødre, da
(o: medens) de tilforn intet sirveåe. Holb

vindelig Trang til at tumle med store Tal.

AndNx.M.138. De smaa Karotter skrabes,
skylles og halvkoges i Yand. FrkJ.Sylteb.81.
Eleverne halvkan deres Ting. Kaper.Den
daglige UndervisningsForm.(1903).14. -aa-
ben, adj. (ogs. halvt-. GyrLemche.FS.376).
Moth.H24. den halvaabne Bør.HCAnd.VIL
57. Hendes Mund stod halvaaben. Schand.
BS.184. -aar, et. (ænyd. d. s.) Bagges.Danf.

DH.I.96. Halvark (jf. II. Ark). Schand. F. 40 L201. hun har ikke engang betalt sin
374. en Halvdeling (jf. Deling 2.i; paa
26 Mand. Bønnelycke.Sp.44. især forsk, be-

tegnelser for rummaal (ell. beholder, der rum-
mer dette maal): halfpot. Moth.H29. en
Halvotting Gryn. MR.1812.428. et Halv-
anker (øl). Oversk.L.116. Svenden . . hen-
tede en blaa Lærke og et tykt, bredfodet
Halvpægleglas. Goldschm. VIII. 425. han
(havde) set gamle Hans sidde paa en Halv-

Huusleie for sidste YLa\.YaaT.Heib.Poet.YI.

34. JPJac.II.140.
II

(især univ.) som gen-
givelse af lat. semester. For Fabrikingeniø-
rer i 7. Halvaar afholdes Øvelser i Januar
Maaned.Lektionskatalog.1923.II.38. jf. For-
aarshalvaar. -aarig, adj. [-|å'ri] Moth.H
25. 1) (nu næppe br.) d. s. s. -aarlig 1. Et
halvaarigt Regnskab. VSO. MO. 2) (nu
1. br.; jf. -aars^ som er et halvt aar gammel.

tønde. Bergs.PS. 11.28. (til bet. S:) i sin 50 75f0. MO. Esp.435. -aarlig;, adj. (jf.
Halvslummer havde (hun) utydelig hørt
det. Rahb.FortiL400. Hun saae sin Fader
udsvinge sig fra dette „Halvliv" . . til de
Befriedes store Verden, hvor Livet var
helt. Ing.EF.VL126. Denne .. Misforstaa-
else, eller rettere Halvforstaaelse. Heib.
Pros.IV.18. den vage Tilstand af Halvbe-
vidsthed, der gaar forud for Søvnen, ^w^
Nx.DB.164. Bornholmerne er „Halv-Sven-

-aarig, -aars(-)j 1) som er knyttet til (fiere)

tidspunkter med et halvt aars indbyrdes af-
stand; som forekommer, finder sted ell. gen-
tages hvert halvaar. Amberg.418. MO. S&B.
halvaarlig rente, leje osv.

j jf. (nu næppe
br.): (lejen) betales 2de Gange aarlig, eller

halvaarligvi is med det halve. MK.1810.
313. 2) (sj.) som varer, strækker sig over

et halvt aar. halvaarlig Fængselsstraf.Gran-
skere". JYibe. (Dag Nyh.^'>/8 1921. 7. sp. 6). 60 des.V.252. -aars, adj. (af -aar; jf. -aars-;

2. et adj., part. ell. adv. (undertiden, især i nu 1. br.) halvaarig (2). En halvaars Kalv.
ssgr. m.part., findes ogs. former med halvt- ^. VSO. S&B. -aarsi-, i ssgr. (af -aar; jf.
udi denne . . Ørken (findes) mange halv- -aars^ halvaarlig; fx. Halvaars-eksamen
øde Torper. LTid.l720.Nr.l2. 3. *Sejan

|
(Saaby.''), -o\igørelse (Ludv.). jf.: -aarsi-

Forstaaer et halvsagt Ord. £raMc/i.i)F.i.i67 vis, adv. (adj., subst). Avancement . .

f,;/. halvkvædenj. Fru Hulde aabenbarede skeer halvaarsviis (o: een gang hvert halve

VII. Rentrykt 20/3 1925 49
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aar).Resol.(MR.)^U1771. samtlige Leje-
kontrakter er indgaaede halvaarsvis (o:

for Vs aar ad gangen). JurFormularhog.^211.

jf. (1. br.): *Sig mig, om De lejer
|
Den

(o: en lejlighed) i halvaarsvis maaskel Bøgh.
1.236. -abe, en. (zool.) individ af patte-

dyrgruppe, der er nær beslægtet med de egent-

lige aber, Frosimiæ ell. Lemuroideæ. BøvP.
il. 45. -anden, num. [lia'lan(a)n*, 1. br.

hal'an(8)n, sj. lialvian(a)n] intk. -andet ell. lo

(nu næppe br.) halvtandet (Bask.Grammar
oftheDanishlanguage.(1830).44). {glda. half-

annen, æda. halfandræ (mark), oldn. halfr

annarr, jf. ty. anderthalb) tallet 1 V2; een
(og) en halv. (især m. subst. i ent., jf. Mik-
kels.0rdf.159). jeg (lod) hende dricke af

Vandet halvanden Fotte.Holb.KR.III.S.
den første halvanden Miil er (vejen) skov-
løs. Molb.Dagb.180. i hele halvandet Aar
var (jeg) som Barn i deres Huus. Gylb. 20

TT.186. *har du levet halvanden Snes
Aar,

I
du bliver der, hvor du een Gang

sta.siT.Stuck.S.23. jf. (uegl.): kan du ikke
rede og klare for dig . . saa er du reist

til Rom som en Nar og er kommen hjem
som halvanden (o: en endnu større). Ing.
KE.11.221. i forb. m. subst., der formelt kan
opfattes baade som ent. og flt.: en Ark .

.

halvtredie Alen lang og halvanden Alen
hreå. 2Mos.25.10. *Først spiste jeg Østers 30

(\isAvaindenI>usm).ThBarfod.SK.76.
\\
(„Ta-

lespr.*^ Levin; nu sj.) m. subst. i ent., men
attrib. ord i flt. der var gode halvanden
Time til Concerten skulde begynde. Bahb.
ProsF.11.138. jf.: det hedder næsten altid

den halvanden måned (sjælden de halv-
anden måned). Mikkels.Ordf.159.

\\ (1. br.)

m. subst. i flt. de til Reisen bestemte halv-
andet Aar vare . . udløbne. Gylb. (1849).
IX.57. halvandet store Ark. Brandes.Volt. ^
11.226. I de halvandet Aartier, jeg kendte
Tietgen. MRubin.Er.l08. -anden-laais,
en. (foræld.) Js; laas paa en dobbeltløbet

bøsse eller pistol, som er fælles for begge løb,

men kun har een hane. MilTeknO. -an-
stryger, en. (mal.) stor rundpensel. Haand-
gem.554. -baaren, part. adj. [-|bå-'r(8)n]

intk. -baare(n)t ell. d. s. (VSO.). (jf fuld-
baaren; nu sj.) om foster, (som fødes) naar
den halve del af svangerskabstiden er gaaet. 50

VSO. Hun fødte et halvbaaret Foster.
MO. SaVX.724. -bad, et. (især med.) kar-
bad, hvor man sidder i vand til midt paa
underlivet. Moth.H25. Apot.(1791).158. Pa-
num.281. Bang.V.147. -bastion, en. (for-
æld., jf. halvt bolværk u. halv 1.2;! ^ ba-
stion, der kun bestaar af een frontlinie (face)
og een flanke. MilTeknO. SaUX.724. -be-
faren, part. adj. ^ om matros: som har
sejlet i 18 maaneder og i den tid gjort to 60

længere rejser (jf. fuld-, helbefarenj. Sø-
krigsA.(1752).§10(se u. befaren). SøLex.
(1808). Ferdinand (blev) tagen til Orlogs-
tjeneste som Halvbefaren. Goldschm.Vtl.
425. Scheller.MarO. -bind, et. 1) (bogb.).

(jf. Bind 4.1) bogbind, hvor kun ryg og hjør-

ner er af skind. Sal.III.238. BibliotE.^I.
328. 2) afdeling af et bind (4.2). II. Bind,
2. n2\vhinå.nævebog.II2.252. -bjælke,
en. ^ dæksbjælke, der findes ud for luger-
ne ^og overskæres af disse. TeknMar0.13.
-bjern, en. (zool.) bjømeagtigt rovdyr af
familien Procyonidæ. ÉøvP.11.95. -blege,
en. (oftest -bleg). Jt bastard mellem brasen
og skalle; brasenskalle.Fedders.FF.148. Frem.
DN.515. jf. Naturhist.Tidsskr.3B.XIL(1879-
80).87. -blod, et. (fagl.) især om husdyr
(navnlig heste): (den egenskab at være af)
forædlet, men ikke reri race; oftest om hest,

der er avlet ved krydsning ml. fuldblodshingst
ell. -hoppe og hoppe ell. hingst af anden race.

*Han red igjen paa Gråne
| Af Slejpners

Æt, Halvblod. Grundtv.PS. VII.104. Landm
B.I.241. -blods, adj. [-|blo(-')9s] {dannet af
ssgr. m. Halvblods- ; især fagl.) Hvad hed-
der Deres røde der(o: enridehest)?—Lady,
den er Halvblods, tror jeg. Gjel.B.7. (1. br.)

om menneske af blandet race (jf. -kaste);
Selskabet ombord udgøres iøvrigt af nogle
Halvblods paa II Kahyt. JVJens.Intr.l79.
Hvor kunde du ogsaa tro, at den britiske
Armes Officerer vilde sætte deres rene
Fødder hos en Halvblods, en skiden Levan-
tiner. 0Bung.DenrødeHalvmaane.(1923).93.

II (^j-) brugt som subst. m. bøjning, (han)
suste forbi i sin elegante Gig med Halv-
blodsen for. Tilsk.1923.L365. -blods-, i

ssgr. [-|blo(')8s-] (især fagl.) til -blod, fx.
Halvblods-avl (LandmB.IL66), -hest (Landb
O.II.507), -hingst (MO.), -hoppe, -individ

(LandmB.LL67). -brak, en. (landbr.; jf.
IL Brak i;. Baud. G. 68. LandbO. 1.366.
-brakteat, en. (arkæol.) tynd mønt, der
er præget paa begge sider. SaUIII.818.
-broder, en. {æda. halfbrothær; jf. halv
broder u. halv 3.i) 1) mandsperson, der kun
har fader ell. moder fælles med en anden
(mods. Helbroder). Holb.I)H.I.162. Heib.
Poet.V.85. Drachm.II.425. 2) sammenbragt
broder (2.i). Heib.Pros.V1.447. Drachm.EO.
261. 3) (jf. Broder 2.4; hist.) om den, der

er optaget i en gejstlig orden uden at have

aflagt ordensløfte. ADJ0rg.II.l8. -bryd-
ning, en. ^ brydning (i.dslutn.), hvorved
to ell. flere af en akkords toner anslaas sam-
tidig. Geb.MusK.71. -brændt, part. adj.

spec. (fagl.) om mursten, der er ufuldstæn-
dig brændt og derfor kun kan anvendes til

det indre af bygninger (mods. fuld-, haard-,

helbrændt). Moth.H25. Gnudtzm.Husb.l3.
Feilb. -bue, en. (jf. 1. Bue I.2) større del

af en bue; halvcirkel; halvkreds. Goldschm.

VII.8. Schand.0.11.136. Foran denne (pa-

villon) er Bænke i en Halvbue. Drac^m.
M.206.

II
(1. br.) om bygningsdel (jf. L Bue

4). Piller af grønligt Marmor, der bære
Halvbuer i Guld. Brandes.E.220. jf: Store
Masser af . . Blomster slæbtes ind i Kir-
ken for at anvendes til . . Guirlander og
Halvbuer over Stolestaderne. PaZAf.IL.i.
211. -bask, en. (bot.) buskagtig plante,

hvis yngste aarsskud ikke forvedder. Have-
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TidendeIX.(1843).239. Lange.Flora.xxxix.
-byrdig^, adj. (fagl.) om slægtskabsforhold
ml. personer, der enten har stamfader ell.

stammoder fælles. SaVX.725. -cirkel, en.

(i -cirkul. LTid.1726.279). (mat.; til halv
l) en af de kongruente dele, hvori en cirkel

deles af en diameter. Sal.VIII.381.
\\ (jf.

halv (2 og) 3^ m. mere iibest. bet. : større del

af cirkelbue; halvbue; halvkreds. Bagger.II.
48. Ved Byens ene Ende træde Bjergene lo

tilbage og danne en Halvcirkel omkring
en frugtbar Dal. Goldschm.1.399. -cirk-
let, adj. (sj.) som danner ell. i form min-
der om en halvcirkel (halvkreds); halvcirkel-

formet, en ganske lille, halvcirklet Ø.HC
And.IX.196. fuldstændig halvcirklede Ben.
DJacobson.Jeg husker—.(1 923).194. -civi-
liseret, part. adj. spec. (fagl.) om stat, der

p. gr. af sit forholdsvis lave kulturtrin ikke

er fuldt ligeberettiget med andre stater i folke- 20

retlig henseende. SaUX.725. -dag, en. (sj.

uden for ssgr.). Slag med en tynd Rotting
. . dog ikke over 6 Slag paa en og samme
Halvdag. MR.1854.429. -dag;«-, i ssgr., der

betegner enten en person, hvis arbejde (tje-

neste) kun strækker sig over omtr. halvdelen

af (arbejds)dagen, ell. en virksomhed olgn.

af denne udstrækning, fx. Halvdags-dreng
(NatTid.^Vsl912.1.Till.4.sp.4), -pige (smst.Va

1909.M.Till.2.sp.3), -plads (BerlTid.^'U1924. 30

M.23.sp.2), -skole (Sal.VIII.381), -under-
visning ofl. -damask, et. T en slags

smaamønstret, linned damask, der ligner drejl.

VareL.^300. -dame, en. (1. br.) dame af
halvverdenen; demimonde(2). Cavling.L.143.
Halvdamer og Damer, med hvis Moral
det er endnu værre fat. Kehler.KK. 157.

-dannelse, en. overfladisk, kun tilsyne-

ladende dannelse. CBernh.VIII.153. Bran-
des.XIII.530. konkr., kolL: Nationallibera- 40

lismen taber sin sidste Stolthed og gør
sig gemen meå Halvåsmnelseji. Hørup.1. 9.
-dannet, part. adj. (jf. -dannelsej. En
Overtroe kan stundum være saa synder-
lig, at dens Sælsomhed just kan hos halv-
dannede Mennesker tjene til et Beviis
paa dens Sandhed. Horreb. II. 275. Oehl.

(1851).XXV.215. S&B. -del, en. rt Halve-,

Klevenf.IiJ.197. Oehl.XII.141). (glda. d. s.

(Mand.8);jf Halvpart, Hælvt) 1) til halvl: so

hvad der udgør det halve af noget; ogs. til

halv 2-3, om den ene af to ulige store dele

(jf.: Af Galiziens vel 7 Millioner Indvaa-
nere er den noget større Halvdel polsk,
den noget mindre Halvdel ukrainisk.J5raw-
de8.TD.25). Halvdelen af mit Gods giver
eg de Fattige. Luc.19.8. Holb.llJ.V.12.
edlemmerne af Landsthinget vælges paa

S Aar. Halvdelen afgaaer hvert 4de Aar.
Orundl.(1849).§43. Blyanter (hvoraf) den 60

ene Halvdel (er) rød og den anden blaa.

PolitiE.KosterbUy4l923.2.sp.2. \\ (bogtr.) d.

8. s. Halvpetit. Selmar.^24. 2) (jf. min halve
del ell. part u. halv 1.2 ; især spøg.) om per-
son: ægtefælle; især: hustru (j/. Ægtehalv-
del/ Jeg troer, de fleste Ægtemænd i

S

deres Halvdel nære en Slange ved deres
Barm. Blich.II.668. *Du maa dog huske
paa, jeg er din Mand, | Og du min Halv-
deel. Hrz.XVII.59. en rig . . Vinhandler
med hans tørre Halvdel. Brandes.VII.190.
Konerne begyndte at kaste strenge Blik,
angst for at Halvdelene skulde faa for
meget (o: at drikke). Bang.Udv.373. saa har
den kære stærkere Halvdel (o: ægteman-
den) altsaa vundet.NatTid.''^/il905.M.2.8p.3.

Il
nu især (talespr.) i forb. som min bedre

halvdel (jf. eng. my better half; se Ar-
laud.315) han meddelte sin bedre Halv-
del, at han havde faaet Dr. Stens venlige
Løfte om at deltage i deres lille Jagtsel-
skab imorgen. Gjel.BudolphStensLandprak-
sis.II.(1913).27. (fyrstens harem) er saa rig-
holdigt, at Hans Højhed daarligt nok ken-
der alle sine „bedre Halvdele". TidensKvin-
der.^ynl924.21. 3) (nu næppe br.) i best. f.
som adv. : halvt, hvor skiøn hun end kunde
være, saa havde jeg ikke elsket hende
halv Delen saa meget, hvis hun strax
havde ladet sig see. Holb.TJsynl.I.l. || i to-

leddede udtr. m. bet.: dels — dels; snart —
sna7't (jf. -dels^. *Nu er du selv i Rom
halvdeelen somme Tider,

| Halvdeelen i

din Leyr, og fører der din Krig.Falst.
Ovid.35. -dele, v. [1] (nu sj.) dele i to

lige store dele. du skal halvdele Rovet imel-
lem dem. 4Mos.31.27. vAph.(1764).

\\
part.

halvdelt brugt som adj. Gram.Nucleus.
867. *Seglformet . . | Ligesom Spidserne
krumme sig ind, naar Maanen er halv-
deelt. Meisling.Overs. afOvidsForvandlinger.
L(1831).84. En halvdeelt Lod.MO. -dels,
adv. (f -deles. Holb.Stu.1.6). (ænyd. half-

deles (ChrPed. Vocabularium.(1510).179v);

af -del (jf. bet. S); nu sj.) delvis; halvvejs.

Jeg har allerede bragt det saa vidt, at

Philemon er halvdeels glemt. Holb.LSk.
IV.2. sa.Stu.III.3. Hellen fortsatte ikke
med den Konklusion, at saa kunde de jo

ogsaa vedblive som de havde begyndt.
Men Andreas følte, at dette halvdels laa
i Ordene. EBrand.UB.171. -diameter,
en. (mat., 1. br.) radius. D&H.

||
(astr.) den

vinkel, hvorunder et vandrende himmellege-
mes radius ses fra jorden. Sal.VIII.383.
Scheller.MarO. jf.: Halve Diameter. Harboe.
MarO. -diæt, en. (nu næppe br., jf. -kost).
Til de Syge indkjøbes daglig . . til hver
Mand i Reglement og Halvdiæt V« Pd.
Kjød. Cit.l794.(SøkrigsA.^Llllr). f -dob-
belt, adj. [1] (med.). Naar et Barn fødes
med det eene Been i Veyret, kaldes det
halfdobbelt, men fødes det med begge
Beenene i Veyret . . kaldes det heelt-dob-
helt. Buchw.JS.(1725).72. -dun, et. Y
brystfjer af ænder og gæs med en større ell.

mindre procentdel dunindhold. DagNyh.^^U
1911.4.sp.2. BolitiE.KosterbU^U1923.1.8p.2.
1. -dunkel, et. (nu sj.; jf. -mørke^. Kierk.
XI.275.uegl.: Bahb.Tilsk.1807.12. H. -dun-
kel, adj. (nu sj.; jf. -mørk^. Det var en
halvdunkel Aften i August. Ing.EF. VII.

49*
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119. jf. (uegl.): Der begyndte nu for Otto
et rigere Liv, rigt i sin Halvdunkel-
hed, i sin Blanding af Lys og Skygge.
Goldschm.III.189. -dyr, et. (nu næppe
br.) om kentaur (jf. -mand 1): Meisling.

Overs. afOvidsForvandlinger.l.(1831).333.
||

d. s. s. J)yrp\sinte.LSmith.DN.362. -dæk,
et. ^ dæk, der kun strækker sig over en del

af fartøjet; især i større aaben sejlbaad: dæk
over den forreste del af baaden, fortsat agter-

efter som et bredt gangbræt langs rælingen.

vAph.(1759). Funch.MarO.lI.56. Drachm.
STL.240. Scheller.MarO. || hertil Halvdæks-
baad (mods. Dæks-, Heldæksbaadj. Drachm.
VT.44. Scheller.MarO. -dad, adj. næsten
død; halv død (jf. død sp. 12^^). et Menne-
ske . . faldt iblandt Røvere, hvilke . . sloge
ham, og gik bort, og lode ham ligge halv-
død. Lmc.1 0.50. Holb.Paars.54. Winth.HF.
25. Dybhavsfisk . . er matte og halvdøde,
naar de viser sig paa Havets Overflade.
NaturensV.1914.23. \\ overf. Mit halfdøde
Haab lever op igien ved dette dit Paa-
iunå. KomGrøn7ieg.I.303. -dar, en. [1]

dørflage, der kun dækker halvdelen af en
døraabning (jf. Dobbeltdør 2 og S), især om
den øvre ell. nedre del af en paa tværs delt

dør (i stalde olgn.); ogs. (nu 1. br.) om en
saadan delt dobbeltdør (2) som helhed. vAph.
(1759). Bondekarlen (stod) med Armene
£aa Kanten af Halvdøren. ^ZicA.JF.^i.
idt efter aabnedes den øverste Halvdør.

Drachm. STL. 12 7. Aarb Frborg. 1 918. 21

.

Feilb. (1. br.) om (den øverste) døraabning:
Ing.VS.I.149. en sværtet Fyrbøder stod i

Halvdøren og gabede efter frisk Luft. Nor-
man-Hans.SE.l 0.

halve-, i ssgr. se halv-.

\ Ualvelse, en. ['halvalsa] (dannet

af halv i lighed m. adj.- afledninger som
Tykkelse, Størrelse olgn.) halvhed; ufuld-
kommenhed. *selvbehagelig Salvelse,

|

Som smøres tykt over Tankernes Hal-
velse. Heib. Poet. X. 225. halvere, v.

[hal've-'ra] -ede. vbs. -ing (Moth.H32. VSO.
Gymn.1.99). (til halv; jf. ty. halbieren, mnt.
halveren, holl. halveeren; sml. halvdele)

1) (især fagl.) dele i to (lige store) halv-
dele. Moth.H32. Kongen dømte, at den
halve Del skulde tilhøre hans egne Mænd,
og den anden halve Del atter halveres.
Suhm.Hist.lII.231. Ovenpaa Soklen lægges
skraat opad hinanden Skiver af varm
Oxetunge, eller halverede, mindre Fugle.
C(mst.GH.131. I en ligebenet Trekant gaar
Grundliniens Midtnormal gennem Top-
punktet og halverer Topvinklen. TÉioe.
Geometri forMellemskolen. (1908).14. overf.

:

Han udviklede allerede som Yngling Ev-
nen til at halvere, fordoble og spotte sig.

Brandes. IV. 72. \\ halveret (raa- ell.

støbe-)jærn, jæmsort, der bestaar af
en blanding af hvidt og graat (raa)jærn.
VareL.^354. TeknMarO. 2) (især i pass.)
formindske med halvdelen. Moth.H32.
(rejseunderstøttelsen) blev bevilget, men

halveret paa Finansloven. Schand.O.II.369.
uegl.: *Gjør maaskee Christendommen
fieer Mirakler . .

| Naar Mennesket og
Livet den halverer,

| Og netop bort det
bedste Stykke skærer.PaZM.i 7.5 7i. Hal-
verings-tid, en. (fys.) den tid, der for-
løber, før halvdelen af atomerne i et radio-
aktivt stof er omdannet. Christians.Fys.320.
Halv-fabrikat, et. y industrivare,

10 som allr. har gennemgaaet en foreløbig be-
arbejdelse, men senere yderligere skal behand-
les (jf. forædle 2). Hage.^580. -fed, adj.
spec. (jf. fr. demi-gras og IV. fed 2.i;

bogtr.) om en slags typer, hvis streger i tyk-
kelse ligger imellem de fede og de almindelige
(magre) typers. OpfB.^1.433. Selmar.'^Sl.

halvfems, num. [hal'fæm's] (forkor-
telse a/" halvfemsindstyve (s.d.)) tallet 90.
„Syv og fiirs, otte og fiirs, ni og fiirs,

20 halvfems; det er mig" lød Svaret. ^/icA.
(1920).XIIL153. *Rus fra Aar halvfems
(o: 1890), I

Du er hvad og hvems?
|
Er

Du Uro eller er Du Brems? SganarellV.
89. Halvfems af hundrede Landsmænd
mener sikkert, at „Kong Christian stod
ved højen Mast" er Danmarks National-
sang. iV^a<Ti<i.28/ioi5>^4.4/'^.9.s;?J. m. under-
forstaaelse af flg. subst. Aar: jeg (o: Abra-
ham) er hundrede Aar og Sara Halvfemts.

30 Grundtv.HV.L60. PalM.V.264. en Eska-
dronchef paa hdlYiQms.Wied.TJS.II.ie.

\\

som subst. i best. f. flt. halvfemserne, dels:

aarene fra 90-99. Jeg voxde op i Halvfemt-
serne af forrige A&rhundrede. Grundtv.Ud-
kastettilTrykkelov.(1845).ii. nu spec.1890-99:
Tiden har ikke Brug for Fornægtere og
aandelige Overløbere. Det er ikke Halv-
femserne om igen. Bønnelycke. MM. 81.

Halvfemsernes underligt udflydende Tid.
40 HAhlmann.DP.24. dels: alderen 90-99 aar.

han er højt oppe i halvfemserne
\ Halv-

femser, en. [hal'fæm'sar] (af halvfems;

jf. Halvtredser; talespr.; 1. br.) 1) om per-
son, t.l) (mands)person paa (omtr.)
90 aar; meget gammel mand (ell. kvin-
de), han ser ud som en rigtig gammel
halvfemser

i
1.2) person, der stammer

fra, er knyttet til ell. præget af aarene
90-99, spec. 1890-99. Chr. Reventlow

50 og Helge Rode er begge Halvfemsere.
Kehler.(Pol.^yil925.9.sp.5). 2) om hvad
der har værdi af 90 (points), fx. ^:
den største Honneur, der gives i JPiquet

(er) en Ralviemser. Spillebog.(1900). 101.

halvfemsindstyve, num. [hal(v)ifæm*-

sanS|ty()v8] (nu sj. skrevet -feiiit(e) sinds-.

lMo8.5.9(Chr.VJ). Holb.KR.1.7. VSO. MO.
D&H. nu dial: •tlve.lMos.5.9(Chr.VI). Bag-
ges.II.72. Kierk.X.307. jf UnivBl.1.384).

60 (ænyd. halffemtesin(s)tyue, glda. halffemte-
sin(ne)tiughe, -tiwe (Kalk.II.135. Rimkr.
M.181), æda. half fæmpt sin tiygh (Flensb
St.TilL); dannet a/* halvfemte (s.d.). Sinde,
gang, og tyve, altsaa egl.: halvfemte gange
tyve; alm. forkortet til halvfems (s. d.);

brugt CP ell. for at give større eftertryk)
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tallet 90. der (skal) være Glæde i Him-
melen over een Synder, som omvender
sig, mere end over ni og halvfemsindstive
(Chr. VI: halvfemtesindstive; 1907: halv-
femsindstyve^ Retfærdige, hvilke ikke
have Omvendelse behov. Luc. 15. 7. da
Abraham var ni og halvfemtsindstyve
Aar, havde han . . et Syn. Grundtv.HV.I.
59. (dagl.) m. ubest. bet. om et meget stort

antal: Jeg vilde ønske, min Herre, at hånd lo

selv havde halvfemtsindstyve Ulycker og
Sygdomme paa Halsen, at jeg kunde giøre
min Konst probat paa ham. Eolb.KH.1.7.
S&B.

II
(1. br.) som subst., dels ^ (jf. Halv-

femser 2): denne Honneur kalder man en
Halvfemsindstive; eller Repic. Spillebog.

(1786).87. delsibest.f.flt. halvfem sinds-
tyverne (alm. halvfemserne^; Det tar-

velige Instrument fra Halvfemsindstyverne
frembragte dog endnu smukke Toner. 20

lng.LB.II.34. || hertil som ordenstal: halv-
femsindstyvende. Moth.H26. MO. Den sid-

ste Dag i Marts naar N. N. sin halvfem-
sindstyvende Fødselsdag. lllTid.l923l2é.
571.sp.l.

halT-femte, num. tallet 4Va. Moth.H
26. VSO.D&H.\\ /ier<27halvfemt(e)sindstyve

(-tive) (se halvfemsindstyve^, Halvfemte-tur
(o: navn paa en folkelig dans. Beskrivelse

afgl.da.Folkedanse.I.(1904).22ff. DagNyh. 30

y8l921.2.sp.3. SjællBond.l5å. Feitb.). -fin-
net, adj. (bot.) fje(de)rfliget. Træearter.
(1799).320. Lange.Flora.xxxvi. -:Qe(de)r,
en. (fagl.) bladfje(de)r, der kun bestaar af
eet metalblad. PolitiE.Kosterbl.^U1924.1.sp.2.

IialvQerds, num. [hal'fj^rs] {forkor-
telse a/'halvfjerdsindstyve^s.d.}J tallet 70.
vi Balletbørn fik blot halvfjerds Øre for
Aftnen. 0Rung.P.134. Feilb. som aarstal, nu
spec. om 1870: *Tankens Frihedshelt fra 40

Slægten fra halvfjerds (o: Brandes). Gjel.

Mø.120.
II
som subst. i best. f. flt. halv fjerå-

serne, dels: aarene fra 70-79, nu spec. om
1870-79. den saakaldte Impressionisme,
der udformedes i Halvfjerdserne. -Becfeefi.

VK.287. dels: alderen 70-79 aar. Capitainen
var oppe i Halvfjerdsener (vel fejl for:
Halvfjerdserne;. Kierk.VI.268. jf.: Han var
højtoppe iHalvfjerdsaarene.J?-firaars&.
M.268. halTfjerdsindstyve, num. 50

[hal(v)'fJBrs8nS|ty()v8] (nu kun bibl. halv-
4'erde-. lSam.6.19. Holb.Kh.l36. nu dial:
-tive. Luc.lO.l(Chr.VI). Holb.Kh.l36. Kierk.
III.87. jf. UnivBl.L384). {ænyd. glda. half-

fierdesinde tiuge, -sinds tiuge ell. tiue (Kalk.
11.135. Michad.l6); dannet a/'halvfjerdefse
halv- sp. 770^^), Sinde, gang, og tyve, alt-

saa egl.: halvfjerde gange tyve; alm. forkortet
til halvfjerds (s. d.); brugt CO ell. for at give
større eftertryk) tallet 70. Moth.H26. *En 60

Skole
I

. . hvor Børn tilsammen gik, | At
lære læse, strikke, sye i Ramme |

Af en
halvfierdsindstyve Aars Madame. Oehl.L.
11.63. *Halvfjerdsindstyve er Støvets Aar.
Grundtv.SS.IV.375. halvfjerdsindstyve Tu-
sinde. Brandes.L.1.328. halvfjerdsindstyve

store Landrugbrød. Gjel.M.221. \\ som subst.

i best. f. flt.: halvfjerdsindstyverne
(alm. halvfjerdserne/ Først i Begyndelsen
af Halvfjerdsindstyverne indfinder Selv-
tilliden sig og 1876 udgiver Schandorph
. . den første Bog, der aabenbarer hans
Originalitet. Brandes.MG.314. || hertil som
ordenstal: halvfjerdsindstyvende. Moth.H26.
Kierk.X.298. S&B.
Halv-flaske, en. flaske, der rummer

iV« pægl (^/a liter), lad dem bringe en
Halvflaske Viin hevind. Hrz.Xn.245. 01,
som kostede 10 Skilling Halvflasken.Sc^and.
0.1.28. -flik, en. (sko.) flik (I.2) paa en
del af hælen. PolitiE.Kosterbl.^^lnl923.1.sp.2.

-flos, et. (haandarb.) se Flos sp.l223^.
-flag:tning:, en. (sport.; jf. I. flugte 2)
i tennis olgn.: slag, der føres imod bolden,

umiddelbart efter at den har berørt jorden.
Gymn.II.122. -flydende, part. adj. (fagl.)
om stof, der til en vis grad er flydende, men
dog delvis er i stand til at modsætte sig

formforandringer. Sal.VIII.383. -fo(de)r,
et. (skræd.) fo(de)r, der kun dækker over
en del af tøjet. FolitiE.Kosterbl.*/d923.1.sp.2.

-forklæde, et. (nu sj.) kort forklæde, som
kun naar til knæene. Moth.H26. VSO. MO.
-fortyndet, part. adj. se fortynde sp.

1031^^. -fortærlig:, adj. (jur.) om brugs-
genstand som klæder olgn.: som ved at an-
vendes i længere tid opslides ell. gøres uskik-

ket til anvendelse. SaWIII.547. -fransk-
bind, et. (bogb.) d. s. s. Franskbind. Larsew.
SaUX.728. -fremmed, adj, se u. frem-
med 5.1 slutn. -fald, adj.

jl
til fuld l.i.

Kahytten blev halvfuld af Vand. Oehl.

XXVIIL93. *Du bære herefter adeligt
Skjold,

I
Med en halvfuld Flaske til Vaa-

benl Hrz.D.II.121. Schand.IF.120.
||
(dagl.)

til fuld 8. Moth.E26. D&H. jf: man (gav)
mig brav at dricke, saa jeg blev (re-

verenter talt) halv tu.lå.Holb.KB.III.5.
-fyldt, part. adj. to halvfyldte Bourgogne-
flasker. Drachm.IX.53.

||
(sj.) til II. fylde 5.

Maanen var kun halvfyldt, ^awc^. 7/1.455.
-færdig:, «^i- [-i^Sr^'^di] (ofte (jf. halv 3.3^

m. nedsæt, bet; smL halvgjort/ Moth.H26.
Kaalund.F.28. Tusinder af helt eller halv-
færdige Pilespidser. NaturensV. 1914.235.
-fætter, en. mandsperson, hvis fader ell.

moder er fætter ell. kusine til ens egen fader
ell. moder; mandligt næstsøskendebam. Gold-
schm.VL176. TroelsL.IX.10. jf (sj.): Halv-
fætterskab. Goldschm.VI.177. -g^aaen,
part. adj. [-igå'on] (l.br. -gasiti.VVed.SB.
356. 'gaaenåe,EBrand.Bes.57. Wied.Da.86.
Halleby. 65. ogs. (i ssgr.) skrevet halgon,
halgen, se ndf. u. bet. 1). (ænyd. d. s. ell.

halfgangen; især gldgs. ell. dial^ 1) om tid:

hvis halve del er gaaet til ende. Julenatten
var mere end halvgaaen, og det led mod
Morgen, inden han faldt i Søvn. Jørg.
Græs.(1904).103. især attrib.: der (var)
intet i Vejen for at hædre halvgaaen Jul,

„ottende Dag Jul" (o: nytaarsdag) . . med
en ekstra Fest. TroelsL. VII.11 . halvgaaen
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middag(s-mad), (dial.) (tidspunkt for)
mellemmaaltid, der paa landet spises mellem
morgenmaden og middagen, (kosten bestaar)

af Ost og Brød og Brændeviin til Halgen
(Halvgaaeii)Middag.Jwn^eJi^. vi spiste vor
Halvgaaen-Middagsmad (Formiddags-Mel-
lemmad). AntNiels. GamleNielsen.(1888).38.
FZytphen Adeler. Landvæsenseleven. (1907).
153. Feilb. Thorsen.142. SjællBond.50.

||

i forb. m. flg. timetal for at betegne, at der
mangler 30 minutter i, at dette tidspunkt er

naaet; halv (sp. 76å^^). Om Morgenen skal
I ligge til Klocken ni eller halvgaaen ti.

Eolb.Kandst.III.4. Bagges.1.64. Klokken
var halvgaaen otte om Aftenen. JFJac.I.
183. Baud.H.106. Feilb. jf: *Sig Timen
nærmer, Halgonslaget lød! VThisLHitte-
barnet.(1854).168. 2) (nu sj.) om frugtsom-
melig kvinde, naar den halve tid af svanger-
skabet er til ende. Sal.VIII.380. jf: *en
halvgaaen Geeå.Ing.D.1.126. 3) halvvejs;

delvis.
II
som adj., især om den, der halvvejs

(delvis) har gennemgaaet en vis udvikling
ell. uddannelse, en halvgaaen medicinsk
Candidat og en hel Prakticus. Ing.EF. VIII.
13. Han havde vel glemt rigtig at være
Menneske, halvgåen Pebersvend som han
var. Rørd.KK.137. Kidde.H.102. || som adv.
(da) en Provinskøbmand . . en Aften i

1889 . . saa' det elektriske Lys maaske
første Gang (sagde han): „Det er da san-
delig hvad man kunde kalde for et Tanke-
eksperiment." Det morsomme er, at Or-
det halvgaaen gengav, hvad Manden
mente. MRubin.Er.151. at bo paa St. Annæ
Plads, halvgaaen udenfor Byen, som man
regnede til Kongens Nytorv. Sund Sans.
^U1921.8.sp.2. -g^aard, en. {ænyd. glda.

d. s.; nu især foræld, ell. dial.) bondegaard,
der kun har (omtr.) det halve af en alm.
gaards (helgaards) størrelse (jf. halv gaard
u. Gaard 3.ij. Halvgaarde . . svare halve
Afgifter i Forhold mod andre Bønder.
PNSkovgaard. B. 189. Baden. Jur 0. 1. 208.
en forhutlet Halvgaard, hvor der kun hold-
tes to smaa Vognheste, tre til fire Plov-
bæster og nogle faa knoklede „Kræ".
ZakNiels.KlO. JVJens.nF.44. Feilb. jf.:
Halvgaard s-mand. Reskr.''Viol762. MO.
MDL.149. -gal, adj. (især til H. gal Ij.

jeg har løbet som et galdt Menniske fra
en til anden for at faa meer Oplysning .

.

men har treffet paa de meest forbandede
Mennisker i Byen, der i Steden for at
give mig Oplysning . . har af halvgall
giort mig reent gafl. Holb.Bars.V.7. *Du
vist nok halvgal er, om Du ei er det fuldt.
We8s.98. denne halvgale Poet (o: H. C. An-
dersen). IIrz.Breve.23. jeg er netop halvgal
nok til at hun uinteresseret kan sige: aahl
han er jo gal. Kierk.VI.257. Brandes.(Pol.
^y^l921.8.8p.3). -salcif, en. (foræld.) ^
mindre galej (1). SaVIX.339. -g^alg^e, en.
(især foræld.) galge, bestaaende af en stolpe
med en foroven udlagt, vandret bjælke. Moth.
H26. Sal?IX.344. -sammel, adj. som

hverken er ung ell. gammel; især (nedsæt.)
om kvinde: ikke længere ung; temmelig
gammel. Moth.H27. Karen var dog bedre
tjent med en ærlig ung Karl, end med
en fredløs og halvgammel Landløber. Ing.
KE.I.120. om mange Aar naar jeg er en
gammel, gusten Pige eller en gammel
Mands halvgamle Kæreste. JFJac. 1. 62.
Drachm.F.I.107.

\\ til II gammel 2.5. et
10 berømt Navn kan udslides ligesaa hurtig
som en halvgammel Kjole. IIauch.Æ.76.
-|g|:enneiiisig:tig:, adj. (fagl.) gennem-
skinnelig uden at være gennemsigtig.Sal.VIII.
383. -geviert, en. [1] (bogtr.). OpfB.U.
437. Selmar.^22. -gjort, part. adj. især i

forb. som halvgjort gerning, om arbejde,
som ikke er gjort færdigt (jf. halvfærdig).
Moth.H27. hvad Forbedring og hvad Læt-
telse kan der ventes ved nogle faa Regle

20 og et halvgjort Årheyå?Høysg.S.a5^. Men-
nesket (søger gennem kunsten) at ordne
og fuldende det, som i det timelige Liv
kun findes forvirret og halvgiort. Oehl.
ND.xxii. Kierk.VIII.241. || i talem. man
skal ikke vise narre (ell. en daarej
halvgjort gerning olgn., (nu især:)
man skal ikke laste halvgjort ar-
bejde, betegnelse for, at man ikke skal
kritisere, hvad der endnu ikke er færdigt.

30 Moth.H27. P0Brøndst.RD.141. VSO. MO.
PoVlil925.9.sp.4. jf. Mau.5368. -godsi, et.

T en kvalitet af tobaksblade (blanding af
jord- og sandgods). CGalschiøt.Dyrkning af
Handelsplanter og Rodfrugter. (1879). 208.
-græs, et. (bot.) især t ^<. halvgræsser,
om familie af de avneblomstredes orden, der
ligner græsserne, Cyperaceae. Drejer. Bot
Term.251. Der stod en tæt Slaaenbærhæk
ved Mosen; Halvgræs og Siv rundtom-

40 kring.Drachm.T.95.MentzO.Bill.352. -gnd,
en. {ænyd. d. s.) guddommeligt væsen af la-

vere rang; især i den græske mytologi: be-

tegnelse for menneskeligt væsen, der nyder
guddommelig dyrkelse (er optaget blandt gu-
derne; jf Reros). LTid.1732.27. Eio.(1914).
III.50. SaVX.728. CO uegl., om genialt

menneske: De to Halvguder, der var fødte
med 23 Aars Mellemtid (o: Leonardo og
Michelangelo), havde . . Vanskelighed for

50 at forstaa og paaskønne hinanden. Brandes.
MB. 152. jf: *de cimbriske Halvguders
(d: de danske kongers) Sanger. Ew.(1914).
III.22 9. -gadinde, en. (jf -gud; 1. br.).

Moth.H27. VSO. Kaalund.F.96. -hage, en.

[1] {ænyd. d. s.; jf. III. Hage; foræld.) ^
hagebøsse, hvis projektil vejede halvt saa
meget som den alm. hagebøsses. Sal.^X.583.

-handske, en. damehandske uden fingre.

Moth.H27. VSO. JPJac.II.39. O -hed,
60 en. {glda. halffhet (GldaBib.l?3))flt. (1. br.)

-er (Goldschm.IV.57. Brandes.! V. 30). det

at være halv; ogs. mere konkr. (nedsæt.) til

halv 8.8, om hvad der er halvt, ufuldkomment
(og derfor utilfredsstillende); spec. om mangel
paa fast og klart standpunkt, om svag, lidet

handlekraftig optræden olgn. De begaaer
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en stor Feil i at være halv Adelsmand
og halv Borgerlig. Som enhver Halvhed
maa det straffe sig selv. CBemh.II.220.
Den, som istedenfor hiin skjønne Fyldes
Eenhed har vundet Tvivlens Dobbelthed
og Beslutningens Halvhed. Kierk. V. 184.

man møder Lunkenhed og Halvhed i

næsten alle Forhold. Leveizow.ToFort.251.
Brandes. IV. 76. Karl tænkte paa, hvor
ulykkelige de Mennesker dog er, der
mangler det rette Heltemod og derfor
lever i Halvhed. JafcZwi«. (r.i88. -hellig:,
adj. i forb. halvhellig dag, (især dial.)

d. s. s. Halvhelligdag. (Kalk.V.405). Hedebo.
63. Feilb. -helligdag^, en. (jf. -hellig;

især dial.) dag (ml. to helligdage ell. efter

en helligdag), hvor arbejdet (paa landet)

hviler fra middagstid ; nu især om dagene
ml. jul og nytaar ell. (tidligere) helligtre-

kongersdag. Skiærtorsdag er halv-hellig-

dag (o : i Sverige), men langfredag er meere
i agt. JacBircherod.B.93. Det var en Halv-
helligdag mellem Jul og Nytaar. Gravl.

Øen.21. Arbejdet standsede . . overalt ved
Middagstid som paa en Halvhelligdag.
Buchh.DE.30. Halleby.177. -bnndrede,
num. se u. halv 1.3. || hertil halvhundred-
aarig (HNClaus.Tale.(1843).4), -aars(dag)

olgn. -hns, et. [1] (bygn.; nu næppe br.)

hus, som kun har halvtag og ender med en
mur, der støder sammen med tagets rygning

;

halvtagshus. MO. -hoj, adj. Funch.MarO.
1.154. Halvhøje Hække samler Træerne
i geometriske Grupper. FrPoulsen.MH.lI.S.
Pigesnørestøvler . . halvhøje Kæle.PolitiE.
EosterbU/si 924.1.sp.l. \\ især om lyd, i forb.

som tale halvhøjt: Kierk.VIlI.288. D&R.
t -insel, en. (ogs. -insul. LTid.1732.9).
{efter ty. halbinsel) halvø, den gyldene
half-Insel (o: Malakka).Pflug.DP.609. LTid.
1720.Nr.21.3. -invalid, en. (isærfagl.) in-

valid, der kun delvis er berøvet sin førlighed, ar-

bejdsevne olgn.MilConv.IV.77. SaU'XII.471.
-Kamg^arn, et. T mellemting ml. kamgarn
og kartegarn. VareL.^300. -karl, en. (land-

br. ell. dial.) ungt menneske, der endnu ikke

tjener som rigtig karl (helkarl). Forordn.
'V2I7OI. Goldschm.VIIL323. Hedebo.74. CP

-kaste, en. {efter eng. half-caste; 1. br.)

(person af) blandet race (jf. -blodsj; især

om afkom af europæer og ikke-europæer.

V. var pludselig blevet interesseret i Ro-
bert Scotts Elskerinde, en Halvkaste. Tom
Krist.EA.83. -kemisk, adj. (fagl.) om
træmasse, der er kogt med vand under 4—5
atmosfærers tryk. OpfB.^II.500. -kjole,
en. (især foræld.) overkjole, der kun dækker et

stykke af den egentlige kjole. Winth.IX.209.
D&H. -klæde, et. T en slags let, tyndt

klæde (især anvendt til sommertøj). VareL.
(1807). 1.445. MR.1841.248. VareL.^300.

-klædt, part. adj. (nu næppe br.) dels:

som kun har en del af kroppen dækket af
klæder (jf. -paaklædt;. HCAnd.XlI.359.
dels: som kun er jævnt, tarveligt klædt (hver-

ken velklædt ell. lurvet). Den Regel syntes

at herske, at velklædte Folk uhindret
kunde gaa ombord, hvorimod slet- eller

halvklædte kun tilstededes efter at have
betalt Fragten. Goldschm.VII.544. -knob,
en. ^ bardunstik. Harboe.MarO. Scheller.

MarO. -konsonant, en. (fon.; sj.) d.

s. s. -vokal. Sal.VIll.388. -kost, en. (nu
næppe br.) kost, der egner sig for patienter,
der er i bedring og ikke mere behøver egent-

10 lig feberkost (jf. -diæt;. Cit.l864.(RibeAmt.
111.599). -krans, en. [1] (bot.) blomster-
stand hos forsk, græsarter, hvor flere smaa-
aks er stillede i kransform paa den ene, men
mangler paa den anden side af blomster-
aksen (semiverticillus). Lange.Flora.xxxix.

jf. Drejer.BotTerm.52. -kreds, en. halv-
bue; halvcirkel. Moth.H28. hele Selskabet
(var) staaet op fra Bordet, og havde slaaet
en Halvkreds om Gesandterne.J5ilic/i.('i855;.

20 11.14. *Mange leired
|
Sig under Træerne,

midt i det Fri.
|
Om dem i Halvkreds sig

de Andre stiUed. PalM.Vlll.135. SophMull.
V0.260. -krins, en. (sj.) d. s. Svend .

.

slog med sit Rytterie en Halv-Krinds bag
om Knuds Hær. Grundtv. Saxo. 111. 139.

-krone, en. [1] 1) (sj.) diadem olgn.; bil-

ledl. (om dæmringsbue): *I Nord og Vest
er Himlen et olivengrønt Glar;

| Dæm-
ringen sagte skrider med sin Halvkrone

zp frem. Recke.SB. 126. 2) om mønt; m. h. t.

da. forhold: halvtredsøre ; især om den if.

Lov Nr. 28 ^^h 1924 prægede mønt, der

(som omskrift) har betegnelsen ^/a Krone.
BerlTid.^yi2l924.Aft.Lsp.2. jf.: Martins
Halvkrone Udgave (0: betegnelse for en
serie bøger til 50 øre). HEhrencron-Muller.
Da.Bogfortegnelsel909-14.(1916).25. -kro-
nometer, et. (ur.) et særlig godt anker-

gangsur. OpfB.^lL291. -krydset, part.

40 adj. om drivrem, der forbinder ikke-pa-

rallelle aksler (jf. aaben I.5;. SaUVl.431.
-krystal, en, et. (fagl.) en slags glas, der
staar paa overgangen ml. bøhmisk og engelsk

krystal. VareL.^300. -kngle, en. [1] 1)

det halve af en kugle. AWEauch.(1799).364.
Guerickes Halvkugler . . eller „magde-
burgske Halvkugler" er to Metalskaale
omtr. med Halvkugleform. ^aZ.^Z.555. 2)
{overs, af Hemisfære; især geogr. og astr.)

50 hver af de to lige store dele, hvori himmel-
og jordkuglen deles, naar de skæres af et

plan, som gaar gennem kuglens centrum.
Det store Dampskib . . nærmede sig Syd-
amerikas Kyst . . Det var . . et Maane-
skin, om hvis Glans og Fylde den nord-
lige Halvkugle kun gjør sig et svagt Be-
greb. Goldschm.VIl.528. TroelsL.Xlll.126.

jf. Kraft.(KSelskSkr.llL254). 3) O uegl:
halvdel. Aristofanes's Spaltning af det op-

60 rindelige Menneskevæsen i de to Halv-
kugler. Sc/mwfZ.FF.ii^. den, der ikke blot
vil omspænde det Alvorliges Halvkugle,
men det Komiskes me6.Brandes.Vl.484.
-knglet, adj. (jf. -cirklet; sj.) halvkugle-

formet, ophævede halvkuglede Flader.^aZ-
lager.332. -kusine, en. kvindeligt næst-
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søskendebarn (jf. -fætter^. Troel8L.IX.10,

EBrand.TJB.78. CP -kvalt, part. adj. *Ham
skar han strax af Galgen halvq valt ned.
Bagges.ComF.84. en stor . . Sommerfugl,
halvqvalt af at være indelukket i den lille,

varme Haand, væltede sig . . ud. Clara
Andersen.Kastaniebaandet.(1861).23. \\ især

uegl, om delvis undertrykt lyd. det halvkvalte
Suk (er) i hans Bryst. Élich.(1920). 1. 27.
Schack.170. Et halvkvalt Hvin undslap den
unge Fige. Schand.VV. 151. -kvæden,
part. adj. (nu alm. -kvædet; sj. -kvæd(t).

Ing.VSt.231. Beih.Poet.VII.78. Font.DR.I.
126). {glda. d. s.) nu næsten kun i talem.

forstaa en halvkvæden vise olgn.,

være i stand til at forstaa noget, som (af
forsigtigheds- ell. diskretionshensyn olgn.) blot

antydes over for en. han hverken vidste
eller forstod sig paa en halv qvædet Viise.
Biehl. DQ. II. 241. Hun, som forstod en
halvqvædet Viise (Biehl.DQ.II.lSl : et halvt
Ord^, begreeb strax, at hun skulde siige

la. Lieb.DQ.I.271. Prinsessen talte ikke,
men gjorde Tegn til, at hun vilde af med
sit Korset. Kammerjomfruen adlød, for-

stod en halvkvædet Vise. Schand. IF. 24.
Jeg kan virkelig ikke udtrykke mig tyde-
ligere. I gamle Dage forstod Du halv-
kvædede \ iser. EBrand.L.71. Feilb. jf.:
*Vind og Vande mumler ( deres halv-
kvædne Vise. Rørd. Sangen om Danmark.
1923). 74.

II
(sj.) i andre forb. det kan

omme dig for Øre som snigende Mis-
tanke — i halvkvædede Sigtelser. Gjel. W.
231. -kæde, en. (dans.) ved kædedans:
bevægelse (gang- ell. dansetrin), hvorved man
kun kommer kæden halvt rundt. PaulPet.
Dans.13. -kælder, en. (1. br. i rigsspr.)

kælder, hvis loft ligger over husets alm. gulv-
højde. VortLand.V101904. l.sp.8. (indenfor)
var Halvkælderen, hvor man havde Mælk
og Fløde ogSmøT.Bregend.BU.122. -Ians:,
adj. især om kvindedragt (kjole olgn.). *de
gaar med halvlange Kjoler | og bærer et

sværmerisk Kslslt. SophClauss.F.84. Over-
stykke . . hellangt . . foret med halvlangt
hvidt Silkefor. PolitiE. Kosterbl. Vs 1922. 1.

sp.l. -led, et. (anat.) baandskive, i hvis indre
der er en ufuldkommen ledhule. Sal.XI.605.
-leder, en. (fys.) legeme, hvis elektriske

ledningsevne er større end de gode isolatorers,

men mindre end godt ledende vædskers. Ørst.

ChemPhys.23. SaUX.729. -leg, en. [1]
(sport.) i boldspil den ene af de to afdelin-
ger, i hvilke en kamp spilles. Oymn.II.128.
PoU^lnl901.2.sp.6. -linie, en. (mat.) om
hver af de dele, hvori en ret linie deles^af
et af dens punkter. CJCLauritzen.Geom'etri
for Mellemskolen. (1905). 5. -linned, et.

(fagl.) stof, bestaaende af en blanding af
hørgarn og bomuld (jf. -lærred^. SaUX.729.
-lyd, en. (fon.; nu sj.) betegnelse for en
mere ell. mindre ubestemt (selv)lyd, især den
i alm. skrift med e betegnede midttungevo-
kal [al. Bask.Bet8kr.38. EJessen.Sprogl.20.
SaVX.729. I. -ly«, et. (jf. -mørke; især

tQ) om ringe grad af lys. *Hun (o: alfen)
sværmer helst om Natten i et Halvlys.
Oehl.HS.192. JVJens.FD.15. billedl.: (Ma-
rivaiix) der som ingen anden forstod at
anvende Ømhedens og Frivolitetens Halv-
lys i Repliken. Brandes.I.30. De afgørende
Begivenheder i tysk Politik foregaar gerne
i Ra\v\ys.Pol.^y7l918.7.sp.2. II. -lys, adj.

(jf. -mørk; 1. br.). *hvi qviddrer Fuglen
10 bag halvlyse Grene? FGuldb. 11.78. den

halvlyse Morgendæmring. Ing. VS. 11.198.
-lærred, et. T d. s. s. -linned. Levin. Hage.^
701. -maane, en. 1) maanen i første ell.

sidste kvarter, naar kun dens halve skive
ses. (Siams) form er som en Half-Maane.
Pflug.DP.599. *Halvmaanen, der staaer
hist, som et Haabets Symbol. Heib. Poet.
IX.461. Scheller.MarO. jf.: I den 4 Deel
(af vaabenet) som er blaae findes 3 Sølf

20 halv Maaner med Spidserne vendende op
ad den ene over den anden, iTid.^7^4.i 7.

II
om det osmanniske rigsvaaben (med en

halvmaane i tiltagende); derefter ogs. CO som
symbol for muhamedanerne, især om tyr-

kerne. *Du (o: grækeren) bange for Halv-
maanen Flugten tog. Blich. (1920).V. 204.
2) overf., om hvad der har form som en
halvmaane (1). 2.1) (sj.) halvkreds. Bugten
ind til Lucern, hvis Halvmaane er krand-

30 set med de muntreste Landhuse. Bagges.
DV.XI.79. En Bosquet af Mosroser slut-

tede sig i en Halvmaane om de prægtig-
ste Levkøier. HCAnd.III.16. 2.2) ;^ halv-

maaneformet ell. vinkelbøjet udenværk (i den
ældre bastionære befæstning); ravelin. Moth.
H28. Slange.ChrIV.289. MilTeknO. SaUX.
729. 2.3) J^ om musikinstrument, dels et

opr. tyrkisk klingreinstrument, bestaaende af
et haXvmaaneformet stykke messingblik, be-

40 hængt med klokker og anbragt paa en lang
stang: MusikL.III.72. Orchesterinstr.23. dels

et halvmaaneformet signalhorn: MB.1802.
142. jf. Halvmaaneblæser. smst.1789.

229. Etlar.GH.II.29. 2.4) (bibl.) om en slags

smykke. Dom.8.26(Chr.VI: spænder;. 2.^
(bag.) en slags (butterdejs)kager. Moth.É
28. VSO. Bageri. 2.6) (fagl.) en slags kniv,

der anvendes af sadelmagere til at skære
læderet ud med. OrdbS. '2.7) betegnelse for

50 det hvide parti ved roden af menneskets negle.

Aller. II. 679. Tidens Kvinder. "A 1925. 31.

-maane-formet, adj. spec. (anat.):hsLly-

maaneformet klap, om den klap, der skil-

ler hjertekamret fra den store pulsaare, Val-

vula semilunaris Aortæ ^^/f-Halvmaaneklap^.
Panum.304. -maane-klap, en. (anat.;

jf. -maaneformet;. Sal.III.147. -mand,
en. 1) (nu næppe br.) væsen, som er halvt

menneske, halvt dyr; spec: væsen, hvis over-

tid krop er en mands, og hvis underkrop er en

hests; kentaur (jf. -dyr). Moth.H28. Bose.

Ovid. 1.93. Meisling. Overs, afOvidsForvand-
linger.I.(1831).336. 2) f CP, 1. br.) gilding (I.l);

kastrat. JBaden.Horatius.I.131. *Lad knn
Østens Drot blandt købte Friller . . | Lytte

paa den sorte Halvmands Triller. PMøW.
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1.98. JLange.BM.I.119. Børd.BrF.28. 3)
CP person, der mangler visse af mandens
særlige aandelige egenskaber; især om fejg,
blødagtig mand olgn. (jf. -menneske^. Oehl.

VIII.246. Jeg er gjennemtrængt af Harme
og Had til Fædrelandets Fjender, dets
Halvmænd og Niddinge. Cit. 1843. (PLau-
rids.S.VIII.15). disse blødagtige, selv-
forgudende Halvmænd. Bønnelycke. Sp. 13.

•maske, en. maske, der kun dækker en
del af ansigtet (omkring øjnene). Tre-Fjer-
dedelen af hans Ansigt var skjult af den
sorte JlsUvmaske. Ing.EF.XIIl.4. Bergs.
FP.323. -menneske, et. (1. br.) meget
lavtstaaende menneske; ogs. d. s. s. -mand 3.

(Kalk.YAOe). *kald dog ikke det erbar-
melige

|
Halvmenneske en Mand I Ærwse.

Dy.iy.62. Nogle . . forkjæle sig selv, saa
de blive usle Halv-Mennesker.Zterfc.X77.
382. hun betragtede Bønder som Væsner,
der tilhørte en lavere Menneskekaste, —
en Slags . . Halvmennesker. Powf.jPjC. 57.

Urstenalderens Halvmennesker.FrPoulsen.
TJrtidensKunst.(1923).18. -metal, et, f
en (vAph.Chym.II.4). (foræld.) betegnelse

for meget skørt, metallignende metalloid, der
ikke kan forarbejdes ved hamring. Briinnich.
M.179. SaVX.730. -mos, en, et. ^ især
i flt, om familie af mosserne, Hepaticæ;
levermos. Rostr. Flora. II. 338. -møl, et.

(zool.) sommerfugl af familien Pyralidæ.
Frem.DN.638. -merk, adj. (jf. II. -dun-
kel, II. -lysj. det er halvmørkt, saa at

€t mægtigt Isfjæld hist ude i Taagen
kun syner utyåeligt. NaturensY. 1914. 289.
-marke, et. (jf. I. -dunkel, I. -lys/ Sibb.
1.5. den store AUee af . . Kastanier lok-
ker med sit Halvmørke. jffCJ-n^Z.FJJ.^ 78.

at lade Lyset . . gøre Mørket gennem-
skueligt. Halvmørket gennemsigtigt — det
er Rembrandts Kunst. -Brand!es. 77.465. biU
ledl.: I Reglen blive (moireme) staaende
i et Halvmørke og bruges kun som For-
klaringsgrund, hvor enhver anden For-
klaring glipper. FFalkenstjerne.Overs.afHe-
rodot.!.(1897).81. -node, en. ^ nodetegn
for en tone, der varer det halve af en takt.

S&B. SaUX.730. -nogen, adj. Moth.H
29. han blev pryglet . . og jaget halv-
nøgen ud i Sneen. Goldschm.IIjl.II.253. jf.
Halvnøgenhed. Bang.SG.93. -omfat-
tende, part. adj. (ogs. halvt-. Drejer.Bot
Term.22). (bot.) om siddende blad, som ved
grunden har to lapper („ører"), der halvt

omfatter stængelen (semiamplectens). Lange.
Flora.xLVi. -onkel, en. person, der er

ens faders ell. moders fætter. Schand.yy.
244. ESkram.GC.71. -opal, en. (mineral.)
halvmat, især graa ell. brun, undertiden stri-

bet opal. yareL.'578. -paaklædt, part. adj.

(ogs. halvt-. Brandes.IR.471). som (ser ud som
den, der) ikke er blevet færdig med sin paa-
klædning (jf. -klædt/ Halvpaaklædte Mænd,
Kvinder i Natlinned. Drachm.IX.472. Tops.
11.25. RGandrup.JK.8. -parallel, en.

(foræld.) ^ kortere løbegrav, der anlagdes

TII. Rentrykt »»/s 1925

imellem de egentlige løbegrave og parallelt

med dem. MilTeknO. Aller.II.679. -part,
en. (f Halve-. Oehl.III.187). (ænyd. d. s.;

nu almindeligere: Halvdel) \) d. s. s. -del 1.

Holb.Jep.1.6. Halvparten af Indbyggerne
har fulgt deres Exemriel.Ew.(1914). III.
291. Hrz.IX.328. Hun gik med sin Halv-
part (o : af blomsterne). Bang.L.224. vi godt-
gør Dem Halvparten af Deres Rejseud-

10 gifter. Ludv. 2) (nu spøa.) d. s. s. -del 2.

(ægtefolkene) ere To og dog Een, de kalde
ogsaa hinanden „min Halvpart". B^CAw^i.
y11.292. Visen ender . . fornøjeligt, idet
de overflødige Halvparter dø. TroelsL.XI.
213. 3) (nu næppe br.) i best. f. ent. : d. s. s.

-del 3. Hun er saa got som halvparten
gift med mig. KomGrønneg.II.154. Eilsch.
F.95. inden ieg var kommen Halvparten
igiennem Bogen, kunde ieg meesten for-

20 staa (det russiske sprog). Æreboe.122. -per-
le, en. [1.2] (jf. halv diamant, perle u.

halv 1.2; guldsm.) det halve af en (overskaa-
ren) perle. PolitiE.KosterbUy2l924.1.sp.2.
-petit, en. [1] (bogtr.; jf. -del 1 slutn.)

smalt metalstykke (med keglestørrelse som det

halve af petitkeglen), anv. til udspiling af
det aabne rum ml. linierne i typesats. Sel-

mar.^24. -pik, en. (ogs. -pig^. (foræld.)
haandpik; entrepik. -pik: Moth.H29. vAph.

3Xi (1759). -pig: Harboe.MarO. Funch.MarO.
1.58. -plan, en, et. (mat.) den ene del af
et ved en ret linie delt plan. CJCLauritzen.
Geometri for Mellemskolen. (1905). 6. -por-
celæn, et. (fagl.) porcelænlignende fajance

;

uægte porcelæn; engelsk fajance. yareL.'^211.

-port, en. (nu 1. br. uden for fagl. spr.)

halvfløj af en port. en Hofbetjent . . førte

ham ind gjennem den aabnede Halvport.
Ing.EF.XIII.127.

|| ^ om lign. forhold m.
40 h. t. kanonport. Scheller.MarO. -rim, et.

(metr.) rim, hvor der kun er overensstem-
melse ml. to (ell. flere) rimstavelsers vokaler
(vokalhalvrim) ell. (især) kun ml. de efter

vokalerne følgende konsonanter (konsonant-
halvrim). Recke.yerslære.147. jf.: (en is-

landsk drapa med) mange halvrimede
Ord. Ing.yS. 1. 109. -ro, en. (ogs. -ru(e).

Harboe.MarO.144. Funch.MarO.11.56). ^
(foræld.) indsnit i „nødden" paa ældre ge-

50 værlaase (og kanonlaase), hvorved hanen
bringes til at staa paa halv (se halv 1.4^.

Larsen. OrdbS. -romersk, adj. i forb.

halvromersk bad (dagl. halvromer^,
bad, hvor huden udsættes for tør luft, der er

opvarmet til 40-44^ R, før vanddouchen. Am
Møll. Sundhedsl. 424. -rn(e), en. se -ro.

-rnnd, adj. halvkredsformet. Moth.H29.
han passerede den halvrunde Bænk med de
skyggefulde Busketter omkring. 7)rac/im.

60 F.IIJ.26.
Ij

især: hvis ene side har form af
en halvkreds. Et poleret Egetræsbord med
to store, halvrunde Klapper, der næsten
hang ned til Jorden. JPJac.1.8. Det halv-
runde Skjold med retliniede Sider og Over-
rand og halvkredsformet Underrand. PjB
Grandjean.Heraldik.(1919).52. -russisk,

50
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adj. iforb. halv russisk bad (dagl. halv-
russerj, bad, hvor huden i ca. 10 minutter
udsættes for fugtig, hed luft før vanddouchen.
ArnMøll.Sundhedsl.425. -selvlyd, en.

(fon.; nu sj.). \) d.s. s. -vokal. Bask.Retskr.

77. Levin.Gr.1.6. 2) om den i olm. skrift

med e betegnede midttungevokal [a] (jf. -lyd).

»mst.lS. II. 6. KSchneekloth. Da. Sproglære.^

(1903).74. -sigtet, part. adj. (møl., bag.)

om mel ell. brød, der indeholder mindre kvanta
klid). JVJens.B.35. SaUiy.174. -sild,
en. T betegnelse for en mellemstor (svensk)

sild. BerlTid.'y2l905.M.2.sp.6. -silke,
en. (fagl.) tøj, bestaaende af en blanding

af silke og bomuld (mods. Helsilkej. Moth.H
30. Skjoldb.SM.8. || brugt som adj. ell. 1. led

af ssgr. heel Silke- eller . . halv Silketøier.

Hallager. 95. et lyst, gulgraat halvsilke
Stof. Bregend.BU.83. jf Halvsilkes-. Ludv.
-skels, adv. (nu næppe br. i rigsspr.) halv-

vejs; delvis. *I)en snilde Thorer . . veed
|

Det kun saa halvskiels. Oehl. EJ. 20. jf.
OrdbS.(falstersk), -skilling:, en. [1] (ogs.

Halve-. Holb.Tyb.IV.3. PAHeib.US.267.
Oehl.C.193). (foræld.) (mønt med værdien)
y7 skilling. Holb.llJ.II.5. Thiele. 1. 308.
Schand. BS. 185. -skive, en. ^ en i et

(rundholts) skivgat anbragt halvrund (træ)-

skive med skølp, der skal vise trossen igen-

nem skivgattet. Scheller.MarO. -skjorte,
en. {ænyd. d. s. m. bet. „trøje"; nu vist kun
dial.) kort skjorte ell. trøje. Moth.H30. MO.
D&H. Feilb. -skratte, en. {ænyd. d. s.;

2. led er vistnok sa. ord som sv. dial. skratte,

nar, gæk; jf. ogs.jy. halvskratting (Feilb.);

arkais.) nar; taabe. gen. brugt (som adj.)

i forb. halvskrattes tale: halvskrattes
Tale har hverken Hoved eller Hale. CBernh.
IV.138 (jf.PLaale.II.69). HFEw.KG.IIM.
-skuffel, en. (jæg.) ung daahjort, hvis

gevir endnu ikke er fuldt udviklet' VigMøll.
HJ.192. -skyg:g:e, en. 1) (fys.) den uden
om fuldskyggen liggende skygge (som er mør-
kest i nærheden af fuldskyggen og bliver

lysere udadtil). vAph.(1759). MO. Paulsen.
1.509.

II
i maler- (ell. tegne-)kunsten: over-

gang ml. lys og skygge. Aller 11.679. 2) (forst,
gart.) om det lysforhold, der fremkommer
ved udtynding af sluttet bevoksning, hvorved
enhver del af arealet hver dag faar skygge
i nogen tid. Sal.VIIl.387. -skærm, en.

1) (bot.) klaseformet blomsterstand, hvis blom-
ster alle ligger i omtrent samme plan uden
dog at udspringe fra samme punkt paa
stængelen (corymbus). Drejer. BotTerm. 55.
Warm.Bot57'8. 2) ^ d. 8. s. -svøb. Mentz
O.Bill.208. -slaaet, part adj. [-^sW9t]
(ogs. -slaget. LTid.l722.Nr.4.2. Adr.Vd762.
sp.2). i forb. halvslaaet guld, (fagl.;
nu sj. ell. foræld.) om sværere bladguld, i

modsætn. til det tyndeste, helt udhamrede
bladguld. Blaataarns tre „med fint halv-
slaget Guld beprydede" Kroner. BerLiisb.
Chr.IV.(1890-91).99. jf.: de rødere Farver
(o: af bladguld) y der er fremstillede af
Kobberlegeringer, (kaldes) højhalvslaaet

og middelhalvslaaet Bladguld. VareL.HOS,
-slag:, et. 1) [1] halvtimeslag. Tops. 1. 25
("se Fuldslag sp.l92^^). 2) (haandarb.) om
knipling, hvorved traadene slaas een gang
over hinanden CiA Dobbeltslag 2;. SaUXIV.
194. -slutning:, en. J^ en periodes afslut-
ning paa skalaens femte trin (dominanten)
i st. f. paa skalaens første trin (tonikaen).
SaUX.732. -snylter, en. (bot.) snylte-

10 plante, der faar en del af sin næring fra
jordbunden (gennem rødder). LandmB.I.581.
-sorg:, en. sørgedragt, hvor den sorte farve
ikke er eneherskende (og som bæres henimod
slutningen af sørgetiden). Schand. IF. 152.
DagNyh.^V7l924.9.sp.6. jf.: At bære halv
Sorg. VSO.II.508. -stamme, en. (forst,

ell. gart.; 1. br.) halvstammet træ. Olufs.Land-
oecon. 360. CMatthiesen. Haven. (1910). 49,
-stammet, adj. (f -stammig. HaveD.

20 (1762).114). (forst ell. gart.) om (frugt)trær
hvis stamm-e ved beskæring er holdt nede paa
en middelhøjde, saa at kronens nederste grene
har deres udspring c. 1 m. over jorden (jf.
-stammej. ForstO. -stens, adj. i forb.
halvstens mur ell.: -stens-mur, en. [1]
(bygn.) mur, hvis tykkelse er som det halve

af en murstens længde (o: som en murstens
bredde). ChMourier.Brød.(1821).222. Schand.
BS. 74. OrdbS. -stik, et. (især .^) en slags

30 stik (slyngning), der gøres med (den ene ende
af) et tov for at fastgøre det til en genstand
ell. til et andet tov. enkelt, dobbelt halv-
stik osv. SøLex.(1808). Pigen . . gjorde
Linen fast om Livet med to hidsige Halv-
stik. Drachm.PV.173. Feltarb.58. Scheller.

MarO. -stof, et. (fagl.) klude, der ved
papirfabrikation er sønderdelt til en tykt-

flydende masse (jf. -iø\). Sal.XIV.12. Natu-
rensV.1916.96. -strompe, en. kort (bårne)-

^ strømpe , der kun gaar fra taaen til midt
paa læggen. vAph.(1764). MO. KvBl.^h
1908.2.sp.4. -studeret, part. adj. (ned-
sæt) som er uden grundige (fag)kundskaber,
PNSkovgaard.B.96. || især (efter Holb.Paars.
67) i forb. en halvstuderet røver, en
lidet kyndig person ; dilettant. *Strax Peder
Paars befoel man skulle een udlede

|
Som

Bog-lærd var, og som ham (o: den døds-

dømte kok) trøste kunde best.
|
Men ingen

50 af hans Folck her vilde være Præst.
1

Omsider gaf sig an en half studeret Røver.
Holb. Paars. 67. den crasse Anskuelse af

Kunsten, som visse halvstuderede Røvere
lægge for Bsigen. Heib.Pro8.VI.37. Denne
mærkelige Person (d: Paracelsus), en vist-

nok baade gal og genial „halvstuderet
Røver". WJohannsen.A.56. HBegtr.DF.III.
39. -stovle, en. (sko., nu 1. br.) kort støvle,

der (mods. Skaftestøvle^ kun naar omtrent
60 til, hvor læggen begynder. Moth.HSO. Skuesp.

Hil. 3. Sølvsporerne paa hans Bukke-
skinds-Halvstøvler tilkjendegave, at han
endnu kun var Væbner. Ing.PO.1.6. Sko-
mageren. (1832). 76. AndNx. PE. III. 138.

suveræn, adj. (fagl.) om stat, der ataarlaj

^foi afhængighedsforhold til en anden, men
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dog har bevaret en vis selvstændighed. SaU
X.732. -sveb, et (Viborg.Fl.(1793).58)
eU. (alm.) en. ^ skærmplante af slægten
Æthusa L.; spec. om Æ. cynapium L., hunde-
persille, vild persille (jf. -skærm 2). Den gif-

tige Halvsvøb. Funke.(1801).II.304. Lange.
Flora.556. Rostr.Flora.1.259. -syn, et. [1]
(med.) synslidelse, hvorved den ene halve side

af synsfeltet er blindt (hemianopsi ell. he-

miopi). Sal.VIII.387. -syre, en. (kern.;

nu næppe br.) af metal (ved iltning) dan-
net oksyd; metalkalk. AWHauch.(1799).176.
MO. -sætning^, en. J^ et afsnit af den
musikalske periode. Geb.MusK.69. OrdbS.
-sejle, en. [1] (bygn.) det halve af en
(efter længderetningen overskaaren) søjle, der
slutter sig til en mur olgn. Trap.Ul.409.
Beckett.DanmarksKunst.l.(l 924).105. -se-
skende, pi. (i ent. fk. sin Haifsødskind.
DL.5—2—56). {ænyd. d. s.) søskende, som
kun har een af forældrene fælles (mods.
Helsøskende; jf. Halv-broder (1), -søsterj.

DL.3—16—9—2. Heib.Poet.V.6. MinBek.
Nr.ll8P^U1903.§10. -sester, en. (jf. -bro-
der i;. Holb.Ueltind.1.62. Heib.Poet.V.41.
Brandes.L.lI1.17.

\\ (jf. -broder 2) m. h. t.

sammenbragte børn: Drachm.IX.72. -sevn,
en. Hos ham bliver i den begyndende
Drømmetilstand under Halvsøvn den røde
Sengekvast over hans Hoved til en Ørn.
Brandes.VI.492.

|| især i forb. i halvsøvne.
Hauch.1.349. hans Kone (vendte sin) Krop
i Halvsøvne. Pon^.i^X. 54. jf.: (han) var
faret forfærdet op i halv Søvne. Ing.DM.
11.44.

Halvt, en. se Hælvt.
balvt-, i ssgr. se halv-.
Halv-tag;, et. [1] (bygn.) tag, som kun

har fald til een side; ogs. om (aaben) (ud)-
bygning med et saadant tag. et Huus ind-
rettet til Stald og Vognskur, bestaaende
af 8 Fag Halvtag. Adr.^/2l762.sp.l0. Et
Halvtag i den anden (ende af huset) var
Nøds og Fasirestl Blich.(1833). V1.37. Et
i Hast sammentømret Halvtag skærmer
over Indgangsdøren til det lille Kapel.
Drachm.XII.594. Pont.LP.1.42. Gnudtzm.
Bu8b.l52.

II
hertil fx.: Halvtags-hus

(DanmHavebr. 601; jf. Halvhus^, -skur
(Tolderl.H.162). -tane, en. ^J, talje med
en enkeltskivet blok. SøLex.(1808). Scheller.

MarO. -tante, en. (jf. -onkel). Chievitz.

NF.30. Gjel.TJD.116. -tig, en. (ogs. skrevet

Haltig. Tychon.AB.c2^. MøllH.VI.332). flt.

-er (Tychon.AB.c2v). (ænyd. d. s. i bet. 1)

1) t menneske ell. dyr, født af forældre af
forskellig art (race olgn.). Moth.É31. Schan-
drup.Klr.

II overf. (pavens) Gesandt, den
Haltig og Blanding af Geistlig og Verdslig,
Carl Miltitz. Tychon.AB.12. 2) (dial.) især i

bet.: hingst, hvis ene testikel ikke er blevet

fjernet ved kastrationen; klaphingst. Blich.

(1905-07).II.50.
~

MøllH.VI.332.
Moth.H31.

Feilb. jf.
MDL. -time, en. [1] (1. br.). Moth.H31. JV
Jens.My.III.8i.jf.llalvtimesla g.Drachm.
DD.121 (jf. Haivslag 1). U (hos Kierk.) som

udtr. for et ganske kort tidsrum, at faae i

en Halv-Time og i en Haandevending det
Hele med Evigheden arrangeret, for saa
rigtigt at kunne komme til at nyde dette
Liv. Kierk.XIV.184. smst.XII.191. jf. gen.
halvtimes brugt som adj. ell. 1. led af
ssgr.: ubetydelig; intetsigende, i Frygt og
Bæven for det uundgaaelige Tilkommende
formaaede den Christne at foragte alle

10 dette Livs Farer og Lidelser som Børne-
værk og halvtimes Narrestreg, smst.210.
Jeg bliver tilmode . . som sad jeg i For-
ligelsescommissionen, omgiven af Halv-
times-Mennesker og hørte en talent-

fuld Prokurator forsvare Fadaiser. smst.

VI.143. -tinte, en {efter ital. mezza-tinta;
fagl.) d. s. s. -tone 2. TBaden.Suppl.llO.
Sal.VIII.387. -tolv, num. (i bet. 2: en).

['har(v)'t(nr(v)] [1] 1) som betegnelse for
^klokkeslæt, se halv sp.764^^. ringe haly-

tolv (for en), se ringe. 2) ^ brugt substan-
tivisk som betegnelse for et kortspil, hvor det

gælder om at opnaa IPk points, (det teo-

logiske fakultet oplyste) at der vel (o: paa
regensen) var spillet Halvtolv, „et Navn,
vi ei før have hørt." Cit.l772.(HistTidsskr.

3B. III. 269). Schaldem.CN.55. Omsider
sluttede Aftenen med en meget animeret
Halvtolv. CMøll.M.III.203. GlSpil.49. være

30 født halvtolv, se føde sp.372". jf.: det
skammeligste .. Halvtolvspil, som vi i

Smug dreve. Sibb. Tale over Melchior.(1834).
19. -tone, en. \) J" det mindste tonetrin (in-

terval), der forekommer i det alm. tonesystem.

Høysg.AG.4. MusikL.III.72. 2) i malerkunst,

fotografering olgn. : mellemtone, der betegner

overgangen fra lys til skygge (jf. -tintej.

Sal.V111.387. Stochholm.Foto.59. -tosse,
en. (1. br. i rigsspr.). Moth.B31. Hjortø.

40 B.39. Gravl.Øen.9. -tosset, adj. (dagl).

jeg elskede dig, saa jeg var halvtosset.
Pram.(Syngesp.V14.25). Bergstedt.A.251.

halvtreds, num. [hal'tres] {forkortelse

af hdlvtveåsinåstyve (s. d.)^tallet 50. To
'KvoneYog\i2i\vtreås.Wied.(bogtitel.l901).m.

underfordaaet subst. Aar til at angive alder:

Man maa arbeide, til man er Halvtreds,
og saa . . nyde Livet. Goldschm.Hjl.II.482.

II
som subst. i best. /". ;^i. halvtredserne,

50 dels: aarene fra 50-59, nu spec. 1850-59.
(han) var som Student i første Halvdel
af Halvtreserne en flot Dandy i Klæder.
Schand.VV.16. dels: alderen 50-59 aar. (en)
Herre i Halvtredserne kom anstigende i

en Slags Luntetrav. Kandarius.LP.38. han
var højt oppe i Halvtredserne. Gravl.N.5.

II
hertil ssgr. som Halvtreds -krone -seddel

(PolitiE.^^/8l922.3), -øre (Kbh.^'/a 1918.1.
sp.7), -øres-butik (o: forretning, der sælger

60 billige luksusgenstande, især legetøj, galanteri-
varer olgn. Brandes.XIII.513. Bang.III.
420. jf. u. halvtredsindstyvej. Halvtred-
ser, en. [hal'tresar] (o/* halvtreds; jf. Halv-
femser; dagl.) om hvad der har værdi af,
svarer til halvtreds enheder af en ell. anden
art; om halvtredskroneseddel: (hun) havde

50-
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stukket „en Halvtredser** ind mellem (hans)
sex broderede Lommetørklæder. -Ban^./SjB.

41. om halvtredsere: StormP.P.92. jf.: Vil
Løjtnanten tage selv — — Femogtyve.
Han tog ned i Kurven. — O, o nej, den
er en Halvtredser (o: buket til 50 øre),

klynkede hun. ChrEngelst.LD.16. halv-
tredsindstyve, num. [hal(v)'tres8ns-

ity()v8] (-f halvtredje-. Marc.6.40(C\r.VI).
Holb.(KbhSamlI.290). nu dial: -tive. smst.

Bagges.L.1.34. Kierk.X.304. jf.UnivBl.I.
384). {ænyd. glda. halftrediæ sin(de)(s) tive

(tiuge); dannet af halvtredje (se halv- sp.

770^)f Sinde, gang, og tyve, altsaa egl. : halv-

tredje gange tyve; alm. forkortet til halvtreds
(s. d.); brugt CP ell. for at give større efter-

tryk) tallet 50. dersom jeg finder halv-
tredsindstyve (Chr. VI: halvtrediesinds-
tive^ Retfærdige udi Sodoma' Stad. iMos.
18.36. PAHeib.US.569. noget over halv-
tredsindstyve Rigsdaler. JJPaludan.Er.42.
Aarhundredets første halvtredsindstyve
Aar. Brandes.L.1.62. jf. Halvtredsøresbutik
u. halvtreds: Byen havde Høstmarked .

.

Oppe paa Torvet, foran en Halvtred-
sindstyveøres Bod, stod .. Degnen fra

Græsted, og hans Datter . . det var umu-
ligt at bestemme sig Ansigt til Ansigt
med alle disse Herligheder. Wie6?.Z7S. I/.

85.
II

hertil som ordenstal: halvtredsinds-
tyvende.
halv-trind, adj. (især bot; nu l.br.)

om stængel olgn.: hvis gennemsnit er en halv-

cirkel. Træearter. (1799). 320. Drejer.Bot
Term.166. D&H. -tej, et. (fagl.) d. s. s.

-stof. Hage.^703. -temmer, et. (tøm.)
heltømmer, der er gennemskaaret paa langs
i to halvdele. ForklTømrere.22. Gnudtzm.
Eusb.114. -nid, en. Y varer, bestaaende

af en blanding af uld og bomuld. SaUX.
733. -nlden, adj. (jf. -uld; især fagl.).

Moth.H31. VareL.^300. -valm, en. (bygn.)
valmtag, som ved gavlene kun gaar ned til

midten af disse. LandbO.IV.538. -vand-
glas, en. (fagl.) gasblanding (kraftgas), som
fremkommer, naar der samtidigt (ell. skifte-

vis) føres luft og vanddamp gennem gene-
ratoren. SaUIX.455. -vej, en. {ænyd. d.s.;

kun i best. f. ent.) (endepunktet af) en stræk-
ning, der betegner den halve afstand fra et

sted til et andet (nærmere angivet ell. under-
forstaaet) sted. Nu kunde jeg allereede have
været halvvejen. Holb.Vgs.II.l. Een af Da-
merne, som paa Halvveien vilde besøge
en Lady B., fulgte med. FrSneed.1.548. da
han var kommet halvvejen til Roskilde,
punkterede hans cykel li forb. mød een
paa halvvejen olgn. Nu maae jeg frem
og møde ham paa "Halveyen. Bolb.Tyb.1.8.
iTong Christian . . mødte disse høye Giæ-
ster til Hest paa Halfvejen imellem Halm-
stad og det yderste Græntze-Stæd. Slange.
ChrIV.422. Reib.Poet.VU.338. Aakj.BE.3.
billedl., m. h. t. overenskomst ml. to parter
olgn.: vi mødes paa halvvejen • Mau.II.
53. jf.: *hvis i Forening vi skal handle,

|

Saa bør vi mødes paa den halve Vei. Heib.
Poet.III.437.

II paa halvvejen, overf, i

udtr., der betegner, at en virksomhed (ud-
vikling), et forehavende (kun) er halvt fuld-
ført. Denne er allerede paa Halvveien til

at blive theologisk Ca.B.åiåB.t.Sibb.n.51.
især m. h. t. opgivelse af et forehavende:
Vore tvende Engelskmænd . . har holdt
op paa Halfveyen (o: med at bruge en kur).

10 Gram.Breve.250. af Bogens faa Læsere
vil de to Trediedele falde fra paa Halv-
veien. Kierk.VI.371. opgive noget paa halv-
vejen

i
jf.Mau.II.524. -vejs, adv. (og

adj.) (dannet af -vej) 1) som adv. \\ m. h. t.

udstrækning i rum. Frakken bør gaae
Mandskabet halvveis ned paa Laaret. MB.
1842.14. *Den Syge har rejst sig halvvejs
op fra Puden. Drachm.D.98.

|| (overf.) m.h.t.

virksomhed, udvikling olgn. Jeg er ikke
20 kommen halv-veys endnu (d: i min for-

klaring). Holb.Stu.1.9. en ung Pige;— halv-
veis op i Tyverne (o: ca. 25 aar) saae hun
vel ud til at være. Gjel.GD.2.

\\
(især dagl.)

med mere ubestemt bet.: delvis (1); halvtom
halvt; næsten. „Er han forlovet?" — „Ja
halv-veyes; thi jeg har fæstet mitHierte
til en Enke, som her hoer.** Holb.Philos.

IV.6. jeg er halvveis bange for, at jeg
har jaget mig selv en Staver i Siden. Érz.

30 XV.311. hun vidste det, men kun halv-
vejs. JPJ"ac.J.i05. da det endelig blev
Saavejr igen, var det halvvejs for sent.

Pol.^hl920.7.sp.l. i toleddede udtr.: halvt —
halvt. *Disse Runer har jeg lært . . |

For
syv Aar siden, men aldrig dem forsøgt,

|

Halvveis af Vantro, halvveis af Frygt.
Hrz.SvD.61. Det halvvejs Forfængelige,
halvvejs Despotiske i hans Karakter. Bran-
des.VII.561. 2) (1. br.). som adj.: som (kun)

40 halvvejs (ell. næsten) er noget nærmere an-
givet; delvis (2). *en Kæmpe-Snog, en halv-
veis Slange. PalM.IL.III.291. Vel bestod
Krigen kun i at dæmpe et Oprør . . og
de vandt en halvvejs Se\r. Hørup.II.151. et

par halvvejs kærestefolk. Hjortø.Æ.51. jf.:
Hvor er han ung i disse Halvvejs-Vers
(Brandes.Holberg.(1884).124 : Quasi-Vers;.
Brandes.1.73. O -verden, en. \)(l.br.)

om halvt uvirkelig verden (i digtning ell.

50 sagn), den Aand, der alt en heel Menneske-
Alder har svævet over os, oplivet hele

den usynlige Verden og da især den gamle
Nordiske Halv-Verden for os, og opflam-
met os til folkelig Sang om dens Herlig-

hed. Grundtv.BrS.333. 2) {overs, af fr. de-

mimonde; endnu ikke i S&B.) demimonde
(1). Disse Damer, der spaserede med eller

uden mandeligt Følge, det var Borgernes
Koner eller Døtre . . Halv-Verdenen var

60 her selvfølgelig ogsaa.Drac/im.ii^.J.4 7. han
(undgik) ikke at komme i Berøring med
den vidtforgrenede literære og kunstne-
riske HsLlYverden. Pont.LP.1.69. Damerne
. . tilhørte den utvivlsomme Halvverden.
BerlTid.''Viol919.Aft.l.sp.4. jf.: en Hoben
Æventyrere og Damer af „den halve Ver-
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den". RodeJt.28.
\\

(sj.) demimonde (2). Stu-

denten . . har indfanget en af disse smaa
Halvverdener, der løfter højt op for skæve
Støvler og drejer Alverden en Knap. And
Nx.UII.22.

II
hertil halvyerdens-dame. Bran-

des.L.III.266. -vers, en. (metr.) en ved
overskærmg (cæsur) fremkommen halv vers-

linie. Brandes.II.49. Becke.Verslære.23.

-vinsnedækket, part. adj. de halv-
vingedækkede, (zool.) om de egl. tæger, lo

hvis forvinger kun delvis er læderagtige dæk-
vinger; Hemiptera. vAph.Nath.III.271. Sal.

XVII.925. -Tokal, en. (fon., jf. -konso-
nant, -selvlyd 1; 1. br.) lyd, der efter sin

art staar paa overgangen ml. vokaler og
konsonanter (som j og w). Sal.VIII.388.
-Toksen, part. adj. som ikke er fuldt ud-
vokset.

II
om person: som hverken er barn

ell. voksen; som er i overgangsalderen. Børn
og halfvoxne Drenge. Holb.Berg.81. Halv- 20

voxen, i juridisk Forstand en Person un-
der 15 AsLT. BadenJurO.I.209. En halv-
voxen Pige havde hun taget i sin Tje-
neste. Gylb.(1849).X.152. der (er) ved det
halvvoxne Mandfolk noget Uharmonisk
. . og Lignende er Tilfældet med den
halvvoxne Pige. Goldschm.Hjl.1.115. Buchh.
UH.24.

II (1. br.) om dyr. en halvvoxen
Bjørneunge. Eauch.V.75. NaturensV.1914.
239.

II (1. br.) om tidsafsnit af et menneskes 30

liv, hvor vedk. endnu ikke er voksen. Han
husker det . . fra sine halvvoxne Drenge-
a3ir.Jørg.YD.42. JakKnu.LF.150. -ædel-
sten, en. (mineral.) mindre værdifuldt,
især som smykkesten anvendt mineral, hvis

haardhed omtrent er som ædelstenenes (fx.
granat, kvarts). Brandes.VII.687. Uss.Alm
Geol.9. -ærme, et. (især i flt.) ærme af
omtr. halv længde.

\\ (foræld.) til mands-
dragten hørende ærme (af fint lærred), som 40

kun dækkede underarmen (brugt som man-
chet). Moth.H25. Jeg strøg mit Haar til-

bage, trakte mine Halv-Ermer og mit
Kalve-Kryds frem. Ew.(1914).IV.295. Han
bruger Krave og Halværmer i Steden for
Mansketskiorte. VSO. \\ til kvindedragten
hørende ærme, der kun naar fra skulderen
til midt paa armen. CBemh.I.119. nu var
hun (iført en) Silkekjole . . syet efter

Mode fra Slutningen af Tresserne: Vide, so

posede Halværmer og spidst nedløbende
Liv. Wied.S.23. Prinsessen (har) med For-
kærlighed valgt Halværmer fremfor de
lange ÆimQV. Hjemmet.1907. 741. sp. 3. || i

plantenavne: fandens halværmer, se

Fandens/).7'5022.jomfruens halværmer,
se Jomfru, -o, en. {ænyd. d.s.; jf. -insel;

geogr.) landomraade, der paa de tre sider

(ell. for største delen) er omgivet af vand,

men paa den fjerde er landfast med en større 60

landmasse. IIolb.Ep.II.302. den store Halv-
Øe K2imtsch2it\2i.LTid.l732.10. Den Land-
strimmel, hvorved Halvøen (o: Helgenæs)
er landfast med Nørrejyllana, er kun 200
Skridt bred. Ing.EM.III.14. Enebær . . er
meget udbredt paa Grenaa Halvø. CVau-

pell.S.52. Steensby.Geogr.123. spec. (i best.

anv.) om Jylland: saa lignende og nær
beslægtet ined Øerne er her Halvøens
Skikkelse. Blich.(1920).X.53. *Den jydske
Halvø krummer sig mod Nord. Boye.PS.
IV.151. Jeg kom sydfra, havde gjort et
Besøg undervejs ved en Station norden
for Grænsen, og vilde op gennem Halv-
øen. i)>"ac/im.X ^5. den cimbriske halvø,
se cimbrisk 2. || om hvad der har form som
en halvø. Paa højre Side af det højre
Øjes Regnbuehinde (o: hos et spædbarn)
er der tilsyneladende en lille „Halvø".
VilhRasm.BD.7. -el, et. (fagl, nu næppe
br.) efterøl, som er blandet med den først

afløbne tirt. VareL.(1807).IIL380.
I. Ham, en. [ham'; i ssgr. 'ham-] flt. -me.

(glda. d. s. (Postil.40), no. sv. d. s. (ogs. m. bet.

„spøgelse"), oldn. hamr (ogs. m. bet. „skyts-

aand"); jf. Hamme, H. Hams, Legeme)
1) den ydre beklædning (skind, hud)

hos dyr (jf. PEMull.^214). Moth.H43. l.l)

(især zool.) overhuden (der med visse mel-
lemrum afkastes) hos krybdyrene. *Vi kan
indbilde dem, Homer er skreven | Paa
Hammen af en Lindorm. Oehl.VM.34. væm-
meligt som Snogens Ham. HCAnd.III.299.
SaUX.734. \\ i forb. skifte ell. skyde fka-
ste. vAph.(1759).I.320) ham olgn., (jf. u.

bet. 3 og 4:) afkaste overhuden. Gram.(KSelsk
Skr.V.161). *Graa Slange skifter Ham og
sig forynger. Ing.RSE. VI. 38. Frem.DN.
560. I Løbet af Sommeren skyder Hug-
ormene flere Gange Ham. BMøll.DyL.Ill.
61. 1.2) (især poet. ell. arkais.) hos fugle:
overhuden, beklædt med fjedrene; fjeder-
ham. *Glenten styrter fra Fjeldets Kam

|

med Solskin over sin røde Hsim. Holstein.
T.124. Rørd.Fugleviser.(1924).71. jf.: *Var
ej lænket Haandens Evne,

|
Fik jeg Ør-

nens frie lla.m.Bødt.23. om billedlig frem-
stilling: Skioldet (er) af Guld, og derudi
en sort Ørne-Flugt eller Bsim.LTid.1728.
273.

II tf. folketroen: fugleham, som satte

mennesker i stand til at flyve. *Jeg ønsked'
mig Troldmandens Vinger og Ham,

|
For

let mig i Luften at hæve. Blich.Svithiod.

(1837).12. jf: *Rygtet (har) ved sin snelle
Ham og Vinge,

| Mig Vildet dette Nyt
blandt andet og tilbringe. KomGrønneg.
III.287.

2) (tynd) hinde ell. skal, der omslutter ell.

dækker noget. 2.1) (fagl, især landbr. ell.

vet.) hinde, som fosteret hos visse (rov)-
dyr fødes i. Moth.H43. Hvis . . Fosteret
fødes i „Ham", d. v. s., hvis Fosterhin-
derne ikke briste af sig selv under Fød-
selen . . maa Hinderne hurtigst muligt
s^vd^ngQS.LandmB.11.73. SaVIX.269. Feilb.

2.2) om dele af planter.
\\ f om bælge, skal-

ler olgn. paa frugter. vAph.(1759).1.495.
||

(dial.) om dækblade (avner) hos kornplan-
terne. Feilb.

3) ('CP, især poet. ell. højtid.) den ydre form,
hvorunder noget anskues; skikkelse; ud-
seende; især: skikkelse, som man (ved
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trolddomskunster) midlertidig paatager sig

(jf. Dyre-, Faareham^. *(slottets mur) er

fordeelt med allehaande Farve, I Og, i

sin Maling, med formummed Ham og
Larve, |

Snart seés som Himmel-blaae,
snart bleeg-guul. BDiderichsøn.Friderichs-
Berg.(1705).B4v. En Aand, som her i sin

Ham af Jord (o: sin jordiske skikkelse) har
elsket. Blich.(1920).XI.190. Det er aaben-
bart: hun er en Hexl Sommetider flyver

hun som en Natravn, men i Reglen gaaer
hun rundt i en Ham af Deilighed og From-
hed. Baud.01.231. Det staar for mig, som
om Axel Olrik ikke blot i vor Tid har
gjort Anders Vedels Arbejde, men som
om han ogsaa har haft hans Sind — jeg
havde nær sagt: hans Ham, hans person-
lige Udseende tillige. YilhAnd.FM.224.
jf.: (Odin) havde fire Jettesønner til at

drage Plov i Øxneham. Grundtv.Udv.II.
627.

II
skifte ell skyde ham olgn., (jf.

u. bet. 1.1 og 4=) if. gi. overtro: antage et an-

det væsens (især: et dyrs) skikkelse, han og
Sigurd byttede Ham og Skikkelse sam-
men, en Ting som vore Fædre troede let

at kunne lade sig giøTe.Suhm.Hi8tI.288.
Odin (kunde) ogsaa skyde Ham, lade Krop-
pen ligge som død, eller dog som i Dvale,
og imidlertid være enten Fugl eller Fisk,

eUer Orm. Grundtv.Snorre.I.10. Det var de
fleste Mænds Tro, at baade han og Geir-
gild skiftede Ham om Natten, og at de
i vilde Dyrs Lignelser løb over Fjelde.

Bauch. V.40.

4) CP billedl. ell. overf., især om hvad der

dækker ell. skjuler noget: dragt (3.4); dække
(1.4:); ydre.' *D\i maa gaae ræt til Verks,
og plat nedlegge Hammen

|
Af hykelsk

væsen, som du skiuler Ondskab med.
Clitau.IR.21. *Min Sjæl var viklet ind i

Smertens Traade, | Og laae i Svøb af tu-

sind stærke Hamme. Winth.III.67. atter

saa igen var Klagens Ham kun som det
stille Suk efter Fuglens frie Flugt. JPJac.
11.11. (allegorien) bliver derved som en
løs ham uden om den nye tro. HBasmus-
sen. Studier over Hdfiz. (1892). 10. \\ i forb.

skifte ell. skyde ham olgn., (jf. u. bet. l.i

og S) undergaa en udvikling, der helt for-

andrer ens ydre ell. ens aandelige standpunkt;
antage en ny skikkelse; skifte fysio-
gnomi; udvikle sig; forny sig. fem Aar
senere er hans indre Omdannelse tilende,

hans Talent har skudt Ham . . han vover
at tale sit eget S^rog.Brandes.II.lOl.
KLlædt som en tysk Junker (var Bernstorff")

kommen til Paris, men dér skød han Ham.
Klnap en Uge havde han været i Byen,
saa begyndte han at forny sin Garderobe
ved store Indkøb. AFriis. -Bi). 1. 58. den
gamle Landsby . . skyder Ham og for-

vandler sig til Købstsiå.Hi8tMKbh.I.46.
6) (jf- ^«'- 3; no ) spøgelse; genfærd;

ond aand. *den tvetydige Lov (skal)

som en forfærdende Ham,
|
Forfølge din

skyldløse Navne. Zetlitz.BS.94.

IL Ham, en. se Hamme.
III. liam, pron. se han.
hamber, adj. se hamper.
Hamborg, en. [iham|b(»r'(q)] (egl

propr.; jf. Hamborger 3; dans., nu især
foræld.) d. s. s. Hamborgerskotsk. Musik-
ken . . summede i hans Øre, Valse, Ham-
borg og alskens T\iTe.Skjoldb.NM.155. Hal-
leby.181. Feilb. OrdbS.(lollandsk). Ham-

10 borg:-, * ^W' se Hamborger-. Hambor-
§er, en. ['ham,b(»)r'(q)8r] (ogs. m. ty. form
amburger;. flt. -e ell. f d. s. (Slange.Chr

IV.190). 1) indbygger i Hamborg. Slange.
ChrIV.190. Ing.VS.III.5. PoVU1925.11.
spJ2. 2) \. 2.1) navn paa en slags duer
(tumlinger). CGram.Husduen.(1910).54. 2.2)

navn paa en hønserace (jf. Hamborgerhøne).
Sal?XII.137. 3) (dans., nu især foræld.) d.

s. s. Hamborgerskotsk (jf. Hamborgj. Mu-
20 sikanten . . filede væk paa en Hamborger.

AntNiels.FL.II.43. 4) (dagi, gldgs.) d. s. s.

Hamborger(mellem)mad. OrdbS. Ham-
borger-, i ssgr. ['ham(i)baor(')(q)8r-] (ogs.

Hamborg-, Hamburger- j. af Hamborg(er).
-brad, et. (dagl, gldgs., 1. br.). 1) (jf.
Amagerbrød^ d. s. s. -(mellem)mad. OrdbS.
2) d. s. s. -surbrød, smst. -Iione, en. d. s. s.

Hamborger 2.2. LandbO.III.842. -kage,
en. (nu kun dial., gldgs.) om en slags bag-

30 værk. vi (drak) Gaffe, hvortil Hamborger-
Kager. ilfC^ec/i.Z7.5 7. OrdbS.(Fyn). -(mel-
lem)mad, en. (dagl., især jy.; gldgs.)
sammenlagt hvede- og rugbrød; amagermad
(jf. -brød). OrdbS. -malle, en. (haand-
arb.) ved kniplingssyning : malle, hvorover
der først er syet en række enkelte ethuller,

dernæst en række knaphulssting. Hamborg-:
Tidsskr. fKunstindustri.1898.88. VoHEj.UI
1.19. -mellemmad, en. se -mad. -ryg,

40 en. (kog.) saltet og røget svineryg, stegt i ovn.

Const. Mellemretter. (1919). 37. BerlTid.^Vio
1924.Aft.2.sp.4. -skotsk, en. (ogs. Ham-
bor^-. Aakj.VVF.84. Halleby.181). (dans.,

nu især foræld.) betegnelse for en (bonde)-
dans i ^U takt (en slags polka) (jf. -vals,

Hamborg, Hamborger S), danse Hambor-
gerskotsken. Schand.SB.19. han vilde danse
en forkert Hamborgerskotsk med hende.
Drachm.STL.78. Feilb. jf.: Alle komme

50 dandsende ind med hamborgerskotske
Trin. Hrz.L186. -snrbrod, et. (bag.) lille,

rundt surbrød uden kommen. OrdbS. -te,
en. (ogs. Hamborg-. Panum.281). (apot.) af-
førende middel, bestaaende af en blanding

af sennesblade, manna, koriander og vinsten

ell. vinsyre (species Hamburgenses). VareL}
300. -vals, en. (dans., nu især foræld.)

d. s. s. -skotsk. Blich.(1833).VL77. -TOgn,
en. (foræld.) en vogn uden fjedre og med

60 agestole hængende i læderremme. Winth.IX.
104.
Hambagt, en. (ænyd. hambofft, no.

hombot, jf. SV. dial. hamboge (fsv. hamul-
boghi); 1. led er sv. hamn, oldn. h9m, laar
(hos dyr), eng. ham, ty. hamme; 2. led er
oldn. (knés)b6t, bugt (se Bugt); vist besl.
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m. II. hammel; dial.) den indre hulhed ved
knæleddet; knæhase. Moth.H43. VSO. En
(deltager i en leg) staaer i Midten, og skal

gjette, hvo der har Skoen, som de Andre
imidlertid skyde hurtig frem og tilbage
nnder Hambugterne. Blich. (1930). IX. 62.

MDL. EHHagerujp.82. Feilb. OrdhS.(fynsk,
lollandsk).

HamejCport), se Homej(port).
I. Hamle, en. se I. Hammel.
II. Hamle, en. ["hamla] flt. -r. {optaget

i nyeste tid fra no. ell. oldn. hamla (jf. dog

:

Hamle . . Kaldes en roer pind. Moth.H
48); sml. fsv. hamna, æda. hafnæ, ledings-

distrikt (opr.: aarehaand, plads ved aaren);
vist besl. m. hemme, jf. I. Hammel, III.

hamle ; ar/cais., .sjf.) baand, hvortil aaren
er fæstet, og hvorigennem den bevæges (jf.

Aarestrop). *Saadan trak med Lyst de
Gamle

|
Aaren i en Raaskinds Hamle.

JVJens.Di.^75. sa.Skibet(1912).174. \\ hertil

(m. sa. bet.) Hamle-baand (vAph.(1764).
S&B.).\

III. bamle, v. ['hamla] -ede. {ænyd. d.

8.; til I. Hammel, i bet. 2 muligt paavirket

af no. hamla (afl. af II. Hamle^) 1) (nu
kun dial.) om hest: gaa for hamlen; trække
en vogn. Moth.H44. VSO. \\ hamle med
(en anden), trække lige saa godt (som en
anden hest). Moth.H44. Esp.124. || om to

heste: trække (godt) sammen. VSO. Esp.124.
254. 2) overf.: være en jævnbyrdig i

henseende til at kunne udføre et arbejde olgn.

Moth.H44. VSO. jf bet. 1: *Min Hest kand
ældis naar jeg selfver blifver gammel,

|

Jeg blifver Ride-tret, Hånd Sadel-keed,
i Hammel

|
Da skal hånd spendis, og da

hamler vi jo vel. Sort.Poet.81. i pass. ham-
les: de hamles vel. Moth.1144. m. flg.præp.
med: Jeg troer ei at du er sterk nok til

at hamles med ham. smst. De to Personer
kan godt hamles med hinanden. VSO.

||

nu kun i forb. hamle op med (sj. mod.
vAph.(l?59). Rahb.Tilsk. 1793.470. Oehl.

XV.254) en, (dagl.) være lige saa dygtig
som en ell. være en jævnbyrdig i en ell.

anden henseende; kunne tage det op med en;

kunne maale sig med, staa sig imod.
Moth.H44. De kan ikke hamle op med
mig i StygskTitt.KMRahb.(Tilsk.l918.II.
503). jeg kan ikke hamle op med Dem;
der kommer ikke noget ud af, at vi to

disputerer med hmsLnåen.Hostr.E.III.4.
Danmark kan aldrig hamle op med Prøj-
sen i Glans og Pragt. Brandes. XII. 219.

han saa, det var en sund Karakter, som
man maatte tage sig godt sammen for at

kunne hamle op med. ThitJens. TS. 108.

(sj.) uden flg. præp.: Konflikter mellem
Pligten til at være et pænt Menneske og
Pligten til at hamle op. Hørup.1.40.
Hamle-, i ssgr. se Hammel-, -baand,

et. se u. II. Hamie.
Ham-leber, en. [1.3] (efter oldn. ham-

hleypa) if. folketroen i den nordiske oldtid:

dobbeltgænger, hvis legeme er bevidstløst, mens

sjælen i synlig skikkelse (især: i en dyreham)
har forladt det. ligesom der gaves Var-
ulve, saaledes gaves der ogsaa fortryllede
Bjørne. Disse, de saakaldte Hamløbere,
var til visse Tider nødte til at løbe om i

Bjørneham. TroelsL.VIII.8. jf.: Hamlø-
ber ske. NMPet.IslFærd.I.209.
Hamme, en. ['hama] (ogs. skrevet Ham.

Moth.H43. jf. Feilb. Hammer. Begtr.Jyll.
10 11.107. MDL.). flt. -r. {ænyd. d. s., sv. Mal.
håmma (yngre fsv. håmor, flt.), eng. hame,
stavtræ, mnt. hame, ty. hamen; besl. m. I.

Ham; flsk) lille træindrammet ruse, der
især anvendes til aalefangst (jf. Aale-
hamme;. Moth.H43. SaUX.766. NatTid.
^'ia923.Sønd.8.sp.4. Feilb. jf: Skulle og
Bøtter (tages) ved enhver JEbbe paa Da-
gen . . ud af Gaarene eller Ham stæder.
Handels- ogIndustrie-Tid.1806.406.

|| f det

20 bageste stykke af et vod, hvor fiskene samles;
kalv. Moth.H43.

I. Hammel, en. ['ham(8)l] (ogs. Hamle.
Moth.H43. FThist.P.25. Aakj.RS.43. Sjæll

Bond.108). flt. hamler, {ænyd. d. s., sv. dial.

d. s., no. humul, mht. hamel, stang, klods;

jf. III. hamle; maaske besl. m. II. Hamle)
1) (fagl., især landbr.) bindeleddet ml. træk-
dyrene og byrden, der skal trækkes, oftest be-

staaende af en tværstang (hammelstokken),
30 som ved en bolt (i midten) forbindes med
trækbyrden, og til hvis ender svinglerne,

hvormed hestene trækker vognen i hammel-
rebene (skaglerne), er fastgjort (jf. Hammel-
stok, -træj; undertiden ogs.: svingel. Sort.

Poet. 81 (se u. III. hamle 2). min Kudsk
(plejede) at bede med Hestene og til den
Ende at tage dem Bidslerne af Munden,
men ogsaa at spænde Seletøiet løs fra Ham-
lerne. EPont.L.106. Nu trak det ene Krik

^0 for meget, nu trak det andet for lidt, og saa
knak Hsimmelen. HCAnd.SS.VIII.198. han
(faldt) pludselig fremefter og blev lig-

gende med den øverste Del af Kroppen
ude over Hamlen. Søiberg.LL.203. Landb
O.II.508. i forb. fodre paa hamlen, (nu
næppe br.) fodre en hest særlig rigeligt, umid-
delbart inden den skal udføre et anstrengende
arbejde. MilTeknO.77.

|| (1. br. i rigsspr.) i

forsk, talem. (m. overf. bet.), slaa over ell.

50 til hamlen, være kaad, overmodig; slaa til

skaglerne. Ing.0pst.29. Feilb. især (jf. III.

hamle 2) i talem., der egl. angiver, at det

er heldigst, at hestene følges godt ad ell. hver
især har en lige stor del af hamlen (idet en
kort hammel giver tungt læs): *De unge
er sgu flinke. Vi gå godt nok i Ham-
mel (o: kommer godt ud af det, „gaar godt
i spænd"). Rørd.ÅfroditesBoldspil.(1920).45.
(afhandlingen) er præget af megen . . vi-

60 den, langt mere end jeg kan gåpåham-
mel (o: kappes) med. RibeAmt. 1923.101.
svare hammel, om heste: trække saa ens,

at hamlen holder sig vinkelret paa vognstan-
gen. Kalk.II.138. overf.: endnu kan (han)
ikke svare Hammel med (o: hamle op med)
Overklassens Foredragsholdere. NatTid.
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^yi2l906.M.3.sp.3. jf.Feilb. sætteiham-
len olgn., (nu næppe hr.) overgaa i arbejds-

kraft (jf. Baghammelj. VSO. (han var
heller ikke dygtig) i Skolekommissionen.
Der maatte vi andre tage den korte
Hammel Co: „trække læsset"). RasmHansen.
PaulBang.(1901).5. Det kan skut'te nytte,

at Bonden han vil tænke paa at ta' Ham-
len fra (o: tage det op med) de stode-
rendes, for der kommer han til Forkort.
ZakNiels.NT.52. den ene hest trækker
den anden i hamlen, den ene hest trækker
stærkere end den anden. VSO. trække paa
lige (ell. ens^ hammel (med en) olgn.,

udføre det samme arbejde (som en anden);
i videre bet.: dele kaar (med en); staa paa
lige fod (med en). Blich.EBindstouw.(1842).
23. at gi Rankhed til Underklasserne, saa
Daglejere og Tjenestefolk kunde komme
paa énsdan Hammel med andre hæder-
lige Mennesker. ^afe;.G^J57. Søren ('feww-

de) ikke trække paa lige Hammel med
de andre, men maatte nnde sig i at faa

det lettere Arbejde tilåQli. AndNx.DM.37.
2) (fagl.) i flyvemaskine: vandret, om mid-
ten drejelig toarmet vægtstang, hvor-
med flyveren (v. hj. af fødderne) drejer
sideroret. Lovtid.l920.A.1620.

II. bammel, adj. (ænyd. d. s., oldn. ha-
mall (i udtr. fylkja hamalt, opstille i svine-

fylking), oht. hamall, lemlæstet (jf. nht. ham-
mel, gildet vædder); dannet af oldn. hgm,
laar (se Hambugtj; grundbet. er „afstum-
pet, lemlæstet"; m. h. t. bet-udviklingen se

Hammelkorn; dial.) m. h. t. kvalitet: fast;
tæt; god. Moth.H44. nu især i forb. som
hammel korn, kemevægtigt korn (jf. Ham-
melkorn;. Moth.H45. VSO. 12 Tdr. ham-
mel Korn. Andres.Klitf.224. *det var ham-
mel Rug med Vipper graa.. Aakj.HÆ.116.
han stampede og stoppede med Armene
. . og var ret i sit Element i al den Fylde
af brusende Straa og hamle Kærvetoppe.
Skjoldb.KH.143. megen god Rug høstes
qgsaa, og her er Kærnen hammel. Aalborg
Venstreblad.'Vil921.4.sp.l. MDL. Feilb.

||

overf., om person: hvas; haard; streng.
VSO. („i daglig Tale.**). Feilb. om kvinde:
som har en hvas, hidsig mund; arrig;
skænde syg. MDL. Feilb. jf. Moth.H45.
Hammel-, i ssgr. 1) (ogs. Hamle-, Ham-

mels-j. (fagl, især landbr.) af I. Hammel
1 ; hvor intet andet bemærkes, foreligger denne
bet. 2) af H. hammel, se Hammel-kerne,
-korn. -bolt, en. (^Hammels-. FrGrundtv.
LK.119). bolt, hvormed hamlen er fæstet

til trækbyrden. MilTeknO. SjællBond.130.
-jæm, ei. beslag paa hammelstokken, hvori
svinglerne gøres fast (jf.-kRppe). MilTeknO.
MO. D&H. -kappe, en. ^Hamle-. Moth.
H44). d. s. MO. MDL. Feilb. Kværnd.
8aUX.762. -kerne, en. [H] (dial.) stor

kerne af korn (jf. -korn;. V&B:. Feilb.

-kom, et. {no. hamle-, hummelkorn, byg,
rug og hvede, skotsk hummelcorn, korn uden
avner, jf. no. hummelkyme, byg, rug og

hvede, oldn. hamalkyrni, rug, hvede, samt no.
hummel, byg; vistnok af II. hammel i bet.

„afstumpet, uden avner"; jf. Himmelkorn;
dial.) kemefast, til menneskeføde tjenende
kom som byg og rug (sjældnere: hvede). Moth.
E45. Iris.l808.II.172. MDL. Feilb. D&H.
-reb, et. ('Hamle-. Moth.H44. Kværnd.).
reb olgn., der er fæstet til svinglerne, og hvori
hestene trækker byrden; skagle. LTid.1744.

10 360. JakKnu.F.87. Feilb. Kværnd. -stok,
en. {'Hamle-. Moth.E44). se u. I. Hammel 1

(jf. -træ;. Han bar i den ene Haand en
Hammelstok, hvis Skageltræer slingrede
noget, naar han bevægede sig. JakKnu.LS.
10. Landbo.II.508. Feilb. SjællBond.121.

II
(nu næppe br.) svingel. VSO. (u. Ham-

mel;. MO. -træ, et. d. s. s. -stok. MilTeknO.
106. MO.
I.Hammer, en. ['hamar] hkmeT.Eøysg.

20 AG.49(jf.Kort,.146). ftt. hamre. {æda. hamær
(Småstykker.1884/91.34), jf. æda. øx ham-
bær, øksehammer (FlensbSt.75), sv. hammare,
no. hammer, oldn. hamarr, eng. hammer,
ty. hammer; grundbet. er: sten; jf hamre)

1) (uden for stednavne nu kun (geogr. og)
dial.) høj og stejl klippeskrænt; stenet
bakke; ogs.: fremspringende, høj jord- ell.

lerskrænt. *Dog brød han (o: Abraham)
op før det blev Dag,

|
Afsted til høie

30 Hamre. Grrundtv.SS.II.47. *Da foer de op
over Hamren, de mylrende Skarer af
Kjæmper. JFibiger.(Diod.).Den evige Strid.

(1878).157. Both.D.L250. jf.: ludende
Fjordhamre og diset-tungede Halvøer
tegned sig med svage Drømmelinjer i

Syd og Nord. Aakj.PL.43. især i stednavne

(jf.JohsSteenstr.DS.94) som Hammer her-
hed, herred i det sydlige Sjælland (Trap.*-

III.433), Hammeren, klippepynt paa nord-
40 spidsen af Bornholm (Esp.124. Trap.*III.

607). II
om terrasseformet klippedannelse paa

Færøerne: (klippe)afsats. på de fleste ste-

der (paa Færøerne) skråner landet jævnt
opad i hamre (terrasser), af hvilke de
nederste egner sig til dyrkning. J.J>Jør^.

NK.352. Uss.AlmGeol.67.

2) redskab, i sin simpleste form bestaa-

ende af et (træ)skaft og en klods, hammer-
hovedet (opr. vist af sten, nu oftest afjæm),

50 til overføring af levende kraft (slag, stød)

paa et arbejdsstykke olgn.; dels om h a and-
redskab (jf. riaandhammer;, dels ^ om
maskine (jf. Damp-, Gas-, Maskinham-
mer osv.). 2.1) i egl. bet. de Ting, som
vare (i helligdommen) af udskaaret Ar-
beide, dem have de sønderslaaet med
Øxer og Hamre. Ps. 74. 6. en Valke-Mølle
med 6 Hamre. Adr.''U1762.sp.l0. *lad sidste

Gang
I
Mig Hamrene i dine Esser høre I

60 Blich.Svithiod.(1837).56. 'Tag Hammer og
Tang og beslaa min Hest,

| En Sko er
brukken, vær flink og rap] Schaldem.CN.
81. Kristians Hjerte bankede som en
Hammer mod Brystkassen. /S'c^andi^.5^8.

Han forrettede sin Gerning med samme
Regelmæssighed som Hammeren i en
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Stamvemøl[e.Drachm.V.2oO. *Det er saa-

mænd Jens Vejmand,
| der af sin sure

Nød
I
med Ham'ren maa forvandle

|
de

haarde Sten til Brød. Aakj.RS.120. direkte
hammer, se direkte 5. uegL: *Spætten
banker dybt i Skoven inde

| og lytter til

sin egen Hammers (o: næbbets) Klang.
Drachm.XII.20. || om den hammer, hvor-

med Tor if. den nordiske mytologi tænkes
udrustet. Holb.DNB.85. *„Himlen vil træffe
dig med sine Flammer I" |

— „Nei, Thor
skal splintre Korset med sin Hammer!"
Oehl.HJ.98. jf. Hammertegn: disse Mænd
ere komne for at bespotte Thor . . ikke
desmindre misbruge de Hammerens Tegn,
som de efterligne. Hauch. V.328. || i talem.

og faste forb. mellem hammer og am-
bolt, være hammer eller ambolt, se

Ambolt 1. hammeren falder, (m. over-

gang til bet. 2.2) der træffes en (for hoved-
personen ubehagelig) afgørelse, hvorved der
gøres ende paa en situation (et misbrug
olgn.), statueres et eksempel olgn. Aakj.SP.
43. nu falder fars hammer olgn., (dagl.

ell. vulg.) nu vanker der klø. Du havde nu
ikke ret langt til Fars Hammer, min
gode Kimd.ChrEngelst.HJ.27. slaa med
den store hammer, (jf. ænyd. slaa med
den grove hammer; især dial.) prale ; over-

drive. Feilb. Tallene (er) meget over-
drevne, naar det gælder Fjendens Tab .

.

Kanske ogsaa Officererne har slaaet med
den store Hammer, naar de talte om Fjen-
dens Tab. De har dermed villet give
Soldaterne mere Mod. Ribe Amt.1921.383.
slaa hammeren paa et træ, (forst.,

foræld.) med en stempelhammer afmærke et

iræ, der skal udvises (jf. Hammermærke).
Moth.H45. 2.2) i symbolsk anv.

\\
{vist egl.

efter Tors hammer som indviende og ejen-
domsbeskyttende, jf.GSchiltte.HH.192) lille

hammer, som auktionarius ved auktioner
giver et slag med (jf. I. Hammerslag 2) for
at tilkendegive, at et bud er accepteret (jf.
Auktionshammer^. VSO. især i forb. som
(komme) under hammeren, (blive stillet)

til auktion. Hvad skal jeg med Alt det?
Det skal, min S'æl, under Hammeren,
naar jeg faar Magt over det. Schand.SB.
50. Lars Hansen var gaaet ud i Klitterne,
fordi det ynkede ham at se sit Bohave
komme under RammeTen. Berg8.BR.282.

jf. u. bet. 2.1 : For N. N.'s store Billede
„Sommernat i Sundet" faldt Hammeren
(o: blev der givet hammerslag) ved 1900 Kr.
NatTid.''^kol924.Aft.9.sp.2.

\\
(i frimurer-

spr.) som tegn, udtryk for den magt ell. vær-
dighed, der tillægges en loges øverste styrer

(den ordførende mester). S&B. især i udtr.

som føre hammeren, lede en loge. D&H.
Mesteren (i frimurerlogen), der svang sin
Hammer med Myndighed og krævede
ubetinget Lydighed af Brødrene. MGaZ-
schiøt.Helsingør.(l 921).31 6.

3) om hvad der ligner ell. har anven-
delse som en hammer (2.i). 3.1) i alm..

fx. Ci^, foræld.) om hanen paa et gevær
med perkussionslaas. Harboe.MarO. 145.

||

(sport.) tung jærnkugle, forsynet m. en svær
staaltraad m. haandgreb, der bruges ved
kasteøvelser. SaUXII.201. hertil bl. a. Hatn-
mer-kast(ning), -kaster.

||
(nu 1. br ) den ba-

geste, tykke del af øksehovedet (nakken), der
kan bruges som hammer; øksehammer.
VSO. MO. FrGrundtv.LK.44. 3.2) dør-

iQ hammer (1). PoulPed.DP.36. *Da banker
sagte Dørens Hammer,

|
Og Noget suser

hurtigt ind. Oehl.XXIV.207. Der var Ham-
mer paa Døren. Vilde man ind, maatte
man slaa den mod en Jernknub. /Sc/iand.

BS.169. TroelsL.II.100. billedl. : *IIøt\ hvor
hånd med Naadens Hammer

| Banker paa
dit Hiertes Ksimmer.Brors.149. 3.3) om
forsk, hammerlignende redskaber, der
fremkalder lyd ved at slaas mod en lyd-

20 giver.
\\ J" i klaver: træhammer, der,

naar tangenten trykkes ned, anslaar stren-
gen (jf. Hammerklaver^. OpfB.^III.495.
Hjlnstr.l4. Il metalkølle, hvormed gongong
anslaas. PohtiE. Kosterbl. "/t 1923. 3. sp.2.

||

(ur.) stang i slagværk, som slaar mod en
klokke for at angive timeslag. Moth.H45. VSO.
Sal.XVI.1068. 3.4) navn paa et lille ben i

øret (malleus) (jf. Ambolt 2.i^. AWHauch.
(1799).485. Anat.(1840).II.299. AKrogh.

30 Fysiol.103. 3.5) (jf. oldn. hamarr, hammer-
haj; zool. og bot^ om dyr og dele af planter,
der har en vis lighed med en hammer 2;

jf. Dunhammer
|| f blæksprutte. Moth.

H45.
II t d. s. s. Hammerøsters (jf. Am-

bolt 2.2). Raff.(1784).97.

4) {jf. ty. hammer; sj.) hammermølle,
-værk. D&H. jf. Blik-, Kobberhammer.

5) tværbjælke (jf. Galgehammerj. 5.1)

(fagl.) vandret liggende tværbjælke, som
40 ved nedtapning anbringes oven paa en
række pæle for at holde dem sammen;
holm. Moth.H45. Gnudtzm.Husb.128. de
vandrette Bjælker, „Hamrene", som lig-

ger oven paa et Palisade- eller Vlsæike-
vdiTk.HistMKbh.VIII.28. || spec. d.s.s.Bol-
værkshammer (VSO.) ell. Brohammer 1.

smst. MilTeknO.l. AarbHards.XV.54. 5.2)

(bygn., især dial.) tværstykke i bindingsværk,
som forbinder stængerne midt imellem rem

50 og gulv; dukke (L4); dværg (3). Feilb.

5.3) (bygn., især dial.) tværbjælke over en
dør ell. en port (jf. Dørhammer 2). smst.

OrdbS.(Falster).
^

II. Hammer, en. se Hamme.
Hammer-, i ssgr. 1) af I. Hammer,

især i bet. 2.i; hvor intet andet bemærkes
ndf., foreligger denne bet. 2) af hamre (jf.
hamre-j; se hammer-bar, -gar, jf. -skæl,

II. -slag. -baand, et. [5.2] (jf. -bjælke;
60 bygn., foræld.), den . . 1887 fundne Planke

fra Hørning . . maa efter hele sin Kon-
struktion . . have tjent som „Hammer-
baand" (Rem) paa en énskibet Stavkirke.
MMackeprang. VoreLandsbykirker. (1920). 2.
-bane, en. den brede flade paa et ham-
merhoved (jf. IL Bane 3.ij. Skomagb.l7.
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hammerbar

AndNx.PE.II.161. -bar, adj. {efter ty.

hammerbar; til hamre; jf. -bar 2.i (l.sp.

1130)) om støbejærn, som ved glødning

er omdannet til smedejærn (jf. hammerligj.
OpfB.UI.220. VareL.^300. jf.: Thomas-
Jern og Thomas-Staal overgik det efter

den oprindelige Bessemermetode frem-
stillede Metal i adskillige væsentlige Egen-
skaber, Jernet i Hammerbarhedo: Sejg-
hed og Blødhed, Staalet i Paalidelighed.
WSchwanenfl.TF.25. -bjælke, en. [5]

(fagl., især dial.) tværbjælke (jf. -baandj.
Feilb. spec: bjælke, der støtter stigbordene i

et sluseværk over vandet. Sal.^X.766. Feilb.

-bolt, en. loddebolt, som sidder paa
tværs af den jærnstang, der forbinder den
med skaftet (jf. -kolbej. FBFriis.KA.193.
-filt, en, et. [3.3] (fagl.) fin slags filt, der

anvendes til beklædning af hamrene i klaver.

OpfB.^ VII. 565. VareL.^226. -fugl, en.

\ skyggefugl, Scopus umbrella Gm. (hvis

hoved ligner en hammer). Sal.^X.769. f
-fyr, et. (fagl.) blinkfyr, hvor korte, stærke

glimt følger hurtigt oven paa hinanden (som
hammerslag). OpfB.^II.420. -ffar, adj.

{efter ty. hammergar; til hamre) om gar-

kobber, der er blevet helt befriet for frem-
mede stoffer. OpfB.^III.l 95. j/. H amm e r -

garhed. Sal.X.697. -haj, en. (zool.) haj,

hvis hoved ligner en hammer, Sphyrna ell.

Zygæna. BøvP.III.507. hans Sko lignede
Hammerhajer, de var forlænget paatværs
i Snuden. J7Jens./SS.86. -hakke, en.

bildehammer. MilTeknO. -hjul, et.

vandhjul, der driver en hammer. SaUX.770.
-holt, et. [5.3] (bygn., foræld.) hammer
(5.3). hammerholterne over portene. ^ar6
Præstø.1922.100. -hoved, et. den del af en
(haand)hammer, hvormed slaget føres. Dag
Nyh.^yi2l912.2.sp.2. TeknMarO. ||.;7. Ham-
merhaj: en Hai . . hævede sit hæslige
Hammerhoved med de gloende Blodøine
over Bølgerne. Oehl. Øen. (1824). II. 319.

\\

[3.3] J^ den del af hammer i et klaver, der
slaar op imod strengen, naar tangenten an-
slaas. OpfB.^III.495. -hnl, et. hul i ham-
merhovedet, hvorigennem skaftet gaar (jf.
-øjej. vAph.(1764). TeknMarO. -klaver,
et. [3.3] J" (foræld.) betegnelse for instru-

ment med strenge, der anslaas ved hamre
(S.3); klaver; pianoforte. MusikL.I.316. Mu-
sikkat.lOO. -klods, en. den del af en
maskinhammer, hvormed slaget føres. Wagn.
Tekn.134. -kolbe, en. d. s. s. -bolt.

Wagn.Tekn.266.

t hammerli^, adj. {af hamre.; jf.
hamrelig) om metal: somkan bearbejdes
ved slag uden at springe i stykker (jf.

hammerbarj. Jern . . er en lidt hammer-
lig 'bAei2i\.vAph.Nath.IV.19.

Haminer-inaskine, en. damp-
maskine med slaaende cylinderakse foroven.
Scheller.MarO. SaUV.487. -mnHllii«:, en.
(zool.) d. s. 8. -østers. BøvP.III.478. -mær-
ke, et. (forst., foræld.) mærke, der ind-
hugges med en skovhammer i et træ, der ud-
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vises (jf. I. Hammer 2.1 slutn.). vAph.(1764)
MO. -molle, en. mølle, hvor vandet dri-
ver et hammerværk. Moth.H46. VSO. MO.
-næb, et. d. s. s. -pen. D&H. -nod, en.
[3.3] (fagl.) den del af hammermekanikken i

et klaver, der bringer hammerhovedet til at
slaa imod strengen. OpfB.^III.495. -pen,
en. {ænyd. hammer pind) den spidse
del af hammerhovedet (jf. -næ.b^. Esp. 124.

10 Skomagb.l7. -skaft, et. 1) (træ)haandtag
paa en hammer. Moth.H.46. Oehl.XXIX.70.
Skomagb.l7. 2) (forst.) betegnelse for en be-

stemt slags fejlfri hasselstammer, der især
tilhugges til hammerskafter (1). SaUX.776.
-skæl, et. (i -skal. Moth.H46). {ænyd.
hamreskæl, glda. hammerskel (Thott8^249.

85); af I. Hammer 2.i ell. hamre; fagl.)

glødskæl (jf. 11. -slagj. EesteL.(1703).A8v.
Funke.(1801).III.413. OpfB.W.87. jf.:*DsL

20 føler Vandringsmanden, at han selv,
|

Med al sin Storhed, sanddru eller løiet,
|

Kun er en Gnist, der som et Hammer-
skæl

I
Er fra Naturens store Værksted

fløiet. CKMolb.SD.304. I. -slag, et. {ænyd.
d. s.) 1) [2.1]. det er med ham som med
visse Metaller, hvilke staaer altiid mod
Ild og Hammerslag, men ved en Haand-
fuld af Pulver smelter. Holb. MTkr. 579.
Kisten (blev) baaren hen i en afsides

30 Stue, og Laaget der slaaet til, at hun
ikke skulde høre Hammerslagene. HCAnd.
VIL70. Drachm.PV.12. billedl.: Hvor me-
gen Umage og Hammerslag (o: hovedbrud)
det har kostet min Pande, giøres ey for-

nøden at spørge. Gram. Breve. 143. hvor
vilde jeg ønske, at jeg med Ordenes drø-
nende Hammerslag kunde slaa denne Sæt-
ning fast. Breum. (KvBl.^Vi 1913. l.sp.4). i

talem. (nu næppe br.): Tvang og voldsom-
40 me Midler ere . . unyttige, efterdi Troen

ikke kand inddrives ved Hammerslag.^oZfe.
MTkr. 336. sa.Heltind.1.326.

\\
(nu 1. br.)

om de herved fremkomne mærker, buler osv.

Moth.H46. VSO. 2) (jf. u. I. Hammer 2.2^

ved auktion: det slag med hammeren, hvor-

med budet antages. Nørreg.Privatr.III.58.
Auctionen er udsat, der skeer intet Ham-
merslag iåsig. Kierk.VII.391. (maleriet) er
gaaet til Auction, jeg har faaet det ved

50 Hammerslag, som Høistbydende. Oversk.I.

365. hvis det endelige Bud ikke oversteg
28,000, da var det sandsynligt, at Auk-
tionsrekvirenten frafaldt Hammerslag og
begjærede sig Ejendommen udlagt som
ufyldestgjort Panthsiver. JakKnu.S.90. Lov
Nr.90^^U1916.§574. II. -slag, subst. {ænyd.
d. s., glda. hammerslaw (Thott8''249.56), jf.
SV. hammarslagg; fra ty. hammerschlag;
til I. Hammer 2.i ell. hamre; 2. led er besl.

60 m. Slagge; fagl., nu 1. br.) d. s. s. -skæl.

vi foere ikke vore Heste paa Saugspaa-
ner, og vort Hornqvæg med Hammerslag.
LSmith.DN.371. VareL.''300. -taa, en.

(anat) taa, hvis midterste led er krummet
opefter. BerlTid.^Vel915.Aft.5. -tegn, et.

tegn, der ligner en hammer; især (arkæol.)
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om Tors symbol. MO. Yedel.Arkæol.SG. Thors
hellige Mærke er Bsædmertegnet. GSchiitte.

HH.174. -træ, et. (fagl.) bundbjælke i et

stæmmeværk. SaUX.766. -værlt, et. (nu
L br.) 1) fabrik, hvor raajærn omdannes til

svejsejærn, metaller forarbejdes til brugsgen-
stande olgn. (jf. I. Hammer 4, Hamm er-

mølle;. LTid.1723.261. Hauch.SK.9. læn-
gere borte . . lød den dæmpede Stampen
af Hammerværkets MsLskiner. Eidde.AE.I.
284.

II
(sj.) om selve maskineriet. Jeg saae

. . det raae Jern smeltes og . . under det
vældige Hammerværk at tvinges ind i

. Skikkelser af svære Jernbolte. Thiele.Breve.
^' 267. 2) [3.8] cT hammermekanismen i et kla-

ver. OpfB.^III.49o. -øje, et. d. s. s. -hul.

TeknMarO. -ekse, en. (jf. I. Hammer 3.i;

fagl.) økse med hammer modsat bladet (jf.
Øksehammer^. MO.Værkt.lO. -esters, en.

(zool.) musling (af familien Aviculidæ), der

ligner en hammer; Malleus Lam. (jf. Ambolt
2.2, I. Hammer 3.5, Hammermusling). Sal.

VIIL421.
Hamp, en. [ham'6] uden flt. {ænyd. d. s.

ell. hannep, glda. hamp (Harp.Kr.281), æda.
i ssg. hampæ frø (AM.), sv. hampa, no.

hamp, oldri. hampr, eng. hemp, ty. hanf
(mnt. hennepj, lat. cannabis, gr. kånnabis

II
ældgammelt laaneord i de indoeur. spr.,

optaget før den germ. lydforskydning || i bet.

2.1 ogs. i forb. m. attrib. ord af intk., fx.:
intet Hamp. Blich.(1833).II.14) 1) ^ tvebo
kulturplante. Cannabis (saiiva) L., der
især dyrkes for sine stænglers skyld (jf. bet. 2

;

sml. Femmel, I. Galder, Galderhamp, Han-,
Hun-, Kæmpe-, Slothampj. JTusch.49.289\
EPont.Atlas.1.542. Rostr.Flora.1.109. gal-
dre, ruske hamp, se I. galdre, ruske,

jj

(dial.) spec. om hunplanten. FrGrundtv.LK.
266. 2) om stof, produkt, der udvindes
af denne plante (ell. lign. planter). 2.1) (især

fagl.) basttrævlerne af hampens stæn-
gel, der tilberedes og bruges til frem-
stilling af rebslagerarbejde, sejldug,
lærred olgn.; ogs. om lign. spindemateriale,
udvundet af andre planter (jf. Ananashampj.
Moscovien havde . . 3 Deele af alt det
Skibs-Beeg, som i heele Verden er at be-
komme, iUgemaade af Hamp.Holb.Hh.I.
308. hvem kan forlade sig paa et Bræt
(o: et skib) i Bølgerne og paa tvunden
Hamp (o: hampetove) i Stormveir. IZ^awc/i.

III. 146. *Snart fænge de ældede Plan-
ker som Svamp,

| og Ilden faar Næring
af Tjære og B.am^.Floug.1.296. VareL.^
300. brage, bryde ell. (nu næppe br.)

brække, klamre hamp, jf. IV. brage 2,

\: bryde sp.l243^^, brække s'p.6^, klamre (sml.

^ Hampe-brage, -brækker, -klamre^, hegle,
skætte hamp, se hegle, skætte.

||
(nu

næppe br.) m. henblik paa stoffets anven-
delse til reb ell. strikker til hængning (jf. u.

Hampe-baand, -løkke, -reb, -snor, -strikkej.
*han fik saadan Dom: |

Hamp skal hans
Hals indknibe. TFess. i4^. jf. betl: *paa
Siølund voxer saa megen Hamp,

|
At

man en Tyv kan hddnge.0ehl.HK.le7.
Blich.(1833).II.14. 2.2) f d. s. s. Hampefrø
(jf. Hampefinke, Hampmejse^. *hand kjed-
tes ved . . sin Hamp at slenge

|
For Spurre

bort (o: kaste perler for svin).PoulPed.DP.4.
3) i /br6. indisk hamp. 3.1) 2^ navn paa
en varietet af den alm. hamp, af hvilken
der udvindes et berusnings-, bedøvelsesmiddel:
haschisch; ogs. (fagl.) om selve dette middel.

10 MentzO.Pl.248. SaUX.938. 3.2) (fagl.) navn
paa en slags hamp (2.i) af planten Hibiscus
cannabinus, gambohamp (SaUIX.397), ell.

af forsk, planter af slægten Abroma Linn.

fil. (smst.I.105). Hamp-, i ssgr. ['hamb-]
af Hamp, især i bet. 2.r,jf. Hampe-. -ag:er,
en. [1] (nu 1. br.) d. s. s. Hampe -mark.
vAph.(1759). S&B. -agtig, adj. spec. [1]

i /br&. hampagtig hanekro, 2( Galeopsis
speciosa Mill. (jf. u. Hampenældej, Rostr.

20 Flora.1.323. -brække, en. se Hampe-
brækker. -dug;, en. ("Hampe-. Larsen.), (nu
1. br.) d. s. s. Hampelærred. S&B. D&H.
Hampe-, i ssgr. ['ham&a-] af Hamp,

især i bet. 2.i; disse ssgr. er nu almindeligere
end ssgr. m. Hamp-, men i en del tilfælde

findes baade former m. Hamp- og Hampe-,
uden at nogen af dem er den absolut fore-
trukne (se fx. Hamp(e)-dug, -kage, -plan-
te^. -baand, et. (nu næppe br.; jf. -reb^.

30 Moth.H47. (spøg.:) hendes salig Mand gik
ind i den anden Verden som Ridder af

Hampebaandet (o: hængte sig). CBernh.
V111.117. -blaar, pi. ell. en, et. (fagl.)

de kortere taver, der falder af ved skætning
og hegling af hamp. Sort.(SamWanske Vers.^

11.105). Hampeblaar bruges til de gro-
vere Touge og Limer. Hallager.117. Han-
nover.Tekstil.IJ.22. talem. (dial.; jf. u. -lær-

red, -særk^; skjorte af hampeblår er bedre
40 end bart Ikr.Feilb. -bragte, en. (fagl.;

jf. II. Brage samt -brækker, -klamre^. VsO.
MO. D&H. t -brækker, en. (oqs. Ham-
p(e)brække. vAph.(1759,1764). sa.Nath.IIL
272). (jf. brække hamp u. Hamp 2.i) d. s. s.

-brage. vAph.(1759).I.153. sa.(1772).II.43.

-dag, en. se Hampdug. f -linke, en.

(jf. SV. håmpling, nt. hempling, ty. hånfling

(afl. af nt. hemp, ty.ha.nf, hamp); navnet,
fordi jfuglen holder meget af hampefrø; sml.

50 -mejse) \ irisk, Cannabina; især: toi-nirisk,

C. linota Gm. Moth.H47. VSO. -fra, et.

(f Hamp-. VareL.(1807).I.450). (æda. ham-
pæ frø (AM.); til Hamp 1; især fagl) frø af
hamp, der anvendes som fuglefoder, til frem-
stilling af olie, foderkager olgn. (jf. Hamp 2.2

samt Hampe-finke, Hamp-mejse^. Hvil-
ken Bonde, som heel Gaard besider og
ikke aarligen saaer een Skeppe Hampe-
frø . . bør af sin Husbond at tiltalis og

60 strsLfiis. I)L.3—13—19. etFrøe-Korn, som
er mindre end et Korn Hampe-Frøe. LTid.
1731.693. VareL.^304. \\ hertil: Hampefrø-
kage (o: foderkage, fremstillet af resterne

fra oliepresningen af hampefrø; jf. Hamp-
kagej, -olie (jf. Hampeolie; ofl. -g^arn,
et. (fagl.) garn, fremstillet af hamp. He-

51'
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steL.(1703).A6v. YareL.^SOå. Salleby.98.

-hegle, -kage, se Hamphegle, -kage.

-kalv, en. (fagl.) d. s. s. -sjæl. TeknMarO.

t-klamre, en. (ogs. Hamp-. vAph.(l?64)).

d. 8. 8. -brage. vAph.(1759)j.l53. -land,
et. [1] (nu dial.) jord, hvorpaa der vokser

hamp. FrGrundtv.LK.341. jf. Moth.Hé?.
-lærred, et. (nu næppe br. Hamp-. Vare
L. (1807). 1. 451). (fagl.) lærredsagtigt tøj,

vævet af hampegarn (jf. Hampdug^. Væ-
vere, som væve Vadmel, Blaar- og Ham-
pelærit.i>i.5—i5—^5. *Denne Hampe-
lærreds Kittel. PaZM. 71.555. YareL?304.
if. u. -blaar, -særk: Hjertet kan sidde lige-

saa høit under Hampelærred, som under
Kammerdun. Oversk. II. 255. Mau. 1. 421.

-lekke, en. (1. hr.) løkke paa et hampe-
reb. Moth.H47. Blaum.StS.64. f talem.

(om en hængt person): ståe på intet, og
grine igennem en hampe lykke. Moth.H47.
-mark, en. [1] (1. br.) mark, hvor der

dyrkes hamp (jf. -land. Hampagerj. D&E.
-nælde, en. [1] 2? navn paa forsk, arter

af hanekro, Galeopsis L.: G. Tetrahit L.
(JTusch.95), G. Ladanum L. (smst. YSO.)
ell. (nu især) G. speciosa Mill. (Aller.11.696.

jf. u. hampagtig). -olie, en. (nu næppe
br. Hamp-. vAph.(1759). Vai'eL.(1807).I.

451). (fagl.) olie, der udvindes af hampefrø;
hampefrøolie. (Kalk.V.408). MO. YareL?
304. -plante, en. se Hampplante.
hamper, adj. (ogs. skrevet hamberj.

['ham'ftar] {vistnok sa. ord som sv., fsv., no.,

nt. amper, bitter i smagen, jf. oldn. apr, jy.
aver; besl. m. lat. amarus, bitter; jf. Ama-
rel(le)) 1) (dial.) m. h. t. en tings smag:
bitter; stærk. Den Drik er mig for ham-
per. MDL. (Falster). 2) streng; barsk;
uvenlig. 2.1) (dagl.; undertiden m. overgang
til bet. S) om person, især kvinde (jf. u. Ha-
berdudas^: som det er vanskeligt at gøre til-

pas; streng, uvenlig osv. over for andre; uom-
gængelig; uvenlig; skrap. Hun er saa
hamper af sig. MDL. Det bliver vist en
rar Lærer . . Han ser ikke hamper ud.
Schand.AE.78. ældre, noget hampre, myn-
dige Busfruer.YYed.RF.139. hun er en rig-

tighamT>erKlællmg.Aakj.YF.66.jf.:(fruen)
havde lagt sig en hel Del Hamperhed
til. Schand.GAT298. 2.2) (især dial.) om hand-
ling, opførsel, udtalelse olgn.: som vidner om
strenghed, barskhed; barsk; bister; streng;
som adv. ogs.: ivrigt, hendes (o: en skøges)

spiritus familiaris (ventelig en smuk .

.

Herre) kom til hende i Drømme, og sagde
meget hampert til hende: Cecilie!, din
Rasetid er forbiel du er bleven moden,
og Straffen er for Børen. [MartiniBrun.]
Beretning om Cecilies hastige Fløttetid.(1772).
5. Kong Friderich (svarede) noget hampert.
NDRiegels. Fierde FriderichsHist. II. (1 799).
377. At slaae hampert til, tage hampert
paa noget. MDL. At drikke hampert, smst.

Faderen talte ofte lidt „hampert" til sin
„opløbne Dreng" . . men ikke saa sjælden
havde han vel ogsaa Grund til at blive

„harm". FrGrundtv.LK.202. Det var ham-
pre Ord. Kvæmd. 3) (dagl.) m. mere ell. min-
dre afbleget og ubestemt bet. (jf.: Or-
det (er) for ganske nylig . . kommet i

Mode i det flotte Lapsesprog som et Su-
Eerlativ i Comparationen spyds, pivain,
amper, hvilken Comparation dog ikke

betyder noget vist, en hamper Pige kan
forstaaes om en særdeles smuk, vittig,

10 kjæk, indtagende, eller om en særdeles
kj edelig, ubehagelig, frastødende Pige—
om en særdeles affecteret, stiv, snerpet,
eller en særdeles fræk, usædelig Pige
o. s. fr. Levin. Den nye Docentpost.(1863).55)

;

nu især (oftest nedsæt.) om person, ting ell.

forhold, som man ikke synes om, som man
finder upassende, daarlig olgn. : slem; stram;
„værre", (det er en) Hamber Bør. Du
skulde se at faa Dig en ordentlig Hat.

20 Esm.II.210. Det er unægtelig en hamber
Beskyldningl Ekstrabl.^y9l906.3.sp.4. Naar
jeg smokingklædt tørnede ind til den ham-
bre Middag i Diningroom, følte jeg mig
som en aldrende Ligbærer, der jfiar paa-
taget sig for svær en Opgave. HSeedorf.
(Pol^/9l920.9.sp.2). synes du, hun spiller

godt? jeg synes, hun er hamper at høre
paa

I \\
(næsten vulg.) i forb. den er ham-

per, (jf. den sp. 607*''^) det er slemt, strengt.

30 Bøgh.DD.1866.185. atten Timer itræk at

staae i Boutikken, jeg skulde mene den
er „hamper", åen.Mantzau.D.Nr.20. Den
er hamber — fyrretyve Grader i Skyg-
gen. OscJens.IN.9. Den var hamber at slæbe
sig op ad alle de Trin. TomKrist.LA.92.

jf.: „Efter hvilken Styrelsens Lov gaber
denne (o: en grube til lig) efter de Offre,
som den skal opsluge?" . . „Ja, bid paa
den. From, den bliver hamper at knække I"

40 Bergs.PP.458.
Hampe-reb, et. reb, dannet ved sam-

mensnoning af hampegarn (jf -baandj. Moth.
H47. *saa bandt de . .

|
Hans Arme og

hans Hænder
|
Med stærke Hampereb.

Winth.HF.10. TeknMarO. SjællBond.134.
m. henblik paa rebets anvendelse til hæng-
ning (jf. u. Hamp 2.1j; *Hans (o: king mobs)
Love, det er et Tyvegreb,

| Hans Krone,
det er et Hampereb. Drachm.D.66. simple

50 Forbrydelser som f. Ex. Giftmord, for hvilke
den borgerlige Ret fletter sine Hampereb.
JLange.1.372. -silke, en. [1] ^ plante,

der snylter paa forsk, planter af nældefami-
lien; nældesilke, Cuscuta europaeaL. LandmB.
III.107. -sjæl, en. (fagl.) smækker line, der
ligger inden i et svært hampetov som en kerne,

om hvilken tovets øvrige bestanddele er snoet

(jf. -kalvj. TeknMarO. -snor, en. (jf.
-garn, -reb^. Baandene, der sammenholdt

60 hans Gedeskinds Sandaler, vare ikke en-
gang Læderremme, men raae Hampesnore.
Berg8.PP.563. om strikke til hængnina (jf.
u. Hamp 2.1): (Kalk.Y.408). Ing.EF.YlII.
182. Hauch.III.37 7. -strikke, en. hampe-
reb, spec. brugt til hængning af forbrydere.
Moth.H47. (det) kunde have været belønnet
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med een Hampe Strikke. Æreboe.214. S&B.
-sviiige(l), en. (fagl.) redskab til skætning
(svingning) af hamp; skættet, -svingel:
S&B. -svinge: D&H.lL271(u. Skættel).
-særk, en. (nu næppe br.) særk af hampe-
lærred (sml. u. -blaar;. Moth.E47. D&H.
talem.: Ondt er at være Hore i Hampe-
særk. Mau.3835. jf. smst.3836. -tav, et.

(jf. -reb, -strikke;. LandbO.I1.512.
Hamp-fra, et. se Hampefrø. -hegle,

en. (tidligere alm. Hampe-. se ndf. 1. 34 f.; nu
dial. -hægel. Nysted.Rhetor.41. Feilb.). t)

{fagl.) redskab til hegling af hamp. Hamp -:

vAph.(1764). S&B. D&H. Hampe-: Moth.
E47. VSO. MO. jf.: *Jeff før vil Hest og
Sadel feile

|
End ride den, hvis Ryg er

som en Hampe-heile. Sort.Poet.73. 2) {ænyd.
hampehegle (PSyv.II.12); m. h. t. bet.-ud-

vikling sml. fx. Rivejærn; jf. I. Hegle 2; nu
kun dial.; if.: „Talesprog." jCevm.) nedsæt,
betegnelse for, skældsord til, en arrig, grov-
mundet person, især til en (ældre, styg) ar-
rig kvinde: xanthippe; rappenskralde. *liun
Hamp e-Hæglen \oe.PoulPed.DP.66. Vil
den smukke Karl gifte sig med den Hampe-
hegle? F/SO. Hamphægel: Nysted.Rhetor.
41. „En Østerbo Hamphæggel" er et Ud-
tryk, som Vestjyderne ringeagtende bru-
ger om Østiyderne. Krist.JyF.VI.321. han
. . fik en Kone, saadan et stort Stykke
Hamphegle, ligesom han var selv. sms^.

V.255. D&H. -kage, en. fHampe-. Moth.
H47. MO.). (nu 1. br.) d. s. s. Hampefrøkage.
S&B. D&H. -klamre, en. se Hampe-
klamre. -lærred, et. se Hampelærred.
-mejse, en. (m. h. t. navnet sml. u. Hampe-
finke) \ sumpmejse, Parus palustris L.
Kielsen.Naturhist.II.(1809).274. SaUXVI.
859. -alie, en. se Hampeolie. -plante,
en. (1. br. Hampe-. Raff.(1784).46). d. s. s.

Hamp 1; ogs.: plante, hvoraf der fremstilles
hamp (2.1). Kaper.
ham-ram, adj. (optaget fra oldn. ham-

rammr, smsat. af oldn. hamr (se I. Hamj
og rammr, stærk (se ramj) næsten kun m.
h. t. gammel-nordiske forhold; dels: som er
i stand til at paatage sig en anden
(overnaturlig) skikkelse; dels: som er

tilbøjelig til at blive hidsig, rasende, faa
bersærkergang. NMPet.lslFærd.IV.296.
JFibiger. (Diod.).Den evigeStrid. (1878). 130.
han (var) ogsaa hamram, saa han under
disse Anfald (o: af raseri) lignede et Vild-
dyr. AncZ^x.-F^. ^6. jf: Hamramheden
mentes at have sin Grund i Nedstamning
fra Trolde, i Nydelsen af Vilddyrskød, e. 1.

SaVX.783.
hamre, v. ['hamra] Høysg.AG.25. (gldgs.

haandværker-spr., især hos kobber- samt guld-
og sølvsmede: hæmre (efter ty. håmmernj.
Sal. XVI. 261. OrdbS.). -ede. imp. hamr
(Bønnelycke.Sp.38) ell. (nu 1. br.) hamre (jf.
EJessen.Gram.123). vbs. -ing (Biehl.DQ.I.
188. OpfB.UL406), jf Hamren, (jf. ænyd.
indhamre, fsv. hambra, eng. hammer, ty.

håmmern; til I. Hammer (2.i))

1) arbejde, slaa med en hammer;
slaa paa, bearbejde med en hammer;
spec. (smed.) om behandling af metallerne i

kold tilstand (mods. Smedning: MO.II.871.
D&H.II.291. Sal.XVI.261). hamrer og høv-
ler du endnu? til hvem er den Kiste?
Ing.EF.II.145. den Kjedel, som Kobber-
smedene hamre paa. Kierk.IX.79. || m. obj.;

dels: slaa paa, bearbejde med en ham-
10 mer; dels: fremstille ved hamring. Moth.
H46. *jeg har hamret Kronen |

Omkring
en Jernring. Oehl.HJ.152. i Almindelighed
hamres (kobber) koldt. MO.II.871. Hamre
en Blok med Damphammeren. Scheller.

MarO.
II

i forb. m. (trykstærkt) adv. ell. præp.-
led. de hamrede Guldet i (nu helst: til ell.

ud i; Plader. ^Mos.5P..9. Dette Sværd skulde
de hamre saaledes, at det aldrig kunde
brydes sønder. Hrz.D.IV.170. *de Fangnes

io tunge Kjæde
| Hamres bort fra Fod og

Arm. Bødt.26. hamre af, dels: fjerne ved
hamring; dels: blive færdig med, holde op
med at hamre (j/. afhamre 1;. Moth.H46. e.br.

hamre ind, slaa (noget) ind med en ham-
mer (jf. indhamre;. Moth.H46. at hamre et

søm ind i væggen
j
hamre ud, hamre

noget fladt ell. fremstille noget (af en klump
metal olgn.) ved hamring; ogs.: fjerne (bu-
ler olgn.) ved hamring (jf. udhamre^. Moth.

30 H46. Den Klump Tin . . maa hamres ud
til en vis Tykkelse. 7-SO. *Hvert Blad (o:

paa et sølvbæger) er hamret ud som Løv
i Skoven. Hauch.DV.II.24. sølvkanden har
faaet en slem bule, men jeg tænker, den
kan hamres ud

j || talem. jærnet skal
hamres, før det kølnes olgn., o: man
skal smede, mens jærnet er varmt; man bør

benytte det rette, gunstige øjeblik. *nu skal

Jernet hamres, før det køles. Oehl.XVI.131.
40 *Jernet skal hamres forinden det er koldt.

Drachm.PHK.57. (nu næppe br.:) (de søgte)

at giøre ham afspenstig fra dette onde
Forsæt; men det var at præke i en Ørken
og hamre paa koldt Jern. Biehl.DQ.III.45.
\\part. hamret brugt som adj. hamret Sølv.

Jer.10.9. især om genstand: fremstillet ved
hamring; ogs. spec. (fagl.) om sølvgenstande

olgn.: hvis overflade er brudt, banket ud i

mange smaa flader. *Saa mang een hamret
50 Daler. Cit.l717.(NkS40820.71). Et hamret

Tinfad, hamrede Tallerkener.750. Duk-
kerne er skaaret ud i hamret Oksehud og
fantastisk bemalede. HelgeKaarsb.HM. 86.

Medaillon . . hamret paa den ene Side og
glat paa den anden. PolitiE. Kosterbl.''^/3

1924.1.sp.l.

2) overf. 2.1) (nu især dagl., ofte spøg.)

behandle (noget, nogen) med haarde slag;
banke, slaa haardt paa noget. *Den

60 Brudgom han hamred paa Dørren med
^\!åo\d. Bagaes.Qieng.Till.71. *Sværdetl —
ak, end aldrig har det hamret | I tunge
Balg min Lænd. Grundtv.Optr.1.46. (harv)

hamrede i Bordet med sit Glas. Bang.SG.
102. Der sad (drengene)^ hamrede Træsko-
hælene imod Træet og skreg som Krager.
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Buchh.US.10. om kamp, slagsmaal olgn.:

*Hans Værge hamrede saa fast,
|
At Go-

thens Hielm og Hierne hT2i'&t.Eio.(191é).

IIL187. *Rusland paa Tyrkerne hamrer
saa kjæk, |

vil af Evropa rent dem iov-

]åSe.FAHeib.US.582. En Gang fik J. en
Advarsel for at hamre G. i Nakken (o: i

en boksekamp). DagNyh.^/iil921.8.sp.2. (ned-

sæt.) om (daarligt) klaverspil: *Han sad og
hamred paa Claveret | Med Pen i Mund
og componered.Winth.XI.6. (han) blev
ved at hamre „El Ole" paa sit Klaver.
Bang. T. 103. hun hamrer stykket altfor

hurtigt af (jf. afhamre 2j j CP i videre anv.

:

Bentøjet hamrerJorden bort under (haren).

Urter og Blomster farer forbi, mens han
løber alt hvad han orker. Fleuron.HG.48.
*Mørk og bitter Himlen hamrer

| haarde
Draaber ned i Støvet. NJeppesen.AT.il.
2.2) (især CPj frembringe (hammerslag-
lignende) lyde ell. slag (m. regelmæssige
mellemrum ml. lydene, slagene); ogs.: be-
væge sig som en hammer; bevæge sig
i regelmæssige stød, ryk ell. under
frembringelse af regelmæssige lyde,
slag. just som Sti var ved at miste sin

Samling, huggede han sig med en sidste

Kraftanstrengelse forover, saa den Mør-
kes Baghoved hamrede ned mod Jorden.
JPJac.1.234. Spetten hamrer i Træerne.
yilhRasm.Japan.(1903).24. (togene) kom-
mer hamrende hen ad Skinnerne som store
Dyr. Buchh.UH.49. jf: Elven dybt nede
hamrer sig frem. IngvBond.JB.52. || om
hjertets, pulsens slag: banke (1.1.3) stærkt.
*I Brystet hamred Hjertet,

|
Han næppe

aande kan. Winth.HF.113. Blodet hamrede
i Tindinger og Hjerte, som om det vilde
sprænge dem. Schand.TF.II.224. KLars.
SA.113. 2.3) om aandelig virksomhed;
dels (æstet.) om omhyggelig, kunstne-
risk udformning (især i perf. part. brugt
som adj.). den tæt hamrede Dialog (o: i

„Mogens" afJ.P.Jacobsen). Schand.O.II.49.
de færdigt hamrede, harmonisk malm-
klingende Strofers Mester (o: Karlfeldt).

Børd.SL.102. dels om indskærpning, indterp-

nina af noget, i forb. som hamre (noget)
indf, banke noget ind (se II. banke 3.i^.

*(kendes) mageløse Pund
|
Med Jeren-Stiil,

med Pen og Mund | I Tidens Minde hamre.
Wadsk.22. Der laa han nu og hamrede
følgende Frase ind i sin Hukommelse, idet
han læste den højt og ved hvert Ord dun-
kede med den knyttede Næve mod sine
. . Laar. Schand.F.279. Hun læste .altid,

saadan som næsten alle Kvinder, kun om
de Hændelser og Ulykker med fede Over-
skrifter, der hamrer sig ind i deres Sind.
EErich8.TM.65.
hamre- i ssgr. (jf. Hammer- i ssgr. som

hammer-bar, -gar, -skæl, H. -slag}, (sj.)

til hamre (1), fx.: *Den grimed Skuster i

Vulcani sorte Smede, | Skal med sit Hamre-
Jern hans (o: hestens) Solle-lær berede.
Sort.Foet.79. f hamrelijc, adj. d.s.s.

hammerlig. naar man udbanker eller plat-
ter disse Metaller, ophøre de snart at
være hamrelige eller usmeddelige. vA^^.
Chym.II.471. Hamrer, en. \. sydameri-
kansk klokkefugl, Chasmorhynchus tricarun-
culatus. BøvP.III.91. Hamreri, et. 1)
(dagl.) idelig ell. ubehagelig hamren.
hold op med det hamreri I 2) (sj.) sted,
hvor der hamres, jf.: Her kommer hun

10 til dette Damphamreri af en By (o:

New York).JVJens.S.43.
I. t Hams, en. CHvams. Moth.E331).

flt. -e (smst.) ell. -er (Funke.(1801).L473).
{ænyd. hvams (Kalk.V.351); se u. Gede-
hams; jf. Geding, Ginding) d. s. s. Gede-
hams. Hvams, eller Hams. Moth.H331.
vAph.Nath.III.50. Funke.(1801).1.473.

II. Hams ell. I. Hamse, en. flt. -(e)r

(vAph.(1759).I.197). (no.hams, sv. dial.hsim-

20 s(a), oldn. hams; besl. m.l.lia.jn; no.) d.s.s.

I. Has. Ham se. vAph.(1759). især i ssg.

Nøddehams(e), has paa en (hassel)nød;

nøddehas. Nøddhamse. vAph.Nath. VI.298.
Nødehams. Fleischer.B.l 76. II. hamse,
v. ['hamsa] -ede. vbs. -ning (OrdbS.). {laant

fra no. hamsa; til II. Hams, I. Hamse; jf.
Hamsemaskine, Hamser) 1) (sj.) pille ha-
sen af (hassel)nødder; hase (V). D&H. 2)
(landbr.) befri visse bælgplanters frø, spe-

30 cielt kløverfrø, for bælgene. Kløveren tær-
skes først . . den aftærskede Vare behand-
les derefter paa Hamseren . . Den bamsede
Vare gives derefter en let Rensning. Tids-

skr.f.Frøavl.1922/23.694.
III. hamse, v. ['hamsa] -ede. (sv. dial.

hamsa, no. hamsa, samle i hast, færøsk ham-
sa, ruske, tage haardt fat i; jf. ogs. no. ham-
la, samle sammen; til no. hama, samle i hast;

vel ogs. (i bet.) paavirket af ord som gamse,
*) hapse; jf. I. hamstre; især dial.) gribe;
snappe; hapse; faa fat paa. Hunden .

.

gøer og dandser, springer op ad En og
hamser efter ]^æsen.Bogan.I.31. hamse 'i

sig, hamse ned, spise, sluge hurtigt ell.

begærligt, det, der smager bedst, hamser
Dyret med Forkærlighed i sig. NaturensV.
1 914.149. OrnitholForeningsTidsskr.l919/20.
128. i et Øjeblik var Aalekvabbens Bug-
hule aabnet (o: af en musvaage)^ og Le-

50 ver. Mælke og derefter de lange Tarme
blev halet ud og ham set ned. />t/revennen.

1924.55. sp.2. OrdbS.(Lolland-Falster). || i

videre anv. (jf. II. hasse); m. person-obj.:

faa magt over, bugt med; hamstre (1).

Junge.383. MDL.193(Falster), jf.
Bietz.240

(skaansk). m. tings-obj.: være i stand til

at udføre et arbejde ell. faa det ud-
ført; overkomme. Jeg kan nu ikke mere,
(siger den gamle Bonde), hamse min Jord,

60 som før i verden. JMw^e.585. „jeg (o: en
udraaber i Præstø 1819) kan ikke læse" .

.

„Hvad gjør vi da?" . . „De behøver bare-

stens at læse det for mig; saadan gjør
Byfogden, og jeg hamser Tingen, hvor
langstjertet hun saa er." Over8k.L.285. Jeg
er gammel og kan ikke hamse Gaarden.
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TolderlFraSyd ogNord. (1876).205. OrdbS.
(Lolland-Falster).

Hamse-maskine ell. Hamser, en.

(til II. hamse 2; landhr.) maskine til hams-
ning af frø. Tidsskr.f.Frøavl.1922/23.694 (se

u. il. hamse 2). jf. Kløverham s er. smst.

IIam-skilte, et. (ogs. -skiftning, en.

S&B). [I] (især zool. ell. iD). Naar Ham-
skiftet skal gaa for sig, løsnes Huden ved
Læberne og krænges derefter af sammen-
hængende, idet Slangerne benytter enhver
Ujævnhed til at skyde Hammen af sig.

BMøll.DyL.lII.48. (sj.) om den paatagne
(nye) ham: Det var i Virkeligheden Bjarke,
hvis Aand i Hamskifte tog Del i Kampen.
JohsSte€nstr.(DanmRigHist.I.116). \\ overf.

det tyske Rige . . har befundet sig i et

permanent Hamskifte. DagbU^/sl875.1.sp.l.

den russiske Statsforfatnings Hamskifte.
Adr.'Vil906.1.sp.5.

Hamster, en. ['ham'sdar] flt. -e. {fra

ty. hamster, jf. oht. hamustro,-a, kornorm;
vist egl. slavisk) 1) (zool.) udenlandsk gnaver
(af musenes familie), der om efteraaret sam-
ler sig betydelige forraad af korn, bønner,

ærter olgn. fra markerne; Cricetus frumen-
tarius Fall. Den overmaade skadelige og
uforskammede Korntyv, Hamsteren, er

saa stor som en Rotte. Baff.(1784).390.
Funke.(1801).1.101. *Jeg | Jog Hamsteren
fra Reden, aad dens Korn, | Og agted
lidt kun at den heed.Hauch.DVMII.161.
MøllH.IlI.22. BøvP.1.502.

||
(dial.) om

forsk, danske gnavere, fx. (i Vendsyssel) om
den alm. markmus, Arvicola agrestis. Sal.

XII.405. jf.: Paa Fanø findes en større

Museart, som gjennemroder Jordbunden
saa aldeles, at man neppe kan gaae et

Skridt, uden at træffe Gange. Disse ere
omtrent saa store som Rotter, og Dyret
kaldes der HdimsteT. A7idres. Klitf. 205. 2)
{laant under verdenskrigen (1914-18) fra ty.

hamster; især talespr. ell. avis-spr.; nedsæt.)

d. s. 8. Hamstrer, naar Landets Behold-
ninger er begrænsede, bliver Opkøb og
Lagring ikke Kendetegn paa en fornuftig
Husmoder, de bliver Kendetegn paa en
Hamster. BerlTid.''Vd917.M.15.sp.3. Den
erotiske Hamster (o: person, der „samler
paa" erotiske forbindelser). ThitJens.(bogtitel.

1919). jf.: det der harmede ham mest,
var det skinhellige gamle Øj, som ikke
døde — saa godt assureret som den Ham-
ster var. sa.J.73. || hertil ssgr. som Hamster-

fods (FlensbA.^y61918.3.sp.l), -vare (smst).

lamster-rotte, en. [1] (zool.) afrikansk
gnaver af musenes familie, Cricetomys gam-
bianus, som er meget graadig og anretter

skade paa kornforraad olgn. BøvP.II.356.
I. hamstre, v. ['hamsdra] -ede. {side-

form til III. hamse; dagl., især kbh.) m.
tings-obj.: faa fingre i; faa fat paa;
„hugge"; m. person-obj.: faa magt over;
faa bugt med; faa krammet paa (jf. u.

III. hamsej. Christmas. FritsBanner.(1902).
71. Ekstrabl.^'hl907.1.8p.7. Dig har de

faaet Bugt med, for du er jo kun et Mand-
folk, — men mig skal de ikke hamstre,
saa længe jeg lever. SvLa.KD.105. Jo, vi
hamstrede ham . .1 nu skal vi kuns ha'

Reb om Benene paa ham, inden han san-
ser sig op igen. ThitJens.J.l12. „Her er
sgu da hellers inte noet . . at hugge." —
„Næ, det har du Ret på. Det sku' da være,
om man ku' ha' hamstret et Par af Skilde-

10 rierne." NThThoms.TJF.lll.

^
IL hamstre, v. ['hamsdra] -ede. vbs.

-ing, jf. Hamstreri. {laant under verdenskri-

gen (1914-18) fra ty. hamstern; afi. af
Hamster; jf. I. hamstre; især talespr. ell.

avis-spr., nedsæt.) indkøbe større mæng-
der af noget, især livsfornødenheder olgn.,

^f f'^'VQ^ for dyrtid, varemangel olgn.;

samle sig forraad (af), enkelte Forret-
ninger . . søger at tjene Penge ved at

20 øge og nære Tilbøjeligheden til Hamstring.
PoUVb1917.12. Hamstring af Kartofler.
smst.^ysl917.4.sp.6. har han fortalt Dem,
hvor meget Sæbe han har hamstret. Thu-
borg.F.68. NatTid.''^ia924.M.l.sp.4. Ham-
strer, en. {til II. hamstre; især talespr.

ell. avis-spr., nedsæt.) person, der hamstrer

(jf. Hamster 2). Alle Metalpenge er und-
draget Cirkulationen og af Hamstrere stuk-

ket til Side . . gravet ned i Jorden. Po?.

30 ^'^Iiil918.10.sp.l. Producenter, Vareaagrere,
de, der forlangte den ublufærdigste Pro-
fit, lige ned til den ynkeligste „Hamstrer",
ingen af dem havde Vilje til at se, at de
ødelagde sig selv. HomoS.VD.128. jf.:En
stor Sølvhamstrer. NatTid.^*hl921.M.4.sp.4.
Hamstreri, et. (nedsæt, I br.) vbs. til

II. hamstre: hamstring. FlensbA.^*/el918.

l.sp.5.

I. Han, en. [han] ^f Hånd. LTid.1727.
40 445). best f. -nen ['han'(8)n] Høysg.AG.121.

flt -ner ['han'ar] {ænyd. han(d) (Kalk.V.

409); substantivisk anv. af II. han; sml. Hun)
1) (især zool.) dyr, som er udstyret med
kønsorganer, i hvilke der udvikler sig sæd-
celler (hvormed et æg (hos hunnen) kan be-

frugtes); dyr af hankøn, et Par af hvert
Slags skal du indføre i Arken at lade leve
med dig; Han og Hun skal det være.
lMos.6.19. alt det Førstefødte, der falder

50 af Kvæg, som hører dig til, hvad som er
en Han, hører Herren til. 2Mos.l3.12. Fej-
rene . . paa Hannerne (hos strudsen) ere
mere hvide end paa Hunnerne. LTid.1728.
604. Dronerne ere alle Hanner. Fleischer.

B.218. *Sommerfuglen | I broget Vinge-
pragt sin Han jo lokker |

Med et Bedrag.
HaucKDV.111.254. saa kom der to Vild-
gæs eller rettere Vildgasser, for de vare
to Hanner. HCAnd.V.303(jf. u. Gasej. Naar

60 en Han (o: blandt muldvarpene) mærker,
at en anden Han nærmer sig, murer den
sin Hun inåe. BMøllDyL.1.50.

\\
('GJ, ned-

sæt.) om en mand, især m. henblik paa hans
spec. mandlige (kønslige) særpræg og evne.

Det gandske hoff (o: i Stockholm 1720)
bestaaer i een Han og Hun, som effter
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syndfloeden skal forplandte dend Konge-
lige Svenske familie. JacBircherod. B. 65.

Hun ser i Manden ikke Mennesket men
Hannen. Brandes. XIII. 525. (rammes en

mand) i det ene, hvori han kun er Mand,
(da) er han omme som Han, det i ham
er omme, knust med ét Slag som ved et

Spark i S^^divei. Kidde. B. 367. 2) (hot.)

plante ell. blomst, der udvikler sædlegemer,

(hos højere planter) støvkorn, er af dette,

som og andre Slags Træ, 2 Slags, som
Han og Hun fundne, Hannen voxer for-

uden, og Hunnen med ovenbemelte Frugt.
Pflug.DF.llll. SuhmII.64. kraftigt udvik-
lede Hunplanter befrugtedes med Støv af

sultede Hanner. NaturensV.1912.101.
IL han, pron. [han] Bøysg.AG.57. (\

hånd. Moth.H71. Holb.Kandst.I.l (alm. i

Holh.'s første værker; jf. sa.Orthogr.lOO).
BeynikeFosz. (1 74 7). 464). || afhængigheds-
form (i visse tilfælde brugt som nom., se ndf.)
ham [ham] (Høysg.AG.57) ell. (i talespr. kun
bomh. (se Esp. §161); i skriftspr. højtid.,

poet. , siden slutn. af 18. aarh. kun arkais.

(se Rubow.SP.281; jf.: „ikke gierne uden
i Bibelen og theologiske Bøger." JBa-
den.Gram.109)) hannem ['hanæm, 'hanam]
(DFU.nr.9.13. Kingo.29. Eolb.DNB.215
(Holb.DH.I1.530 rettet til: ham;. Eøysg.S.
92. Oehl.XXX.29); nu kun dial. (skaansk,

nordsjæll. samt kbh. (vulg.)) han (Oversk.Com.
III.143. Hostr.G.86.129. MaglPetF.I.23.39.
UnivBl.1.385. Kort.163) ell. (sluttende sig nøje

til det foreg, ord; dial.) 'en (AndNx.DM.IlI.
31.58. Esp.§161. sml. den sp. 604'^, 606''-).

II
gen. hans ell. (ænyd. d. s.; jf. dereses, hvem-

ses u. n. de, hvem; dial. (se Esp.§161), vulg.

ell. barnespr.) hanses (Heib.Poet.I.41. Hrz.
XVIII.313. WengeU.23. Allen.DS.II.692.
ChrEngelst.SvigogList.(1909).13).

|| flt. de (se

II. de;.
II

i ftg. tilfælde anvendes (undertiden)
ham for det regelmæssige (ell. oprindelige)

han. 1. (jf. bet. 3.2; dagl.) i stilling som subj.

(oftesttrykstærkt),delsumiddelbartforanrelat.

bisætn.: Ham, vi gav en Skilling til Natte-
logis, foretrak at gaa til Frelsens Hær. Jørg.
Som en Tyv om Natten. (1921). 64. Ham, der
gjorde det ud, det var en Birkedommer.
Kri8t.JyF.VI.118. Feilb. ham, der var her i

gaar, kommer igen i dag
i
dels i forb. m.

en nærmere bestemmelse (adv., præp.-led, ap-
pos.) ell. m. et sideordnet led : Ham — Klø-
ren der og den smaa Jomfru — de er
bleven enige. Hostr.T.79. Manden fra Kæl-
deren stiger op, ham med Støvlerne og
KuUerterne. JVJens.Intr.39. ham her har
jo selv tilhørt VnåerldsLSsen. AndNx.U.146.
Det var Thinggaardsmanden, der spurgte.
Ham og Troels Ibsen havde været ude

Eaa Engene. Bregend.BU.169. ham den lille

lortensen . . malede Skiltet. StormP.P.26.
Hvad? ham den pæne, fromme mand I

Mikkels.0rdf.240. Feilb. 2. (dagl.) i sammen-
ligningsled, i tilfælde hvor det tilsvarende
sætningsled er subj. (jf. II. end l.i slutn.).

saalænge Sigurd er din Ven, er jeg det

ogsaa og skal være dig ligesaa tro og ly-
dig, som ha.m.Ing.EF.L35. Hun er lige
så god som ham. Mikkels.0rdf.238. Der er
ingen anden til stede end ham. smst.239.
3. i stilling som præd. ell. „egentligt subj."
ham er jeg (Chr.VI: jeg er den; 1907:
det er mig), som taler med dig. Joh.4.
26. Den, der ikke var glad, var ham.
Gylb.(Mikkels.0rdf.238). For os er De den

10 store og dybe Personlighed, Henrik Ib-
sen, ham og ingen småen. Brandes. T.49.
især i sætninger, hvor det (se det sp. 688^^)
er subj. for være ell. blive (tidligere brug-
tes han: det er han. Holb.Er.V.l. er det
hånd, som har forløset os. sa.Tyb.Y.12.
LTid.1730.9). *Det er ham, det er ham,
det er Nøkken selv \Bøgh.D.II.173. (han)
havde været Soldat i Fenang og talte

Engelsk. Ham var det jo, jeg maatte i

20 Forbindelse med. JVJens.Sk.30. Det blev
ham, der kom til at betale Gildet. Mikkels.
Ordf.242. || om forholdet ml. ham og sig
se nærmere u. sig samt FalkT.Synt.l30ff.
Wiwel.250ff. Mikkels.0rdf.258ff.; i refl. anv.
(visende hen til sætningens subj.) bruges ham
væsentlig i sætningsled, hvor det ved omskriv-
ning til en bisætn. vilde vise hen til den sty-

rende sætnings subj. *Han byder stolt os
møde ham (orig.: sig) paa Næsset. OeR

30 VI.167. Han hørte dem kalde paa ham
(ogs.: sig).JakKnu.ML.lll. han nød en
ham højst nødvendig hvile.Wiwel.251.

(æda. han (nom.), han ell. ha(nu)m (akk.),

hanum ell. (fx. JyLov.2.105, 2.110) ham
(dat.), hans (gen.), oldn. hann (nom., akk.),

honum, hånum (dat.), hans (gen.); af usik-

ker oprindelse; jf. hun, I. Han)
1) som trediepersons personlige pron.

(jf. hun, den, det): om person (dyr, ting),
40 der er nævnt i det foregaaende, ell. som
forudsættes bekendt (jf. dog bet. l.e).

1.1) om mandlig person. En Prophet af

din Midte . . skal Herren din Gud opreise
dig; ham skulle I høre. 5Mos.l8.15. Den
Nar, den Gæck, vil I agte hsæi.HoUb.Kandst.
1.5. *Abraham sad i Mamre-Lund, | Han
var en Hyrdekonning. Grundtv. SS. II. 45.

*En lille Nisse reiste | Med Extrapost fra

Land til Land,
|
Hans Agt det var at

50 hilse
I
Paa Verdens største Mand. Gerson.

50D.45. (sultanen har) et Blik, som var
al Jorden ham fremmed og flærn.JVJens.
Sk.ll.

II
i abs. anv., hvor den som „han"

nævnte person forudsættes (tænkes) bekendt.

*Ad Havens lønligt snoede Gang |
I Kjole

kort, i Kjole lang
i
Gik han og nun spad-

serende. Dmc/im. D. 86. Fabrikspigen . .

gaar og tvivler om, hvorvidt „Han** er til

at stole paa i al Fremtid. Hovedst.*/9l913.

60 5.8p.4. Jeg har nu to gange været henne
på posthuset og spurgt, om der ikke var
kommet et brev til mig, men han (o:

postekspedienten) sagde begge gange nej.

Mikkels. Ordf.249. (om gud:) *hun lærte
mig at . . synge om „den hvide Flok**

(

og „al hans Naadegave**. Aakj.SE.12. (dagl.
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(nu især spøg.) ell. dial.) om manden i hu-
set, husherren: OrdbS. især i forb. han
selv, se selv.

||
(m. overgang til bet. I.2)

i tilfælde, hvor der tænkes paa en mandlig
person, men hvor der vises hen til en (lo-

gisk) neutral personbetegnelse. *Vil Dansken
i Verden fegte,

| Men dølger Aasyn og
Navn,

I

Jeg veed, hans Aand er ei ægte—
I
Jeg tager ham ei i Fa.vn. Ing.BSE.

VI.351. *Svensken er os god, |
med ham

vi blanded Blod. Rich. 1. 5. vore Kugler
gør lyst imellem ham (o: fjenden). Bang.
T.71. (pigerne) hader mer end nogen den,
der har forsmaaet deres Elskov, og for-

følger ham med alt det onde, en Kvinde
kan hitte pa.a..CEw.Eventyrskrinet.I.(1906).6.

om gud, djævel, engel (jf. H0ysg.AG.8l): du
skal komme Herren din Gud ihu, thi han
er den, som giver dig KtslU.SMos.S.IS.
Ew.(1914).L28. *Satan vældigt kæmper,

|

Lyset tidt han dæmper,
|
Men det dræ-

bes ei. 0ehl.L.I.221. *Solenglen svinger
Lysets Flag,

| Vandrer til fjerne Lande;
|

Ham følger Liv og Lys og Dag |
Bag

Nattens brusende Yande.Ing.BSE.VII.242.
1.2) (især jur.) om person i alm. uden hen-
syn til kønnet, befaler, eller kiøber, nogen
een til at dræbe . . da agtis det ligesom
hånd selv hafde giort det med sin egen
Haand. DL.6—6—12. *Saa snart hun no-

fen saae i Haanden eller R . . . . | Hun
unde siige strax hvad hannem forestoed.

Holb. Paars. 131. (den gode læser) dømme
saalédes derom, som han vilde dømme,
hvis han fandt såadant skrevet om det
Franske, Engelske eller andre spT6g.Høysg.
AG.7. *Hvad Mennesket er skabt til, fø-

ler han. Oehl.III.13. barnet kommer til os,

for at vi skulle løse ham livets gåde. Kold.
B.8. Ved Skifte . . udtager hver Ægte-
fælle forlods saa meget af Fællesboet, som
svarer til, hvad han har indbragt i Boet.
LovNr. 276^^6 1922. §46. ofte i ordspr. og
talem., fx. : Hvem der giver til han tigger,
skal slaaes til han ligger. Grundtv.Da.Ord-
sprog.(1845).nr.916. Mangen En er ikke saa
gal, som han løber avet om til. smst.nr.835.
1 .3) (i denne anv. samt i bet. 1.4 opr., og end-
nu til dels i dial., visende tilbage til ord af
mase; i rigsspr. næsten kun poet; i alm. spr.

bruges den, det svarende til det gramma-
tiske køn) om dyr; egl. om handyr, men un-
dertiden ogs. om dyr uden hensyn til kønnet.

*Naar Smedden Dyvelsdreck udi hans (o:

hestens) Næse puster. Lucopp.TB.B*". See til

Hunden, han pisser paa Veggen. Overs.af
SolbLevned.58. *Det hørte Hiorten brune,
han løb i Skoven ind. Oehl.XXX.130. »Stor-
ken sidder paa Bondens Tag; |

Han seer
over Mark og Enge. Ing. BSE. VII. 241.
Dette frelste en Ræv; mens jeg saae derop,
smuttede han mig forbi. Blich.(1920).VU.
15. *Katten han tog sig nu ikke iagt,

|

han tabte noget paa Kejserens Dragt.
Hostr.SpT.III.14. Alle Dyrene er løse .

.

Se, der er Flodhesten han gaar ud

at Forten. Buchh.MC.17. Esp.l20f. UnivBl.
1.378. Feilb. Kort.158. 1.4) {opr. ved ord af
mase, jf. u. bet. I.3; uden for dial. og de ndf.
nævnte spec. tilfælde kun poet.; i alm. spr.

bruges den, det svarende til det grammatiske
køn) om ting (ell. forhold), den forban-
dede Mester Erich . . hvilken min Ryg icke
kand teneke paa uden hånd maa græde.
Holb.Jep.1.3. (Jean) har en Hat paa Ho-

10 vedet saa breed som 6 af mine; hånd er
ligesaa breed som den, Hans Wurst havde.
sa.Jean.1.2. *dengang Solen han gik ned,

|

Og Mørket det drev Tpaa.PMøll.1.18. den
kjære, gamle Maane, uforandret den sam-
me, akkurat som han saae ud, naar han
der tittede ind til mig mellem Piletræerne
ved lAosen.HCAnd.IV.433. „Er Skoven
noget pæn iaar .

.?**
. . „Ja, han er pæn

nok, men der er dog saa dødt derude."
20 AntNiels.FL.II.43. smst.74. en svær Aftægt

bliver der . . men Gaarden han er jo hel-
les god nok. Gravl.AB.28. Esp.121. TJniv

Bl. 1. 378. (poet.) i personificering: *sorgen
er en troløs ven,

|
han står i fjendesold.

NMøll.B.92.
II

i tilfælde, hvor der egl. tænkes
paa en mandlig person (forfatteren, hen-
holdsvis føreren); om en forfatters værk(er)

:

Jeg har derfor maattet ty til det altid

betænkelige, og overfor en Lyriker næ-
30 sten fortvivlede Middel, at oversætte ham

(o : Pindar) paa Prosa. ABDrachm.(StSprO.
Nr.80.3). han elskede Holberg og læste
ham til stadighed

j ^L ^^ (^^ fremmed)
skib: Det var rigtig, som Skipperen sagde,
en svensk Kaper. Imorges, saasnart det
dagedes, saae vi ham en halv Miils Vei
borte. Blich.(1920).VII.17. vi saae etFar-
tøi med Lodsflag komme ud fra Bugten,
vendte nu ind imod ham, tog ham ombord.

40 StBille. Gal.III.l 75. (jærnb.) omjærnbanetog:
Mikkels.Sprogl.324. „Er 1021 rettidig?" —
„Nej han er 5 Min. forsinket." OrdbS. nu
gik han. smsf. 1.5) (især dagl.) genoptagende
(overflødigt ell. fremhævende) et foreg, led i

(ell. logisk tilhørende) sa. sætn. (kun de vigtig-

ste anv. nævnes; se i øvrigt FalkT.Synt.177.
Mikkels.0rdf.742f.) \\ umiddelbart efter et

subst. (ell. substantivisk led), den, som vil

forderve sin siel, han, han (1871 : han, ja
50 han; maae giøre det. Ords. 6. 32 (Chr. VI).

*Det var om Midnats Tide
|
Vor Frelser

han b\e\ iødt.Vægtervers.Kl.l2. *Herr Mag-
nus han stirrer i Vinternatten nd. Hauch.
SD.IL85. »Tordenskjold han var polisk,

j

Gik omkring og solgte Fisk. GBode.Fti.

77. Niels han be' helt svimmel. StormP.P.
10.

II
(især dial.) i slutn. af sætningen. Lars

Peter søgte rask op ad Trappen — han
havde været paa Kontorer før i Dag han I

^ AndNx.DM.IV.36. Esp.122. jf. Mikkels.

Ordf.§292,I,2,b. 1.6) (undertiden m. over-

gang til bet. 3.2 (i tilfælde som han, Frid-
leifJ; især dagl.) foregribende det subst, der

repræsenteres. Ingen Medicus maa befatte

sig med kirurgiske Operationer uden høje-
ste Nødsfald; derimod skal han gaa ham

VII. Rentrykt 83/4 1926 52
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(o: kirurgen) til Haande med Raad, som
Chirurgus (o: denne) skal følge. Cit.l 740.

(BiblLæg.1924.529). *Fra sorte Kors, hvor-
paa han leed,

|
Sødt smiler Jesus til os

ned. Oehl.L.II.145. naar han kan komme
til, beder min Bedstefader endnu paa He-
braisk. Gold8chm.(Mikkels.Sprogl.326). *han
har dukket sig, den kongelige Sol. Gjel.

Rø.53. han er ikke saa tosset til at regne,
knægten j Esp.121. 1.7) (1. hr.) henvisende
til et propr., der staar for 1. persons person-
lige pron. *Tilgiver Hakon, store, høie
Guder I | At han har glemt Valhalla over
sig. Oehl.III.106. Ingen skal sige Hans
Jensen paa, at han ikke betaler, hvad han
skylder. Mikkels.0rdf.247.

2) {efter ty. Er; jf. hun i tilsvarende anv.)

Han hrugt som tiltale-pron. 2.1) (nu kun
dial. (se Esp.121. Feilb. jf. MDL.250.686)
ell. arkais. (se Rubow.SP.127.135.178.239))
i høflig ell. ærbødig tiltale til fremmede,
fornemme, ældre ell. (tidligere) som tiltale-

pron. ml. personer af de højere samfunds-
klasser indbyrdes (jf. II. de 11,2^. Ach! Naa-
dige Herre! jeg var jo selv med ham paa
Jagt i Gaar. Holb.Jep.II.2. (Tyven kysser
ham (o: Leander) paa Haanden.) Tusind
Tak for hans Forbøn Hr. Doctor. sa.Hex.
111.4. Det skulde usigeligen glæde mig,
om min Ven kunde obtinere det. Han nu
søger. Langebek.Breve.294. Gude.0.90. det
mere fremmede „De" brugtes af Børnene
til Forældrene, og imellem dem selv ind-
byrdes „Han" og „Hun." HBDhlp. 1.11.
*Nu vil jeg gjerne be'e ham,

|
min gode

Mester Wiig,
| at gjøre mig en Guldring.

E.øedt.LG.3. (et tyende til en lærer:) „Han
skal ned til den nye Præst, han vil tale

med ham." Kidde.ll.363. 2.2) (dagl.) i tiltale

til underordnede ell. socialt laverestaaende;
ogs. (nu næsten kun) i tiltale til en person,
man vil vise ringeagt, samt i vred ell. spøg.

tiltale (ogs. til dyr. Feilb.). LEft.1810.99.
„Det er den grove Muursvend, som vil

hindre mig fra at komme ind i Huset."
Niels (til Frølich): „Det maa Han min
Sjæl ikke gjøre." Heib. Poet. VII. 17. (en
købmand til en svend:) nu kan jeg ikke
bruge Ham i min Tjeneste. Goldschm.II.
56. vil han se, han skrupper af. SvGrundtv.
FÆ.II.140. Store Dreng, ligger han dér
endnu. Esm.l.51. i forb. m. v. i imp.: Pro-
fessor: „O han er bindegal! Men jeg skal
klage til hans Herskab." — Jørgen: „Ja
klag han kunl"" IIo8tr.FG.33sc. Kom Han
mig ikke tiere med saadanne Kneb I Vær
Han nu ikke urimelig! MO.

3) brugt som en dags demonstrativt
pron., (ckterminativt) bestemt ved noget efter-

følgende. 3.1) (højtid, ell. gldgs.; i alm. spr.

bruges som regel den, se den 2.1^ efterfulgt

af en relat. sætn. Han fører godt Læs i

Gaarden, som en god Hustru fa.a.r.Mau.
4062. „du maa . . uden nogen Omsvøb
tage imod det Parti, som jeg byder dig."— Dorine: „Faae hånd Skam der giorde

om mig det vdir.'^KomGrønneg.11.225. Bar-
net overlader han . . til ham, uden hvis
Vilje ikke en Spurv falder til Jorden. PA
Reib.TJS.551. *han har aldrig levet,

|
Som

klog paa det er blevet,
|
Han først ej

havde kjær. Grundtv.PS.VI.ll. Det hændte
da ogsaa, at en og anden svor paa, at nu
skulde han have Prygl. Men det blev til

ingenting, naar han kom. Han, der havde
10 sagt det, tav hrsit.CEw. Eventyrskrinet. I.

(1906).4. Naade være med eder og Fred
fra ham (1819: denj, som er, og som var,
og som \Lom.meT.Aab.l.4(1907). 3.2) {vist

udviklet af bet. 1.6 (jf. FalkT.Synt.275); i

dagl. tale bruges her ogs. ham i subj.-stilling,

se ovf. sp. 815^°^) efterfulgt af adv., præp.-
led ell. appos. *fanger han Skemming (o:

Vidriks hest) Skade i Dag,
|
du bøder det

ikke med alle dine Frænder. DFU.nr.4.21.
20 *Fremtreen han Fridleif, med Sværd og

Skiold. Oehl.Digte.(1803). 69. Præsten fra

Lyngbye, han fra Aalsøe og han fra Hylle-
sted vare ogsaa nærværende. Blich.(1920).

XIV.162. *Der møder jeg Wessel, Juel og
Rud,

I
Og Ham med det ene Øie. Winth.

IV.22. Og han skal konfirmeres han her?
AndNx.PE.1.295. jeg er bleven generet
af ham Kommissen derhenne. VBergstrøm.
M.35. han der er 7 aar •

30 4) {jf. ænyd. han (o: gud) formaledider
then hånd saadant belede giør. Skrifter

fraReformationstiden.IlL(1888).21) f som
relat. pron. (jf. den 3-5). hvorfor skulde
hånd ikke ogsaa her halve . . slumpet til

at antegne om Reysen til det hellige Land
ved an. 1347? Ligesom ogsaa er skeet af

Hermann Corner; Hannem (o: hvilken for-

fatter) mand langt mere kand holde sligt

til gode. Gram.(KSelskSkr.IV.23).
40 5) særlige anv. af gen. hans. 5.1) {glda.

d. s.; jf. tilsvarende anv. af deres (se II. de
sp.535^), hendes, sin; sml. ty. (folkesprog

og dial.) des vaters sein rock, dem vater

sein rock, faderens frakke (se ogs. FalkT.
Synt.45-46); nu kun dial. (jy.)) i gen.-om-

skrivning. *Dog elsker den ene den anden
af Hierte . .

|
Den ene fornemmer den

anden hans Smerte. Brors.187. den regie-

rende Statholder til Neapolis hans Frue.
50 Biehl.DQ.IV.258. den daværende Nabo-

præst i Aalsøe hans skrivtlige Optegnelse.

Blich.(1920).XIV.192. *saa spilled de løs
|

om den tynde hans Sabel. HSeedorfMod
fremmedeStjærner.(1919).50. Kort.160. Feilb.

5.2) i substantivisk anv. \\ i forb. som
være, blive hans, spec.om forholdet ml.

mand og kvinde (jf. din sp.747^'^). langt

forunderligere var det, naar Anton satte

sin Hu til en Pige. Det hændte iblandt,

60 og i samme Nu var hun hans. CEw.Even-
tyr8krinet.I.(1906).5. hver Bog og hvert

Billede havde sin særlige Betydning for

ham, var hans på en Made, som man al-

drig kunde købe sig til. Rørd. LB. 293.

II
styret af præp.: til hans {ænyd. d. 8.

(DGrammat.lI.358); nu ikke i rigsspr.; jf.
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din sp.748^^, de 8p.535^) i hans hkm; hos
ham. Jeg var til hans. Høy8g.S.205. ogs.

fra hans: fra hans hjem; fra ham. der
kommer Monsr. M. hiemme fra hans. Kom
Grønneg.III. 198. oppe hos min Landsmand
laae min Overkiole, da vi skulde have
kiørt fra hans af. Rahh.E.II.62. 5.3) {glda.

hans nodhe (Rimkr.); vist efter ty. og fr.,

jf. dog (i indirekte anførelse) fsv. hans (fwle)
dåre (o: han, den (fule) daare), oldn. baå
bikkjuna hans })egja; om tydningen se Da-
nia. V11.21. Mikkels.0rdf.255ff.; swZ.II.de
8, 12 samt bet. 2) i forb. m. en ærestitel,
i ærbødig omtale, jeg haaber, at Hans
Naade skal ingen steds bedre blive trac-
tered. Holb.Pants.I.é. Hans Eminence (o

:

Richelieu).Hrz.Nin.8. hans Excellence Kul-
tusministeren. Gjel.IlE.47. Hs. kgl. Højhed
Prins Valdemar. BerlTid.^^U1924.M.7.sp.2.
owi hans hellighed, herlighed, hans
majestæt (jf. h. m. u. H 4, Hans Madsen
u. Hans^, se Hellighed, Herlighed, Maje-
stæt.

II
(spøg.:) Hs. kgl. Letsindighed har

Aaret før indgaaet Ægteskab med Fre-
derik den 6tes (datter). Reumert. CO. 110.
*Vor Smed ham hilser med et Nakkekast,

|

imens Hans Fromhed (o: missionæren) ta-

ler haardt o^ hvast. ^a/y. S F. J. 74. 5.4) i

refl. anv., visende hen til sætningens subj.

(om hele forholdet mZ. hans og sin se nær-
mere u. sin samt FalkT.Synt.l34ff. Wiwel.

250/f. Mikkels.0rdf.258ff.). \\ i sætningsled,
hvor det refleksive pron. ved omskrivning til

en bisætn. vilde vise hen til et andet led end
subj. *(han) bliver vaer . . | Den største
Skiønhed, Jorden har,

|
At slumre ved

hans (ogs.: sin; Side. Oehl. XXX. 95. han
købte det af hans tante beboede hus. Wi-
wel.2ol. han oprullede et billede af livet
i København i hans (ogs.: sin) barndom.
smst.

II
i et til subj. sideordnet led. N. N. og

hans kone er bortrejst I

|| i præp.-led,
knyttet til subj., m. kvalitativ bibet. han i

hans (o: „en saadan") stilling. Wiwel.252.
N. N. med hans evner burde naa vidt

j

II
(æda. d. s. (JyLov.1.11, 1.50, 3.8); dagl,

nu især jy.) i andre tilfælde. Paulus siger
i hans Epistel til de Galater. Hørn.Moral.
11.52. Udi hans Ungdom prækede han
mod Yellyst. nolb.IIAmb.II.7. Herren af
Ageren gav Ordre til sin Søn, at . . han
Dagen derefter skulde bede hans (sa.M
Fbl.20: sinej Venner at lade sig indfinde,
for at hielpe ham med at Meie. sa.M TA;r.

547. Guds og Menneskets Fiende frem-
kaldes af hans mørke Hule. Lodde.NT.330.
Høysg.AG.18. *Hans Støvlehæle gik han
skieve. Wess.272. en civil Tambour, der
er tykkere, end hans Tromme. Blich.(1833).
yi.49. (et) Digt, som Worm skrev Dagen
før hans (o: sin) Henrettelse. Davids.KK.
358. Feilb. i sammenligningsled, hørende til

subj. (hvor sprogbrugen er vaklende, jf. Mik-
kels. Ordf. 263) : han er ældre end hans
(alm.: sin^ kone ! i sætningsled, hvor det

refl. pron. ved omskrivning til en bisætn.

vilde vise hen til subj. : lad ham nyde hans
Løn (o: tillad, at han nyder sin løn; lad
ham nyde sin løn).IIøm.Moral.II.51. ved
sætningsudvidelse visende hen til subj. i flg.
bisætn.: Det var hans Barndom, han tænkte
paa. JakKnu.R.168.
Han-, i ssgr. til L Han ell. H. han; 2.

led er oftest et subst., sjældnere et adj., jf.
den hangamle u. II. gammel 1.5 slutn. samt:

10 en hanneløs Turteldue (o: skøge). Tode.
VI.327.

II
især i (zool.) betegnelser for dyr

af hankøn, fx. (foruden de ndf. paa alfor
betisk plads medtagne): Han-bi, -bjørn, -due,
-hare, -hvalp, -løve, -spurv, -stork, -svin

II ijf' %w- brug af eng. male) i enkelte ssgr.

orugt som betegnelse for en mere kraftig, grov
art (kvalitet), se Han-grød, -rotting, -rør

II
som eks. paa ssgr. af tilfældig art (ofte

spøg. ell. m. nedsæt, bet.) kan anføres: Det
20 Legeme, i hvilket Spiren til et nyt Le-
geme ligger, hedder Hun-Legemet; det
derimod, som besidder den befrugtende
Krsitt,RaLn-Legejnet.Funke.(1801 ).1.7. ¥or-
skjellen mellem Mand og Qvinde er den,
at hiin gaaer med Permissioner, denne
med Skjorter, hiin med Han-, denne med
Hunchemise. [FDreier]. Fremtidens Folke-
opdragelse. (1848). 13. Tante Kasper er . .

Pensionist og Pebersvend . . han (har)
30 omtrent bemægtiget sig hele Drengens

Fritid . . Hver Gang Barnet beklager sig
over en . . Tilsidesættelse, tager den kære
Hantante straks og ubetinget hans Parti.
Bøgh.BD.1871.9. Han tænkte med . . Uvilje
paa den smukke Hanskabning, som med
sin glubske Elskov . . havde hærget den
spæde Plante, der egentlig var hans. G^e^-
rend. Hedvig Holcks Vandreaar. (1903). 187.
jeg (o: en proletarfører) (vilde) nedværdi-

40 ges og blive som en „Hanskøge", om jeg
elskede og levede sammen med en Kvinde
af den Klasse (o: en grevedatter). Rosen-
krantz.Jordskælvet.(1919).90. -abe, en. 1)
(især zool.) abe af hankøn. JVJens.Sk.60.
2) (vulg.) skældsord til en mandlig person.
-blomst, en. (bot.) blomst, der indehol-
der støvdragere (men ingen, ell. kun golde,

støvveje). LTid.1750.324. Warm.Bot.559.
t -bregne, en. 2( {jf. no. hanblom) alm.

50 mangeløv, Aspidium Filix mas. JTusch.29.
PharmacopoeaDanica.(1772).18. -bor, en.
(vet.) rudimentært hankønsorgan hos hus-
pattedyrene, der er en rest af de Mitllerske

kønsgange hos fosteret (uterus masculinus).
LandbO.II.248.

I. Hånd, en. se Haand.
II. Hånd, en. se I. Han. III. hånd,

pron. se H. han.
Hånd-, i ssgr. se Haand-. hånde, v.

60 (ogs. haande. Moth.H66. Esp.143. Feilb.L
766). -ede. (glda. handhe i bet. 1 (Kalk.II.

153), hannæ i bet. 2 (DGL.I.123), sv. dial.

og fsv. hanna, jf. eng. hånd, levere, række;

afl. a/" Haand; jf. handelig, handle, hænde
samt haandtere; dial.) 1) give ha an den,
tage i haanden for at hilse osv. Moth.S

52'
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66. MDL.187. Feilh.1.766. 2) herøre (be-

føle, kramme osv.) ell. tage fat paa med
haan den; ogs.: lade gaa gennem hænderne;
behandle. Det Dyr, Blomster, Tøi, taaler

ikke at handes meget VSO.II.516 („Bru-
ges sielden."). MDL.187. Esp.143. Feilb.l.

766.
II

i videre anv.: magte; tumle. Feilb.

1.766.
II
hånde sig med, gøre brug af;

bruge. Vejrup.KM.58. Feilb.1.766.

I. Handel, en. ("Haandel. Feilb.I.770.

Haand-, Handvol. Moth.E66(B.ajiåyol\e).
MDL. Feilb. Esp.l44(håniiYal). Kværnd.).

flt. handler (Saaby.''), {ænyd. handel, sv.

dial. handol, hånnval mfl., no. handvol;
smsat. af Haand (Hånd) og glda. vol, stok,

stav, oldn. vQlr (egl. sa. ord som 01j; jf.
Haandved; m. h. t. lydudvikling sml. Slagel;
dial) 1) den del af plejlen, hvori tærskeren
holder fast; plej Iskaft. Moth.H66. OecMag.
IV.381. Junge.383. Deraf (o: af et par
bjælker og en hestehud) lavede han sig en
Plejl: af Skindet dannede han sig en Hilde,
den ene Bjælke brugte han som Handel
og den anden som Slagel. SvGrundtv.FÆ.
11.55. Halleby.115. Thorsen.142. Esp.144.
Feilb.I.770. 2) haandtag bag paa en plov,

V. hj. af hvilket (hvilke) ploven styres; plov-
stjært. Moth.H66. VSO. Begtr.Sjæll.II.33.

MO. Feilb.I.770.

II. Handel, en. ['han'(8)l] best. f. -en
ell. (1. br.) handlen (Rauch.DV.1.173). flt.

hand(e)ler. {ænyd. d. s.; fra mnt., ty. han-
del; egl. vbs. til handle)

1) (jf. handle 1) det at tage paa ell. be-

handle noget (egl. med haanden); haand-
tering; behandling; ogs.: maaden at ud-
føre et vist arbejde paa ell. det at udføre et

arbejde (jf. Bondehandel 1/ samme Feyl-
greb i deres (o : nordmændenes) Silds Virk-
ning og Handel . . sadte deres Sildhandel
i BecaÅence. KSelskSkr. X. 191. || nu kun
(dial.) i videre anv., om tilstand, omstæn-
digheder, hvori noget befinder sig: beskaf-
fenhed, egenskaber olgn. MDL. Det
(o: jord, et stykke træ olgn.) har en sær
Handel i sig (o: er af en særlig beskaffen-
hed). Kværnd. Feilb. OrdbS. (Lolland-Fal-
ster).

2) (jf. handle 2-3, Handling 1; nu sj.

uden for bibl. og dial. (se MDL. Feilb.))

handling (1); virksomhed; foreteelse;
foretagende, (om /brfc. handel og van-
del se Vandelj. 2.l) en persons han die

-

maade, optræden, adfærd ell. gerning,
handling, efter dine veye, og efter dine
handeler (1871: Gjerninger) skal de døm-
me åig.Ez.24.14(Chr.Vl). du skal stene
ham (o: der tilskynder til afgudsdyrkelse)
med Stene, og han skal døe . . paa det
at hele Israel maa høre det og frygte og
ikke blive ved at gjøre efter denne onde
Handel, midt iblandt Y.dier. 5Mos.l3.11.
(Cæsar) blev angivet at have været Med-
vider i . . CatiUnæ Handel (o: sammen-
sværgelse). ThSchmidt. S. 88. I et Sogn . .

vare Bønderne saa . . ondskabsfulde, at

flere Præster havde sat Livet til iblandt
dem . . af Græmmelse over deres Belials
Handel og Drillerier. £Zic/i.II.559. Hans
Ideal var i . . alle sine Handeler at staae
paa Kirkens Grund. JFibiger. Liv. 318.

\\

(jf. bet. 2.i) krigerisk handling, fore-
tagende; strid, kiv olgn. (jf. flg. gruppe),
(da Søren Norbye) ikke kunde glemme
sin gamle Herre (o: Chr. II), begyndte

10 han nye Handel. Holb.DH.IL139. sa.Paars.
190. jf. Feiåehanåel, fjendtlighed. VSO.
MO. Kaper. \\ i forb. m. meå ell. mellem:
det at omgaas ell. have noget at gøre med
(jf' flg- gruppe); samkvem; forbindelse;
ogs. (jf. foreg, gruppe): strid, kiv olgn. de
vare langt fra de Zidonier, og havde in-

gen handel (1871 : intet at gjøre^ med no-
get menniske. Dom.l8.7(Chr.VI). Indlad
dig ikke i Handel med slige urolige Ho-

20 veder. VSO. *Alt med de Venner Verden
saa'

I
Saa underlig en Handel. Grundtv.

PS.III.196. Siden talte Vermund om Hal-
dors Handel med Kong Harald . . „Kon-
gen har dømt dig fredløs over hele Nor-
rig.^ Hauch. II. 341. jf.: imedens de (o:

gud og Jakob) brødis, og havde deris fæl-

lis Handel med hinanden. Hummer. JS. I.

56.
II
om kønsforhold ell.kærlighedsfor-

hold, -affære ^j/". Elskovs-, Kærligheds-
30 handel;. KomGrønneg. I. 71. Gjel. W. 93.

Feilb.
II

(m. overgang til bet. 4:) virksomhed,
hvorved man tjener til livets ophold; erhverv;
haandter ing (2.2). En Borgermand kom-
mer derover i Griller, foragter og for-

sømmer sin forrige Handel, og omsider
geraader i Armod. Holb.HAmb.li.6. Junge.
383. Kongens Fæhyrde . . havde sin Han-
del paa Bjergene nordenfor Ægbatana.
Grundtv. HV. 1. 346. 2.2) det forhold, at

"Vi noget sker, indtræffer (er sket, indtruf-

fet) ell. udføres (er udført); foreteelse;
begivenhed (ofte m. overgang til bet. 2.s).

Det er got, at velsigne Gud, og ophøye
hans navn, og herligen at vise Guds gier-
ningers handeler (1871: Guds Gjerninger;.
Tob.l2.7(Chr.VI). lMos.22.20. Billeder af

Aserne, af Volsunger . . og allehaande
Oldtids Handel. Grundtv. Snorre. III. 200.
der begyndte en frygtelig Myrden . .

50 „med den Handel vil jeg ikke smitte mit
Sværd.*^ Ing.PO.11.96. Ingen, som gaaer
i Striid (d: for Kristus) y indvikler sig

i Livets Handler (Chr. VI: bestillinger;.

2Tim.2.4. At blande sig i fremmed Han-
del. MO. 2.3) uden (tydelig) forestilling om
handling, virksomhed: sag; anliggende;
tilfælde; affære (1); forhold, dette er

Guds Villie . . at Ingen skal undertrykke
eller forfordele sin Broder i nogen Han-

60 del (1907: Sag).lThe8.4.6. det er en ele-

mentske (o: afskyelig) handel, at du ei

Kand gøre det dig befales. Moth.H67. Der
har jeg i faae Ord en reen Tilstaaelse

om aen heele Handel, som mand har op-
spundet imod mig. Pamela.1.255. *Vi To
, .

I
Mistænkes for at være med i Led-
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tog;
I
See til at slippe fri for denne Han-

del (o: mistanke for delagtighed i drab).
Hrz.XVI.140.

II
juridisk anliggende ell. for-

retning. Falder der nogen Tvistighed imel-
lem Parterne, da skal de, som denne Han-
del forrette (o: skifteforvalteme)^ derpaa
kiende, som de ville ansvare.Di.5—i4—54.

jf.: (Herren) er med Eder (o: dommerne)
i Dommens Handel (o: under domsafsigel-
sen, -handlingen). 2Krøn.19.6. 2.4) {efter ty.

handel (nu især i flt.: handel^; nu kun dial.)

handling, som skaber uro, bryderier, sorg for
en anden (andre); fortræd; ulejlighed;
bryderi(er); ogs.: spektakel; støj; for-
virring. Moth.H67. *Hvad vor Satyricus
mest handel foraarsager,

|
Er at med sine

Vers hånd Projectister plager,
|
De samme

bære fast mod ham et Geistlig had, | Ham
ofte bange giør. Holb. Paars. 285. Leth.
(1800). MDL. Feilb.

3) t (jf- handle 4:) det at (søge at)
træffe aftale, komme overens med en.

3.1) underhandling; forhandling (jf.
Fredshandelj. Gram.Breve.96. han tjente
Staten i dens Handeler med Fremmede.
Jacobi.Skr,36. (han) kom til Handels med
Kongen. Grundtv.Saxo.IIL349. 3.2) om re-

sultatet af en forhandling olgn.: bestem-
melse; aftale. Den siste Handel og Con-
tract til intet giør alt hvis i samme Sag
tilforn haver været haiidlet.I)L.5—l—8.
hånd sendte breve til alle Jøderne . . At
stadfæste disse . . dage, paa deres bestemte
tider . . fasternes, og deres raabs hande-
ler. Og Esthers ord stadfæstede disse .

.

handeler (1871: Forskrifter^; og det blev
skreven i en hog.Esth.9.31-32(Chr.VI).

4) (det ældre nord. ord i denne bet. er Køb

;

jf. ogs. Købmandskab; især T) den virk-
somhed ved køb og salg at være mellem-
ledml.produceni og forbruger for der-
ved at skaffe sig fortjeneste, indtægt;
hyppigst om omsætning af varer, men ogs.

om omsætning af andre værdier, fx. jord,
ejendomme, rettigheder, penge, veksler m. m.,

samt i videre forstand om virksomheder (fx.
som speditør, assurandør, mægler, reder), der
understøtter omsætningen; i talespr. ogs. om
salg fra producent til forbruger ell. byt-

ning olgn. (jf. Bytte-, Tuskhandelj. (om
forb. handel og vandel, se Vandel^.
4.1) det at drive forretning ved køb og
salg af varer osv. || om denne virksomhed
i al alm. Kiøb, Sal, Fragt, eller hvad an-
den Handel der nævnis kand. DL.4—2—5.
Hamburgs Opkomst og Handelens Yqi-
tremmelse. Holb. Kandst.1. 6. da hånd var
bleven en Mand paa 10000 Rixdaler, slog
hånd sig til Handel. sa.llJ.IV.6. *Han ud
engang paa Handel foer, | Og i en Kroe
tog ind paa Yeien. Wess. 171. Spil, Hr.
Svendsen, er jo ogsaa en Handel. GylbJII.
220. et ungt Menneske af den store Han-
del (jf. Storhandelj, som virkede engelsk
og blanktpudset over det hele. Bang.R.38.
Nu vandrer han somoftest omkring paa

Handelen og opkjøber Uld og Kalveskind.
Aakj.VB.73. Den stigende Flerhed af Pro-
dukter (Varer) har medført en Udstyk-
ning af Handelen i stedse flere Brancher.
Hage.^529. Handel paa Nord- og Sydame-
rika. /Sa7.2X788. drive handel, se H.
drive 7.3. direkte, fri, ringe, stum
handel, se direkte sp.759^^, fri sp.8**,

ringe, stum. handel en detail, en gros,
iojf. Detail 1, I. Gros 2. i forb. som gaa fsc

gaa 4:.5), komme, være i handelen,
være til at faa til købs; kunne købes. Naar
det Billede kommer i Handelen, vil det
betales med fem FTSiiics.Bergs.PF.43. no-
get Sundhedspeber, som en Grosserer
havde sat i Handelen. CMøll.PF.49. (træl-
len) havde nok været længe i Handelen
inden han naaede saa langt som han var
naaet.JVJens.CT.68.

|| om enkelt persons
20 ell. firmas forretningsvirksomhed ell. omsæt-

i^^i^g (jf- bet. 4:.s). Hånd har stor handel
til søes. Moth.H67. I maa holde jere Af-
fecter udi Tømme, eller forlade jer Han-
del. Holb. Vgs. (1731). II. 10. Hans Handel
gik i det Store. Gylb.IL141. min Handel
florerer, mine Foretagender have Frem-
gang. JKerfe.FJJ. 587. (nu næppe br.) i flt.:

handelsvirksomheder, -foretagender, han kand
med Hurtighed tale om de udenlandske

30 Handeler. 8pectator.368. vore Vestindiske,
Asiatiske og Africaniske Handeler eller
. . vore Handeler paa Holland og Enge-
land. OeconT. 71.^0. i best. f. spec. om den
kgl. grønlandske (tidligere ogs. den kgl. is-

landske: IslKyst.23) handel. Krak.1923. 1.

152. han rejste til Grønland med et af

„Handelens" skibe
\ || i best. f., om han-

delsvirksomhed betragtet som næringsvej, er-

hverv: handelsfaget, -vejen. Hans Venner
^ havde raadet ham (o: en købmand) til at

opgive Handelen og at søge en Caracter
(o: stilling, rang), som kunde give hans
Familie KnsQé\.se.JSneed.I.19. Fader holdt
for, at jeg skulde til Handelen. JfC-ficcA.

U.28. Simon Levi . . har lært Handelen
hos en Hr. H. Goldschm. VIII. 10. Han er
ved Handelen, paa Faderens Contoir.Éierk.
1.317. 4.2) underhandling ml. to parter for
at bringe et køb (salg) i stand; nu især om

50 resultatet heraf: afslutning af et køb
(salg); forretning (4). Han beklager
endnu et Tab, som han for nogle Aar si-

den giorde i en Handel. JSneed. III. 8.

„hvad turde Han give for den (o: en hest,

der allr. er bestilt af en anden)?'* „Jeg
faaer ikke ind i Andens B.anåel.'* Blich.

V.15. hendes Handel (Chr.VI: kiøbmand-
skab^ er god. Ords. 31. 18. Handeler pr.
Kontant sker hyppig mellem de Børs-

60 besøgende indbyrdes (paa Berlins børs).

Hage.*738. Handeler i Kaffe.sms«.586. han-
delen er gaaet tilbage, se gaa 36.4 slutn.

jf. (spøg.): Til den unge Pige fik den unge
Røver Lyst. Begges Forældre bleve snart
enige om „}ianåe\eTi'*.Blich.(1833).VI.145.

II
afslutte (Ludv.), gøre (Goldschm.1.63)
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ell slutte (MO. Feilb.BL.153. D&H.) en
handel, bringe en handel i stand, slaa
en handel af olgn., se slaa. komme
(Moth.H67), ligge ell. (nu 1. br.) staa
(YSO. MO.) i handel med en, under-
handle med en om prisen for, købet (salget)

af noget, komme til handels, (nu kun
dial.) blive enige om et køb (salg); komme
til at handle. Høysg.S.206. YSO. MO.
(han) saa hende (o : hesten) og vilde købe
henae, men vi kunde ikke komme til

Handels. Nu er han kanske bleven be-
tænkt. MEans.(AarbSvendb.1922.70). Feilb.

II
oven i handelen, (især dial.) som til-

gift; oven i købet, det var rigtignok en
Kone . . hendes Mand sagde da ogsaa, at

han vilde ikke bytte hende væk for alt

det Guld, der var i Verden og en hel
Skæppe Tiører oven i Handelen. Wied.
HCAnd.47. Feilb.II.765. 4.3) indbegrebet
af hvad der hører til en saadan virk-
somhed; ogs. om sted, butik, hvor virk-

somheden drives; forretning (5). (han)
havde en lille Butik i en af Byens Ud-
kanter . . Da han døde . . blev Handelen
hævet. Schand.F.382. Hvad I behøver, kan
I jo hente oppe i Rsindelen. AndNx.DM.
11.114. Handel med Brændsel. Hage.^562.
aabne en Handel med Kolonialvarer. DÆÆT.
især i ssgr. (se fx. Boghandel (2), Drogue-
ri-. Fiske-, Kolonial-, Materialhandel^, jf.:
han havde aabnet sin „Kolonial-, Spece-
ri-. Delikatesse- & Diverse-Handel, en
gros & en detail." Pon<. i^X. i 60. 4.4) f
ting, som er genstand for køb ell. salg; vare.
Dit gods og dine markets-vahre, din han-
del (1871: hvad du handlede me&). Ez.
27.27(Chr.VI). jf.: Du skal ikke stjæle I

Det er: Vi skulle frygte og elske Gud,
saa at vi ikke tage vor Næstes Penge el-

ler Gods, eller bringe det til os ved falsk

Vare og Handel (1909: ved falske Varer
eller anden Svig^, men hjelpe ham at

fremme sin Næring og bevare sit Gods.
Katek.§35.
Handel-, i ssgr. se Handels-.
Hande-lag:, et. se Haandelag.
handelig:, adj. ['hanali] (ogs. haande-

lig t'hoDnali] vAph.(1759). Grundtv.Saxo.
111.138. Rist.FT.29. Aller.I1.645). (ænyd.
haande-, hand(e)lig, glda. hande(r)lig; jf.
ty. handlich, mnt. hantlik; afl. af Haand;
sml. hånde, handlelig, handig, hændelig,
hændig samt uhandelig; dagl. (især i bet. 1)
ell. dial.) 1) som forholdsvis let kan bevæges,

løftes, flyttes, haandteres med hænderne;
haandterlig. Maskinen er god nok, men
den er ikke ret handelig. FSO. (han) hug-
gede Enden af sin Spydstage, for at den
kunde blive deshandeligere i Kampen.
Grundtv.Saxo.III.234. fem store, dog for
en stærk Karl handelige, Steen. Blich.

(1920).X.104. Det havde længe været mit
Ønske, at nogen vilde udgive Lyskanders
„Scriptores Danici" paany i en haandelig
Form. HFRørdam.Ly8kander8Levnet.(1868).

V. der fremdroges ikke letteligt noget
sjældent eller aparte af handelig Art . .

uden at det jo skikkedes Ole Worm til

Indlemmelse i hans Samling. CSPet.Litt.!.
595. Kvæmd. Feilb. jf.: i et leth ande-
li gt bind finder (man) samlet teksterne
til alle disse dcBxhQgev. Arup.( HistTidsskr.
9R.II.363). 2) som er forholdsvis let at
have med at gøre, at behandle, om-

10 gaas; om person: omgængelig. Moth.H67.
*Saa haard u-føyelig var aldrig nogen
Dansk. | Ney, vittige Paris, vi handelige
Qve.ChrFlensb.DM.1.31. Hendes største Dyd
er den, at hun i ingen Maade er knipsk,
men ganske handelig, hun spøger med
alle og enhver. Biehl.DQ.II.59. (hesten)

begyndte altsaa at blive handelig; kun
havde den beholdt en utilladelig Egen-
skab: — den var (kilden). Gjel.R.125. Rist

20 FT.29. 3) fyldestgørende, brugelig ell. pas-
sende; bekvem; god. en Tømmermand
haver afsauget et handeligt CC^r.yJ: haan-
deligtj Træ.Visd.13.11. (kineserne) forun-
drer sig ey lidet over at see vores Dragt
saa snever, da de holde for at et Legeme
som er saa indbunden, ey kand være frie

og handelig til hvad der skal forrettes.

LTid.1728.203. Dersom De finder deres
(o: modstandernes) Fornuft haandelig, saa

30 angriber De den med Deres Philosophie.
Skuesp.X.37. jf. Feilb.

Handels-, i ssgr. (tidligere ogs., naar
sidste led af ssg. begyndte m. s, Handel-, se

Handelskab og u. Handels-selskab, -stad,

-stand, -sted^. næsten kun (især t) til ILHan-
del 4:(jf. dog Handels-plads 1, -postj; kun de

vigtigste ssgr. er medtaget ndf.; i øvrigt kan
anføres en del betegnelser for ting (varer),

som er af den særlige art, der gaar i han-
40 delen, ell. som egner sig til at være handels-

vare, fx. Handels-frugt, -frø, -guld, -hest,

samt en del ssgr. af mere alm. karakter, fx.
-anliggende, -artikel, -fartøj, -fif, -fore-

tagende, -gade, -korporation, -kredit, -krise,

-land, -lov(givning), -monopol, -museum,
-nation, -omsætning, -princip,-privilegium,

-rige, -skik, -stat, -sædvane, -telegram,
-tonnage, -uddannelse, -udtryk, -under-
visning, -virksomhed, -agent, en. 1)

50 (selvstændig) forretningsdrivende, der for en

anden har paataget sig at optage ordrer til

denne ell. sælge varer i dennes navn. Lov
Nr.243Va917.S65. HageM87. 2)(isæremb.)

embedsmand, der i et fremmed land har det

hverv at varetage sit lands handelsinteresser

;

konsularagent. et Embed som Handels-
Agent for den engelske Regjering. Frz.
X\r.246. Bek.Nr.ryil879.S9. -akaffemi,
et. (især om udenl. forhold) højere handels-

60 skole (jf -højskole). Handel8O.(1807).77.
Tops.II.420. Krak.1917.1725. SaUX.805.
-attaché, en. (især emb.) person, der er

knyttet til et gesandtskab som sagkyndig med-
hjælper paa handelens omraade. LovNr.123
^y6l908.§3. Statskalender. 1924. [47]. -ba-
lance, en. (T ell.polit.) d. s. s. Betalings-
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balance. HandelsO.(1807).76. IIage?89.136.

-bank, en. hank, hvis hovedformaal er at

finansiere handelsforetagender. Krah 1917.
128. SaUX.791. -bestyrer, en. Schand.
AE. 132.

II
spec. 07- Handel sp.826^^): be-

styrer af en handelsplads i Grønland. Sal.

VIIL45. -betjent, en. person, der er

ansat i et firma ell. driver handel for det

(jf. -tjenerj; nu kun (især dial. (jf. Feilb.)

ell. emb.): person, der alene ell. i forbindelse

m. principalen passer en (detailhandlers) bu-

tik; kommis (jf -lærling, -medhjælper^.
VSO. KancSkr.^^U1815. han (avancerede)
fra Gaarden ind i Butiken og blev, hvad
man nu kalder Handelsbetjent, Handels-
kommis, men dengang benævnede med
det mindre velklingende Ord „Kjøbmands-
\!L2ivV.Tops.I.38. Hage.^316. -blod, et. i

udtr. som han har handelsblod i sig, der
er handelsblod i ham, han har anlæg for
(og lyst til) handelen ell. er dygtig til at

handle. Wied.S.67. Buchh.UII.78. -bly, et.

raffineret bly, indeholdende ca. 99 Vo rent bly;

hlødbly. Wagn.Tekn.lO. yareL?94. -bod,
en. (nu sj.) (mindre) forretning ell. butik.

LTid.1734.343. Ing.PO.1.66. -bog, en.

1) (nu næppe br.) bog (værk), der omhand-
ler handelsspørgsmaal. (der) er udgivet . .

følgende Handels-Bog: Der vollkommene
Kauf- und Usinde\s-Msinn.LTid.l729.363.

jf. VSO. 2) især i fit., om bøger, som føres i

en hatidelsforretnings bogholderi og viser for-
refningens gang og stilling. vAph. (1759).
JE[andelsO.(1807).77. Hage.^328. -brev, et.

brev fra en handels-, forretningsvirksomhed
til en anden (jf. -korrespondance, Forret-
ningsbrev;. Schand.TF.n.5. Hage.^1189.
-by, en. (X ell. geogr.) by med stor handel
(især paa andre byer, lande), mange han-
delsvirksomheder (jf.-stsiå). den blomstrende
Handelsby og Frihavn Belos. FrPoulsen.
DG.69. -damper, en, -dampskib, et.

(T og ^; ,;/. -skib). Scheller.MarO. -dis-
konto, en. (nu 1. br.) vekseldiskonto. Hage.^
1298. -dok, en. (T ell. ^) d. s. s. I. Dok 2.

OpfB.U.260. -domstol, en. domstol til

paadømmelse af stridsspørgsmaal inden for
handelsverdenen (jf. -ret 3^. HandelsO (1807).
77. Hage.^382.-etablissement, et. større

handelsvirksomhed; spec. om filialer og fak-
torier. Handels-Etablissementerne (i Grøn-
land). PL''U1791. Hauch.VII.474. Sal.VlII.
434. -fag, et. 1) om de undervisningsfag,
der udgør grundlaget for en handelsmands
faglige, teoretiske uddannelse. Krak. 1917.
1725. 2) især i best. f.: profession, erhverv

som handelsmand (jf. u. II. Handel 4.1^. Jeg
er . . oprindelig uddannet i Handelsfaget.
KLars.SF.112. -faktor, en. (nu 1. br.)

handelskyndig leder af et faktori; forret-

ningsbestyrer, -fører (jf.-forvalter). HBDhlp.
1.14. Bage.^317. -faktori, et. (nu l.br.)

d. s. s. Faktori. Sal.VIIl.434. -fejl, en.
spec: fejl ell. sygdom hos husdyr, som for-
ringer dyrets anvendelighed, nedsætter det

som handelsvare. LandbO.IL519. -firma,

et. firma, der driver handel. Hage.^1298.
-flaade, en. (Y og ^) et firmas ell. et lands
samlede antal handelsskibe (jf. -marine og
I. Flaade 2.2^. MO. Fridericia.l7&18Aarh.
178. Scheller.MarO. -flag, et. (især ^)
fiag, der føres af et lands handelsskibe (i

Danmark: det alm. fiag uden split). MO.
Scheller.MarO. (meton.) om handelsskib, -fiaa-
de: *I Fred vort Handelsflag skal Verdens

10 Grændser naae. Falsen.1.542. det (er) et af
Orlogsmandens vigtigste Kald at beskytte
Handels-Flaget. StBille.Gal.L 9. -foder-
(stof), et. fT ell. landbr.) foderstof, der
produceres (som a/falds- ell. hovedprodukt) i

en industriel virksomhed. Sal. VI.758. Landb
0.11.520. -folk, et. 1) (især hist.) nation
hvis (vigtigste) erhverv er handel. MO. Phø-
nicierne er Oldtidens betydeligste Han-
delsfolk. Bage.^9. 2) (nu især som pi.) per-

20 soner, der driver handel; handelsmænd. Kaien,
hvor Skibene ligge, og hvor Handelsfol-
ket staaer paa ljur.Drachm.KK.43. -for-
bindelse, en. (jf. Forbindelse 4.4 og For-
retningsforbindelse, Handels - forhold 1,

-samkvem^, fremmede Kjøbmænd, med
hvilke han stod i Handelsforbindelser.
Hauch.II.9. staa i livlig Handelsforbin-
delse med Udlandet. Ludv. || konkr.: han-
delsmand, -firma, man handler med (jf. -ven^.

30 (han) rejste et Aars Tid bort til en Han-
delsforbindelse i Udlandet. Wie^Z. OM. 48.

-forening, en. sammenslutning af han-
dels- og forretningsmænd til varetagelse af
fælles interesser. Hage.*605. -forhold, et.

1) (nu næppe br.) d. s. s. -forbindelse. *Jeg
har staaet | I flere Handels-Forhold tU
Martello. Hrz.XVI.lSO. 2) forhold, der an-
gaar handelen. MO. han er kommet hertil

for at studere danske handelsforhold
i

40 -forretning, en. (1. br.) 1) det at handle,

afslutte en handel, gøre en forretning, hver-
gang han foretog noget Indkjøb eller Salg
. . og overhovedet indlod sig i nogen Han-
delsforretning. Hauch. VII. 471 . Hage.*l 75.

2) virksomhed, firma, som driver handel.

Wolfh.MarO.544. Hage.^555. -forvalter,
en. (l.br.) d. s. s. -faktor. NatTid.VnWll.
M.Till. l.sp.4. -frihed, en. frihed, tilla-

delse til at drive handel; nu især m. h. t. sta-
50 ter, som^ har handelstraktat m. hinanden : det

at den indbyrdes handel kan foregaa uhin-
dret af ind-, udførselsforbud olgn. LTid.
1737.700. Handelsfrihed paa Ostindien.
VSO. Handelsfrihed i Henseende til Li-
vets Nødvendigheder er altid nyttig, smst.

HandelsO.(1807).77. Sal.VIII.448. -fuld-
magt, en. (Il ell. jur.) fuldmagt, der gives

af en handlende m. h. t. handelsforhold; især:

fuldmagt, der gives en i virksomheden ansat
60 person til at afslutte retshandeler (prokura)

SaVX.795. -fuldmægtig, en. (^ ell

jur.) person, der har handelsfuldmagt (pro-
kurist olgn.). Goldschm.II.69. Lassen.S0.713.
CP -fyrste, en. handelsmand med en meget
fremragende ell. omfattende virksomhed (jf.
-herre, -matador^. Larsen, -gartner, en.
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gartner, der driver handel med havebrugs-

produkter. EavehrL.\336. -g^artneri, et.

en handelsgartners virksomhed ell. forretning

(havekompleks). HavebrL.^336. -geografi,
en. (T ell. geogr.) geografi m. særligt henblik

paa landenes vareproduktion og vareomsæt-

ning. HandelsO.(1807).77. Steensby.Geogr.

67. 'Sod», et. (nu næppe br.) ting, der er

genstand for handel; (handels)vare. *Skov
og Ager

I
Som Handelsgods betragtes kun.

JHSmidth.Baver.269. *Ei skal \mn (o: kej-

serdatteren) tvinges til at ægte Nogen,
|

Ei vorde Handelsgods for Politiken. Bre-
dahl.V.14. -gren, en. art, branche inden

for handelen, at forskaffe nye Handels-
grene, eller at udvide den Handel, Byen
allerede er i Besiddelse af. Stampe.1.454.
Hage.'^216. -gødning, en. (J ell.landbr.)

fabriksmæssigt fremstillet gødning; kunstgød-
ning. Landbo.11.521. -havn, en. (T ell.

^) havn, hvorover ind- og udførsel foregaar;
ko/fardihavn. Hage.^ 912. Scheller. MarO.
-herre, en. (især arkais.) ejer af en (større)

handelsvirksomhed; handelsfyrste, -matador.
Ing.KE.1.50. Qoldschm.VII.552. SMich.
Gio.105. -hnsi, et. (større) handelsvirk-

somhed, handelsfirma. VSO. det største Han-
delshus i Staden: Mads Rubin & Comp.
lng.EF.VI.16. Schand.BS.189. Den Han-
delsrejsende kan . . afslutte Salg, som bin-

der Handelshuset. LovNr.243V6l917.§91.
-liej$(kole, en. højere skole til uddannelse

af handelsmænd; især: læreanstalt for han-
delsmænd m. undervisning i form af fore-

læsninger (jf. -akademij. SaUX.805. -in-
spekter, en. (jf. Handel sp.826^^; foræld.)

inspektør under den kgl. grønlandske handel
(svarende til de nuværende inspektører under
styrelsen af kolonierne i Grønland). PUU
1791. KancSkr.'V8l835. -jærn, et. (fagl.)

smedeligt jærn, der sælges uden garanti for
styrke og brudforlængeise. SaUX.795.
t JHandel-skab, et. det erhverv ell. den

virksomhed at drive handel; handel (n.4.i).

Slange.ChrIV.973. *al Erfarenhed i alt slags
Handelsskab

|
Har lært I at Kiøbmands-

Brug just er Gevinst og Tab. ChrFlensb.
DM.III.14. Mit Navn er Neri, min Stand
Handelskab. Suhm.(Sk Vid.XI.145). At kom-
me i Handelskab med een. 750. ordspr.:

handelskab er ikke venskab. Hrz.IV.151.
Levin.
Handels-kalender, en. haandbog

med adresser paa forretningsdrivende. SaU
X.795. -kammer, et. (om udenl. for-

hold) sammenslutning af handelsmænd til

handelens fremme (jf. -kollegium^. Hage.*
608. Børd.JH.II.85. -kemiker, en. (^
ell. kern.) (autoriseret) kemiker, der under-
søger og vurderer handelsvarer, -'produkter.

SaUX.796. t -klasse, en. redlskoleklasse

med særlige kursus i handelsfag (se DSt.1917.
103). *Jeg har gaaet i Handelsclasse. Heib.
Poet.X.206. -kolleginm, et. (om udenl.

forhold) d. s. s. -kammer. Larsen, -koloni,
en. (især geogr.) koloni, der er stiftet med

handel for øje. HandelsO.(1807).76. Sal.X.
775. -komniis, en. (nu 1. br.;jf.-het\ent).
Tops.L38. Sal.VIIL436. -kommission,
en. spec. (Y ell. jur.) om det forhold, at en
person for en andens regning afslutter rets-

handler i eget navn. Lassen.SO.744. LovNr.
243^U1917.§4. -kommissionær, en.
selvstændig købmand, som i eget navn, men
for fremmed regning (mod provision) køber

10 ell. sælger varer. Hage.*570. -kompagni,
et. handelsselskab; især om de store privile-

gerede selskaber, der i 17.-18. aarh. drev uden-
landsk handel. LTid.1727.59. Nørreg.Privatr.
VI. 129. Hage.H298. -kone, en. (1. br.)

kvinde, der driver handel ved at gaa rundt og
falbyde varer, som torvekone olgn. (jf. Sælge-
kone;. NatTid.V6l910.M.Till.l.sp.3. -kon-
snl, en. (Y ell. emb.) almindelig konsul (der
ikke har dømmende ell. politiske hverv). Sal.*

20X797. -konsulat, et. (r ell. emb.; jf.
-konsulj. Hage.^879. -kontor, et. kontor
i (for) et handelsfirma; ogs. (gldgs.): han-
delsfirma, min Onkel vilde sætte mig paa
et Handelscontoir.fi'awc/i.F7i.448. JjPJac.
11.164. Bogholder . . 6 Aar paa Handels-
kontor og 4 Aar paa Fabrikskontor . .

søger Stilling. BerlTid.^*/iil924.M.14.sp.L
-korrespondance, en. brevveksling ml.

en handelsvirksomhed og dens forbindelser om
30 forretningsanliggender; ogs. (konkr.) om de

udvekslede breve, (han) oversatte lange Han-
delskorres^ondencer. Kidde.H.79. Hage.^
1140. -krig, en. dels: krig, hvis anledning
er et handelsspørgsmaal; dels: skarp konkur-
rence, bekæmpelse af konkurrenter (andre fir-

maer, andre landes handelsmænd). Scheller.

MarO. den paagaaende Handelskrig, som
foreløbig synes at føre Landene i Retning
af Merkantilisme. Handelsberetn. for 1920.

40 (1921).6. -krydser, en. ^ ko/fardiskib,

der i krigstid anvendes som krydser; hjælpe-

krydser. Scheller.MarO. -knrsns, et. kur-
sus i handelsfag. Jeg har gaaet paa Han-
delskursus. Esm.III.293. -kvase, en. ^
kvase, som opkøber fisk paa fiskepladserne og
sejler dem til afsætningsstedet. Sal.XI.144.

-kyndig, adj. Sø- og Handelsretten be-
staaer af en af Kongen beskikket For-
mand samt 20 handelskyndige og 10 sø-

so kyndige Medlemmer. Lov^^hl861.§2. han-
delskyndig Chef for et stort . . Skibsværft.
Pont.LP.VlIL156. -køb, et. (jur.) køb,

der afsluttes ml. handlende i (for) deres be-

drift. LovNr. 102 Vi 1906. §4. SaUX.798.
-lav, et. (foræld.) lav af handelsmænd.
Handelslaugene blive herved ophævede
saavel i som udenfor Kjøbenhavn. Lov^Vu
1857.§43. Hage.^306. -liv, et. (jf Forret-

ningsliv 2; 1. br.). de mangeartede For-
60 hold, som Handelslivet berører. Hage.^1.

FrPoulsen.DG.61. -lære, en. 1) uddan-
nelse til handelsmand. Hans Søn er sat i

Handelslære. JfO. staa i Handelslære.i)ÆH.
2) læren (videnskaben) om handelen og dens

former, handelsforhold osv. (jf. -videnskabj.

Hage.^552. -lærling, en. person, der er
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i handelslære (1). de sørgmodige Disciple,

hvilke han (o: Kristus) dannede som
Handelslærlinge til at gjøre det gode
Kjøbmandsskab. Kierk.V.164. Hage.^316.
-mand, en. (ænyd. d.s., ogs. i het.: mæg-
ler, forligsmand (PjColding.Kircke-Hisiorie.
(1614).Mmm4v.Nnnl*')) 1) i alm.: person,
hvis erhverv er handel; forretningsmand (2)

(jf.PEMilll.^345); nu især: benævnelse for en
person, som er ansat i (ell. ejer) en handels-
virksomhed, uden hensyn til om han handler
en gros ell. en detail, om han er overordnet
ell. underordnet. *Her er den skiønne Kram,
hvorfor en Handelsmand, | Begiver sig i

Nød igiennem Ild og Vand. Helt.Poet.56.

Credit er en vigtig Ting for en Handels-
mand. F/SO. Tiderne bliver vanskeligere og
vanskeligere for Handelsmanden. Schand.
TF.1.75. Foreningen til unge Handels-
mænds Uddannelse. Hage.^615. 2) spec. : per-
son, der driver en detailforretning. Peder
Paars fordum Kremmer og Handels-Mand
udi Cailundborg.iIoZ6.Paars.^a^ *jeg driver
ham af Herrens Tempel, I Som Christus
drev de frække Handelsmænd. Bauch.DV.
III.6.

II
nu især: person, der gaar ell. rejser

rundt og køber og sælger varer olgn. (jf.
-konej; spec. (især kbh.) om gadehandler
(PoU^l^lOlO.S.sp.l) og (især dial.) om om-
rejsende kreatur-, hestehandler (Feilb.BL.148.
Skjoldb.NM.37).' -marine, en. (T ell. ^) d.

s. s. -flaade. Scheller.MarO. C9 -matador,
en. ejer af en stor handelsvirksomhed (jf.
-fyrste, ^-herre;. Ing.EF. XIII. 138. e.br.

-medhjælper, en. person, som er ansat
i en handelsvirksomhed som hjælper for prin-
cipalen; spec. d.s.s. -hetient. Lassen.S0.713.
Hage.*186. -minister, en. minister for
et handelsministerium (jf. u. -ministeriumj.

Pl.*U1848. Hage.^S96. -ministerium, et.

ministerium til varetagelse af handelens inter-

esser; m. h. t. da. forhold dels om et saadant
ministerium i martsministeriet 1848 (ophævet
vedKundq.^*lxisa.aar); dels om et ministerium,
oprettetved Bek.Nr.231^''liol908(of1icieltnavn:
Ministeriet for Handel og Søfart; fra ^Vs
1914 : Handelsministeriet; fra 'V* 1924 : Mi-
nisteriet for Industri, Handel og Søfart
(ogs. kaldet Erhvervsministeriet^^. Hage.*
595. -moral, en. „Jeg ser ikke noget i

den Handel, som strider mod almindelig
Handelsmoral." — „Handelsmoral! Ja, at

Handelsstanden ikke skammer sig ved, at

der findes et saadant Ord i Sproget I"

OBenzon.FrieHænder.(l908).95. -mærke,
et. mærke, hvormed man forsyner en vare
for at adskille den i handelen fra andre
(lign.) varer; varemærke. Bek.Nr.l20^^/ii
1879. Hage.*253. -mæssifi:, adj. (jf. for-

retningsmæssig^, (hun) ønskede dem tidt

langt borte, men mente, med rent han-
delsmæssig Betragtning, at det ikke gik
an at støde åem.Schand.BS.205. (i) han-
delsmæssig Forstand. Hage.^581. -melle,
en. (møl.) mølle, der formaler indkøbte raa-
stoifer. LandbO.III.663. Krak.l923.IL257.

-ment, en. i visse stater: mønt, som ikke
er gangbar i staten selv, men anvendes i

handelsomsætningen m. andre lande (der ikke
har et selvstændigt ordnet møntvæsen). Hage.*
621. -næring;, en. (emb.) den erhvervs-
virksomhed at drive handel (jf. u. II. Handel
Li). SaUX.799. -omkostninger, pi.

udgifter ved erhvervsmæssig omsætning af
varer, HandelsO.(1807).78. Sal.^X.799. -op-

10 hævelse, en. ophævelse af en handelsvirk-
somhed, -forretning; især i reklamer olgn.:

paa grund af handelsophævelse udsælges
restpartiet af fodtøj meget billigt \ Ludv.
mere konkr.: Fra Dødsbo, bortrejste Fa-
milier, Handelsophævelser m. m. er ind-
sat (en del møbler til salg). BerlTid.^^I^1924.
14.sp.5. -ordbog, en. ordbog over ord og
udtryk, der særlig bruges i handelssproget.
Fuldstændig terminologisk Handels-Ord-

20 bog. CPHansen.(bogtitel.l807). Tysk-dansk
og dansk-tysk Handelsordbog. Ludv.(bog-
titel.1913). -pas, et. pas, der i visse lande
kræves affremmede (handels)rejsende, som vil

optage ordrer i landet. SaVX.799. -plads,
en. 1) [II.3.1] t sted, hvor forligsforhand-
linger finder sted. Slange.ChrIV.590. 2) (1.

br.) plads, areal, der tilhører en handelsvirk-
somhed, han (drev) ind over Handelsplad-
serne (o: paa Kristianshavn) og gik og

30 gloede paa Skibene. AndNx.PE.III.268.
3) by ell. sted, hvor der drives handel; ogs.

spec. om sted i uciviliserede ell. tyndtbefol-
kede lande, hvor handelen ml. de indfødte
og fremmede handelsmænd foregaar(jf.-sted).
LTid.1744.256. de danske Skibe' (gik) til

Ostindien . . for at erhverve Handels-
pladse. Mall.SgH.712. HandelsO.(1807).75.
Som Forholdene er, vil Gøteborg blive
Sverigs store Handelsplads. Bogan.II.183.

40
II

(emb.) betegnelse for en by (i Danmark),
der i administrativ, kommunal og nærings-
retlig henseende indtager en mellemstilling

ml. land og købstad (nu kun: Marstal, tid-

ligere ogs.: Frederiksberg, -værk, Silkeborg,

Løgstør og Nr. Sundby). Silkeborg Han-
delsplads. Regulativ ^V3l855. Trap.*I V. 668.
-plante, en. (især gart.) især i flt, om
kulturplanter, der leverer raamateriale til

haandværk og industri (fx. farve-, krydder-
50 planter). LandbO.II.522. -politik, en. en

stats politik m. h. t. ordningen af den inden- og
(især) udenlandske handelsomsætning. Han-
delsO.(1807).77. Hage.*73. -politisk, adj.

(jf. -politik;. S&B. t -post, en. [II.3.i]

emne for samtale, diskussion. Høysg.S.Aal «.

-register, et. (officielt) register over en
bys ell. et lands handelsvirksomheder m. op-
lysning om disses forhold. Hage.*195. -reg-
ning, en. CY og regn) navn paa de arter

60 og metoder inden for regnekunsten, der sær-
lig finder anvendelse i handelslivet. Cramer.
(1762).lll. den praktiske Handelsregning.
Hage.*1046. -rejse, en. (nu 1. br.) forret-

ningsrejse. JohsBoye.III.172. D&H. -rej-
sende, en. person, som for en nærings-
drivende rejser omkring for at skaffe aftagere

ru. Rentrykt «/4 1926 53
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(videreforhandlere) til dennes varer (jf.-agent

1, Forretningsrejsende samt Agent 1, Pro-
benreuter^; ogs. undertiden om rejsende op-

køber af produkter. Kierk.XII.48. Det var

to Handelsrejsende. Den Ene . . gjorde i

Vin og Kognak. ScJiand.SB.187. E.age.n87.

-rente, en. rente, der heregnes i handels-

køb, naar den fastsatte betalingsfrist er ud-

løbet. Las8en.S0.924. SaVX.802. -ret, en.

1) (nu næppe br.) d. s. s. -rettighed. Holb. lo

NF.II.149. HandelsO.(1807).78. 2) (^Y og

jur.) indbegrebet af de regler (love), der gæl-

der for handelen; ogs. om det fag (den viden-

skab), der behandler disse spørgsmaal. Han-
delsO.(1807).78. Han havde været Fre-
driks Lærer i Handelsret. Goldschm.YIIl.
90. Bage.*132. 3) (T og jur.) d. s. s. -dom-
stol. Den hidtilværende Søret for Kjøben-
havn ophæves, og en Sø- og Handelsret
oprettes sdimmestQås. Lov^^hl861.§l. Hage.^ 20

263. -retlig:, adj. (1. br. -retslig. Ludv.).

(Tf og jur.) adj. til -ret 2. handelsretlige

Regler om Obligationsforhold. iassen.SO.

60. Handelsretlige Institutioner. Hage.^263.

-rettiglied, en. ret til at drive handel

(et vist sted; jf. -ret 1). S&B. -isag:, en.

(jf. Forretningssag^. I Handelssager ere
Commerce-Tractaterne ofte Love, naar der
spørges om disse Fremmedes Ret. Nørreg.

Frivatr.1.283. Man var tilstrækkelig sys- 30

selsat med Dagens Begivenheder, med
Familie- og Handelssager. Goldschm.YIIl.
59. Lov^^/2l861.§13. Ordinære Retsmøder
(o : i sø- og handelsretten) holdes hver Ons-
dag (Søsager) og Torsdag (Handelssager).
Hage.^383. -samkTem, et. 07- -forbin-

delse^. OAHovgård. Overs, af Tacitus. III.

(1889).346. Eage.^875. -selskab, et. sam-
menslutning (af forsk, art) af personer til

fælles handelsvirksomhed. fHandel-: Holb. 40

Ep.V.102. Handels-: Baden.Jur0.1.209.
Handelen søgte Kongen af al Magt at op-
hjælpe. En Mængde Kompagnier eller

Handelsselskaber oprettedes. Fabricius.D.

11.251. Hage*202. -skib, et. (T og ^)
privatskib, der benyttes i handelsøjemed (som
fragtskib, passager-, fiskeriskib osv.); koffardi-

skib (j/.-damper, -dampskib, -flaadej.Vrim-
melen af ind- og udløbende, med alle Na-
tioners Vimpler og Flagge prydede Han- 50

delsskibe. Bagqes.Skudd.31. Harboe.MarO.
SaUX.804. -skole, en. 1) skole, der giver

undervisning i handelsfag. S&B. H.age.^610.

SaUX.804. 2) (sj.) en vis (særpræget) ret-

ning inden for handelen (handelsstanden).

De „vendiske Stæder" . . var fremgaaede
af den vesttyske (vestfalske) Handelsskole.
ADJørg.NH.1.239. -sproff, et. dels om det

fælles sprog, der benyttes i handelssamkvem-
met ml. forsk, lande (SaVX.805. HolgPed. 60

SN.111.118), dels om den særlige form af et

nationalt sprog (de særlige udtryk osv.), som
anvendes i det paagældende lands handelsliv

og (især) i handelsbj'eve og andre meddelel-
ser fra en handelsmand; forretningssprog (2)

(jf. -stil^. Han gjorde i Bomuld, som det

hedder i Handelssproget. CBernh.NF.XI.
224. Denda.Handelsskole.1921/22.74. D&H.
-spærring, en. (nu næppe br. -spærre,
subst. JohsBoye.III.142). {jf. ty. handels-
sperre) afspærring af et land ell. et om-
raade fra handelssamkvem m. omverdenen
ell. andre lande (omraader). MO. Sal.VIII.
446. -stad, en. (f Handel-. Holb.Hh.I.413.
Slange.ChrIV.752. VSO.). d. s. s. -by. Moth.
H67. Bagges.L.I.126. Shanghai er Kina's
betydeligste Handelsstad. Sal. XY. 1016.
-stand, en. (\ Handel-. F^SO.j. erhverv, leve-

vej som handelsmand; nu især: indbegrebet

af de personer (den samfundsklasse), der er-

nærer sig ved handel. At vinde og tabe er
noget, som Handelstanden fører med sig.

VSO. *Jeg blev, som saa mangen Anden
j

Strax bestemt for Handelsstanden. S'eifc.

Foet.X.205. Handelsstanden . . var den vig-
tigste og den første i et Land. Tops.1.79.

t At give sig i Handelstanden (o: gaa
handelsvejen). VSO. -sted, et. ("f Handel-.
LTid.1731.584). handelsplads (3); nu især
om handelsplads paa Island. *Nu Skovens
Kiempeslægt ved hvasse Øxen svækkes

(

. . de seige Stammer brækkes, I Og sam-
menparrede til Elven trækkes ned,

|
Hvis

Strøm dem lede skal til næste Handels-
sted. Bein. (Rahb. LB. 1. 216). Sal.^X. 807.
-stil, en. (jf. -sprog samt Forretnings-
stil (2); nu 1. br.). (i) Deres Brev . . fin-

der jeg en Stiil . . som overgaaer Han-
delsstilen. PAHeib. (Bahb.Min.l 788.11.207).
t -tiener, en. person, som er ansat i en
handelsvirksomhed (jf. -betjentj. vort for-

rige Huus, som en tro og duelig Han-
delstjener nu overtog i sit Navn. JEfawc^.
11.97. -traktat, en ell. f et (Leth.(1800)).

(T og polit.) overenskomst ml. to ell. fiere

lande angaaende deres handelssamkvem. Han-
delsO.(1807).78. Grundl.(1849).§23. Hage.*
375. -Tåre, en. vare, som er genstand for
køb og salg; vare, som gaar i handelen.

Mads Kræmmer havde skrabet en net
lille Sum sammen, som han vilde sætte i

UsinåelsvsiTer. Ing.EF.VI.5. Tilvirket som
Klipfisk afgiver (langen) en meget af-

sættelig Handelsvare. Krøyer.11.166. Goos.

11.125. -vej, en. 1) trafikvej for handels-

samkvemmet ml. forsk, lande. 0rst.VII.43.

at aabne en ny og dristig Handelsvei i

Polarhavet. Hauch.VII.473. Artemishellig-

dommen i Efesus og Apollohelligdommen
i Klaros . . ligger ved stærkt befærdede
Ksindelsveie. FrPoulsen.DG.61. 2) i best.

anv., om handelen betragtet som levevej, at

gaa handelsvejen, vælge handelsvejen
j

-veksel, en. veksel, til grund for hvilken

der ligger et varesalg; vareveksel. Hage.^735.

-ven, en. (nu sj.) d. s. s. Forretningsven.

(det) gaaer med Danmark og Norge som
med to gamle Handels -Venner, der har
brudt med hinanden, og har en lang Mel-
lem-Regning. Grundtv. Dansk. 1.345. Gold-

8chm.VIII.247. Top8.I.76. -verden, en.

især i best. anv., om indbegrebet af alle de
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personer, der (i hele verden, i et enkelt land

osv.) ernærer sig ved ell. er knyttet til han-
delen, (ofte i forb. m. præp. i), (han be-

gyndte) at skrive om ham i Handelsver-
denen, undergravede hans Kredit. Gold-

8chm.VIII.160. Denne Begivenhed har vir-

ket rystende paa den hele Handelsverden.
MO. Han havde . . haft et stort og solidt

Navn i JisLnåelsyeTåenen.MMøller.Jagten
efterLykke. (1910).22. -Tidenskab, en.

videnskab, der omfatter de forhold, der har
særlig betydning for udøvelse af handelsvirk-

somhed (jf. -lære 2). Hrz.X.322. Hage.^xvi.

-vægt, en. vægt, der benyttes i den alm.

varehandel. Eenheden for den alminde-
lige Handelsvægt er et Fund. Lov^^/21861.

§1. Hage.^1021. -værd, en (MO.) ell.

(nu især) -værdi, en. den værdi, en ting

har som handelsvare, i handelen; omsætnings-
væ^'di (mods. Brugsværdi^. Møntens Han-
delsværdi (eller Kurs). Hage.^505. -væ-
slen, et. handel (II.4.1). en stor Mængde af

Bøger, som handle om denne nu omtalte
Oeconomie, tillige med om Handels-Væse-
net over \iovQå.LTid.l739.éQ7. Alt, hvad
der angik Handelsvæsen og Finantsbe-
styrelse.Ørs#.7J.55. D&R. Feilb. -»de-
lægger, en. ^ hurtig krydser, der bruges
til jagt paa handelsskibe. Scheller.MarO.
bandig, adj. ['handi] {ænyd. (i bet:

rede (til hjælp), behjælpelig) og no. dial. d.s.,

mnt. handich, nt. holl. handig, eng. handy;
afl. af Haand (Hånd) ell. laant fra (paa-
virket af) nt. ell. (i nutids-spr. især) eng.;

jf. ogs. hændig og handelig) 1) ^ om per-

son: hurtig og praktisk til sit arbejde.

OrdbS. som adv. : kom nu lidt handig. smst.

|| t handig .. Er, efter den jydske dialekt,

den som vil tage alting i hånden og over-
fingre det, som foiekojnmer. Moth.^1178.
sml.MDL.187. 2) (dagl. (især jarg.) ell. ^)
om ting (forhold osv.): let at haandtere ell.

behandle; haandterlig; handelig; prak-
tisk; nem. disse her smaa russiske Dro-
sker det er svært handige Køretøjer.MM
Lund.En fremmedFugl.(1899).82. Messe- og
Køkkenudstyr . . Man kan klare sig med
de almindelige Grejer, der gives af denne
Slags, men naturligvis er Ting, som spe-
cielt er indrettet til dette Brug, betydeligt
handigere. CLembcke. Lejrsport. [1920]. 90.

Der er . . den Fordel ved (ærter, bønner
og røget flæsk) at . . der er ikke meget
andet, der lader sig pakke saa handigt.
smst.lll. leg ser hen over det . . søvaskede
Dæk med Garn . . Tovruller og Fangst-
liner i handig Orden. PoU^I%1924.9.8p.6.

Handikap, et. ['handi|ka6 ell. m. eng.

udtale] flt. d. s. {fra eng. handicap (opr.

:

hånd i' cap, hånd in the cap, haand i huen),

egl. navn paa et byttespil; sport.) særlig form
for (ell. beregning ved) væddeløb og anden
lign. kappestrid, hvorved man søger at give
deltagerne lige store chancer for at vinde ved
at stille de dygtigere ugunstigere, de svagere

gunstigere end aet alm. (fx. ved at give de

svagere forspring). Meyer.^(184å). IdrætsB.
11.819. Kapsejladsen bliver sejlet med
Handicap. Scheller.MarO. Programmets øv-
rige tre Løb er et ToaaringsTøb, et Salgs-
løb og et Handicap. FoWiol920.4.sp.5.

||

hertil fx. Handikap-løb, -sejlads. Iiandi-
kappe, v. ['handiikaba] -ede. vbs. -ning
(Hag. V.172), jf. Handikap, {efter eng. handi-
cap, v) 1) (sport.) fastsætte de forhold, hvor-

10 under deltagerne i et handikap skal starte

ell. kappes; anbringe deltagerne i et handikap
paa et vist startsted. Kapsejlerne handi-
cappes efter deres Tonsdrægtighed. Schel-
ler.MarO.

II jf. bet. 2 : vi maa ikke handi-
cappe os selv i negativ Retning ved at
stille vor Produktion ugunstigere end de
store Landes. PDrachm.KM.160. 2) (især
sport. ell. dagl. (jarg.)) egl. : stille en ugunstigt
i et handikap; stille en i en ufordelagtig

20 situation; lade en være daarligere stillet, have
større vanskeligheder at kæmpe imod, end
andre. En bedre Sag maa altid lade sig
handicappe i Forhold til den slettere. Har
Niels.SF.40. Vore to Kurve og ene Pakke
pr.Hoved handicap'ede os frygteligt iKam-
pen ved Stoppestedet. NatTid.""^1^1919.Af

t

5.sp.5.
II ofte i forb. være handikappet:

en Reformpolitik, der iVirkeligheden trods
Alt stadig var handicappet med alle den

30 gamle Konflikts uløste Spørgsmaal.-DTids-
skr.1901.100. Fleuron.DTN.94. Partiet er
for ulige mellem Jæger og Vildt. Vildtet
er for handicappet, faar for faa Chancer
paa en Klapjagt. KnudFouls.BD.99.
bandle, v. ['hanla] Høysg.AG.7.148.-edc.

imp. (1. br.) handl (Hauch.DV.L167. Font.
FL.367; ogs. skrevet handel: Kierk.V.90.
VI.441. jf.Mikkels.Sprogl.209) ell. (nu kun
højtid.) handle (Holb.Hex.V.5. Bagger.1.91.

40 EJessen.Gram.123. Alterbog.420). vbs. -ing
(s. d.), jf. II. Handel, {glda. han(d)læ, æda.
hanlæ (FlensbSt.75. Harp.Kr.7), halnæ
(smst.105. DGL.L123), sv. handia, no.

handle, oldn. handia, h^ndla, eng. handle;
afl. af Haand (Hånd); i bet. 3-6 paavirket
af ty. handeln, mnt. handelen; sml hånde)

1) (nu især dial.) egl. m. h. t. manuel virk-

somhed: tage paa, bevæge osv. med hænderne;
haandtere; lade noget blive genstand for

50 en virksomhed ell. et arbejde; behandle (1).

Moth.H67. de kunde handle giftige Slan-
ger uden Skade, hvilke de holdt i Hæn-
derne, satte i tlKSiret. JBaden.Horatius.L
202. at kunne handle (orig.III.219: kunne
godt håndtere) en Bue. Grundtv.Snorre.^
721. mange af de Hænder, der prentede
den fineste Latin paa Pergamentet, var
begyndt med at handle Møggreven paa
Faderens 'M.B.TkeT.VilhAnd.Erasm.1.96. uden

60 obj., i forb. m. præp. med: *Haanden er,

som om den just var dannet
| Til ret at

handle med det fine Yærktøj. Hauch.DV.
11.24. Feilb. \\ m.h.t. materiale olgn.: be-
arbejde; behandle (I.2). MR.1718.327.
det veed jeg med temmelig Vished, at de
(sjællandske bønder) paa de fleste Steder,

53*
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handle deres Agre meget vel. EPont.Atlas.

11.40. denne Metal . . er ofte den vanske-
ligste at handle. ^ra/^.F^J 75. Hun for-

staaer ikke ret at handle Delen, Maden.
VSO. uden obj., i forb. m. med; billedl:

*Det Malm (d: to døtre) er skrøbeligt at

handle med. Oehl.HJ.29. || m. overgang til

bet. 2 om behandling, der ikke blot er manuel,

men ogsaa beror paa forstaaelse, kyndighed,

forsigtighed olgn. ell. det modsatte (nu især

uden obj., i forb. m. præp. meå); m. h. t. le-

vende væsner: et slags Dyr, som lader sig vel
handle og rette, naar man kun vel passer
og pleyer dem. Robinson.1.235. Er det at

handle med et Barn? VSO. Det er Kri-
stus og Englene, som handle med hende:
Maria selv er aldeles passiv i deres Hæii-
åer.JLange.MF.lOl. Børnene handlede
saadan med Grisen, de var saa voldsomme
i deres Kærtegn. KLars.SF.229. m.h.t. ting:

Ildebranden var bleven først begynt hos
een Bager som uforsigteligen havde hand-
let med Ilden. Borrebye.TF.374. Hun hand-
ler sine Klæder meget skiødesløst. VSO.
du skal sgu passe paa, hvad man giver
dig. Er det en Maneer at handle med Folks
Tø]? Hostr.G.103.

2) om omgang med ell. opførsel over
for en person; opføre sig paa en ell. anden
maade over for en; behandle (2); kun i

forb. m. adv., præp.-led, sammenligningsled
olgn. 2.1) (nu næppe br., jf. dog: „endnu
i Diall." Levin, samt Feilb.IV.199) trans.

handle en Yel. Moth.H68. (gud) handler
os i Barmhiertighed langt ofver det som
vi fortienel Elevenf.RJ.47. man (gør) sig

aldeles ingen Sag af at handle Fremmede
. . som Fiender. Kraft.VF.88. *Nu, jeg har
sagt dig, hvordan jeg blev handlet, | .

.

af Folk, som føre Navn af Christne. Thaar.
PB.55. ikke at gjøre nogen Forskjel, men
handle alle Stænder lige. CBernh.IIL276.

II t spec. (m. tilknytning til bet. 6) i udtr.

som handle en godt, vel (knapt, slet),

om købmand: give godt køb, gode varer; især:

give rigeligt for pengene. Eøt/sg.S.55. VSO.
2.2) (nu højtid., 1. br.) intr., i forb. m.præp.
med. Hvo som . . med Ørefigen, Pryglen
og deslige, nogen angriber, og ilde med
hannem handler, skal derfor straffis. Di.
6—8—6. mon han skulde handle med
vor Søster som med en Skiøge? lMos.34.
31. de skulle handle med dig i Grumhed.
Ez.23.25. *0 Jylland tør du vel saa handle
med en Mand, |

Hvis liige i Forstand var
ej i heele Land. Holb.Paars.307. lierfor

vogter klog Mand sig for Alle, og handler
med sin Ven idag, saa at han uskadt kan
blive Fjende imorgen. CBernh.III.151. jf.
bet. 4.4: Hun var nu bleven mere sagt-
modig og bedre at handle med (d: om-
gaas). Hrz.D.IV.216.

3) om menneskelig virksomhed (ak-
tivitet), der udspringer fra en (især: be-

vidst) tankevirksomhed (overlæg, plan osv.),

og som har til hensigt at frembringe en for-

andring, fremkalde en foreteelse i den ydre
verden; (forsøge at) iværksætte, udføre noget;
foretage sig noget; være virksom (ak-
tiv); virke (jf. PEMulU 358f. samt gøre
B). 3.1) (nu sj.) trans, (vist kun m. ubesi.
pron. som obj.). det (bør) eder at være
stille, og intet handle (1819: Intet foretage
Eder; fremfusende. ApG.19.36(Chr. VI). Nu
har jeg talt, og nu har jeg handlet, hvad

10 der har staaet i min Magt. Bagger.1.333.
Goldschm.VI.385. Dig vil jeg have med
i alt, hvad jeg hsindler. Rosenkrantz.BH.
244. 3.2) (især m) intr. \\ abs. enhver
duelig Mand vilde hellere handle end tale.
Engelst.Nat.85. Du maa ud i Verden og
tage Deel i Menneskenes Handlen og Vir-
ken. Gylb.1.79. *Sløvhed har rammet min
Fader—

|
handle maa hans Datter. Drachm.

VS.183. I absolut bevidstløs Tilstand kan
20 man . . over Hovedet ikke handle. KPont.

Retsmed.1.28. part. handlende, dels brugt
adjektivisk: handlende kunne nemlig smaa
Børn ikke være, fordi enhver Handlings
Betingelse, Friheden, mangler hos dem.
Heib.Pros.IV.211. Kierk.U.238. (de) hand-
lende personer olgn., (nu 1. br.) de i et

skuespil optrædende ; personerne. Handlende
Personer: Adam.— Ewsi.Ew.(1914).L145.
smst.275. S&B. handlende form, maade

30 olgn., (gram., l.br.) fZ.s.s.Handle-form,-maa-
de. Rask.NS0.273. Wiivel.143. dels substan-
tivisk: Det reciproke Pronom. sig bruges,
naar en Handling gaaer paa den Hand-
lende selv. JBaden.Gram.189. Til et fuld-
stændigt Kys fordres, at det er en Pige
og en Mand, der ere de Handlende. Kierk.
1.383.

II (jf. bet. 2) i forb. m. adv., præp.-
led, sammenligningsled olgn. alle disse handle
imod Keiserens Befalinger.Ap G.l 7. 7. *Her-

40 re, jeg har handlet ilde,
|
Og min Synde-

skyld er svsiT.SalmHj.464.1. Ak, vidste
Verden ikkun, hvor sundt, hvor sundt det
er at handle ædelt, at giøre vel, at tænke
vel! Tode.V.244. dit Folk . . haver handlet
fordærveligt ( Chr. VI: haver fordervet sig).

2M0S.32.7. handle efter Konduite. MPont
M0.127. Handl som du vil, Muhammed,
du er Uerrenl EBrand.M.77. 3.3) (sj.) m.
tings-stibj.: *De adspredte Sange han (o:

50 Saxo) forvandler
|

Til et gothisk Epos,
som lever og handler. Oehl.1.53.

|| f refl.

Alvorligere Tilfælde, desværre, har hand-
let sig (o: er blevet forøvet, har fundet sted)

idag . . paa Østergade, da der i (et hus) har
været antændt en meget farlig Ild. Cit
1705.(KbhDipl.V.793).

4) underkaste (en sag, et emne) en
mundtlig ell. skriftlig drøftelse, be-
handling; beskæftige sig med en sag

60 for at undersøge, oplyse ell. afgøre
den; behandle (1.4). 4.1) f trans. (jf. af-

handle 1.2, behandle 1.4, forhandle 2.ij.

Hvor og naar Ting og Rettergang skal
holdis, og hvad der skal handlis. DL.l—3,

overskr. man underrettede hende om et
Anslag, som var handlet i Paris, angaaende
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Maaden, paa hvilken man skulde angribe
Engelland. Holb.Heltmd.IL166. SøkrigsA.
(1752).§89. II

m. overgang til bet 1 slutn.

de der . . med Skødesløshed og Utroskab
handle den historiske Videnskab. Langebek.
SA.21.

II
i udtr. handle noget af, forklare;

udlægge (jf. afhandle l.s). Moth.H68. VSO.
1.74. 4.2) ('CP, nul. br.) om taler ell. (især)

forfatter: tale ell. skrive om et emne for
at oplyse, forklare det (næsten kun i forb.
w. om; jf. afhandle 1.3, behandle 1.4 slutn.,

forhandle 2.i). *Jeg kunde skrevet nok
om de Romanske Krige,

| Og handlet
deylig om mit eget Lands Bedrift, i^afe^.

Ovid.éO. For da at handle distincte .. be-
tragtes her (osv.). Høysg.S.2. (jeg var) i

Schlegels Forelæsninger. Han handlede
denne Gang om Velklang i Sprogene.
Ørst.Br.1.56. i dette lille Skrift handle vi
bestandigt kun om Kjerlighedens Gjer-
ninger. Kierk.IX.287. Galenos handler her
om hvad der i og for sig er det hensigts-
mæssigste. JZaw^e.-SM.Zi.i05.

II
ogs. upers.,

i pass. de Vocaler, hvis Læsning her egent-
lig skal handles om. Høysg.Anh.l8. om Ve
og Vile skal handles paa sit Sted. Grundtv.
udv.1.263. Om Børnepleje og Børneop-
dragelse handles der vidtløftig (o: i Gue-
varas „Marc AureV). VVed.B.234. 4.3) m.
tings-subj., om værk, artikel, tale olgn. : drøfte,
behandle (et emne); dreje sig om. (kun
i forb. m. oto.). naar nogen giør Contract
med Fanden, handler den første Artikel
gierne om Penge. Holb.Hex.IV.7. Om disse
. . skal den 1ste Deel af denne Historie
fornemmelig handle. LTid.1736.142. Véd
De, hvad de handlede om, de Vers. Schand.
BS.226. 4.4) (m. overgang til bet. 5; nu sj.)

skriftligt ell. (især) mundtligt søge at bringe
en overenskomst, et forlig i stand; under-
handle; forhandle (2.i). (næsten kun i

forb. m. om; hyppigt om fredsunderhand-
ling). (Ptolemæus) forsøgte ogsaa at handle
fredsommeligenmed dem (o: jøderne) (1871:
søgte paa fredelig Viis at jævne Sagen
med åem).2Makk.l0.12(Chr.VI). det (kom)
ikke til noget Slag, efterdi . . E. lagde
sig derudi, og handlede dem saaledes
imellem, at (den ene part overlod den anden
et slot). Holb.DE.1.689. Vi var sammen i

Nationalforsamlingen . . da der handledes
om . . Privilegiernes Afskaffelse. PAHeib.
Sk.I.81. Gesandter, der skulde handle med
os om Fred. Bagges.NK.353. Molb.BfS.I.
59. om den (o: en jordlod) har jeg skriftlig

handlet med .. Sognefogden. Gylb.VII.32.
Der handles nok svært om Vaabenhvile.
Rist.ER.189.

II
handle en sag af olgn.,

(dial.) faa en sag afgjort, afsluttet (jf. af-

handle l.i;. VSO.I.74. Feilb. 4.5) i videre
anv., i forb. der (her) handles om ell.

(sj.) det handler sig om (BMiinter.E.II.
1^^) Uf' ty- es handelt sich um; nu næppe
br.) det drejer sig om; det gælder om.
udi Skolerne handledes (der) alleene om
at lære uden ad. Holb.MTkr.305. da vi .

.

blev ført ind ved den Dødes Seng, først

da gik det op for mig, at det var Døden,
her handledes om. Drachm.EO.44. sa.KK.
136. jf. bet. 4.2: (diskussionen) tildrog sig
hele min Opmærksomhed. Der handledes
om intet Mindre, end om (postejerne) skulde
fyldes med Hønsefarce eller med Mus-
linger. Blich.K.61.

5) egl. (jf. bet. é.i): underhandle om
10 købet (salget) af en ting (vare); søge

at faa en handel (4) istand; købslå a; der-

næst: føre en saadan underhandling til et

resultat; dels om den enkelte foreteelse: af-
slutte et køb (salg), gøre en forretning
(4) (saavel om køberen som om sælgeren, spec.

om person, hvis erhverv, levebrød det er at

købe varer og sælge dem med fortjeneste);

dels om saadan virksomhed i al alm., især
betragtet som erhverv: drive handel (4);

20 (dagl.) ogs. om bytning, byttehandel, (om
forb.hsLndle og vandle se vandlej. 5.1)

trans., m. varen som obj.: omsætte; sælge ell.

købe
II
(uden for dial. (se Feilb.) nu kun T

(spec. børs-spr.)) i al alm. Kongen forbød alle

Kiøbstæderne udi Danmark at de herefter
ikke meere maatte handle med Lynebor-
ger Salt; men skulle hendte deres smaa
Salt fra Drammen udi Norge, som de
skulle handle og forbruge. Slange.ChrlV.

30 2T0. Sukker (o: sukkeraktier) laa fortsat

højere og handledes op til 329. Pol.^^/n

1918. 13. sp. 4. Ogsaa store Poster Sild .

.

blev handlet her paa Pladsen. DagNyh.^^li
^5^^9.7.8^.5.

II
<aZem. hvor meget handles,

der noget spildes olgn., seu. bet.h.2. || i

forb. m.hensobj. og adv. handle sig noget
til, (talespr.) erhverve ved køb (ell. bytte).

VSO. MO. e.alm. handle en noget af, (nu
næppe br.) afkøbe en noget (jf. afhandle 3.1 j.

40 Moth.H68. Høysg.S.88. han vilde handle
En af de Danske Ryttere hans Hest af.

Grundtv.Saxo.III.266. 5.2) intr. Handler
Søn, og vinder Penge i Fællig med sin

Fader. DL.5—2—57. I maae handle i Lan-
det. iJfos. 4^. 54. Børn kom løbende paa
Veien, de vilde handle, eet af dem rakte
frem en Alperose. J?(Mw(2. 711. ^i5. Det
ringede ude paa Boutiksdøren. Birgitte
skyndte sig ud for at hdjidle. Schand.BS.

50 243. Stine (o: en sælgekone) kørte rundt og
hdindlede. AndNx.DB.84. || i forb. m.præp.
handle hos en, sædvanligvis købe varer hos

en; være kunde hos en (jf. handle med en
ndf.).VSO. De handlerjo hos den fornemste
Kiøhmsind.Goldschm.V.474. e.alm. handle
med en, (forsøge at) afslutte en handel med
en; ogs.: staa i handelsforbindelse med en.

Tyrus . . boer ved Havets Havne, og .

.

handler med Folkene paa mange Øer.
60 Ez.27.3. Har I da handlet med 2 Jøder?

Holb.Didr.20sc. en Tid, hvor de fleste

danske Kjøbstæder ikke havde Tilladelse
til at handle med Udlandet. Ørst. VI. 62.

nu vil jeg kjøbe . . det Huus, du har fore-

slaaet mig. Lad os strax gaae hen til Eie-
ren, og handle med ham derom. Heib.Poet,
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XI^17. min Principal stod ved Siden af

og handlede med en anden Dame. Gold-
schm.lll.259. handle med noget, drive

handel med en vare; forhandle (3). Moth.H
68. Frankrig . . handler med Moder. Oeeon
T. IL 20. *han har handlet med Kul og
med Tjære. Bich. 1. 197. Schand.SD.Ul.
handle med gryder, se Gryde sp.212^^.

handle om noget, (m. overgang til bet.

4.4) underhandle om købet (salget) af noget;
købslaa om noget. Moth.H68. Hauch.Il.69.
først kjørte vi til Vesterbro, hvor der
boede en Hestehandler, og hvor han hand-
lede om, men ikke kjøbte en Hest. Gold-
schm. VI. 84. „Hvad betalte De ham saa
for disse Mønter?" . . „Vi handlede om
dem . . Han fik Empireringen og Guld-
medaillonen for Mønterne.'^ Bergs.FM. 83.

handle paa et land, drive handel med
(eksport fra, import til) et land. Høysg.S.
138. Grosserere her af Staden, som handle
paa de americanske Eilande. Stampe.II.21.
handle paa Amerika. Ludv. \\ i særlige forb.

handle en gros, en detail, se I. Gros
2, Detail 1. talem.: hvor der handles,
der spildes (jf. bet.b.i; nu sj. hvor me-
get ('noget. Argus.l771.Nr.45.2. Mau.II.
340) handles, der meget (noget) spildes.
Moth.H68. Mau.IL340. MO. D&H.), der er

omkostninger, tab osv. forbundet med handel
ell. andre foretagender. Mau.II.340. Drachm.
UD. 331. han plirede med det ene Øje
— han havde mistet det andet. „Hvor
der handles, der spildes," plejede Lars at

svare, naar man frittede ham om det.

Valløe.D.18.
||

^ar<. handlende som ad!/.

Folk af de lavere handlende Klasser. Eeib.
Pros.VI.72. især (oftest i best. flt.) substan-
tivisk: person, der driver handel (især som
erhverv); i alm. spr. spec: detailhandler.

LTid.1737.700. den Handlende skal have
Vahre at handle med. Schytte. IB. II. 64.

Lov^Vi2l857.§34. LovNr.l02^U1906.§4.
handle-, i ssgr. (jf. Handlings-; især

tD) af handle 3(.2). -art, en. (gram., 1.

br.) d. s. 8. -form. Wim.OF.78. Mikkels.
SproglS.58. -artet, adj. (gram., 1. br.) d.

8. 8. -formet. Mikkels.SproglS.104. Cp -dyg-
tie, adj. i stand til ell. dygtig til at handle
O'/T -kraftig;. S&B. CO -dygtighed, en.

(jf. -kraft samt -dygtigj. Det var mig tyde-
ligt, at hun ikke var gaaet bevidst frem.
Men netop denne Handledygtighed uden
klart Ræsonnement følte jeg som en uhyg-
gelig Styrke. KLar8.AH.76. FOAndersen.
AfByens Dagbog. (1889). 175. -evnfe, en.
evne til at handle; især (jur.): evne til ved
sine handlinger at skabe rettigheder og for-
pligtelser. Larsen. SaVX.811. -form, en.
(gram.) den række former af et verbum, der
anvendes for at betegne en handling, fore-
teelse som udgaaende fra, udført af subjek-
tet i sætningen ; aktiv (jf. -art^. Bask.NSO.
273. MinÉek.^*/Bl895. Wiwel.143. -tor-
met, adj. (gram ) adj. til -form: aktiv
(n.1.8); aktivisk (jf. -artet;. HjælpeO. Wi-

wél.144. -frihed, en. frihed til at handle
(uden ydre tvang); ogs. (jur.): betegnelse

for den normale bevidsthedstilstand, hvorun-
der man selv er herre over sine handlinger
og ikke lider af sindssygdom olgn. (tilregne-

lighed). I sin naturlige Tilstand har Men-
nesket . . fuldkommen . . Handlefrihed.
Birckner.III.ll. Goos. 1.308. SaVX.811.
© -kraft, en. kraft (lyst og evne) til at

10 handle, sætte noget i gang osv.; energi (jf.
-dygtighed, Daadskraft;. Oehl.P.272. Her
var det igjen Dalgas, der med sin sæd-
vanlige Iver og Handlekraft tog sig af

mig. Hauch. MfU. 182. Brandes. X. 341. I

denne Stilling fik hans opsparede Handle-
kraft en passende Tumleplads. Pont.FL.13.
O -kraftig, adj. til -kraft: energisk (jf.

-dygtig, -stærk;, min Moders bedste Ven-
inder vare praktiske og udvortes handle-

20 kraftige Mennesker. Hauch.MfB.26. Lan-
det (har) Krav paa at faae en handlekraf-
tig og enig Regeruig.Fædrel.^^/2l860.1.sp.3.
Brandes.III.555.
handlelig, adj. ['hanlali] {af handle

1 ; 1. br., jf. dog uhandlelig) d. s. s. hande-
lig 1. vil man udføre Forsøg over disse

Virkninger, maa man have et nogenlun-
de handleligt Element. HHolst.Elektr.1.48.

Kunsten . . som til alle Tider har givet
30 det mest plastiske og derfor lettest hand-

lelige Billede af Livet. VilhAnd. FM. 106.

en autoriseret, let handlelig, mindre Korn-
vægt. JohsSteenstr.JLG.238.
Handle-ntaade, en. maade at handle

(2-3) paa; optræden; opførsel; adfærd (jf.

-sæt, -vis samt Handlingsmaade;. VSO.
Molb.DH.1.362. det er denne Gang kun
Hensyn til min egen Fordeel, der bestem-
mer min Handlemaade. Hauch. III. 339.

40 *Hun skulde giftes jo — see, derfor tog
hun ham. |

Ei Stines Handlemaade her
jeg roser, | Og dog jeg holder for, hun
synded ei. PalM.iV.67. det var heller in-

gen Art, det var ingen Handlemaade at

rejse med en (frugtsommelig) Kone — til

det Staahej (o: en teaterforestilling). Bang.
B.150.
Handler, en. ['hanlar; i ssgr. -ihanlar,

Z.6n-|han'l8r] flt.-e. {ænyd. handler(e) i bet.2

50 (PTidemand.Overs.afLuthersHu8postille.IIL
(1564).76v) samt i bet. „underhandler" (PJ
Colding.Kircke-Historie.(1614).Mm2*:HMo-
gens.)) især i flg. anv.: 1) fC, 8j.) til handle

3: person, der virker, foretager sig noget;

en handlende. Moth.H68. Naturmennesket
ser handlingen og dens resultat som et

indskud af sjæl, handleren forlænger sig

åndeligt ud i sine gerninger. Grønb.PB.15.

sa.LN.95. 2) (nu sj. uden for ssgr. som An-
60 tikvitets-. Blomster-, Bog-, Cigar-, Detail-,

Ejendoms-, Fiskehandler osvT) til handle

5: person, der driver handel, forretning (især

en detail). Moth.H68. Mange Kiøbmænd
og privilegerede Handlere forskriver de-

res Vahre fra Uovedstsiden. Argus. 1771.

Nr.20.4. Købmanden viste ham forskel-
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lige (slaver), men K. blev ved at vrage
. . Jeg kan jo saa gaa til en anden Hand-
ler, sagde K.JVJensJM.83. Handler-
ske, en. (nu næppe br. uden for ssgr. som
Baand-, Bog-, Frugt- og Vildthandlerske
(Heib.Poet.VL26)) til Handler 2: kvinde,

der driver handel, forretning (især en detail).

vAph.(1764). *en Handlerske med Frugt.
Oehl.A.153.

Jhandle-stærk, adj. (sj.) d. s. s. -kraf-

tig. D&R. CO -svag;, adj. (1. br.) som er

træg til at handle; energiløs. Hamlets Ka-
rakter . . er god og grusom, besluttet

og handlesvag. -Branoes.7.80. smst.Y1.357.
den, der som 23aarig Yngling . . har talt

mod Handlesvaghed og Magtstækket-
\iQå.smst.yiL423. O -sæt, et. (1. br.) d.

s. s. -maade. PKierkegaard.HelmoldsSlavekrø-
nike.(1881).245. Brandes.X.233. Valdemars
Tankegang og Handlesæt blev det stadige
Forbillede for Margrethe. KrErsl.DM.413.
tU -trans, en. virketrang; initiativ. Filo-
sofer og Videnskabsmænd har tænkt sig
bag om alle Love og er fri Tænkere,
men deres Handletrang er borte. Nerven
mellem deres Hjærne og deres Arm er
visnet. JVJens.EE.170. DagNyh. ^lo 1912.
Till.l.sp.l. -vis, en. (sj.) d. s. s. -maade.
*Hver har sit Tankesæt, sin Handleviis.
Oehl.KG.281. D&ff.
Handling;, en. ['hanlei],] flt. -er. (ænyd.

d. s., glda. handeling, fredsunderhandling,
hanneling, samkvem, forbindelse (FGThor-
8en.Stadsretter.(1855).316) ; jf. ty. handlung,
mnt. handelinge ; vbs. til handle)

1) til handle 3: synligt udtryk for ell.

udvortes ytring (foretagende, optræ-
den, opførselosv.) af menneskelig virk-
somhed, udsprunget fra en tankevirksomhed;
saavel i al alm. (det at handle, virke) som om
den enkelte, tidsafgrænsede virksomhed (jf.
Gerning 1-2j; dels som modsætning til uvirk-
somhed ell. tale, dels (mods. Gerning; jf. ogs.

Gerning sp.900^^) om virksomhed, der be-

tragtes fra et moralsk, etisk ell. religiøst syns-
punkt, udføres af moralske, ideelle grunde,
har et højere (for)maal, ikke tilhører det

daglige livs sædvanlige foreteelser olgn. de
dummeste Indfald bleve beundrede, og
de nedrigste Handlinger anseet for store
GievmjigQT.JSneed.III.18. Guds Villie er
den Rette-Snoer, hvorefter alle Skabnin-
ger maae indrette deres Handlinger. jEJi«.

(1914).1.40. Store og gode Handlinger af

Danske, Norske og Holstenere. Mai/.('&o^-

titel.1777). *al hans Handling mangler
Egenvillie. Oehl.NG.157. det ansaaes for
en ligegyldig Handling, at slaae Een ihiel.

Molb.DH.I.199. *Er Nordens Aand da
vaagnet nu for Alvor . . | Saa viis det nu
med Handling, ei med Ord. Hauch.SD.I.

319. Det er slet ikke Jesu Ord og andre
Ord, der sættes overfor hinanden; det er
Handlingen derefter og Ikke-Handlingen
derefter. CKoch.JL.29. stille „Handlingens
Propaganda" gennemført ved Drab, Bom-

beattentater o. s. V. op som Midlet til at

gennemføre (anarkismens) Ideer. Hage.^
168. han var en handlingens mand >

fjendtlig handling, se fjendtlig 1.

2) {egl gengivelse af lat. actus (I. Akt 1)
og aetio (Aktion) m. tilknytning til handle
4.1-8) om udførelsen af en handling (1) ell

maaden, hvorpaa visse handlinger udføres.

2.1) (jf. handle 4.1^ O i alm., om forløbet af
10 en vis begivenhed, tildragelse; især: officiel,

offentlig afholdelse, udførelse af en højtide-

lighed, en handling (1); akt (I.l.i). Den For-
dom, at Latinen skulde give de akademi-
ske Handlinger en større Værdighed. Ørst.

YIL.164. Han holdt . . under hele Hand-
lingen (o: en vielse) sine Øjne nedslagne.
Tops.I.128. (disputatsen) var en lang Holm-
gang. Handlingen varede i samfulde ni
Timer. TroelsL. BS. LI. 149. Hans gamle,

20 kjære Præceptor . . havde bedt om og
faaet Lov til at være hans Medhjælp un-
der selve Handlingen (o: den præsteviedes

første messe). JakKnu.M.L.189.
||

(sj.) i forb.

m. en gen. Retten sattes, og dens Hand-
linger (nu: retshandlingen^ toge deres
BegjJiåéisQ.Engelst. Phil. 192. jf. Daabs-
handling samt f: Fødselshandlingen
(o: selve fødselen, fødselsakten) begynder
med de sande og fuldstændige Fødsels-

30 veer. Buchhave. J. 13. 2.2) (jf. handle 4.3^

indbegrebet af begivenhederne, perso-
nernes (ydre) oplevelser, udvikling
osv. i et skønlitterært (især: et drama-
tisk) værk (jf. Bi-, Hoved-, Sidehandling^.
Handlingen (o: i „Balders Død'') begyn-
der i Dagbrekningen, og endes den an-
den Dag om Morgenen. Ew.(1914).III.19.
Bogens Handling er denne (osv.). Brandes.
LV.126. handlingens enhed, se Enhed

40 1 .5. jf. : (skuespillet) er slet ikke handlings-
bevæget, men bestaar mest af Dialoger.
BerlTid.^yi2l921 .Aft. 7.sp.4. detB jørnsonske
Stykke, der er . . saa handlingsløst men
som rummer saa mange nydelige Scener.
Biget.^^ltl911.3.sp.6. „Faldgruben", denne
handlingsrige, meget moraliserende
¥oWe^omeåie.YoreDamer.l921.Nr.6.27.2,'i)
{efter ty. handlung; nu sj.) akt (1.1.2). Skue-
pladsen er i denne Handling en Skov. Ew.

50 (1914).IIL197. Oehl.VL.153. Anden Hand-
ling. Første Oiptrin. Drachm.M.167.

3) t i^^ handle 4.4: forhandling; un-
derhandling (^y/*. Fredshandlingj. Efter
adskillige Handlinger, kom Sagen (o: op-

rettelsen af kolonien Trankebar) omsider
til Rigtighed. Holb.DH.Il.663. Kongernes
Handlinger med fremmede Magter, iaw-
gebek.Breve.138. Land-Græfvinden af Hes-
sen haver staaet i Handling med Kæyse-

60 ren. Slange.ChrLV.1005.
4) t (ff-: „Bruges meget sielden." VSO.)

til handle 5: d. s. s. Handel 4 (jf. Boghand-
ling).Holb.Ep.IV.444. Handlingen paa
Indien. Overs.afHolbLevned.211. Tullin.II.

282. jf.MO.
Handling^s-, i ssgr. især til Handling



847 Handlinsrsdag: Handske 848

1 (jf. ogs. u. Handling 2.2). f -da&:, en.

[3] forhandlings-, underhandlingsdag. Slange.

ChrIV.849. -dom, en. (ju7'.) dom, der paa-
byder en handlings foretagelse. LovL.VIII.
221. Retsplejelovene af ^^U 1916 v. Munch-
Pet.(1916).379. -genstand, en. (gram.,

8j.) genstand (1.4); objekt. Bask.FS.Fort.33.

t-maade, en. d. s. s. Handlemaade. Birck-
ner.IV.3. -tid, en. (jur.) det tidspunkt, paa
hvilket det er skyldnerens pligt at betale.

Lassen.AO. 11. SaUX.812. f -vare, en.

[4] handelsvare. LTid.1748.600.
Handreder, en. se Hanrej.
Handsel, en ell. (nu 1. br.) et (VSO.

NordsjællF.ni.90); oftest uden art. ['han'-

s(8)l] (Jl Almuens Udtale . . med dob-
belt Betoning . . som et smsat Ord." Le-
vin.), (no. hånds. vAph.(1759)). flt. (i bet.

2.\) hands(e)ler (Glahder.Betskr.). {ænyd.
haandsel(le) (Kalk.IL151), sv. handsol (egl.

flt. til fsv. handsal, drikkepenge, betroet gods),

no. hans(el), oldn. handsal, (overlevering ved)

haandslag, eng. han(d)sel; egl. smsat. af
Haand og Salg (i bet.: overlevering); nu
især dial.) 1) (nu sj.) pengesum olgn., der

af sælgeren gives som sikkerhed (forskud)
ved afslutningen af en handel; haandpenge
(1); penge paa haanden. Moth.H69.

|| (jf.

bet. 2.1 slutn.) overf. *Til Handsel paa (o

:

pant paa, sikkerhed for) en større Hæder
bød han

|
mig kalde dig, fra ham, for

Than af Cawdor. VØsterberg.M.74. 2) gave
ell. indtægt, der bringer, varsler lykke. 2.1)

(gldgs.) gave, især i form af et mindre penge-

stykke, som gives ved nytaar, naar en per-

son faar nye klæder og ved lign. lejligheder,

og som formenes at ville bringe lykke (især:

penge til huse), saa længe den opbevares.

OrdbS. her har du en blank tiøre, den
skal du lade sy fast i lommen paa dit

nye tøj som handsel
j || (jf. bet. 1 slutn.;

nu sj.) overf., om (uventet) gave, heldigt

sammentræf af begivenheder, der opfattes

som forbud, varsel om kommende held. *God
Handsel dette (o: den fangede and) er,

min kiere gode Frende, | Paa eders Sund-
hed nu jeg vil fortære hende. BeynikeFosz.
(1747).525. Endmindre anede jeg, at denne
(gave) var Handsel for langt større og
betydeligere. Bahb.E.V.238. »Synds-For-
ladelsen og Freden

|
Det er Naadens

Handsel godt. Grundtv.SS.IV.131. 2.2) den
første indtægt ved aabningen af en ny
forretning ell. (især) i dagens omsætning,
hvoraf man fager godt varsel om kommende
salg; lykkev arsiende penge(stykkt) fra
dagens første kunde; ogs. (især i udtr. give
handsel^ som betegnelse for, at en handknde
faar (ell. vil faa) god søgning, handel.
Moth.H69. det er de første Penge jeg har
solgt for i Dag, det er Hånds for i Dag.
vAph.(1759).I.426. ingen har givet mig
Hånds i Dag, eller kiøbt noget af mig.
smst. sa.(1772).L476. Hun gaaer derhen
først om Morgenen ; thi hun troer, at den
Kone har godt, lykkeligt, Handsel (o: at

der er held ved at handle først med hende).
VSO. *Mit Redskab bar jeg (o: Jerusalems
skomager) i min Randsel,

|
Den hele Ver-

den gav mig Handsel (o: købte af mig).
FalM.(1909).IIL183(jf.smst373). Er jeg
idag den Første, som kjøber af Eder .

.

saa vil det siden gaae godt af, for jeg
har god RsLndsel. IICAnd.III.76. hvis nu
Fru H. vilde prøve at sætte et Pensionat

10 i Gang, vilde han give Handsel ved at
være første Mand til at bo hos hende.
BUtzeb.VF.65. det giver handsel at køb-
manden spytter 3 gange på de første
penge, han får. Feilb. 3) (jf. bet. 1 ; sj.) om
handlinger, der udføres efter afslutningen
af en handel som yderligere stadfæstelse ell.

som tegn paa gensidig tilfredshed (jf. Lid-
køb olgn.). *Som Handsel paa Ridetøjet
(d: som han havde købt)

| han bad hende
20 være ham huld. SophClauss.T.49. Man sad
og drak Handsel, som det var Skik, naar
man var kommen af Havet og Fangsten
var solgt. Søiberg.L.52.

I. Handske, en. ['hansga] Høysg.AG.
122. (nu kun dial. Haandske. FrHorn.PM.
36. Kort.21. Feilb.). flt. -r ell. (nu dial.) d. s.

(CVarg.Farve-Bog.(l 773).108. Feilb.). {ænyd.
handske, haandske, haandsko, æda. hanzki,
hanzkæ, sv. handske, no. hanske, oldn.

30 hanzki; fra mut. hantsche, hantscho ell.

osax. handskoh (jf. ty. handschuh^' egl.

smsat. af Haand (Hånd) og Sko)
1) beklædningsgenstand (af læder, for-

skellige tøjer olgn.) for haanden (og under-
tiden en del af armen), tjenende til beskyt-

telse, pryd osv. (jf. Luffe, Vantej; nu næ-
sten kun om saadan beklædningsgenstand m.
et rum til hver finger: fingerhandske (2).

Moth.1169. Hun baade gaaer og ligger med
40 Handsker paa, for at faae hvide Hænder.

VSO. *Du trække hvide Handsker
|
Paa

din sneehvide Haand 1 Winih.Haandt.21.
hans Haand var skjult af en Handske uden
Ymgre. Kierk.I.14. Handskerne (paa en
rustning)^ dels med dels uden Fingre, vare
af Elsdyrs- eller Hjorteskind med derpaa
fæstede Skinner. Oi)/"^.! VII.46. Sivert Glar-
mestersvend med hvide Handsker og høj

blinkende B.sit. Buchh.UH.69. jeg maatte
50 trække i Handskerne, da jeg skulde have

Foretræde.DÆB. billedl.: Flere af Herrerne
gik paa Prøverne med hvide Handsker
paa. Men dem imellem bar Tonen ikke
altid Handske; den kunde blandt nogle
af dem være ret s2dtig.PJemd.(BerlTid.

^Vxl921.Aft.2.sp.2).\\ franske handsker,
(nu 1. br.) handsker, fremstillede i Frankrig

(fx. om glacéhandsker). PEMUll.^225. Tops.

1.19. jf. endvidere ndf. sp. 849^. glaserede
60 handsker, se glasere 3.

|j
m. henblik paa

den store handskeindustri, der forhen fand-
tes i byen Banders. 'Man før i Randers
Bye skal efter Handsker leede . . | Før
dine Fiender med dig (o: Hans Mikkelsen)

skal fange Bugt. Holb.Skiemt.)(8^. *En Ven
jeg har, |

Som Randers Handsker bar.
j
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Hans Glut sit Ideal tilfældigt havde dan-
net

I

Med franske Handsker paa.
|
Min

Ven han maatte gaae. ChievitzAEecke.D.59.
Danmark udfører en Del Handsker, oftest

under Navn af Randers-Handsker. Sai.'^X

812.
II
m. henblik paa det forhold, at en dok-

torand ved universitetet tidligere skulde ud-
dele handsker til de personer, der overværede
promotionen (se HFRørdam.Kbh.'sUniversi-
tetsBistlV.(1868-74).609). Graderne . . have
været heel kostbare, og . . en Candidatus
kunde ruinere sig alleene udi Handsker.
Bolh.DH.II.913.

II
i særlige udtr., talem. olgn.

passe som haand i handske, se Haand
sp.557'^^. tage paa nogen (noget) med
handsker, (1. br.) tage forsigtigt, lempeligt

ell. overfladisk paa noget (jf. u. Fløjls-, Glacé-
handske^. *Saa lempelig sidst med Hand-
sker vi tog

I

Paa Nelden— Hvad om nu
|
Vi

Næverne rask om Ukrudtet (o: holstenerne)

slog? ARecke.8. D&H. drage ell. trække
ell. (sj.) krænge (Heib.Foet.1.349) hand-
ske (r), (nu især dial.) navn paa en børne-

leg (A. lægger sin flade haand paa bordet og
siger: een, B. sin haand ovenpaa og siger: to,

og saaledes fortsættes af to ell. flere, indtil

man naar et bestemt tal; den, der faar dette,

er konge (dronning), hvorefter legen kan fort-

sættes, ved at deltagerne af kongen (dron-

ningen) faar besked om at skulle udføre forsk,

morsomme hverv olgn.; se Feilb. samt Dania.
III. 93. 136.338.280.375). *De Handsker
Drog, og det omgalt, | Hvem Konge
skulde være. Cit.l708.(NkS4''821.94). Kom
. . lad os trække Handsker I Oehl.E.234.
*slaa Gjækken løs og lege med de smaa,

|

og drage Handsker. Grundtv.PS. IV. 375.

Kom og læg Haanden paa vore Hænder,
til Bekræftelse af Forliget . . Haand paa
Haand, sex Mand høi! Og nu trække vi
Handsker: 1, 2, 3, 4, 5, 6 — Hver ta'er sin,

og her er mini PalM.IL.1.386. jf.: (hun)
trak Handsker med sig selv og (var) uro-
lig med Hænderne. CMøllPF.371. kaste
handsken til en, optage handsken
olgn., egl. m. h. t. middelalderlig ridderskik:

kaste sin handske til en som tegn paa, at

man udfordrer ham til kamp, henholdsvis:

optage handsken som tegn paa, at man mod-
tager udfordringen (jf. Fejdehandskej; i

videre anv., om udfordring, udæskeise, krigs-

erklæring, brud med en (noget) osv. Polidor
(kaster sin Handske.) *See der min Hand-
ske, som skal være Tegn til Krig.Holb.
Mel.II.7. Orvarodd undslaaer sig vel ikke
for en Tvekamp. — Det giør han ei, og
til Beviis er der hans Hsindske. Suhm.(Sk
yid.XI.161). *Naar Mænd jeg kasted min
Handske,

|
Opslog jeg min Ridderhjelm;

|

De saae, jeg var Holger Danske
|
Og in-

gen formummet Skielm. Ing.RSE.VI.250.
I mindes endvidere, at han var saa for-

voven at optage den Handske, I tilkastede
ham (o: paatog sig at opfylde de svære be-

tingelser). Winth. iX. 296. Proletaren, der
er greben af Tidens socialistiske Strøm-

ninger, kaster Handsken til det (bestaa-
ende) Samfund. Drachm.KK.19.

2) handskelignende redskab (jf. Frotter-
handske^; især (hat.): træflade (m. strop-

per i), som fastgøres til haanden og benyttes

ved valkning af hatte(filt). OrdbS.
3) {efter Bjørnsons skuespil „En Han-

ske" (1883); jf. Handskemoral samt Vante;
sj.) Mændene bør blive som Kvinder, det

10 er udlagt: rene Væsner, hvad i det mo-
derne Sprog kaldes Handsker (i gammelt
Dansk: Haandstrømper).^randes.A//J.45^.

jf.: de saakaldte „Handske-Kvinder"
med deres Interesse for Andres sædelige
Renhed. KFont.Psychiatr.1.54. I Sædelig-
hedssagen var han strengt Handske-
mandfolk. VVed. (Studenterbogen. (1896).
175). (jeg er ikke) en Handskepige (o:

et uvidende, naivt pigebarn), takket være
20 de to lange Drenge. Schand.VV.258.

II. \ handske, v. ["hansga] {til I.

Handske ; sml. fr. se ganter, tage handsker
paa, cela me gante, det passer mig) refl.,

upers.: gaa heldigt, lykkeligt, gunstigt;
være (en) gunstig. Alting handsker sig

for os — Tienerne ere borte, ^a^^es.^r-
rest.l5.

Handske-, i ssgr. af I. Handske 1;

af de mange ssgr. kan (foruden de ndf. an-

30 førte; jf. ogs. u. I. Handske S) nævnes
Handske-bod, -butik, -fabrik(ation), -for-

retning, -knap, -renseri, -skind, -syerske,

-symaskine, -syning, -tilskærer, -udsalg,

-(ud)vider, -æske. -linjjer, en. del af en

(finger)handske, der omslutter den enkelte

finger. MO. Drachm.UB.lOO. VortHj.IIS.
125. -fornemmelse, en. (med.) tilstand

af svækket føleevne, hvorunder man har for-

nemmelsen af, at der findes et lag mellem
40 huden og den genstand, der berøres. Panum.

255. -haand, en. (1. br.). 1) haand (1),

der er beklædt m. handske; behandsket haand.
Brandes.VII.670. Ben lille, strunke Sta-

tionsforstander . . så på sit Ur og løftede

den hvide Hsinskehknd. Kidde. AE. 1. 280.

2) (jf. Haand 8.3^ den del af en handske,

som dækker selve haanden. Handske-Kra-
verne (kan) formedelst deres Tykkelse og
Stivhed . . holde længere end Handske-

so Hænderne. ME. i8i 9. 69. jf.: *han skal

smedde mig af Jern
|
En Handskehaand

(o: en jærnhandske), som klemme kan
|

Det lange Slagsværd. 0ehl.NG.252. -jom-
fru, en. (nu 1. br.) ekspeditrice i en hand-
skeforretning; ogs.: handskesyerske. S&B.
D&H. -knapper, en. redskab til at knap-
pe handsker med. Esm.II.215. Pont. LP.
VI.8. -kort, et. kort (købt i en forretning

og brugt som gave), der giver ret til udleve-

faring af (et par) handsker. Larsen, -krave,
en. den bredere del af visse handsker, der

omslutter den nederste del af underarmen.
MR.1819.69. e. br. -laas, en. (tryk)laas

til handsker. NatTid.^Vsl911.M.Tiil.l.sp.2.

-lim, en. (nu næppe br.) lim, kogt af af-

faldet af det hvidgarvede læder, som anven-

VII. Rentrykt "/4 1925 54
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des i handskefabrikationen (jf. Handske-
magerlim/ Funke.(1801),L596. -mager,
en. {æda.h3Lns}Læmakæræ(KrErsl.T.8)) per-

son, der fremstiller (ell. handler med) hand-
sker. Solb.GW.IILl. SrzJII.58. TelefB.
1924.sp.3435. -mageri, et. den virksom-
hed at fremstille handsker. vAph.(1759).
OpfB.UI.324. -mager-lim, en. (nu
næppe br.) d. s. s. Handskelim. VareL.
(1807).II.156. -mager-skilt, et. spec.

(dagl., især soldat.): spøg. benævnelse for en
(stor) haand. DSt.1918.55. StormP.P.38.
C3 -moral, en. {benævnelsen hentyder til

grundtanken i Bj. Bjørnsons skuespil „En
Hanske"; jf. I. Handske 3) moral, der kræ-
ver samme sædelige renhed af manden som
af kvinden. JLHeib. (StSprO. Nr. 19. 18).
CP handsket, adj. ['hansgø^] (afl. af I.

Handske; y/*. fr. ganté; 1. br.) om haand: som
er beklædt med handske ; behandsket. *over
Kaarden laa

|
den handskede Haand.

Drachm.PHK.20. Stuck.II.380. VVed.BF.
69. Handske-tut, en. (afskaaret) hand-
skefinger; fingertut. NatalieZahle.(1914).134.
INalbandiån.Bamdom.(1915).25.
\ Handsling, en. {dannet til Haand

(Hånd), vel i lighed m. ord paa -ling som
Mandsling olgn.; jf. ogs. dim.-dannelser (til

SV. ty. handj som sv. (barnespr.) hansing,
/y. handling) lille haand. *Saa ræk mig
den Handsling saa pæn og saa but,

| Og
vær mig for evig min elskende Glut. TB.
nr.18.9.

Handt-> i ssgr. se Haand-. håndte-
re. Håndtering, se haandtere, Haand-
tering. Hand-Tol, en. se I. Handel.
Han-dyr, et. d^r af hankøn; ogs. overf.

(nedsæt.) om mandlig person, m. særligt hen-
blik paa det dyriske hos vedk. (jf. -hund,
-kat;. M0.I.875. LandbO.II.522. (haner)
stemplet som ugyldig, sat udenfor Num-
mer, som det skabede Handyr forvises,

udjages at slukke sin Tørst i Ørkensandet.
Kidde.B.367.
Hane, en. ['ha-ng] H:øysg.AG.31. flt.-r.

{glda. (Harp.Kr.226. HellKv.13.15. Mand.
28) og æda. (AM.) hanæ, no. sv. hane, oldn.

hani, got. hana, ty. hahn; vist besl. m. lat.

canere, synge ; jf. Hanrej ; sml. Kok)
1) \. (mods. Høne; hannen hos forsk,

fugle (jf. fx. Brushane;, især hos hønse-
fuglene (se Kielsen. Naturhist. II. (1809).

58ff. Brehm.DL.II.205ff.), fx. om hannen
hos agerhøns (jf. Agerhane;, fasaner (jf.
Fasanhane;, jærper, kalkuner (jf. kalkunsk
hane. Kalkunhane;, paafugle (jf. Paahane;,
tjurer, urhøns (jf. Åar-, Urhane;, vagtler

ofl. II
i alm. spr. især om hannen blandt de

tamme høns : gaardhane. Holb. Er. IV. 2.

*At byde Gjester mange,
|
Den Hane

skulde gaa, | Han havde Been saa lange
|

Med krumme Sporer paa; |
Han raabte:

Kykliky i Boisens Viser. 324. *Hanen var
Kineser

| og Noget af en Laban; | bejled
strax til Tulte,

|
fordi hun var fra Japan.

Rich.1.32. Justitsraaden (fløj) op fra Læne-

stolen som en skræmmet Hane fra sin
Uøå6mg.Schand.F.110. *„Hvad siger Ha-
nen, Hanen med Sporer?"

|
„Kyk-li-kyl"

NEFetersen.Tusendfryd.(1888).37. m. hen-
blik paa fuglens galen, som forkynder da-
gens komme (jf. u. gale l.i;; Matth.26.34.
Hanen (tjener) ofte paa Landet i Stedet
for Uhr, da den temmelig bestemt galer
til visse Timer om Natten og især ved

10 Daggryet. Kielsen. Naturhist. II. (1809). 72.
*Da galede Hanen i fjerne By,

|
Og Trold-

dommen var forsvunden. Heib.PoetJII.367.
naar han først var kommet i Gang med
at svinge Pigerne, kunde han ikke holde
op igen, før Hanerne galede. HBegtr.DF.
Tt.43.

II
som symbol for kamp. *Naar

Timen slaaer og Kampens Hane galer.
Winth.X.113. *Højt flyver Kampens blod-
røde Hane,

|
slaar med sin Vinge og hæ-

20 ver sit Gal. Lemb.DS.20. jf. umiddelbart
ndf.: *nu galer

|
Den røde Hane (o: blo-

det) ud af mine Saar. 0ehl.HS.211. \\ som
symbol for ilden (ildebrand), iforb. den
r'øde hane (galer) {ænvd. d. s., ty. der
rote hahn; jf. den røde drage, kok u. H.
Drage 1, Kok) den røde hane skal gale
ad dig. Moth.G69. Men røde Hane kom,

|

Og jog saa mangen en fra Huus og Eyen-
dom. JFms.i4^. *Den røde Hane over

30 HaUen gol. Grundtv. PS. II. 477. PMøll. I.

188. (de vilde) straffe til Advarsel og lod
den røde Hane slaa Vingerne ud fra Ta-
get. Brandes. IV. 414. den røde Hane ga-
lede snart i hver Krog af Rhonedalen.
GSchutte.B.23. \\ Galliens hane (e/'^er /"r.

le coq gaulois) symbol, (fane)mærke olgn.

for Frankrig (efter den store revolution; jf.
SaVX.814). *Liflig fløjte Velsklands Nat-
tergale,

I
Galliens Hane vækker Kampens

4Q'M.od. Ploug. 1. 22. *Han (o: Pan) opfandt
Hanegalet

|
og Verdenskrigens Gru | og

Galliens Hane,
|
saa den galer endnu.

SophClauss.F.25. \\ i ordspr. og talem. de
haner galer mest, som galer ilde, se gale
1.1. Den Hane, der galer højest, får de
fleste Røner. ESkramJJB.lU. (spøg., sj.:)

*Den, der stod op, før Hanen fik Sko (o:

meget tidligt; før fanden fik sko paa). Heib.
Poet. X..368. have lægge (ben) som

50 ffrev Moltkes hane, (nusj.) have tynde

lægge (ben). Arlaud.417. God Hane bli-

ver aldrig feed.VSO. („siges blandt ge-
meen Mand af Spøg til en mager Mands-
person"), e.br. hjemme er hane djær-
vest ell. hanen er djærvest paa sin
egen mødding. Mau.3466. Hane er kun
Helt paa sin egen Mødding. Grundtv.Saxo.

11.130. jf.: (han) stod saa myndig . . som
paa sin egen Mødding Gaardens Hane.

fifi Schand.TJD.191. bedste eW. ene hane i

kurven, paa sin mødding, se Kurv, Mød-
ding.

2) (I br.) overf. (jf. ogs. Knurhane;, som
(oftestnedsæt.)mandlig personbetegnelse
(uden for ssgr. (se fx. Snap-, Snus-, Sø-
hane; især om vigtige, indoildske mands-
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personer). Vore critiske lianer. Heib.Pros.
VL73. Hvad mon det er for en gam-
mel Hane? — He he hel sikke et pænt
Stykke M&nåtolkl PNJørg. BH. 9. Hvis
denne filosofiske Hane blev ved at gale,

følte han, at han maatte begaa en For-
nægtelse ved hvert Hanegal blot for at

faa Fred. Schand.AE.94. en og anden klog
Hane mumlede . . Ordet: „Fliegende Blåt-
ter-Illustrationer (o: om Max Klingers teg-

ninger).'' Brandes.yil.669.
3) overf., om tin^, der i formen minder

om (ell. tidligere mindede om) en hane (1).

3.1) vindfløj, oftest af form som en hane;
vejrhane. Moth.H75. *Liig Hanen, som af

Blæsten dreies om, | Saa tumles, dreies
han af Verdens Dom. GHOlsen. Poesier.

(1791).9S. Oehl.HY.157. *Hils Korset oppe
paa Vor Frue

|
Og Petri Hane. Winth.Xl.

97. SMich.Dø.lO. 3.2) indretning, som dan-
ner afspærring for en vædske ell. luftart;

dels: maskindel paa en rørledning,
hvormed man (i alm. ved drejning) aabner
og lukker for udstrømning af en vædske ell.

luftart (jf. Gas-, Vandhane ^' dels: tap m.
lukkemekanisme paa tønder, kar, anker

e

olgn.,hv origennem aftapningen af ind-
holdet foregaar; ogs. om lign. indretning
paa temaskiner (tidligere ogs. paa kaffekan-
der). LTid.1725.106. (han) havde dreiet
Hanen om paa Theemaskinen . . saa at

hun havde skoldet sin ene Fod derved.
CBernh.X.165. En smal Gang mellem Vin-
fade, mørk og slibrig af Hanernes Affald.
Schand.TF. 11.305. SaUX.814. servante
med haner til koldt og varmt vand

j 3.3)

(især fagl. (jæg. og ^)) den del af laa-
sen paa et gevær, en pistol osv. (tidligere

ogs. paa kanoner. Harboe.MarO.), der bevir-

ker skuddets a/fyring, (dersom han) spæn-
der sin Bysse og légger Hanen paa, imod
anden med vred Hue. jDL.6—7

—

16. (sol-

daterne) spender hanen paa Musqvetterne.
Holb.HexdV.10. een af dem satte mig een
Pistol paa Brystet med opspent Hane.
Æreboe.180. *(han) Hanen paa sit Vaaben
trækker op. PalM.V.44. sætte Hanen i Ro.
Scheller.MarO.
Hane-, i ssgr. hvor intet andet ndf. an-

gives, af Hane 1 || til Hane 3.2 er udeladt
en del (^) ssgr. som fx. Hane-aabning,
-fatning, -hals, -hul, -muffe, -stykke, -sty-

ring; til Hane 3.3 en del fJai, især foræld.)

ssgr., der betegner de forsk, dele af selve hanen
ell. dele af laasen, der staar i forbindelse m.
hanen, paa geværer, pistoler, ældre kanon-
typer osv. (se MilTeknO.107-8)

, fx. Hane-
bolt, -dorn, -skrue, -stift, -tap (jf. Hane-
fjeder 2, -læbe, -mule ndf.). -oaand, et.

(især fagl. ell. dial.) d. s. s. -bjælke. Kværnd.
Paa Hanebaandene var der lagt nogle
Brædder til at lægge Ostene TOdL^.Sjæll

Bond.34. Feilb. SaUX.815. jf.: Hane-
bånd . . kaldes den forening som hane-
bielken gør med de øverste sparre ender
i en trekant. Mof/i.lf76. -ben, et. 1) en

hanes ben; spec. {næppe før 19. aarh., jf.:
„for ikke 30 Aar tilbage i Tiden hørtes
aldrig Talemaaden". FGuldb.(NCØst.Mi-
nerva.I.(1837).215); vel spøg. omdannelse af
gøre kur m. hentydning til hanens optræden
over for hønsene; talespr.) i udtr. for en
mands forsøg paa at indynde sig hos, gøre
indtryk paa, besnære en kvinde, den ringe
Musikant begyndte at optræde paa temme-

10 lig kjække Hanebeen (o: over for en ung
pige). Winth.IX.264. Rahbek sværmede
vildt for den dydzirede Mad. Rosing, der
ialfald ikke afviste hans forliebte Hane-
ben. JSewmerif.iSj0.78. Der vises (de ameri-
kanske kvinder) fra Mændenes Side en
overordenlig Respekt, der ikke har noget-
sonahelst tilfælles med Haneben. OMat-
thies.SS.65. især i forb. gøre haneben
(til ell. (nu næppe br.) for en kvinde),

20 søge at indynde sig (hos), gøre kur (til).

*Skal jeg gjøre Vind
| Og Hanebeen for

unge rige FjaLnter? Blich.D.^IL118. *en
forslagen Een,

|
Som kan gjøre behæn-

dige Hanebeen. Winth.II.169. Da hun kom
i Huset hos os, agerede han forliebt i

hende og gjorde smaa Hanebeen. Hrz.XII.
195. at en Mand i hans Alder kunde være
saa taabelig at gjøre Haneben til en Pige,
hvis Fader han godt kunde være. CMøll.

30 PF.353. Regimentets yngre Officerer om-
ringede hende under ivrig Gjøren Hane-
ben. Kandarius.LP.125. (sj.) i videre anv.

:

søge at indynde sig (hos), et Par for den
Tid uhyre rige Storkøbmænd af Bondeæt,
som gennem de erhvervede Etatsraads-
titler og deres Magtstilling i Byens Raad
spillede en meget dominerende Rolle .

.

og som selv Byens første Embedsmænd
gjorde Haneben tJl.DJacobson.Jeg husker—

.

40 (1923).84. 2) (sj.) person, der gør haneben;
kurmager, hendes Naade holdt sine esprits

uanfægtede af disse ældre Haneben. Leop.
SE.86. Han gør — i Parenthes bemærket— svær Kur til Asta, og jeg kalder ham
i den Anledning Hanebenet. jBTowOiS. FJD.

136. -bjælke, en. (jf. isl. hanabjålki,
ty. hahnenbalken, AoW. hanenbalk; velegl:
bjælke, hvorpaa hanen og hønsene /lyver op
og opholder sig om natten; især fagl. ell. dial.)

50 kort tværbjælke, som i et tagværk forbinder
spærene i et fag; hanebaand. Moth.H76.
*Selv hun til Hanebielken, den sorttil-

røgne, nu svang sig
|
Op.Bagges.Gieng.

Till.40. hver Plads, ja hver Tomme lige-

til Hanebjælkerne under Husets Tag er
optaget. Bergs. PP. 30. Gnudtzm. Husb.152.
Næste Morgen kunde ingen finde den
unge Kone. Men omsider fandt de hende
oppe paa Loftet. Der hang hun højt under

60 Hanebjælken.J'FJens.ÆFJi5. || hertiinane-
bjælke-loft (jf. eng. coekloft) loft, der er

indrettet oven paa hanebjælkerne. S&B.
-dans, en. 1) {jf. iy. hahnentanz; foræld)
navn paa en ikke nærmere kendt dans (jf.
Werl.Holb.'^245). Jeg var færdig at døe
af Kierlighed til en, som jeg tog op til

54*
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Hane - Dantzen. Solb. Mase. II. 4. hermed
gjorde min stive, ærbare Onkel et Par
øist mærkværdige Trin, som jeg ikke

har seet undtagen i den Dands, som kal-

des Hanedands.^er^s.Gri^.7J.9. VilhAnd.
Maskarade.(1906).72. 2) (1. br.) det at gøre

kur, haneben, (han) var kommen ham paa-
tværs i Hanedansen om en Kvinde. Pont
DB.V.43. -Ijed, et. 1) (1. br.) en hanes
skridt ell. maade at gaa (spankulere) paa.

Søysg.S.341. *derfor gik med Hanefjed
|

Den gamle Greve op og ned. Bødt.181.

Jeg saae Haner med Hanekam, og som
med de bekjendte Hanefjed spankede forbi

de stakkels tiøRS. Drachm.KK.194. 2) (især

landbr.) d. s. s. -trin, -trit (jf. Kokkefjed^.
OrdbS. 3) længden af en hanes skridt, brugt

som maal. *Hver Julenat den (o: Højerup
kirke) flyttede sig ind ad,

|
Saa meget

som etHsinefieå.Heib.Poet.III.452. Thiele.

11.98.
II overf., som betegnelse for en meget

ringe fremgang, forandring, med dobbelt
Begiærlighed vogter man paa hvert Frem-
skridt af den skiønne Aarstid (o: foraaret),

paa hvert Hanefied — for at laane et

Almueudtryk— Glæden giør iiemaå.Eahb.
E.V.352. Ing.EF.III.199. den Frygt, som
Bonden har for at gaa et Hanefjed ud
over sin bestemte Ret. Goldschm.VII.36.
Sagen var ikke rykket et Hanefjed frem.
Gjel.M.272. -fje(de)r, en. 1) fjer af
(paa) en hane; spec. om halefjerene. Moth.
S77. (en) Barret med en rød, høi Hanefje-
der.Hrz.IX.143. Drachm.KK.151. 2) [3.3] ^
fjeder, der bevæger hanen paa et gevær olgn.

Moth.H77. SaUX.583. -fod, en. spec: 1)

.^ tov, hvis ender er fastgjort m. en vis ind-

byrdes afstand, og paa hvilket det tov, hvori

der hales, kan vandre; ogs. om enderne af
et saadant tov. Moth.H77. SøLex.(1808).

OpfB.'^I.113. Buggaardingen staar fast med
Hanefod. Scheller.MarO. 2) (ænyd. d. s.; nu
næppe br.) 2( 2.1) om forsk, arter af ra-

nunkel (Ranunculus L.; jf. -kløver 2, Krage-
taaj. JTusch. 193f. vAph. Nath. III. 297.
nsLueiøååer. Drejer.BotTerm.283. MO. 2.2)

d. 8. 8. -læg. Moth.H77. 3) [3.8] ^ den ne-

derste del af hanen ;^aa et gevær osv. Sal.

VIII. 264. -fæg^tning, en. (nu næppe
br.) d.8.8. -kamp. VSO. StBille.Gal.il.190.
MO. -fi^al, et. (især CPj 1) en hanes galen,

især ved daggry. *Hane-gal og Fugle-Sang.
Holb.Paars.254. *Bud os bringer

| Hane-
vinger,

I
Hanegal om klaren Dag. Grundtv.

PS.IV.463. Ing.VS.II.173. \\ om det tids-

punkt, da hanen galer, især: daggry.' *En
Kroemand, skiønt til Sengs han' meget
silde gaar,

|
For (o: før) Morgenrøden tit i

Mund med Piben staar, |
Før Hanegal han

har af Huset Søfnen drevet. IIolb.Paar8.253.
det var i Morges mod Hanegalet at jeg
faldt i en Slummer. Fal8en.Idda.34. I vide
ikke, naar Husets Herre kommer, om Af-
tenen, eller ved Midnat, eller ved Hane-
gal (Chr. VI: naar hanen galerj, eller om
Morgenen. Marc.i5.55. *Tidlig ved første

Hanegal, før Munkene holdt Bøn.Sauch.
LDR.175. Høien lade de staae paa fire

røde Pæle lige til Hanegal. ^CAwd. 71.4.
Schand.SB.54.

\\ (1. br.) om den (længste) af-
stand, i hvilke7i en hanes galen kan høres.

Vi sad i vores Hule ved en Landsby et
Hanegal fra Souchez. Rørd.BH.212. Thøg
Lars.Kværnen.(1915).95. 2) overf, om lya,

der efterligner ell. minder om en hanes galen.
10 her bleve vi modtagne af Hanegal i Hane-

gal, som en snorrig lille Dreng . . frem-
bragte. Bagges.L.II.157. jeg har gjort Sma-
gen en Tjeneste, som alle vore Smags-
Prædikanters Hanegal ei er istand til at

o^veie. IIeib.Pros.VI.72. han (stod) op om
Morgenen ved Fabrikernes Hanegal. Pont.
LP.VIII.23. Han messede med vilde Hane-
gal. ThøgLars.Kværnen.(1915).44. f -g^ræs,
et. Sif væksthusplante af krydderurternes fa-

20 milie, Costus L. (jf. -myntej. vAph.Nath.
III.306. -gøg, en. \ en til jordgøgene
(Geococcyx) hørende mellemamerikansk fugl
(G. mexicanus Gm.). SaUX.529. -hoved,
et ell. (om plante) en. spec: % slægt af de
ærteblomstrede, Hedysarum L. (jf. u. -kam 3,

-kløver i;. Hempel.Flora.(1834).104. Da.
Havetidende.1870.325. -hus, et. spec: i$^

den del af en hane (3.2), som omslutter den
drejelige „told". Scheller.MarO. SaUX.814.

30 -kam , en. {glda. hanekom i bet. 1 , æda.
hanæ kamb som plantenavn (AM.)) I) hel

ell. oftest takket hudfold paa en hanes hoved.

IIolb.Intr.I.138. stegte Hanekamme vare
Pragtretterne. IICAnd.V.153. Drachm.KK.
194 (se u. -fjed 1/ 2) overf., om hvad der i

udseende minder om en hanes kam. Kirken
ser almindelig ud og har hanekam. Råd-
huset ønsker at ligne kirken, det er også
forsynet med takker. Ejortø.F.5. spec. i flg.

40 anv.: 2.1) (nu især spøg.) m. h. t. børn ell.

mænd: frisure, hvorved haaret er redt ell.

børstet opad fra begge sider, saa det rejser

sig i en kam. Hvor pene, hvor pynte-
lige vare Damer og Herrer 1 Ikke etBaand
. . ikke en Naal sad paa urette Sted .

.

ingen Hanekam, som jo havde sin tilbør-

lige Reismng. Blich.(1920).XIII.137. *Hist
Studiosi Hanekammen purre,

|
Mens Da-

mer i Lorgnetten dem hesee. PalM.1.13.
50 jeg satte en Hanekam op med Børsten i

mine blonde Lokker. Drachm.UB.47. Lille-

Bentzen var med strøget Hanekam og i

Konfirmationsfrakke. Bang. SE. 209. 2.2)

(gldgs.) en slags wienerbrød med takker paa
den ene side; kam. PoUVxxl918.4. 2.3) (vet.)

ophøjning paa hornstraalen paa en hov.

Landbo.11.659. 2.4) (anat.) fremstaaende

benliste paa sibenet, paa hvilken en fold af
den haarde hjernehinde er fæstet (crista

galli). Anat.(1840).1.115. Panum.535. 2.5)

(zooL, nu næppe br.) navn paa en musling

af østersslægten. EPont.Atla8.II.190. vAph.
liath.III.3d7. 3) % navn paa forsk, plan-

ter (jf. Fe8t8kr.Feub.47.54); om væksthus-

plante afamarantfamilien, Celosia crisiataL.

Warm.Frøpl.208. HavebrL.U29.
\\
(nu kun

60
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dial.) om kodriver, især hulkravet kodriver,

Primula officinalis L. (jf. -fod 2.2, -læg).
JTusch.184.356.363. deilige Enge, hvor For-
aarsblomsterne. Hanekam, Violer og Sted-
mødre wrimleåe. Bagges.DV.XI.51. *Marie-
høns i broget Ham

|
sig sole hos en Hane-

kam, i^ic/i./. 54. MøUH.IIL513. Thor-
sen.143. Rietz.242 (skaansk). dansk hane-
kam, fladkravet kodriver, Primula elatior L.
Lange.(OrdhS.). endvidere om skjaller, Rhi- lo

nanthus L. (JTusch. 199. 333. vAph.Nath.
111.307. VSO.), kællingetand, Lotus cor-

niculatus L. (JTusch.135.316), alm. hanekro,
Galeopsis tetrahit L. (smst.95).

\\ f om He-
dysarum L. (jf. -hoved;. Funke.(1801).II.
443.444.483. VareL.(1807).L301. -kamp,
en. en som (folke)forlystelse arrangeret kamp
ml. haner, der ved forsk, midler er gjort kamp-
lystne, og som forsynes m. skarpe metalsporer

(jf. -fægtningj. Athenienserne præsen- 20

terte hver Aar paa deris Theatris Usme-
KsLjnp. LTid.1727.234. *Man Engelskman-
dens Lyst til Hane-kamp vil dempe. Chr
Flen8h.DMJ.142. Tilsk.1923.II.22. billedl:

De (unge nordmænd) tog sig selv og deres
små politiske Hanekampe altfor højtide-
ligt. i^ørd.TRjf 98. t -kams-graes, et.

^ alm. kamgræs, Cynosurus cristatus L.
JTusch.70. -klo, en. spec. (fagl): trekantet

indsnit i endetræet af en skraatstillet stiver, 30

i hvilket den ene kant af en bjælke hviler.

Wagn.Tekn.536. -klever, en. ^ 1) d.s.s.

-hoved. Kjærbøll.FB.212. Jåger.Blomster-
haven.(overs.l878).131. 2) f ranunkel, Ra-
nunculus L. (jf. -fod 2.1^. -kiever: Moth.
Conv.F13. -kro, en. spec. 2(: slægt af læbe-

blomstrede, GaleopsisL.(jf.u.-k2im 3).JTusch.
95. Rostr.Flora.1.323. Rode.SH.37. hamp-
agtig hanekro, se hampagtig, -kylling:,
en. 1) kylling af hankøn. Moth.1177. Kaa- 40

lund.182. i sammenligninger (jf. bet. 2) : Hvad
det var for en Fyr! saa forkippet paa at

slaaes, som enJisLnekjllmgl Rahb.(Skuesp.
XIL369). (smaapigerne skændtes) som smaa
Hanekyllinger og satte Trutmunde op og
blev fornærmede. jBan^r.SjEJ. 85. 2) (dagl.,

nedsæt.) overf., om et ungt stridbart ell. hid-

sigt menneske; brushoved. ChrBorup.PM.195.
Hanekyllinger som Goldschmidt og Con-
sorter bilde sig ind, at Friheden bestaaer 50

i at ryge Cigar foran en Skildvagt, jffr^r.

(Kyrre.HH.Till.45). Recke.KM.45. Gade-
ordb.^ -læbe, en. [3.3] ()ii, foræld.) hver

af de to dele (læber) paa ældre (gevær)haner,
hvorimellem flintestenen blev sat fast (jf.
-mule;. MilTeknO.107. f -læg, en. 'S(

om forsk, arter af kodriver, især hulkravet

kodriver, Primula offlcinalis L. (jf. -fod 2.2,

-kam 3;. JTusch.184. vAph.Nath.IV.400.
-mnle, en. [3.3] ('^j foræld.) aabningen 60

ml. hanelæbeme; ogs. d.s.s. -læbe. Funch.
MarO.1.37. MilTeknO.107. f -mynte,
en. ^ d. s. s. -græs. vAph.Nath. III.306.
-reder, en. se Hanrej, -skæg, et. (nu
næppe br.) hudlappen under hanens næb.
Moth.H77. Grundtv.Saxo.L168. D&H.

-spat, en. (vet., nu l.br.) d.s.s. -trit. Mil
TeknO. -spattet, adj. (1. br.; jf. -spat;.
Pont.FL.182. -spore, en. 1) (1. br.) spids
horndannelse paa bagsiden af hanens ben.
Moth.H77. VSO. MO. D&H. 2) Sf 2.i)

t korn-ridderspore, Delphinium Consolida L.
JTusch.72. Moth.H77. VSO. 2.2) græsslægt
af hirsegruppen, Echinochloa Beauv. (jf.
Hønsehirsej. Lange.Flora.60. Rostr.Flora.
1.19. -sten, en. {gengivelse afmlat. (lapis)

alectorius (af gr. aléktor, hane); foræld.)
ædelsten, som mentes at være dannet i en hanes
(en kapuns) mave, og som man i ældre tid

tillagde forsk, helbredende virkninger. vAph.
Nath.III.307.MKrist.(Harp.Kr.313).-toid,
en. den indre, drejelige del af en hane
(3.2). Scheller.MarO. -trin, et. (jf. -fjed;.
Moth.H77. Esp.125. \\ spec. (vet.) d.s.s. -trit.

MilTeknO.108. Vædløb.29. -trit, et. (vet.)

fejl ved hestens bevægelse af (et af) baglem-
merne, bestaaende i at det (de) lidende ben
med et ryk og under stærk bøjning i alle led

løftes usædvanlig højt under gang ell. løb (jf.
-fjed 2, -spat, -trin;. Schand.F.225. LandbO.
11.523.

II
(med.; 1. br.) om lign. fejl hos menne-

sker (fx. som symptom ved beri-beri). BerlTid.
^/\ol904.Aft.l.sp.2. -træk, et. indretning
til aabning og lukning af en hane (3.2). Schel-
ler.MarO. TeknMarO. -æg, et. (nu 1. br.)

ganske lille hønseæg, som menes at være lagt

af hanen, og af hvilket der (if. overtroen)
ved udrugning fremkommer en basilisk (1).

Moth.H76. vAph.Nath.III.282. *Paa Hane-
æg nu Hexen laa,

| Og snarlig man paa
Heden saa'

|
EtKuld af Øgleunger. Grundtv.

PS.IV.10. HCAnd.IX.234(se u. Basilisk i;.

Dania.II.341. jf. Feilb. (u. kokkeæg;.
I. Hang, et, i bet. 3 ogs. en (Ørst. VII.

42. Goldschm.IV.5. Drachm.EO.278. Troels

L.BS.II.91. Tilsk.l923.1.127). [haii'] Høysg.
AG.36. uden flt. {først kendt fra Høysg.AG.
36; laant fra ty. hang, vbs. til hangen (se

hænge;,- smL Hæng; jf.: „Et i nyere Tid
optaget tydsk Ord, som dog ikke har fun-
det megen Indgang." MO.)

1) (poet.) om hvad der hænger (ned).
1.1) (1. br.) i alm. om noget nedhængende.
*Intet Lys mit Øje skimter

| Bag Gardi-
nets HsLng. Bødt.SD.51. „Det er dog en
Lyde, at Haaret hænger dig i Øjnene."
Kormak kvad: *„Issens Lyng den sorte I

Dækker Tankens Vang,
|
Varer Snoge

tvende
|
Venligt under Ha.ng.'' JPJac.DU.

94. jf.: *aldrig folder Danmarks Flag | Fra
Skibet ud sit Purpurhang. Oehl.LJI.Ul.
*op over Silkehang og Søjlehal. i^tc^.

1.73. t.2) omtræers (nedhængende) grene,
løvværk (jf. Blad(e)-, Bøgehang;. *Du
vandred under Bøgens Hang med tunge
Skridt. Oehl.BG.160. *Broksø bag Skovens
llsing.JVinth.IV.96. *Marie, skjult af Træets
Hang. Bødt.43. *Himlens Fugle sjunge

|

Skal under Løvets Hang. Ploug.VV.II.35.

jf.: *Slaaentjørnens Tornehang
| i sne-

hvidt Knopbrud skinner. Stuck.S.10.

2) (nu næppe br.) hæld(ning); skraa-
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ning; skrænt (jf. Afhang). Bagges.V.304.
' østlige Hang og dens

~ .VI.179. hvorHøislette ere ufrugtbare. Ørst

Veien løber over Bakker, bør den være
til Siden fuldkommen nivelleret og i alt

Fald intet Hang have mod Skraaningen
af Bakken.MR.1836,217. *paa Sliens søndre
Hang. CKMolb.SD.21L

3) det forhold, at et menneske føler

Hank

Vissenhange, (nedsæt.) om en mager,
„vissen" person. Moth.Y227. *(jeg) Blev saa
betuttet bange,

| Som Troels, naar han-
nem truer hart

|
En exeqvererer-hange

(o: en bøddel). Sort.(SamlDanskeVers.^ II.
111).

Hanser, en. ['haij^ar] (f Hænger. Moth.
E164). flt. -e. {fra nt. holl. hanger, ty. hån-
ger; til holl, ty. hangen, se hænge) ^ 1)

(og tilfredsstiller) en stærk og varig lo svært tov (kæde), der gaar fra nokken af
ly si ell. tilbøjelighed til at gøre noget;

tilbøjelighed, der er blevet til en vane
ell. (nu især) uvane, (hun) begyndte lige-

som at skabe sig selv paany med stor,

smertefuld Opgivelse af meget (Goldschm.
Hjl.III.222: megen; indgroet Hang. Gold-

schm.V.503. Øjeblikkets Hang . . gik i Ret-
ning af Protestantisme. brandes. K.5j?. jf:
*Hver Maaned har sin Characteer, |

Sit

en ladebom til toppen af undermasten; ogs.

om en hanefod (1) paa en gaffel, hvorpaa
det yderste fald kan løbe. Moth.HSl. SøLex.
(1808). Funch.MarO.II.57. TeknMarO.

||

hertil: Hanger-blok, -bøjle, -ring, -strop, -tov.

2) den øverste del af et spant (den øver-

ste forlængelse af bundstokkens grene). Funch.
MarO.11.57. SaVIV.256. \\ hertil fx.: Han-
ger-stød, det sted paa et spant, hvor hange-

Hang og sine Pligter. HCAnd.X.518. || i 20 ren begynder; den nederste ende af hangeren

forb. m. til ell. (nu næppe br.) efter til

angivelse af tilbøjelighedens maal. Vi arve
upaatvivlelig Evne (maaskee endog et

Hang) til at synde. Bagges.DV.IX.115. *Lidt

Hang fra Barnsbeen af jeg til Beundring
fik. sa.SkR.216. den hos mindre selvstæn-
dige Aander saa hyppige Hang til Over-
drivelse. Ørs#. rJJ.4^. Det synes ikke, at

han har nogen sønderlig Hang efter Fruen

(Funch.MarO.IL57).
Han-gred, en. (jf. u. Han- sp. 822^^ ;jy.)

grov, storgrynet byggrød. den storgrynede
saakaldte Hangrød, den nærende, den
stærke og uundgaaelige, som den jydske
Bonde skylder sin sunde Marv. Aa%'. 7^.
52. -hamp, en. ^ hampens hanplante (jf.
Femmel, I. Galder, Galderhamp samt Hun-
hamp^. vAph.Nath.III.272. Hannover.Teks-

timmer. YSO. en Tilbøielighed, et Hang, 30 til.L117.
\\

(dial, nu næppe br.) om hun
f.Ex. til at fiske, eller jsige. Kierk.II.166.

Polakkernes Ustadighed er personlig, be-
ror . . paa Hanget til Afveksling. Brandes.
X.36. Hans Øjne fik Hang til at følge

hendes BeYægelser. SMich.S. 8. han har
hang til at drikke

j

II. hang^, præt. af hænge.
Hang^ar, en. [hai\,'ga-V ell. (nu sj.) m.

fr. udtale] flt. -er. {laant i seneste tid fra

planten: hunhamp (jf. Femmelj. vAph.Nath.
III.2 72. jf.JTusch.49. -hund, en. mods.
Hunhund,' Tæve; ogs. overf. (nedsæt.) om
mandlig person (jf. u. HankatJ. MO.I.875.
Schand.BS.181. Feilb. -hæve, v. se haand-
hæve.
Hank, en. [haixV] (nu sj. i rigsspr. (jf.

dog forb. haand i hanke u. bet. S.i) : Hanke
['haii^a] vAph.(1759). Grundtv.PS.IV.171.

/r. hangar, skur; af uvis oprindelse ; maaske 40 Rawert&SGarlieb.Bornholm.(1819).263). flt.

besl. m. lat. angaria, ægtkørsel, ell. m. ty.

hangen, hænge; især fagl.) skur (jf.eden:

rd fader i hangaren u. Gud sp.291^^).

^ et umiddelbart ved ildlinien liggende

skudsikkert beredskabsrum for mand-
skab ell. skyts. Sal.VIII.455. \\ nu især: byg-
ning, skur ell. telt til flyvemateriel (jf.

Flyveskurj. PoUViil909.4.sp.l. Lovtid.

1920.A.1603

e ell. (nu især dial.) 'er(Moth.H165. Kort.159.

jf. G\i\å-UsLnker.Holb.JH.L229). (ænyd.
'hank(e), sv. no. hank, oldn. hQnk og hanki,
mnt. hank; vistnok besl. m. ty. henken, hænge
(forbrydere), samt hænge)

1) kort stykke baand, snor, tov olgn., der

(især m. begge ender) er fæstet til et stykke

tøj olgn.; strop til at hænge noget i. Der
skal fem gardiner fæstes tilsammen, eet

t Hange, en. (ænyd. d. s., isl. hangi, 50 til det andet . . Og du skal giøre hanker
(arkais.) hængt mand, oldn. hangi, person,

der hænger i en strikke; til oldn. hanga, se

hænge; „Bruges undertiden i Steden for

Galgeknebel". VSO.) person, som er ble-

vet hængt ell. (især\ som skal hænges,
har fortjent at blive hængt; galgen-
fugl; ofte brugt (m.afblegetbet.) som skælds-
ord. *See nu slæbis bort dend hangel

|

Som saa meget ont har giort. Cit.beg. af

(1871: Stropper^ af blaat ulden, paa det

første gardines egg, yderst, der som det

skal fæstes tilssimmen. 2Mos.26.4(Chr.VI).
spec. om stropper, der paasyedes lærred, for

at dette v. hi. af dem kunde udspændes paa
blegepladsen. VSO. MO. \\ nu kun (fisk.) om
de korte tovstykker, hvormed selve gamet (i

(silde)drivgam, hankegarn olgn.) er fastgjort

til den i overfladen drivende trosse. Handels-

18.aarh.(Thott8^469.330). DinHange (overs. 60 ogIndustrie-Tid.1803.427. 'SettethæUes ved
af fr. pendartj, har du det Hierte, du tør

smøge efter, hvor jeg har min Gang?
KomGrønnegJ.124. *Kæven . . den falske,

lumske Ksinge. ReynikeFosz.(1747).18. smst.

130. (sj.) om en (gammel, mager) hest: *en
Huul-øyed gammel Hange. Sort.HG.18. jf.

omtrent 50, een Alen lange. Hanker til et

Reeb, som igjen paa hver femte Favns Af-
stand er forsynet med et Stykke Kork. Ea-
wert&SGarlieb.Bomholm.(1819).263. ScheU
ler.MarO. SaVIX.441. jf.: disse Hanke
kaldes „revhanka." Esp.216. ogs. om lign.
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tovstykker i garnets underkant, hvori der an-
bringes vægte (stene olgn.): Stiholt.SF. 12.

Rawert&SGarlieb.Bornholm.(1819U64. jf.

:

nedentil paa Nettet er endeel anare Hanke,
som kaldes „stenha.iiksi.'* Esp.216.

2) den del af en ell. anden genstand,
især større beholder (fx. kar, ka^ide, gryde,

kurv, taske olgn.), som er saaledes dan-
net, at haanden kan gribe derom ell.

(især) deri, naar genstanden skal flyt-
tes, bæres (jf. II. Greb 2,8 slutn.; sml. Øre^.
Leergryder med Hanke (Chr.VI: hankerj.

3Mos.ll.35. at undervise de Atheniensiske
Offer-Præste, hvorledes de skulde danne
deres Drikke-Kar, nemlig med Hanke el-

ler Ørne. Holb.Kh.54. en stor Kurv med
fire Ranker. JLRasm.1001Nat.235. Thee-
potten faldt. Tuden knak af. Hanken knak
2A.HCAnd.VIIl.18. Sølvdametaske .. sort

Emaillekant paa Hank og Kvast, Hanken
løs. PolitiE.KosterbU^lBl923.1.sp.l. om lign.

indretning paa en klokke: Den største vor
Frue Klokke . . er ved sidste Bededags
Ringen brustet i nogle af Hankerne. Cit.

1705.(KbhDipl.V.797).

3) billedl. ell. overf. anv. af bet. 2. 3.1) (jf.
lat. anså i lign. anv.; nu 1. br.) som udtr.

for noget fast ell. haandgribeligt i en
sag, et forhold, et støtte- ell. holdepunkt,
sikkert udgangspunkt for betragtningen

af noget („noget at holde sig til"), at for-

lade det Givne, Træge, Hverdagslige og
give sig det Ubekjendte i Vold — siden
det Bekj endte og Virkelige er uden Hank.
Goldschm. VI.463. Hvor han misundte dem,
de Andre, Smaa og Store, som, hvor de
saa greb hen i Tilværelsen, altid fik fat

i en eller anden Hank. JPJae.I1.236. De
skarpe kanter, stærke karakterudvæxter,
hanker, man kan gribe fat i, hører efter
dr. T.s mening til, for at man kan tale

om en ksLrakter. NMøll.N.29. jf: (direk-

tøren for Øresundstolden), der havde været
Gjenstand for højst uretfærdige Angreb
i Bladene, vilde ikke give dem den Hank
at hænge deres Hat paa (olm.: det at

hænge deres hat paa^, at han gratis be-
nyttede Toldkammerets Dampskib. JJHol-
ten.I da. og ægyptiskStatsfjeneste.(l 923).20. M

enhver ting har to hanke (ænyd.d.s!)
enhver ting kan ses fra to sider. *den sam-
me Tanke

|
har, som enhver, en dobbelt

Hanke. Grundtv.PS.IV.171. de fleste Ting
i denne sublunariske Verden have to Han-
ker at tage i, eller kunne betragtes fra

to Sider. Hrz.XVIII.61. jf.: Rollen (frem-
byder) nu to Hanke: den poetiske Udvik-
ling og den personlige Udvikling, bran-
des.JJ.^45. 3.2) i forb. som fa a, have, tage
ell. (nu næppe br.) holde (Moth.H165.
LThura.Poet.348) haand i hanke ell. (nu
ikke i rigsspr.) hank (Moth.H165. Graah.
PT. 11.165. Bornh. Samlinger.XIV. (1922).
103. Feilb.) ell. (sj.) hanken (Heib.Poet.
IX.346) med (sj'. paa. Schand.0.L31) en
ell. noget (ænyd. d. s., jf. oldn. (isl.) taka

hQnk (honk) samt eng. get a handle against
one, give one a handle; grundbet. vel: bære
noget sammen m. en anden, saaledes at hver
holder i sin hank) 1. om delagtighed, del-

tagelse i en virksomhed, et arbejde og derved
opsyn med, indflydelse paa virksomhedens
gang, arbejdets udførelse, lad mig kun faae
Haand i Hanke med Gouverneurriet, og
saa skal I faae Vidunder at see. Biehl.DQ.

10 IV.13. (gud) vil nemlig . . være med, have
en lille Smule Haand i Hanke med Ver-
dens-Udviklingen. JiTterLZII.S^. Jeg har
maattet ta'e Haand i Hanke med vort Gods
og vor Arv. Drachm.KW.95. Englænderne
har faaet Haand i Hanke med Palæstinas
Styrelse.J0rg.JF.il. 162. Han begyndte
jo dér med en kummerlig Snask ude i

Sundbyerne, og han og Konen tog nok
Haand i Hanke med selv. Leop.B.231. 2.

20 om det forhold, at man har indflydelse paa,
magt over en person og hans handlinger, at

man kan lægge en dæmper paa en, byde over

en, tvinge en olgn. Moth.Hl65. Vil han ikke
betale, saa har du jo Haand i Hanke med
ham, da du har Pant. VSO. „Men er han
tro ? .

." „Tro som Guld. — Jeg har des-
uden Haand i Hanke med ham: — han
staaer og falder med mig selv.^ Ing.EF.
VII.134. *Hun er formeget paa sin egen

30 Haand.
|

I skulde . .
|
Dog have Haand

i Hanke lidt med hende. HCAnd.X.374.
Saa vilde hun for Resten ogsaa gjerne
have lidt Haand i Hanke med Julius, der
var en hensynsløs Rygtesmed og hagn-
ha.ls.JakKnu.B.137. CP m.tings-subj.: *vort
Kjød har ganske artig Haand |

med os i

Hanke. Grundtv. PS. IV. 159. *Snart med
Natur den (0: kemien) faaer en Haand i

Hanken,
|
Og snart med Politik. ÆTei&.Poe*.

40 IX.346. (1. br.) om selvbeherskelse, selvover-

vindelse: Tag Haand i Hanke, saa forgaae
nok dine Grublerier. smst.III.391. Og saa
Haand i Hanke og ikke denne næsten
umoralske Kasten med Pengene til højre
og venstre, uden Maal eller Med. AndNx.
M.200. 3. (nu næppe br.) om det forhold,

at man er paa det rene med, har bevis for
en persons urigtige handlemaade. nu skal
min Fader lære at kiende hvad det er

50 for en Skielm . . Det er mig inderlig kiært,

at jeg har faaet den Haand i Hancke med
Karlen (o: Tartuffe).KomGrønneg.II.250.
see eder derfor nøie for, at jeg ikke faaer
Haand i Hanke med nogen; thi det maae
man vide, at jeg ikke er Grød at grine
2ii.Biehl.Dq.lV.140. Levin. MO.I.853. 3.3)

(dagl., spøg.) om armen som støtte for en
anden person (jf. II. hanke 1.2^. D&H.(u.
hankej. især i udtr. som gaa paa hank

60 (med), gaa med (hinanden) under armen.

4) (dial.) knippe af fisk olgn. (jf. 01j.

mangen god Hanke Aal bragte han hjem.
PBMøll.Mellem levende Hegn.(1901).211.
Han-kat, en.vAph.(1759). BMøll.DyL.

1.70. der var osse udlovet en stor Sum
for hver trefarvet Hankat, man kunde
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skaffe. Gravl.0en.22(jf. Feilb.IV.200). ofte

i sammenligninger: Byfogden var uheldig
(d: i whist) og hvæsede som en gammel
Hankat. Drachm. UB. 60.

\\
(nedsæt.) om

meget erotisk anlagt mandsperson (jf. u.

-hund^. Aa, den Hankat, hvor En kunde
unde ham, at der vilde være een, han
ikke kunde besnakke. ^re^ewi.JBZ7.58. jf.
(dial.) hsiiiksittestoTm, rend af unge mænd
i et hjem, hvor der er unge piger. Feilb.

I. Hanke, en. se Hank. IL hanke,
V. ['haix^a] -ede. (afl. af Hank) 1) trans.

1.1) (nu ikke i rigsspr.) forsyne med en
hank (1-2); især til Hank 1: forsyne (lær-

red)med stropper.Moth.H165. VSO. hanke
Lerred. ilfO. OrdhS. 1.2) O/. Hank 3.8; dagl,
spøg.) i udtr. for at tage en under armen.
hun vilde til at hanke sin Arm ind i hans.
Gjel.T.212. de fleste unge Damer var saa
pjankede, at de ikke kunde holde ud at

gaa, naar de ikke havde hanket sig sam-
men med en Veninde. sa.VG.234. jf. D&H.
II
hankes, (dial.) tage hinanden underar-

men. OrdbS.(sjæll.). 2) (dagl.) intr., i forb.

hanke op i en (noget), (gøre forsøg paa
at) løfte en (noget); trække op i; tage
fat i (paa); tage et tag i; ogs. (jf. bet. 1.2^:

tage en under armen, han hankede op
i Bukserne. CEw.(Pol.^V9l898.1.sp.?). (han)
hankede op i ham (o: en drukken mand)
og fik ham slæbt tilbage til Kroen. Aakj.
B.42. at hanke op i en Trillebør. GSchiitte.

B.53. han følte to stærke Hænder hanke
op i sig. TomKrist.LA.256. jf.: Han tog sig
vældigt sammen, hankede et Par Gange
op i Blikket ved Hjælp af Pandehuden
og gik maalbevidst over Gulvet. AndNx.
DM.V.27. ogs. overf.: yde moralsk hjælp,

indgyde selvtillid, livsmod osv. („tage et tag

i en"). Esm.lII.348. han (o: en dansker i

udlandet) var saa inderlig sløj og slap, at

han ligefrem ikke kunde hanke op i sig

selv (o: tage sig sammen) og faa sparet
saa meget sammen, at han kunde slippe

hiem. lGiudPouls.B.93. hanke op i Erik-
sen, (efter Blækspr.1895.31; spøg.) hanke
op i en ell. noget, saa hanker vi op i Erik-
sen (o: saa tager vi fat i noget for at løfte

det)
i jf.: (referenten ved Olsens tale:) „Nu

er det vel bedst, jeg hanker op i Olsen."
Og Referenten hanker op i Olsen. Kbh.^^lxo

1904.3.sp.l.
II (1. br.) uden fig.præp.-led: tage

fat. *Mange (o: af bagermestrene) har ikke
hanket op (o: udført bagerarbejde)

\
Siden

6te Fred'riks Dage. Blækspr.1898.31. en hel
Flok Drenge . . meldte sig strax til fri-

villig Tjeneste. „Saa hanker vi op I" —
„Ohoi . . hiv opl" Den store Vogn rørte

siffikke af Stedet Muusm.F.100.
Hanke-, i ssgr. [^haiigQ-] især af Rsink

2; som eksempler kan (foruden de ndf. an-
førte) nævnes flg. ssgr., der betegner gen-
stande, der er forsynet m. hank: Hanke-balle,
-bøsse (til indsamling af penge), 'glas

f
-kande,

-kop, -krukke (VSO. Gylb.VII.74. Bang.T.
52), -kurv (Moth.H165. Hrz.KII.239. Pont.

F.II.205), -skaal, -drue, en. (^, foræld.;

jf. Drue 6) skraasæk, kartæske, der har form
som en hank, saa den let kan bæres. Mil
TeknO.108. -s:am, et. [1] (fisk.) en slags
(silde )drivgarn, hvor selve garnet m. kortere
tovstykker er fastgjort til den i overfladen
(v. hj. af flaad) flydende trosse. Frem.DN.
131, Scheller.MarO. -kors, et. (fagl.) gam-
melægyptisk tegn for liv, af udseende som et

10 alm. kors, hvor den øverste del af den lod-
' rette linie er erstattet af en hank- ell. strop-

lignende bue. JLange.MF.189. SaUXIV.
535. -les, adj. som er uden hank, ell.

(især) som har mistet sin hank. Moth.H165.
to hankeløse Over-Thekopper. Jw^.LB.I.
134. Schand.TF.11.205. ordspr. krukken
gaar saa længe tilvands (til kilde), til

(ell.Sit) den kommer hankeløs hjem,
se Krukke, f -peng^e, pi. [1] penge, der

20 foruden blegelønnen betaltes blegerne for at

sy hanke i tøiet. VSO. MO. kanket, adj.

['han^a^] {aft. a/"Hank; nu næppe br.) for-
synet med hank. Moth.H165. hankede Kar
eller Skaale. Holb.MTkr.210. den hankede
Theekoppe. Bagges.Danf.II.295. j/.Hanke-
kors: Cruces ansatas eller hankede Kors-
tegn, iTidi 7^5.577.
Han-kælling:, en. (især dial.; nedsæt.)

mandfolkeagtig kvinde ell. kvindagtigt mand-
30 folk. Moth.H72. Naar en Dreng stjæler paa
Gaden og . . bliver tagen i Kraven af

Politiet, behøver han blot at skraale, saa
kommer der straks en Snes Han- og Hun-
Kællinger til Hjælp. Bøgh.DD.1871.207. lit-

terære hankællinger (o: om et blads med-
arbejdere). HjoHø.K.77. Feilb. -køn, et.

{ænyd. d. s.; jf. -slag) 1) det forhold, den
egenskab, at et individ (menneske, dyr, plante)

har hanlige forplantningsorganer(mods.HMii-
40 køn; jf. Mandkøn;. Moth.H72. Forfatteren

. . er bleven foranlediget til at udgive
dette Verk ved den i nogle 100de Aar
fortplantede, men ikke nok bestemte og
bekiendte Meening: om der virkelig gives
Han- og Hun-Kiøn blant Planterne. LTid.
1761.426. det var det første levende af

Hankjøn, der kom til Verden i Kongens
Gsi2iTd.SvGrundtv.FÆ.II.79. det Barn, hun
føder, være sig af Hankjøn eller Hunkjøn.

50 Blich.(1833). V11.116. skønt han var af Han-
kønnet kunde (han) gaa ind i Niveau med
Naturen og'KNmåen.JVJens.H.285.

|j
(nu

især spøg.) konkr., om hanlige (mandlige)
individer, især mænd; ogs. (i best. anv.) om
alle mænd inden for et vist omraade ell. i

hele verden. Hankiønnet er gemeenligen
større og stærkere end Hunkiønnet. TSO.
*Har Hankjønnet vakt din Latter

|
Ved

mangen Caricatur, |
Forlyster Øiet sig at-

60 ter I ved Damernes nette Figur. HeibJ^oet.

VIII.193. et Folk . . vil kæmpe for sin

Frihed, hvad enten det regeres af Han-
køn eller Hunkøn. PoUVb1920.8.8p.2. \\ her-

til ssgr. som Hankøns-foster, -kraft, -organ

ofl. 2) (gengivelse af lat. genus masculi-
num; gram.) den ene af de to ell. tre klas-
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ser, hvori substantiverne (i sprog m. to ell. tre

grammatikalske køn) falder efter deres form,
bøjning, efter attrib. ords bøjning olgn. (i alm.
omfattende hovedmassen af betegnelser for
hanlige (mandlige) individer foruden en stor

del andre substantiver); ogs. om den form,
bøjning, hvormed et saadant substantiv ell.

et til et saadant hørende ord fremtræder;
maskulinum (mods. Hunkøn (Femininum)
samt (i trekønnede sprog) Intetkøn (Neu-
trum); jf. Fælleskøn j. Høysg.AQ.SO. vi
(har) ikkun tvende Kiøn i Dansken, nem-
lig Fælleskiøn, som indbefatter Hankiøn-
net og Hunkiønnet . . og Hverkenkiøn
(neutrum). JBaden.Gram.84. Bask.FS.Fort.
30. Mikkels.SproglS.39. || hertil ssgr. som
Hankøns-bøjning, -endelse, -form, -ord ofl.

-kennet, adj. [-ikon'a^] (bot, 1. br.) til

-køn 1 : hanlig. Drejer.BotTerm.49.
hanlig, adj. ['hanli] (adj. til I. Han (ell.

n. hanj; \sær zool. ell. bot) som hører til (et

individ af) hankøn (1) (jf. hankønnet, -han-
netj. Vexter, som ikke have deres han-
og hunlige Deele paa een Stamme. FZet-

8cher.HB.234. Den hanlige Kønscelle, Sæd-
cellen eller Sperm atozoet. RHStamm.Be-
frugtning.(1904).5. Hos de højere . . Dyr
forudsætter Formereisen et Samarbejde
mellem det hunlige og hanlige Kønsstof.
LandmB.II.47.

||
(sj.; nedsæt. ell.spøg.) mand-

lig. Den amerikanske Film har faaet en
ny hanlig Stjerne. DagNyh.^°lhl923.4.sp.4.
\ hanne, v. ['hana] {til \l. han 2;

jf. De'se, De'te, duse, dutte) tiltale med
„Han." *Hvi hannede De (o: en provst)
mig i al den Tid til nu?

|
Hvi kaldte De

mig ikke Pebling, Pusling . . |
Tilføiende

det hiertelige Bu? Bagges.Danf.11.227.
hannem, pron. se II. han.
-hannet, adj. [-ihan'øf] (afl. af 1. Han

ell. II. han; mods. -hunnet; sml. hanlig; bot.)

som sidste led af ssgr., der angiver en egen-
skab, et forhold ved en tvekønnet blomsts støv-

dragere: en-, to-, tre-, fire-, fem-,
seks-, syv-, otte-, ni-, ti-, tolv-,
ma.ngehsinnet(Træearter.(1799).300),som
har en støvdrager, to støvdragere osv. (se end-
videre bæger-, dobbelt-, først-, rørhannet^;
dels brugt adjektivisk som del afplantenavn,
fx. femhannet hønsetarm, Cerastium
semidecandrum L. (Andres.Klitf.191. SaV
IV.718), femhannet pil, glanspil, Salix
pentandraL.(CVaupell.S.110.Sal.XIV.330);
dels brugt substantivisk i flt. om alle de plan-
ter, som har det angivne forhold ved støv-

dragerne fælles, og især (undtagen dobbelt-,
førsthannet) brugt som navn paa de forsk,

klasser efter det linnéiske system: (de) en-
hannede, 1ste klasse, Monandria, (de) to-
hannede, 2. klasse, Diandria osv. Viborg.
Pl.(1793).182.183.191. Træearter.(1799).313.
Drejer.BotTerm.50. 197. Rostr.Flora.I. riff.

Il
(sj.) i anden anv. Thibets mangehan-

ne de Ægteskaber (Brandes.UT.328: det
tibetanske Polyandri^. Brandes.TI.539.
Han-plante, en. (bot.) tveboplante med

hanblomster (jf. -træ). Andres.Klitf.170. SaU
11.252. -rakle, en. (bot.) rakle med han-
blomster. Haslens lange, gule Hanrakler
hænge kjælent ned. Baud.H.386. Sal.XlV.
871.

Hanred(er), en. se Hanrej. Han-
rederi, et. (^fHahn-. LTid.1732.397. fHan-
rejeri. VSO.). (nu kun arkais. (sj.)) det at
være (blive) hanrej; hanrejskab; ogs.: det at

lp gøre en til hanrej, jeg melder ikke et Ord
om HanTeederiet. Holb.Bars.IV.2. typiske
Bidrag til Hanrederiets Historie. BerlTid.
^Vil906.Aft.2.sp.2.
Hanrej, en. ['ha'n,rai', 'han-] (i bet. 2-3

ogs. (især dial.) Hanred: GlSpil.65. if. Feilb.

t Hahnrej: LTid.1733.38. nu kun arkais. (sj.)

Hanreder [-|re'(')88r]: Holb.Paars.282. sa.

Bars.1.4. HKaarsb.M.88. (flt.-eell.fd.s.:
Holb.Pern.1.7. sa.DR.III.6). fHandredensa.

20 Jean.1.2. sa.GW.I.l. f Hanrer: Clitau.PT
140. fHanrider: Holb.Ep.1.327. fHanereder:
ChrBorup.PM.406). flt. -er. {ænyd. hanrej,
han(e)rede, sv. hanrej, no. hanrei; fra mnt.
hanerei, hanreige (ty. hahnrei, tidligere ogs.

i bet.: kapun); 1. led er mnt. hane (se Hanej,
oprindelsen til 2. led er usikker) 1) ^„i dagl.
Tale og lav Talebrug**. MG. nu især C3,

oftest som (bevidst) efterligning af Holb.)
ægtemand, hvis hustru er ham utro.

30 førend vi kommer saa vidt, at vi efter
vor Stand kand forsørge en Kone, har vi
allereede de Aar paa Bagen, at vi kand
være visse paa at blive Hanredere, om vi
tage unge Koner. Holb.Vgs.II.2. Da yncker
jeg den stackels Herre (o: Ulysses), hånd
er vel 16 gange bleven Hanrey siden hånd
reyste. sa.Ul.V.2. de got Folck, som man
peger efter paa Gaden (Hanreyer med
Gunst at sige) er oftest selv Aarsag i at

40 deres Koner ere som de ere. KomGrønneg.
11.221. *Han blive vil, hvad han vist bli-

ver,
I
En Hanrej og en Sorenskriver.

|

(En Hanrei og en Ægtemand
|
Er ofte

eet i denne Stand). T^ess.554. den hellige
Josef, Hanrejernes Gud. AntonThomsen.Re-
ligion og Religionsvidenskab. (1911). 26. jf.

:

han havde købt (revolveren) for at skyde
en af sine Kærester med den, hvis . . hun
havde været ham utro. Hanrej vilde han

50 ikke være. NatTid.Vil920.Aft.3.sp.2. jf.
Hanrejhat: *Mael os en Gierrig af med
Siæl og Sind i Tasken, | En Hanrej med
sin Hat, en Bærme-Soe med Flasken. Helt.

Poet.168. billedl: Kunst og Videnskab er

det nuværende Samfunds Hanrejer. Pol.

^yBl922.2.sp.4.\\gøre til hanrej, dels om
gift kone, dels om hendes elsker: tilføje en
ægtemand den fornærmelse, vanære osv., der

ligger i, at hans kone er ham utro; give,

60 sætte en horn i panden (se Hornj. hun slaar

mig. Ridefogden driver mig til Arbeid
som et Beest, og Degnen giør mig til

Hanre]. Holb.Jep.1.3. Min Kone er

Nok sagt. Gud bevare mig fra at kalde
hende saa slemt, som hun fortiener; men
jeg er aldrig ærlig, har hun ikke giort

VII. Rentrykt 29/4 1925 55
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mig til Hanrey imod al Lov og Ret. Luxd.
FS.79. VSO. D&H. 2) (nu især prov. ell.

dial.) <^ den, der taber i spillet „hanrej"

(sebet.3);isæriforb. blive hanrej, gøre
til hanrej. MothM78. MO. Legeb.Lc.37.

Feilb. Nysgerrig Hanred ('er; den, der
sidder med sidste Kort paa Haanden (o:

i „nysgerrig hanrej"). GlSpil.66. 3) (jf. Bun-
kehanrej, Hanrejspilj <^ navn paa et kort-
spil (nu især spillet af børn) med to ell. flere

deltagere, hvor den, der sidder med sidste

kort, taber (bliver hanrej „og skal have en
Feder i Panden." FSO.^; undertiden fort-

sættes spillet m. spillet Rakker(dreng) (s. d.),

hvilke to spil tilsammen tidligere kaldtes lang
hanrej (Spillebog.(1786).161). jeg kjender
fem her i Naboelavet, der har tabt iHanrey,
Mariage og Puk 20000 M&TkL.KomGrønneg.
L.86. „Skulle vi da spille Hanrei?" . . „Ja
nok I „Hanrei" og „Rakker tilbage."" HC
And.X.159. Halleby.174. GlSpil.75. Feilb.

\\

nysgerrig hanrej, variant af ovf. om-
talte spil (det kort, hvormed man stikker,

lægges m. bagsiden opad; modspilleren har
lov til at vende kortet for at se, om der

virkelig er stukket; er det tilfældet, skal han
tage de to øverste kort). Wied.CM.190. GI
Spil. 65. Hanrejen, et. se Hanrederi.
Hanrej-hat, en. [1] (nu kun spøg., som
efterligning af Holb.-spr.) bred hat (der var
tegn paa hanrejskab, idet den mentes at skjule

„hornene"; jf. bred hat u. Hat l.ij. (Kalk.

V.416). nu kiender jeg, men desverre, al-

ting igien, min Seng, min Trøje, min
famle Hanrej Hat, mig selv. Holb. Jep.

V.l. *Hand (o: ulven) liden Ære har,

hans Frues Hore-Gat
|
Kun viser, at hånd

bær den brede HsLnrey-Ksit. ReynikeFosz.

(1747).38. -horn, et. [1] (nu næppe br.)

iforb.som faa hanrejhorn, blive hanrej;

faa horn. Falst.189. vAph.(17o9). -skab,
et. fHanreder-. Holb.MFbl.54). (nu sj.) det

at være hanrej (1); hanrederi. KomGrønneg.
11.165. Hanrejskab. Et Nobilitations-Brev,
som en Kone kan give sin Mand. PAHeib.
US.557. Grundtv.Saxo.IIL85. MO. -spil,
et. (nu næppe br.). 1) det at gøre en til han-
rej (1). VSO. 2) <^ d. s. s. Hanrej 3. Moth.
H78. VSO.
Han-rotting^, en. (,//". t*. Han- sp.822^^;

sml. holl. handrotting o: haand-rotting ; fagl.)

navn paa de tykkere, mørktfarvede (saakaldte

„mandlige") stængler af spanskrør, der bru-

ges til spadserestokke olgn. (mods. Binderot-
ting; jf. Hanrørj. VareL.^893. -ror, et.

(nu næppe br.) d. s. SLangkjer.Varekund-
8kab.I.(1856).322.

Hans, propr.; ogs. undertiden brugt m.
ubest. art. en. [han' s] (i bet. 4b: Hanse. ['hau-

sa]. Krøye.r.IIL1248. Drechsel.Saltvflsk.137.

OrdbS.). flt. (i bet. 3-4) -er ['hanOsar] ell.

t -e (Biehl.DQ.IIl.40.223). (optaget fra mnt.
Han(ne)s ca. aar 1400 (Molb.&NMPet.Dipl.
245. Rimkr. sml. ogs. UnivBl.IL67); kort-

form til Johannes (jf. JohsSteenstr.MK.42.
47.122); om sankt Hans se Sankt

|| for-

men Hanse vistnok dannet sekundært af flt.

hanser)
1) som personnavn i særlige anv. og

talem. (jf.Dania.IL291). l.i) (uden for ssgr.
som Klodshans, Pralhans nu kun dial; sml.
ogs. Fabel-, Smalhans samt Kalk.V.416 og
Feilb.) som betegnelse for ell. øgenavn til en
person, især en dum, klodset ell. ube-
høvlet, udannet person, den anden In-

ip terims-Doctor ved Kvæsthuset . . schal
were en hans, som ingen Praxeen (o:
øvelse, erfaring) haffuer, mens en schiden
mund, der taler ilde om folck, szom hånd
icke kand bere wand til. Cit.l712.(JulPet.
L.39). naa, du Hans (o: din klodrian). Feilb.

II Uf; iy- dial. wenn das nicht wahr ist, so
will ich Hans heissen; nu næppe br.) i udtr.
som: hvis det ikke er sandt, saa vil jeg
hedde Hans o; saa maa du spotte, gøre nar

20 af mig, „kalde mig Mads" (jf. Johannesj.
*Ja, dersom jeg forstaaer I Et Ord, ja blot
en Stavelse af Sagen,

|
Saa vil jeg hedde

Hansi Hrz.1.55. jf.: *Kan Nogen mere klart
og tydeligt

|
Udvikle Dig et Punkt af

Smagens Lære . . | Saa vil jeg hedde
Hans, ja selv Hans Ssichs.sa.D.III.173.
1,2) i forb. m. et efternavn. \\ Hans Mad-
sen, som (spøg., folkelig) omtydning a/"h.m.,
hans majestæt (jf. H4;. Nu skal Huset her

30 atter sættes paa den anden Ende, da Hans
Madsen har været saa naadig at love at
ville besøge os. Cit.l811.(SoranskTidsskr.
V1.186). Aarestr.SS.Not.III.48. KNyrop.
0L.II.91.\\ æde med som Hans Mules
hund (nu sj. og gldgs. ; om oprindelsen jf.Nye-
rup. (PSyvsOrdsprog. (udg. 1807). Lxx) samt
Arlaud.412) især: tage del i, medvirke til

noget, som man egl. ikke burde tage del i

(fx. om børn, der blander sig i de voksnes
40 samtale), da det ikke kan nægtes, at denne

Talen ondt om sin Næste har noget eget
Behageligt og Fristende; da fremdeles In-
gen af mine ærede Colleger generer sig,

saa vil jeg, efter Ordsproget, æde med
som Hans Mules Hund. Hrz.XIII.221. Mau.
11.344. OrdbS. 1.3) i forb. m. et (opr.) fæl-
lesnavn, der er brugt som (fingeret) efter-

navn.
Ij
Hans Has (<?/. Hans Hase; se H.

Has; sj) dumrian; klodrian. Men han er
50 ogsaa en flink Mand . . og ikke saadan

en Hans-Has, som denne hersens Greve,
der reiste med Kongen. CBernh.L 185.

\\

Hans Kvast {nt. Hans Quast; til nt. quast,
nar, taabe, ty. quast (se Kvast); nu 1. br.) per-
son, som er latterlig, ell. som spøger, fjanter
paa en dum, overdreven maade; nar; fjante;
ogs. (nu næppe i rigsspr.) : person, som pra-
ler, bruger store ord ell. gør sig vigtig (VSO.
V.Q232); pralhans; vindbøjfel. *(elskov)om-

60 skaber
|
Tidt gamle kloge Mænd til Aber,

|

Hans Qvaster, Stymp're. ChrBorup.PM.484.
*End gnaver det et lidet Gran paa Siæ-
len,

I
At see enhver Hans Qvast man (o:

en pige) kommer nær,
| Tiltroe sig Ret

at lege kiælen. TBruun.L377. Den Hans-
qvast, den Modedukke, der paa en Prik
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er skaaren ud af den sidste Modejournal.
Hrz.III.M. *de spaa dig Dage trygge,

|

hvis du blot vil bo og bygge I som en
ærbar, tam Hanskvast. Schana.SD. 24. de
otte Hanskvaster, de havde sat op paa
deres Liste, maatte Vælgerne ikke faa at

se.Kll2.^V3l904.1.8p.7.jf.:IiansqvasteTi.
Heib.Poet.VI.451. \\ Hans Nar {ty. Hans
Narr; nu næppe br.) nar; tosse, (vist især
som øgenavn til en' person m. døbenavnet lo

Hans). Somme er meere grove, og kalder
Monsieur (o: Jean de France) HansWurst.
Hans Nsir.Holb.Jean.V.l. Dania.II.291. \\

Hans Pandekage, (sj.) øgenavn til en
person m. døbenavnet Hans. Hans: *Trinel
vilde du mig favne,

|
Hvis jeg som en

Nidding stod,
|
Hørte tavs paa Øgenavne ?

. .
I
Jeg blev kaldt Hans Pandekage 1 1 Hvil-

ken ærerørig ^nak\PMøll.I.114. jf.iHans
Pandekagestyv. -Fei?&. || Hans Wurst20
[hans'vurs(Z, -'vorsd] {fra ty. Hans Wurst,
ordret: „hans Pøtse" ; m. h. t. navnet sml. fr.

Jean Potage, eng. Jack Pudding; nu især
æstet. ell. arkais) navn paa den staaende
komiske figur i middelalderlige (og yngre)
tyske skuespil; naragtig person; nar. (hat-

ten) er ligesaa breed som den, Hans Wurst
havde, da Hosbond var sidst og saae paa
den stercke Mand. Holb.Jean. 1. 2. *Hvor
ofte har vi ey i Danmark havt den Ære

| 30

Af de Besøgeiser, vi burde at undvære:
|

Markskrig're, Gøglere, Hans Wurster. Chr
Flensb.DM.III.30. Det er ret en Hansvurst.
VSO. (ridderne i Lifland) bygge deres for-

fængelige Kirke der paa Gøglesand med
Hanswurster og gudelige Bødler. Jn^. F/S.

III.26. Feilb. SaUX.867. jf.: *Hvor er det
sære, Hansvurstklædte Følge

|
Med Ko-

lumbinerne i Flitterflor ?Z)mc/im.D.4. de
adstadigste Riddere loe saa høit, at Sko- 40

ven syntes forvandlet til et Hanswurst-
Theater. Ing.VS.II.193.

2) (dagl.) alm.navn til stue-, især ka-
nariefugle (jf. Hansemand 2, Piphansj.

Levin. Wied.TK.175. Gadeordb.^ || Hans
Top, (1. br.) som navn til hanen. NMad-
sen - Vorgod& JPinholt. Landsbyskolens Læse-
bog.I.(1902).54.

3) {ænyd. høje, store, grote hanse(r);

efter (ældre) ty. die g^rossen hansen, nt. 50

grote hans; nu kun dial.) næsten kun i flt.

(jf. dog Feilb.), i forb. store hanser, rige,

mægtige (ogs.: overmodige) mænd; fornemme
(„store") folk; stormænd (jf. Storhansj. „kal-

des de ypperligste kongens mend i ri-

gefMoth.HSl. *Fællig med de store Han-
ser

I
Er ey trygt at bygge paa: |

Spur-
ren, som med Tranen dandser,

|
Haanlig

maa fra Dandsen gaae. Reenb.II.187. den
Mængde store Hanser som her gik for 60

Borde, og det egenlig blot for et Syns
Skyld. Grundtv.Saxo.IIL229. *(kongen ta-

ler) saa vel med Bondemand, |
Som med

de store Hanser. sa. PS. V. 386. de store
Hanser plejer jo altid at holde sammen.
Skjoldb.lM.107. Feilb.

4) {jf. dial. hanser (flt. -e) (OrdbS.), han-
singer (flt.) i sa. bet. (Krøyer.II.250. Feilb.
IV.200); fisk.) især i flt., som navn paa
særlig store rødspætter (paa ca. 5 kg.
og mere); præsteflynder. Krøyer.II.250.
JJanmFauna.XV.78. Feilb.
Hans-, i ssgr. som Hans -has, -kvast,

-wurst se Hans 1.3; i ssgr. som (Sankt) Hans-
broder, -bær, -hus se Sankt.
M.an»a[^hansa\(Drachm.XII.12.Lundb.)

ell. I. Hanse, en. ['hansa] (f Hænse.
Moth.HSl). best. f. hansaen [>han,sa-'8n] ell.

hansen; flt. (sj.) hansaer ['hanisa'ar] ell. han-
ser. {ænyd. hense, afgift (for at blive op-
taget i et selskab olgn.), samt (i nuværende
bet.) i ssg. hense-, hønsesteder (Kalk. II.
342); laant fra ty. hanse, mnt. hense, hanse
(i mlat. form hansa^, oht. got. hansa, led-

sagerskare; vist besl. m. hønse; især hist.)

handelssammenslutning af købmænd
i udlandet; især (i best. anv.): det for-
bund af Nordtysklands byer m. h. t.

udenrigshandel, som havde sin blomstringstid
i 13.-14. aarh.; alle de byer, der var med-
lemmer af dette forbund (jf. Hanse-
stadj. Moth.H81. *Man taler om en Hanse,
som skal sluttes

| Imellem alle tydske
Handelsstæder. Oehl.VI.20. *Frit man saa'

den stolte Hanse
|
Fange Sild i Øresund.

Grundtv.PS.111.240. skeer her noget alt

for Mærkeligt, som Nogen af Hansen har
Lod og Deel i, saa (var det maaske) forbi
med vort Handelsherskab her i Norden.
Ing.KE.II.107. (han) fægted og faldt for
Hausaens Flag. I)rachm.XII.12. (i London
havde kølnerne) dannet en hanse, hvori de
havde ret til at optage andre byers bor-
gere, og hvori særlig borgere fra west-
falske byer fandt optagelse. Arup.H.14. Ly-
bæks Kancelli . . er Hansaens vigtigste. AC
Højbjerg Christensen. Lybæks Kancellisprog.
(1918).i.

li
(sj.) i flt: hanseater. *Guldgaa-

sen (o: i Vordingborg) Spiret krandser,
|

Konning Volmer skuer den kjæk,
| Og

tænker paa alle de Hanser,
| Som Gaasen

voldede Skræk (o: da hansestæderne belej-

rede borgen). Heib.Poet. VIII.259.
II. Hanse, en. se Hans.
III. hanse, v. se hønse.
Hanse-, i ssgr. ['hansa-] 1) (især hist)

til I. Hanse. 2) til Hans; i ssg. Hansemand
(s. d.).

Hanseat, en. [hanse 'a-'d] flt. -er. {fra
ty. hanseate, efter mlat. hanseaticus; hist)

især i flt, om personer (købmænd, skippere,

tropper) fra hansestæderne. Cit.1814.
(Bræstrup.Efterl.Papirer.(1894).249). Fre-
den i Stralsund . . betegner Højdepunktet
for Hanseaternes Magt i Danmark. KrErsl.
DM.40. Hag. V.179. hanseatisk, adj.

[hanse 'a-'dis^] {fra <t/. hanseatisch ; adj. til

Hanseat; hist.) som hører til ell. angaar
hansaen. det saa kaldte Hanseatiske So-
cietets Oprindelse. Holb.DH.1.446. Det var
de Hanseatiske Steders Hoved -Maxime,
at holde alle de Nordiske Nationer Fin-

56*
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geren paa Øyet LTid.1761.107. Planer .

.

om et stort spansk-hanseatisk Handelsfor-
bund. SaVX.860.
Uanse-by, en. (1. br.) d. s. s. -stad.

Eage?30. -dag^, en. sammenkomst af re-

præsentanter for hansestæderne til drøftelse

afhansaens anliggender. ACHøjbjergChristen-
sen.LybæksKanceUisprog.(l 918).425. SaUX.
859. -forbund, et. d. s. s. Hansa. HjælpeO.
reg. SaUX.858. -mand, en. {til Hans;
dagl) 1) spøg. ell. kælende navn til en dreng,

hvis døbenavn er Hans. den lærdeste Lands-
Bye-Præst, som allerede ved Moderens
Bryst bestemte sin Hansemand til et Lys
ioTKirken.Ew.{1914).IV.7.(TrinetilEans:)
Søde Hansemand. PMøll. 1. 112. 2) alm.
navn til en kanariefugl ell. anden stuefugl

(jf. Hans 2). (hun) var beskæftiget med
sit Fuglebur og sin Hansemand. FalM.IL.
11.538. „Hansemand" . . æder (gerne) Tve-
bak og Sandkage. VortHj.III4.29. -stad,
en. (i Hænse-. LTid.1725.227. Slange.Chr
IV.967). by, der var medlem af en hansa;
især om de nordtyske byer, der var medlem-
mer af hansaen (jf. -byj; endnu brugt som
titel for fristæderne Lilbeck, Samburg og Bre-
men. Moth.E.81. Den Stad Viisbye var .

.

en Stabelstadt for Hansestæderne. B^oZft.

DH.I.440. Byen, der i Udseende ligner
en af Tydsklands gamle Hansestæder.
Hauch.1.186. Hansestaden Hamborg. Kierk.
VIL153. Sal.^X.858.

BEansJose, en. se Ansjos.
Han-skrne, en. {,jf. eng. male screw)
alm. skrue (m. fremstaaende gænger, der

mor sig om en bolt; mods. Hunskrue, Mø-
trik;. HjælpeO. Sal.XVI.159. f -slag:, et.

(ænyd. hand-slavg) d. s. s. -køn. (d. s. s.

-køn 1:) af samme Bremser ere 8de Slag.

(1) Hun-Slaget, som ere store, og i Be-
gyndelsen ikkun faae. (2) Han-Slaget, der
ere fast lige saa store og fleere i Tallet.

(3) Muul-Esel-Slaget. LTid.1738.473.
hantere, v. se haandtere. hant-bæ-

ve, v. se haandhæve.
Han-træ, et. (bot.) tvebo træ med han-

blomster (jf. -plante;. Hantræerne af Asp.
Træearter.(1799).320.

I. Hap, en ell. (si.) et. [ha6] fHjap. Moth.
E182. MDL. Feiib.). flt -per (Hedebo.41) 50

ell. d. 8. (jf. ty. (opr. nt.) happ(en), holl. hap,
bid; til IL happe; især dial!) egl.: det at bide,

snappe (Moth.H182. VSO.11.571), ell. saa
meget som man kan afbide ell. snappe (til

sig) ad gangen; bid (H.l), mundfuld,
haandfuld osv.; derefter i alm.: ringe
del af noget; bid (n.2); stump. Hvis jeg
var mindre træt . . skulde jeg skrive langt
(o: et langt brev), nu faar du kun dette
„Hap". 5flfw^. Fa. 75. Børn fik Sulerater;
paa hver Hap Brød blev lagt et lille bitte

Stykke Sul. Hedebo.36. D&H. Ude fra det
aabne Hav ; . stryger en Morgenluftning
i mørke Hap hen over Ynndet. INalban-
diån.Den storeJammer.(1917).106.
II.Hap,8M&8/.i/br&.hipsomhap,8eHip.

L happe, v. ['haba] ("hjappe. Feilb.).
-ede. {ænyd. d. s., sv. dial. happa, hænde, ske,

no. heppa, hænde, slumpe til, eng. hap(pen),
jf bornh. happ, heldigt tilfælde, lykketræf,
oldn. happ; dial. || som delvis lydord og m.
besl. bet. kan I-HI. happe ikke skarpt skilles

fra hinanden; jf. ogs. jappe) gøre noget paa
en uoverlagt ell. tilfældig maade, paa lykke
og fromme, paa slump; upers.: træffe sig;

10 slumpe sig. Esp.125. || om person; i forb.
m. til: slumpe til. Hånd happede til det.
Moth.H82. i forb. m. paa: overrumple; over-
raske. Moth.H82.

II
paii. happende(s)

brugt som adv. 1. ladende det bero paa til-

fældet; tilfældig; paa slump. Hånd gør
alt sit doent hsi^pende. Moth. H83. Jeg
kom happendes på det. smst. 2. {sml. skaansk
uhappendes (Rietz.243)) pludselig; uven-
tet. OrdbS.(Stevns,Faister), komme hap

-

20pende paa en, komme overraskende, uven-
tet over en; overraske; overrumple. Nu bli-

ver der ingen længere Fadder-Sladder af;

Jer Farbroder er paa Veye hid, og inden
I veed et Ord deraf, saa kommer hånd
happendes paa os. JBPaulli.SB.33. VSO.
Den Sygdom kom happende paa ham.
MDL.

IL bappe, v. ['haba] ("hjappe. Moth.H
182. jf. Feilb. (u. 1. hjappe samt hjoppe.

^ smst.)). -ede. {jf. ty. (nt.) happen (fr. hap-
per^' egl. vistnok lydord; smZ. I.happe; jf.
1. Hap, III. haps, hapse; dial.) egl: luhke
kæberne sammen om noget (for at bide, sluge

ell. faa fat i det); snappe; bide; gribe.
\\ i forb. m. efter: forsøge at snappe ell.

faa fat i noget; snappe, gribe efter.
Hunden happer efter Barnets M&d. Levin.
(G.). Esp.119.uegl.: happe efter sit Veir.
Levin.(G.). || i forb. m. i sig: sluge. Feilb.

40 (u. 1. hjappe;. Bietz.233(skaansk). \\ i videre

anv.; dels: faa fat paa, indhente og
fange en (noget); hapse. Jeg naaede lige
§odt at happe ham nede paa \e\%n.Kværnd.
aadan en skulde dog happes. sms«. dels

(billedl.): tage ved næsen; snyde; be-
drage, han happer nu Folk hvor han kan.
OrdbS.

II t hænge, klæbe fast. de Leer-
Arter, som happe mest paa Tungen. vAph.
Chym.n.272.

IIL bappe, v. ['haba] (i bet. 1 ogs.:

hjappe. Moth.H182. VSO.). -ede, {ænyd. d. s.

(Palladius.III.341); besl. m. ty. hapern (se

hapre;, happeln, stamme, sv. happia; sml.

I. happe) 1) ("„dagL Tale." MO.; nu især

dial.) tale (læse) paa en usammenhcmgende
maade, ledende efter ordene, uden at kunne
faa dem sagt osv.; stamme; hakke (i no-

get). Hånd happer til hvert ord hånd skal

tale. Moth.H82. (han) Happer ordene frem.
60 Moih.^H98. Han kan ikke læse en Mening

til Ende uden at happe i det. VSO. Levin.

en happende Taler. D&H. OrdbS.(Falster).

2) t m. h. t. virksomhed olgn.: gøre noget

paa en usikker, utilstrækkelig, ikke-fyldest-

gørende maade; komme til kort; ikke gøre
fyldest. Mange af Barbarerne have stær-
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kere Legemer end (grækerne) men de
happe i al Omdømme og Beskuelse, fatte

ikke det Allerskjønneste og Ædleste. PO
Brøndst.RD.122. || især upers. i forb. det
happer for en, det kniber, gaar tilbage,

slaar klik for en. Moth.H82. Forhen har
han stedse giort godt Arbeid, men nu
happer det for ham, YSO. Naar det først

begynder at happe for en Kiøbmand, saa
er hans Credit snart ude. smst. f hapre, lo

V. -ede. {fra ty. hapern; jf. III. happe) 1)

d. s. s. III. happe 1. Naar man . . overlod
sig alle sin Roles Følelser, saa blev Hier-
tet paa Øjeblikket beklemt . . og man
vilde ikke frembringe eet eneste Ord uden
med en latterlig UdL^YGn. SorøSaml.II.28.

2) d. s. s. III. happe 2. det haprede . . i

min Kundskab paa alle Kanter. POBrøndst.
RG.I2.48. *Grisen . . grynter saa meget
klog:

I
„Snavset slikker du (o: katter^ i 20

dig —
I
Din Renhed happrer dog."in^.

RSE.VIII.245. der (er) i Vor Herres Be-
slutninger hverken . . Omskiftelse eller

Happren, som i vores. sa. EF. III. 222.
\\

upers. Hvert Menneske er der noget Godt
ved, noget Daarligt, og Noget som det
happrer med, det er hverken det Ene eller

det Andet. CBernh.NF.XIII.64. jf. bet. 1:

det haprer lidt for dem med Navnet, fordi
de har Meen paa Mælet og kan ikke sige 30

„H". Grundtv.HV.II.323.
I. Elaps, et. [håbs] flt. d. s. (af hapse

ell. III. haps; 1. br.) det at snappe, hapse
(efter) noget, med et eneste Haps forsvin-

der Skallen i (geddens) Svælg. Kbh.^yiWll.
l.sp.S. overf.: Tretten Døgn efter Begiven-
heden (har avisen) faaet Håbs (o: fat) i

følgende, som de læser med Kuldegysen
i iisibohyen. Aakj.(AarbSkive.l924.123).

\\

{det er) haps for de vilde, (jarg.) det 4p

er noget, jeg (du osv.) kan lide (at faa); det

er mad for Mons. LJac.(PoV^/al925.9.sp.4).
drengene fik lov at plyndre æbletræet;
det var haps for de vildel

j

II. Haps, subst. i forb. hips (s)om haps,
se Hip.

III. haps, interj. [håbs] (lydord; jf. II.

happe, hapse; dagl.) egl. gengivelse af den
lyd, der fremkommer, naar et dyr (fx. en
hund) snapper (efter) noget; nu brugt som 50

et udbrud, naar noget hapses. Vips —
den graatavlede (høne) kastede sig over
Ormen — Haps! — Kræet hang og ding-
lede i Næbbet. Tandr.K.115. Vi laa jo i

sin Tid oppe ved Kronborg og lurede.

Og naar der kom en fremmed Sejler —
Hapsl Saa gled Toldbaaden ud og Ka-
nonerne sigtede. Der skulde betales Told
til Danmark. PoV^l9l913.5. en stakkels Fyr
logerer paa en Bænk med en Lærke 60

Brændevin. Hapsl ingen Glæder for dig
her paa almen Gade, ind med dig. Deten-
tionslokale, Løsgængerlov og Tvangsar-
bejde. OJSwn^.P.^i^. hapse, V. ['habsa]
-ede. (til Ilt. haps (ell. IL happej; dagl.,

især spøg.) gribe (noget) pludseligt, overrump-

lende; snappe. || om dyr: (rotterne) S'^xding

og sprang for at hapse den fristende
Madding, men bestandig faldt de skuffet
ned i Græsset paa deres B2ig.Aakj.VB.2.
en smuk sort Doberman Pincher, der .

.

sætter af Sted ud over den hvide Slette
for at hapse denne sære Fugl (0: et mo-
noplan). Friis-Møll. (Pol. "/6 1919. 12. sp. 6).

uden obj.: hele Flokken (af aborrer) piler
frem med rejste Rygfinner . . strittende
truende i Vejret. Skulde pludselig en
Gedde hapse, var det jo godt at have
Bajonetterne sat paa! Fleuron.Grum.(1919).
43. jf. (sj.): en ægte Støver med Lyst til

at fare paa og hapse Tænderne i.sa.IFA.
106. i forb. m. efter: (menneskene) sidder
paa Jordkuglens Fnug og . . snapper efter

Kloderne, der farer forbi, som Hunde-
hvalpe hapser efter Fluer. Tandr.(Pol.^^/9

1911.6.sp.3). jf. Wied.Kna.201. \\ om person:

fange; tage; nappe (ogs. i bet. „stjæle").

*Mine Fædres Drik blev lagt for Had,
|

dog var der Humør i Snapsen, | og bydes
du en, din vrantne Rad, | da raader jeg
dig til 2i\.\i2i^s'en.Aakj.(PoU^ia911.3.sp.5).

den verdensimponerende Drevenhed at

kunne hapse denne . . farlige Forbryder.
UngeDigtere.(1909).131. BoTgmesteTejij som
Nytaarsaften blev hapset med Paraply-
Haandtag om Benene i Smedegade! Carl

Christensen.DitungeMandskab.(1919).22.3eg
skottede omkring til alle Sider. Og jeg
hapsede et Stykke Brød af Fadet og stop-

pede det ind under Blusen. Thuborg.(Nat
Tid.''Viol923.Aft.l.sp.5).

har, præs. af IV. have.
Haram, et. se Harem.
Harangne, en. [ha'rBiiCga) ell. m. fr.

udtale] flt. -r. (fra fr. harangue, der er laant

fra germ. (oht. oeng. hring, kreds, kampplads,

forsamling; se Ring, Rang); nu 1. br.; især

spøg.) højtidelig, især lang, vidtløftig
ell. kedsommelig tale; ogs.: tale af bebrej-

dende indhold; straffetale. Moth.Conv.H
30. (Tyboe) holder en Harangue for Ar-
meen. Holb.Tyb.V.8. Vores lærde Jesviter

. . forteller dernest . . hvorfor de ey fører

heele harangver i deres YeTk.LTid.1726.
483. Ew.(1914).IV.239. (Brandes begynder
sit svar) med en lang personlig Harangue
om Høffding. 7psen.PnII.i58. Rutzeb.DS.
37. Der kom Dagen efter en Skylle over
hans forvorpne Hoved . . Richard var
mest tilbøjelig til at smile af denne ha-
rangue. HomoS.VD.59. harangaere, v.

[hBrBii'ge-'ro] -ede. (fra fr. haranguer; til

Harangue; nu sj.; især spøg.) holde en
harangue. Moth.Conv.H30. Naar een uden
Anledning begynder at haranguere udi
et Sælskab, kommer det mig for ligesom
han siger: Messieurs! jeg er en lærd Mand.
Holb.Ep.IV.95. LTid.1751.17. JBaden.FrO.
(haren) havde glemt al Frygt, harangue-
rede voldsomt med den ene Pote paa et

graanet Bryst og den anden strakt pro-

feterende mod Himlen. Han saå sig om
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efter en Talerstol. JVJens.M. II. 71. \\ m.
person-obj. De Hamborger- og Bremer-
Deputerede havde Audientz og harangue-
rede Kongen. Luxd.Dagb.I.308. ChrFlensh.

DM.II.26. Schand.US.14.
Har-bo, en. ['hBr-, 'ha*r-] {glda. d. s.

(Gamle jy. Tingsvidner. (1883).l), æda. i ssg.

Hardbobygdthingh (RarsysselsDiplomata-
rium.(1893).12), jf. æda. harthboøræ, Har-
boøre (RibeOlaem.il); især hist.) person,
som hører hjemme i Harsy s s el i Jylland.

Moth.H88. MDL. Feilb. DSt.19U.33. \\ sa.

ord er slægtsnavnene Harbo(e), -bon, se Johs
Steenstr.MK.64; om onkel Harbo(e) se

Onkel. Harbo-skræp, en. {ænyd. d. s.

ell. herreboskrep, harpeskrep (Stephanius.
Notæ vberiores. (1645). 224) , herbergskræp
(MDL.); 2. led er subst. Skræp i bet.: spek-

takel, staahej olgn.; foræld, ell. dial.) (opr.

nedsæt.) navn paa en i tidligere tid brugt
(egl. i Harsyssel hjemmehørende) bondedans,
der dansedes i en lang kæde m. tørklæder som
bindeled ml. de dansende, og som ofte udførtes
paa en noget voldsom maade (m. dunk i ryg-
gen, knæstød olgn.). Moth.H88. *De Fauni
sprang en har-boe-Skrep,

| Som de var
reent af hsLve.Tychon.Vers.220. At danse
Harbo -skræp. Høysg. S. 51. TroelsL. VII.
60. HGrUner-Nielsen. Vore ældste folkedanse.

(1917).16. MDL.194.683. Feilb. || i videre

anv. om spektakel, mishandling, overlast olgn.

Moth.H88. Feilb

barceiere, v. [hBrsa'le-ro] (nu kun
dial. has(s)elere. Moth.H96. Holb.Vgs.V.4.
Feilb. u. harsellerej. -ede. vbs.-ing, {jf. ænyd.
haselere, galopere (HMogens.); fra /"r. har-
celer, oldfr. herceler; til fr. herse, (en)
harve (se Herse;!; m. h. t. bet.-udvikling sml.

I. Drille

—

IV. drille || bet. S og 4: og formen
has(s)elere fra ty. haselieren, som (m.
tilknytning til ty. hase, nar (se II. Hasjj igen
er laant fra fr!) 1) ^ forurolige, trætte
(en fjende) ved idelige (mindre) angreb.
MilTeknO. Cit.l849.(FHolst&ALarsen.Felt-
toaenel848-50.IL(1888).115). Lundb. 2) (ID
ell. dial.) plage ell. drive spot med, især paa
en godmodig ell. spøgende maade; drille
(n.4); gøre nar (af); gøre løjer (med).
Hånd spurdte videre: hvem af dem (o:

af de 16 søstre) heeder Lucretia. Jeg sagde
alle 16. Hånd sagde, ej 1 du staar og has-
sellerer. Holb.Vg8.V.4. ,.Det er just den be-
stemte Tiid at faae (Leonora) at see i Vin-
duet. Blir du noget var?" — „Ja jeg seer
alt Gardinerne." — „Ey harcelleer dog
icke saa meffet." — „Det er min Troe
ingen Harcellering. Jeg seer alt Gardi-
nerne røres.'' sa.KR.I.l. Har De Lyst til

at harselere, min gode Herre, saa see Dem
om efter en anden, som kan være Nar for
Bern. Skuesp.V.200. Heib.Poet.V.288. En
harcellerende Artikel om Kejseren . . var
Aarsagen til Ksilsimiteten.Pol.yio 1918.10.
8p.3. II m. nærmere angivelse af det (den),
som drilleriet, spotten angaar, er rettet mod;
dels i forb. m. over ell. (nu næppe br.)

med: at harcellere lidt med min Herres
Klæer og Eqvipage. JEToZfc.jHP.Z.i. Wivet.
(LTid.1754.216). (han) harcelerede over
den rationalistiske Vantro overfor de kri-
stelige Oldskrifter. Jørg.Liv.III.98. Der er
Kolleger, der ikke forstaar mit Synspunkt
og harcellerer over mig. FrPoulsen.MD.35.
dels (sj.) m. obj.: De bærer Dem galt ad
over for Deres Mand. De harcellerer ham.

10 Tilsk.1922.1.132. 3) (nu næppe br. i rigsspr.,

jf. Feilb. u. harsellerej lave spektakel,
staahej; larme; raabe op; tage paa
vej. (Tyboe) harcellerer i Gangen . .: Halt
hal - - - 1 hal - - - 1. (Fløyter i en Piibe) Pei-
ter, Frantz, Jochum . . Wo seyd ihr Car-
n&lien? Holb.Tyb. III. 5. 4) f være ell. op-
træde som en nar, taabe; lave narre-
streger, gale streger. Moth.H96. naar de
Gamle faar Kierligheds Tancker i Hofve-

20 det, saa haselerer de 100 gange værre end
de Unge. KomGrønneg.III. 245. JBaden.
FrO. t Harcelist, en. ('Has(s)elist. Helt.

Poet.187. jf. Haselant (fra ty. haselantj, se

bet. 2). flt.'Gr. 1) til harcelere 2: spotte-
fugl; drillepind. *Cupido er en grusom
Harselist,

|
For Spøg man ofte seer ham

stile
I
Imod ældgamle Bryst nyeslebne

Pile.TFess.i75. Biehl.DQ.III.281. 2) <iZ har-
celeret: nar; taabe. Beenb.II.56. Jeg vil

30 mafoj ikke være hendes Harcelist (o: være
til nar, grin for Dem). Holb.Bars.II.lO. sa.

HP.1.5. Forlovede ? og ud en mitSamtykke I

Det har den Knægt, den Haselant under-
staaet sig.Hrz.XVIlI.280. PLarsen.Conver-
sationsHaandlexikon.III.(1867).575.
bardt, se haard.
Hare, en. PhaTa] flt. -r ell. (dial.) d. s.

(PNSkovgaard.B.53. Esp.§125). {æda. haræ,
oldn. heri, eng. hare, jf. ty. hase; vistnok

40 besl. m. oldn. hoss, oeng. hasu, graa; sml.

II. Has)
1) gnaver med meget lange ører, korte

forlemmer o^ lange baglemmer, Lepus L.;

især om den t Danmark alm. art: graaharen,
alm. hare, L. europæus. DL.5—10—35. I

(maa) ikke æde af dem, som tygge Drøv,
og af dem, som have heelt adskilte Klove:
Kamelen og Haren og Kaninen. 5Mos.l4.7.

„Er hånd saadan elsker af Jagt?" — „Ja
50 det faaer vore Hiorter og Harer at viide."

B.olb.HP.1.4. Raff.(1784).406. *To Harer
laae mellem Kaalen

|
Og rask af Bladene

beed. GRode. Fortællinger og Vers.(1855).35.

BøvP.1.249. jf.: er man saa uheldig stillet

at skulle gaa ^jennem Byen for at komme
paa Jagt, skrige Drengene: „Skyd mig,
jeg er en Håre.** VigMøll.HJ.143. rejse
en hare, se rejse, (den) foranderlig(e)
hare, se foranderlig 2. || om kød ell. steg

60 af dette dyr. vi fik hare til middag [for-
loren hare, se forloren S.i.

2) i sammenlignende ell. billedl. udtr., ord-

spr. olgn. 2.t) i egentlige sammenligninger,
især som udtr. for frygtsomhed ell. hurtighed,

(præsterne) skal være bestandige, ikke .

.

paa Prædike-Stoelen som Kiemper, imel-
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lem fire Øyne som Harer (o: lange). Hersl.

TTJ.500. *Naar Viise udgrunde tilkom-
mende Farer,

|
Og lure og zittre, som frygt-

somme Harer. Trojel. (Rahb. LB. II. 200).
*Han blev saa stærk, som den vilde Bas,

|

Og mere snel, end en Hare. Oehl.L.1.296.

*Hvad skal jeg skrive? At jeg løb | Ei
fra det som en Hare?

|
At ei jeg bened

af, dengang | Jeg saae, at der var Fare?
Holst.IV.91. sove som en hare, sove

meget let; sove med aabne øjne (jf. Hare-
søvn, -øje 2). Moth.B.95. Hun sov jo som
en Hare for at høre efter den Gamle. Bang.
S.88. jf.: hun havde . . Harens Søvn: i

tretten Aar havde hun lyttet efter Vuggen.
sa.Udv.335. samt: Don Quixote holdt, for-

medelst Smerterne i sine (ribben), bestan-
dig Øjnene aaben ligesom Haren. Biehl.

DQ.I.137. især i forb. bange ell. ræd (nu
næppe br. fej (g). Moth.H95) som en hare,
se bange sp.llOl"^^^-, ræd (jf. hareræd^. 2.2)

abs.: frygtsom ell. fej(g) person; kryster;
kujon. Moth.H95. De er en Hare. De
har nok Lyst til en Gevinst, men De vil

Intet vove dertor. IIrz.IV.200. *hun (o:

Judith) har Helte gjort af iia.Ter.Rich.II.

62. saadan vilde man handle . . hvis man
var født Hare, men saadan handler aldrig
en Mand, der ikke kjender til Angst. Aakj.
VF.200. 2.3) i ordspr. og talem. (kun ae
vigtigste er medtaget; se i øvrigt Moth.H95.
Mau.1.394. Feilb.). gribe (til) ("sj. tage.
Pol.''/nl886.2.sp.5) harens gevær, se Ge-
vær 4.3 (jf. u. Hare-banner, -fane), man
siger . . at naar man mindst venter
det, springer Haren af Busken (o:

kommer den gunstige lejlighed olgn.). Biehl.

Dq.III.76. PAHeib.Sk.III.19. Mange
Hunde ere Harens Død (o: de mange
kan (sagtens) magte den ene).Mau.6325. Othl.

ØS.261. Han er kun een Mand. Og mange
Hunde er Harens Død. CBernh.in.92. Feilb.

nærved" ('s?, nær. CBernh.III.140) sky-
ingen nare („langtfra" har (det)der

ingen fare) o: det er ikke tilstrækkeligt at

være lige ved (nær ved) at (op)naa et vist

resultat olgn.; „næsten" slaar ingen mand af
hesten. Mau.6994. Blich.I.xxxvn. „han har
tidt været nærved at banke mig." — „Nu,
Nærved skyder ingen Hare.** Hrz.III.34.
jf.Feilb.II.?13.

3) overf., om person ell. ting. 3.1) i leg

ell. spil: (navn paa) person ell. brik, der
forestiller (at være) hare. hund efter
nare, tagfatleg, hvori en af deltagerne (jæ-
geren) søger at fange de andre, saaledes at

de fangne („hundene") hjælper ham med at

fange resten, de (drev) mangen munter
Time bort med hverandre ved at . . lege
Hund efter Hare. CLStrøm.U.19. Kidde.AE.
1.92. jf. Feilb. hunden(e) efter haren
ell. hund efter hare, brætspil med en
brik, der forestiller haren, og flere brikker,

der forestiller hundene (idet brikkerne flyttes

efter særlige regler, gælder det om for den
spiller, der har „hundene", at indeslutte „ha-

ren"); haretavl. CMøll.PF.32. Legeb.I.c.
23. Esp.126. 3.2) (astr.) i best. f.: navn
paa et stjernebillede syd for Orion (Le-
pus). Moth.H95. SaUX.893.
Hare-, i ssgr. til Hare J, fx. (foruden

de ndf. medtagne) Hare-bestand, -bov, -graa,
-jæger, -kød, -ragout, -slægt, -spor, -steg,
-unge, -vildt, -ag^tig, adj. spec. (zool ) i

forb. hareagtige gnavere, betegnelse

10 for den af pibeharerne og hareslægten be-
staaende gruppe af gnavere med fire fortæn-
der i overmunden (Lagomorpha ell. Duplici-
dentata). Sal.VIII.511. -art, en. spec. (jf.
Hare 2.2; nu næppe br.): Der er en Hare-
art i ham (o: han er meget fej(g)). VSO.
-banner, et. (nu næppe br.) om harens
hale, i forb. som stikke harebanneret
op (ænyd. d.s., ty. das hasenpanier auf-
werfen, aufstecken, ergreifen (haren stik-

20 ker under flugten halen i vejret)) flygte, gribe
(til) harens gevær (se u. Gevær 4.3; .;/. Hare-
fanej. Ræd Mand stikker Hare-Banneret
op.Mau.81?l. -ben, et. spec. (nu næppe
br.) d.s. s. -spat. MilTeknO.108. f -dild,
en. ^ d. s. s. -tidsel. JTusch.231. VSO.
t -fane, en. (ænyd. d.s.) d. s. s. -banner,
stikke hare fanen op.Moth.H95. -fod,
en. 1) fod af en hare. (hun) hævede . .

Haanden for at ringe paa Døren, der hang
30 en Harefod i et Seilgarnsbaand, det er nu

Klokkestrengen paa Keiserens Borg.HC
And.IV.462. smst.IIl.289. \\ spec. om saa-
dan fod, der bruges ell. især tidligere brugtes
som pensel til paastrygning af bejdse, af-
støvning, afviskning olgn. (jf. bet. 2). Kridet
og Melet kan man afblæse eller sagte af-

viske med en Harefod. OeconH.(1784).II.
42. i Enden af Snoren (o: til børns skole-

tavler) var der i Reglen bunden en Hare-
40 fod til at vidske ud med. OLund.Smaabil-

lederfraHelsingør1800- 1830. (udg.1900).63.
Han stod og sminkede sig foran Toilet-
spejlet og . . føg Pudderet af med en
Harefod. San5r._ff6f.157i. 2) billedl. anv. af
bet. 1. 2.1) stryge ell. smøre (en) om
munden med en harefod {ænyd. d.s.;

sml. lign. udtr. u. Mund samt sv. stryka over
med hartassen, besmykke, gøre godt igen,

ty. mit dem fuchsschwanz streichen (jf.
50 Fukssvanser^; nu næppe br) (overtale, narre

en ved at) smigre, snakke godt for ham;
smøre en om munden; spise en af med tomme
løfter. Hun kiender mig ikke, dersom hun
tænker at stryge mig om Munden med
en IlsLretoå.Biehl.DQ.II.65. Jeg hørte (F.O.
Brøndsted) sige: „Jeg hører, at Kongen
her (o: Frederik VI) vil smøre Jer om
Munden med en prøjsisk Harefod." Birke-
dal.0.1.58. 2.2) (egl. m. henblik paa hurtig

60 og flygtig behandling (rengøring olgn.) v. hj.

af en harefod (1); nu alm. brugt m. tanke
paa harens hurtighed) i udtr. for hurtig og
overfladisk (flygtig) behandling af noget.

Desinfektionsiolkene . . tage dog bedre
fat, end de uvante hjemme, som . . ere
bange og saa let komme til at bruge Hare-
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foden. Vortnj.lIl.306. || især i mer ell. min-
dre faste forb. som fare, gaa (hen) over
noget, f a r e , g a a noget over ell. (nu næppe
br.J stryge noget over med en hare-
fod, behandle flygtigt; gaa let hen over. Moth.
H95. (i bogen) handles (udførlig) om mange
Sager . . som af andre Historie - Skrivere
ere, ligesom Ordsproget lyder, med en
Harefoed overstrøgen. LTid.1736.75. Rahb.
E.V.166. dette er nu vistnok at fare baade
Chaos og Olympen over med en Harefod.
Grundtv.BrS.37. Datidens (engelske) Krø-
nikeskrivere glider alle med en Harefod
hen over (begivenheden). Brandes.VIlI.174.
Ikke engang Stuerne var saa nette, som
de plejede. Alt blev kun gaaet over med
en Harefod. BerlTid.^VslOlS.M. Till 6. sp. 5.

jf.i han løb Jernene over (o: de glødende
jærn ved en gudsdom) med en Hare-Fod
(o: meget hurtigt). Grundtv.Snorre.llI.237.

3) % som plantenavn (p. gr. af de bløde blom-
sterstande olgn.). 3.1) t sand-kattefod, Anten-
naria dioeca (L.) Grtn. JTusch.103. VSO.
3.2) (sj.) edelweiss. Type- Atlas.(1881).m.
3.3) (nu næppe br.) harekløver, Trifolium
arvense L. JTusch.245. f -grib, en. \.
lammegrib, GypaetusbarbatusL. Raff.(1784).
286. -baar, et. især (fagl.) i flt. om haar,
der skæres af hareskind og anvendes til garn-,
hattefabrikation olgn. Adr.^/il762.sp.9. En
Hat af Harehaar. MO. VareL.''305. || hertil

fx. Harehaars-hat (JPJac.11.40), -tilbereder

(Krak.1865.462), Harehaar-skærer (BerlTid.

y6l906.Aft.3.sp.5). -bag:l, et ell f en (Moth.
S96). (jæg.) hagl, der benyttes til harejagt.

VSO. MO. SaUX.644. -bale, en. spec.

(sj.) 3( Lagurus (ovatus) L. (m. stærk uld-

klædning paa yderavnerne). PKASchousboe.
Vextrigeii Marokko.(1800).47. -hjerte, et.

1) 13 i forb. som have et harehjerte, være en
kryster, kujon. Mangen har Løve-Mund og
Hare-Hjærte. Mau.6212 (jf Blich.(1833).lL
45). efter Jeres Argument, skulle alle de .

.

som ikke giver sig i Krig,have Hare-Hierter.
Holb.Samt.9. '„Ungersvendene" med Hare-
hjerter og Fiskeblod. Schand.SD.83. Koner
er saa nemme at have i Baghaanden som
Paaskud, naar man sidder inde med et

Harehjerte, der intet tør vovQ.AlbaSchwartz.
Skagen.L(1912).91. 2) (jf ty. hasenherz
samt Hare 2.2, Harerumpe 2; nu næppe br.)

meton.: kujon; kryster. Moth.H95. *For De-
res (d: de tapre krigeres) Møde han (o: forf.)
saa dristeligt skal stæddis,

|
Som Hare-

hierted, der er kommen Trommen nær.
Sort.HS.A4v. det maae . . ingen Harehierte
være, der giver sig ud paa Dybet. Hegerm
L.DFort.ll. -hfertet, adj. (nu sj.) bange;
fej(g).Monrad.FPB.Nr.2.3. *En harehjertet
Munk, der løber bort | ved Lyden af sin
egen Røst. RSchmidt.FK.19. -jag^t, en.
Helt.Poet.59. VigMøllHJ.145. ordspr.: man
kan ikke paa een gang stange aal og gaa
paa harejagt, se I. Aal 1.8. jf.: Mand Kand
ei både være i helved og på harejagt.
Moth.H96. -kaal, en. ^ navn paa forsk.

planter, især haremad, alm. mælkebøtte og
alm. svinemælk (jf. -tidselj. JTusch.124.
223.230.231. -kanin, en. (fagl.) dels navn
paa en slags kaniner, hvis udseende minder
om harer: LandbO.III.44. dels om bastard
af hanhare og hunkanin: Hag. V.197. -kil-
ling:, en. harens unge. Moth.H96. Bogan.
11.95. -klever, en. ^ navn paa ærte-
blomst, dels en graalig dunhaaret kløverart,

10 Trifolium arvense L. (hvis blomsterstande er
bløde at føle paa; jf. -fod 3.8, -rumpe 3^.

JTusch.245. 346. Andres.Klitf.194. Rostr.
Flora.1.232. dels (nu næppe br.): gul rund-
bælg, Anthyllis vulneraria L. JTusch.22.
-kys, et. en (dom i) panteleg, hvorved to

deltagere holder hver sin ende af eyi traad i

munden og efterhaanden trækker den ind i

munden med læberne, saa at de til sidst kys-

ser hinanden. Legeb.I.b.56. -kænguru,
20 en. (zool) sydaustralsk kænguru af slægten

Lagorchestes leporoides. Sal.XI.239. -leje,
et. (jæg. ell dial) sted paa marken, hvor
en hare har sit leje (jf. -sæde^. Moth.H96.
MO. Saa borede han sig ned (i rugen)
som en Killing i Harelejet. ^a/y.FjB.50.
BEarem, et ellf en (LTid.1727.139).

['ha*(i)rBm(')] (nu næppe br. Haram. Kyhn.
PE.lO.'bS. LTid.1740.509). flt. -(ni)er ell

(sj.) d. s. (Thuborg.F.118). {fra arab. haram,
30 egl: det forbudte, helligdom) 1) den del af

en muhamedansk bolig, der er for-
beholdt (familien, især:) husherrens
hustruer og konkubiner, (han havde)
nogle hundrede skiønne Damer udi sit

Haram eller Hoff. Holb.Hh.I.149. en yppig
qvindelig Skjønhed i et Harem, hvilende
paa en Sopha i al sin Ynde. Kierk.I.16. JV
Jens.Sk.8. || hertil Harems-kvinde, -vogter

ofl. 2) (fællesbenævnelse for) en muh arne

-

40 daners hustruer og konkubiner (jf.
Fruentimmer 2, Fruerstue 2). (han) havde
for Hedens Skyld . . flyt op med sit Ha-
ram iblant Biergene. Kyhn.PE.30. I den
forreste (baad) sidder (sultanen) selv . . i

de tre andre bag ved følger hans Harem.
JVJens.Sk.il. uegl: Man vilde ogsaa ymte
om, at min Deilige hørte med til hans
(o: en libertiners) }isiTem.Blich.(1833).VI.

106. Hinderne (er hjortens) Eiendom, hans
50 retmæssige Harem , lige saa lovligt er-

hværvet som det. Stortyrken kjøber for

blanke Balere. Bogan.II.24. Hvad mener
du om en Hane, naar den staar paa Mød-
dingen omgivet af sit Rsirem? Pont.A.13d.

Hare-mad, en. Sf kurvblomst afcikorie-

gruppen: Lampsana L.; især om den i Dan-
mark alm. art L. communis L. (jf. -kaal).

JTusch.121. Lange.Flora.373. Rørd.JH.l.
54. -mark, en. (jæg.) jagtdistrikt med

60 harer, en vel besat Haremark, f. Eks. en
Hare- (eller Kanin-) Ø.VigMøllHJ.45.
-mus, en. (zool) sydamerikansk harelig-

nende gnaver af familien Lagostomidæ. Bøv
P.IIL64. SaVX.892. -ren, adi. (jæg.)
om jagthund: som ikke uden befaling for-

følger den rejste ell anskudte hare. Bogan.
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1.8. VigMøll.HJ.197. -rnmpe, en. 1)

(nu næppe br. i rigsspr.) i egl. bet. VSO.
2) (jf. Hare 2.2, Harehjerte 2; foragt; sj.)

kryster; kujon. Tør I ikke, I Harerumper?
Buchh.SP.27. 3) 2r (nu næppe br.) hare-

kløver, Trifolium arvense L. JTusch.245.
VSO. -ræd, adj. (jf. Hare 2.i slutn.; 1. br.).

*Den arme Jeppe er saa Hare-redd og
bange. Seehuus.34. ReynikeFosz. (1 747). 96.

-salat, en. 3f staude af de kurvblomstrede
(cikoriegruppen), Prenanthes purpurea. Cit.

1919.(6rdbS.). -skaar, et. {ænyd. hare-
skør; jf. oeng. hærsceard, ty. hasenscharte,
SV. harmun, no. haremunn, eng. harelip)

medfødt misdannelse (hos mennesket), frem-
trædende som en fure ell. spalte i overlæ-

ben (det egentlige hareskaar, simpelt h.),

undertiden tillige gennem gummen ind i

ganen (kompliceret hareskaar; jf. Gane-
spalte), hvorved munden faar en vis lig-

hed med en hares mund; labium leporinum.
Moth.Conv.E34. Apot.(1791).20S. en stor

Skramme mellem Næsen og Munden, der
saae ud som et Hareskaar. Jw^.E'£.I.51.

Hun har et stort Hareskaar i den ene Side
af Overlæben, hvor Tandkødet ses gen-
nem Y\dingen.Skjoldb.A.129. Panum.282.
uegl, om skramme: *(hans) Klinge ikke har
til Skeden været bunden,

|
Til Tegn der-

paa han bar et Hare-Skaar i Munden. JP'r

Rorn.SomnPoet.llO. jf.: (hunharen) havde
faaet lange, gulrøde, fremstaaende For-
tænder og et dybt Hareskaar i Under-
læben. FZetiron.JI&.i 05. -skind, et. Moth.
H96. VareL.^305.

\\
(nu kun dial.) i udtr.

(talem.) for fej(g)hed. *hans modig Løve-
Hud blev her til Hare-Skind. PoulPed.DP.
36. Han har Hareskind for Bagsmækket
(R\impeii).Mau.l.394. Feilb. -sne, en.
(nu sj.) tyndt lag sne, hvori harens spor let

ses; sporsne. Moth.H96. VSO. MO. -spat,
en. (vet.; jf. -benj en ved forskydning af
knoglerne ell. ved betændelse fremkaldt mis-
dannelse i hestens haseled, hvorved hasens
bageste grænselinie er krummet bagud (saa
at benet faar en vis lighed med harens bag-
ben). Forordn.V5l795.§4. MilTeknO. Landb
0.11.527. -sprini;, et, (i bet. S:) en. 1)

en hares spring, spec. om den forfulgte hares

(forvirrede, vildledende siksak)spring (jf.Bo-
gan.I.161). VSO. MO. D&H. billedl: (de)

fægtede som Dandsemestere med Hælene
(o: stak af), saa det var kun med Hare-
Spring de betaide . . hans Gavmildhed.
Grunatv.Saxo.11.25. 2) {jf. ty. hasensprung;
dial) knogle i fodleddet paa harens bagben
(brugt som lægemiddel, for drømme olgn.;

jf. -spænd;. Moth.H96. VSO. Feilb. 3) f
d. s. s. -fod 8.3. Moth.Conv.H35. -spænd,
et. {2. led vistnok til spænde; foræld.) bag-
ben af en hare, der tidligere brugtes (i pul-
veriseret stand) som forløsningsmiddel for
barselkoner (jf. -spring 2). Olavius.Skagen.
(1787).343. Thiele.III.83. TroelsL.VIII.15.
-star, en. ^ Carex leporina L. Rostr.
Flora.1.47. -sæde, et. (jæg.) d. s. s. -leje.

Hark

Bogan.I.16L -sevn, en. (nu 1. br.) meget
let søvn (jf. u. Hare 2.i og Rævesøvn). Mau.
11.399. VSO.VI.670. Til8k.1902.972. -tairh
et. (nu dial.) spillet „hunden(e) efter haren**
(se^ Hare 3.i;. VSO. MO. Esp.126. Feilb.
-tidsel, en. 2f (sj.) alm. svinemælk, Son-
chus oleraceus L. (jf. -dild, -kaal^. Drejer.
Da.Foderurter.(1837). 215. -træder, en.

(jæg.; foragt.) harejæger. Kbh.^'^lbl904.1.sp.6.

10 -aje, et. 1) harens øje. vAph.(1759). \\ overf.

(1. br.): aarvaagent, klartseende øje. Den
yderste Gaard . . var Præstegaarden, saa-
dan som A.s Hareøjne ganske rigtigt havde
opdsiget.Pont.DR.1.36. 2) (sml. u. Hare 2.i,

Haresøvn; med.) fejl ved det menneskelige
øje, bestaaende i mangelfuld evne til at lukke
det (Lagophthalmia). Panum.653. -are, et
ell. en. spec: 2f navn paa en skærmplante,
hvis blade har lighed med en hares øre; Bu-

20 pleurum L. Lange.Flora.547. -iore-bæ-
^ersvamp, en. 2( en bægersvamp (der
ligner et hareøre), Peziza leporina Batsch.
Éostr.Flora.II.206.

Harg;, en. [h^r'q; ha'rq] (ogs. flørg.

[hør'q];. flt. -er. {oldn. h^rgr, jf. sv. dial.

harg, horg, plads med mange sten, stenhøj,

no. horg, bjergspids, oeng. hearg, oht. harug,
lund, helligdom; grundbet. vist: stendynge)
om forhold i nordens oldtid: offeralter

30 (dannet af opdyngede sten); offer hus; tem-
pel ell. helligdom, især for gudinder (jf.
Hov;. *Hedin . . raadte for Hallen, lor

Hov og for HsLTger.JFibiger. (Diod.)Den
evigeStrid.(1878).121. hørgen var den sten-

dysse, „alteret", som afmærkede gudernes
nærværelse. Grønb.Religionsskiftet i Norden.
(1913).14. GSchUtte.HH.223. alm. i sted-

navne som Harre, Harreby, Hørby ofl.,

se JohsSteenstr.DS.94. jf.SamsøsStednavne.
40 (1922).80.

I. Hark, en. (jf. ænyd. harke, besværlig

afføring, forstoppelse, no. hark (e), sferaft,

møjsommelig gang, besvær, ussel tilstand,

svaghed, herk (n.), skrab, daarligt arbejde,

pak, herk, hark (m.), udygtig person, shet-

landsk harikel, levning, brudstykke, magert
kreatur, sv. dial. hark, møje, besvær, ussel

tilstand, isl. harka, besvær, slemt vejr, oldn.

hark (n.), haard medfart, tumult, harki, skrab,

50 skrammel, harka, slæbe skrabende, herkja,

slæbe sig frem med besvær; egl. vel: skraben,

slæb(en), skrab, og besl. m. H. og HI. harke ; nw
kun dial.) 1) møje; vanskelighed; besvær.
Thorsen.142. jf. Moth.H97 : hark, besværlig,

harkelighed, besvær, samt dial. horke, daar-

lig trivsel ell. tilstand, hærk(e), besvær (se

MDL. Feilb. jf. Klemhærke). 2) slemt
vejr, især tørke med kulde og blæst. Hark
og knark, kuld og hark. Moth.H97. I nogle

60 Dage hår vi haft Kuld og Blæst, Hark og
Yin2ij:]L.Ny8ted.Rhetor.49. Feilb. jf MDL.:
Harke. 3) revnet ell. ru hud (jf. harket
samt Harp). „Alm. hos den kbhvnske Al-

mue". Levin. Feilb. 4) som (nedsæt.) per-

sonbetegnelse. 4.1) t En hark og knark kal-

des en gammel mand. Moth.H97. (jf. no.

VII. Rentrykt »/< 1925 56
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hork, barsk, rynket Icælling, skrøbelig person

;

sml. ogs. III. Harpe^. 4.2) halvvoksen dreng;
knægt. Levin.(G.). Hork eller Hark. Ordb
S.(sjæll.). jf. jy. liork(e), (lille) dreng (se

Feilb.: 1. hork, 2. horke 2), og skaansk hork,

tyk dreng (Rietz.245).

II. Hark, et ell. (nu næppe br. i alm.

rigsspr.) en (Moth.H97). [hisrg] ftt. d. s. {til

III. harke; 1. br. i rigsspr.) som vbs. til III.

harke (især om den enkelte handling ell. lyd);

ogs. (konkr.): opharket slimklat (jf. Har-
keklat;. Moth.H97. *Hark, Spyt og Hoste
var, det hånd paa Jagten fik. PoulPed.DP.
46. en ren Røgterdrenge-Latter, vejrhæs
og ru og fuld af Spyt og Hsnk. JakKnu.
LU.220. *fra Naboens Mark

|
lød kun

Tøjrekøllers Dunk og en Røgters fede
Hark. ThBarfod.Spot ogSpe.(1919).64. Feilb.

I. Harke, en. ['h^r^a] (i bet. 2 ogs.

Horke ['hmr^a] Ilag.IV.118). ftt. -r. {sv. og

no. harka, ''(m)nt. harke (herke), ty. harke

;

til II. harke) 1) (dial.) stor (høst)rive. Moth.
E97. Feilb. 2) (fisk. ell. (nu især) dial.)

fiskeredskab, der ligner en rive (m. tæn-

der af forsk, størrelse), og hvormed man gen-
nemsøger tangen (jf. I. Harve 2). Moth.H
97. VSO. IWith.Deda.Fiskekyster.(1802).
34. Begtr.Fyen.823. Feilb. II. harke,
V. ['hBr^TQ] (i bet. 2 ogs. horke ['hcor^a];. -ede.

{ænyd! harke, kradse; vist egl. lydefterlig-

nende og sa. ord som III. harke, jf. I. Hark)
1) (dial; jf. I. Harke 1) rive (en afhøstet

mark) med en harke, „på Jydsk". Jfo/A.B'

97. Feilb. 2) (fisk. ell. (nu især) dial.; jf.
I. Harke 2) drive fiskeri med en harke.
stange og harke efter Aal. IWith.De da.

Fiskekyster.(1802).37. Feilb.jf mønsk harke.
OrdbS.

III. harke, v. ['hBr^o] -ede. vbs. (1. br.)

•nlngf jf. II. Hark. {ænyd. d. s., sv. hark(l)a

(jf. no. harka, ralle), nt. harken; vist egl.

lydefterlignende og sa. ord som II. harke,

jf. 1. Hark) paa en lydelig maade (med
en skrabende lyd) støde slim ell. spyt op.
Reenb.II.164. bringer hånd (o: Jeronimus)
Penge med sig, saa bringer hånd ogsaa
Hosten, Harken, og et gammelt usundt
Legeme med sig. Holb.Pern.1.7. (han) ren-
sede Brystet harkende, og med en hæs
skiønt rigtig Tone istemmede strax efter-

følgende Wiise. Biehl.DQ.IV. 113. idet han
snart rømmede sig og harkede, snart an-
strengte sig for at hoste. Pont.FL.74. jf.:
Hans Velbaarenhed var saa god at harke

.AKohl.
for

Slim. Skjordb.SM. 111. Især i forb. harke
op: M6th.H97. At harke Blod op. VSO.
Per Jeppe . . harker en Klat op. Hus og
Hjem.l912.188.sp.2. Harke-klat, en.
(til II. Hark ell. III. harke; 1. br.) ophar-
ket slimklat. Kaper. 008. Harkklat: Aakj.
VB.92.
harket, adj. {til I. Hark 3; jf I. har-

pet; især dial., jf.: hos Aimnen. Levin.) om

hud: ru; fuld af revner, harkede Fingre.
Levin. jf. Feilb.: harkeret.
Harl, en. se Harrild.
Harlekin, en. ['hBrla|kin, -|ken; 'ha*r-

IQ'] (nu næppe br. Arlekin. LTid.1740.171.
Prahl.BJ.46. jf Meyer. 63). ftt. (1. br.) -er.

{fra fr. harlequin, (nu:) arlequin, ital. ar-
lecchino; af omstridt oprindelse) 1) navn
paa en komisk tjenerskikkelse i den ital.

10 maskekomedie (optaget i Holb.Usynl.; endnu
som Kolumbines elsker i den CasortVske panto-
mime i Tivoli), især ejendommelig ved be-

hændighed og fiffighed; ogs. (nu 1. fer.j overf.:
nar; gøgler. Somme er meere grove, og
kalder Monsieur (o: Jean de France) Hans
Wurst . . Hans Hårleqmn.Holb.Jean.V.l.
sa.UHH.Prol.3sc. Du skalt ikke . . giøre
dig til Arleqvin eller lystig Person i Sæl-
skab. LTid.1740.171. imod Giøglere og

20 Harlekiner eller Spøge -Doctere var han
anderledes rund. Grundtv.Saxo.il. 24. *l

Verden findes der en Columbine
|
For

hver en Harlekin. Bagger.II.442. (danse-
læreren) sprang som Harlekin i Pantomi-
men, mens han filede (paa violinen). Bang.
SE.78. 2) (zool.) d. s. s. Harlekinsommer-
fugl. BøvPJ.450. IRaunkiær.ID.45. Har-
]ekin(8}-, i ssgr., af Harlekin 1, dels

(især i formen Harlekins -j i alm. ssgr.

30 som -briks, -dragt ("en Slags Harlekins-
dragt, sammenrimpet af forskelligfarvede
Lapper. JLange. III. 1 98), -figur, -løjer
(Saaby.'') osv., dels (især i formen Harle-
kin-j i (zool.) navne paa dyr, der er ejen-

dommelige ved en (om Harlekins dragt min-
dende) spraglet farvetegning, fx. : -due, en.

\ 1) (zool.) australsk jorddue af arten Hi-
striophaps histrionica. BøvP.II.575. 2) (fagl.,

nu 1. br.) varietet af den forædlede markdue;
40 porcelænsdue. CGram.IIusduen.(1910).88.
-sneppe, en. \. sortklire. Totanus fuscus
L. Kjærbøll.521. -sommerfugl, en. (jf.
Harlekin 2; zool.) maaleren Abraxus gros-

sulariata (m. hvide, plettede vinger). Frem.
DN.727. SaUXVI.300. -sæl, en. (zool.)

Histriophoca equestris. BøvP.I.142.
I. Harm, en. [hBr'm; ha-'rm] uden flt.

{æda. harm, vrede, ogs.: krænkelse (Cambr.),
oldn. harmr, sorg, eng. harm, fortræd, ty.

50 harm, sorg, krænkelse; jf. I. Harme; nu kun
(foruden i ssgr., se Harm-^ arkais. (og bibl.)

samt (især i bet. 1) dial, se Feilb. Esp.429.
Thorsen.35.59; ofte m. overgang ml. de forsk,

bet.)

1) stærk sorg ell. sjælelig smerte over

noget; kummer; græmmelse, jeg har hid-

indtil talet af min klages og min harms
(1871: Harmes; mangfoldighed. iSam.i.iC
(Chr.VI). mit Øie (er) mørkt af Harm,

60 og alle mine Lemmer ere som en Skygge.
Job.17. 7. »Fuld af Harm, af Graad og
Smerte. Kingo. 112. *Hun var i Hendes
Herres Arm |

Til stor Behag og Glæde,
|

Hvorfor han med des større Harm
| Maae

hendes Død begræde. Ji^rm.i9P. Bagges.

V.239. PalM.(1909).I.89.III.182. *Der rin-
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der Sorg, rinder Harm af Roser røde. JP
JacJ.359. Feilb. jf. harmløs 2: *Saa ret
fornøieligt, af Harm ublandet,

|
Som Ju-

len i en Præstegaard paa Landet. PaZM.
IV.16.\\om aarsagen hl følelsen: hvad der
volder sorg, smerte osv. En daarlig Søn er
sin Fader en Harm, og sin Moder en Be-
drøvelse. Ords.17.25. FGuldbJRahb.LB.I.
540).

2) vrede; forbitrelse; harme (1.2). Jer.

15.17. *Bort Vrede, Skjends-Ord, daarlig
B.2iTm\ Kingo. 280. *Da Avind saae Per
Paars af Modgang større blive, |

Hun
færdig var af Harm sig selv at sønderrive.
Molb. Paars. 83. *kan din Feyl forlede

|

Den Viiseste til Harm, og Godhed selv
til Yrede? Ew.(1914).1.229. jeg har bun-
det Kong Valdemars stolte hevngjerrige
Sjæl, og (han maa nu) fnyse til sin Døds-
dag i afmægtig Harm. Ing.VS.IILl96. Om
sin Fader talte han med Harm og For-
bittrelse. Eauch.1.464. FalM.(1909).I.358.
III.210. finde sig gammel, forvandlet fra
en smuk Pige til en rynket Husmands-
kone med Harm og Had i Hjertet. Gold-
8chm.VI.54.

II
udøse, udgyde, yde sin

harm (paa en) olgn.^ se udøse osv. \\ om
aarsagen til følelsen: hvad der fremkalder
vrede, forbitrelse, er harmeligt. „Det er ikke
for Pengenes Skyld! sa han. Men det er
en Harm I" „Ja, det er en Harm, at
se sin Kærest i en andens Arm." Gravl.
KongTjod.(1921).85.\\ ordspr.: harm vol-
der (ell.gøT. Mau.1.395. EPont.Atlas.il.
42) helvede, (utidig, ubehersket) vrede
fører ofte til ulykke ell. fortræd. Mau.3495.
MDL.

Wadsk.96. *Frihed derhos og for Haan-
den,

I
Som giør Gavn og ingen Harm.

Grundtv.PS.Vl.256. *Ej nytter den Ridder
hans stærke Arm,

| Ej heller hans Hug

3) handling ell. forhold^ der rummer foragt
for en, saarer ens æresfølelse; krænkelse;
ydmygelse. *skal jeg sove hos Ternen i

Nat,
I

da dør jeg af den Harm. DFU.nr.
1.10. *I skal aldrig Søvnen sove

|
paa

min hvide Arm,
|
før I faar vejet Kon-

ning Erik,
|
som mig har gjort den Harm.

8mst.nr.27. 6. han klagede over den Harm
og Krænkelse, der var overgaaet ham . .

ved en saa dristig Voldsgierning. Mo?&.
DH.II.148. *I Harm Jer hented og hvide
Kinder;

|
Den Jomfru aldrig I overvinder.

Ing.VSt.178. Kongen . . talte de dybt ry-
stende Ord til Folket om den store Nød
og Harm, han . . havde lidt. sa. VS.III.190.

Il
hævne sin harm, ?iævne en tilføjet

krænkelse ell. uret; lade sin vrede (jf. bet. 2)
gaa ud over den, der har krænket en ell.

gjort en fortræd. Hollænderne (tilbød sven-
skerne) fordeelagtige Forbunds-Vilkor . .

sigtende fornemmelig paa begge Sider
til at hefne deres Harm paa Danmark.
Slange. ChrlV. 962. ordspr. (efter Rimkr. r.

943): Hvo som altid vil hævne sin Harm,
han bliver tit baade usel og arm. Mau.
4203. Grundtv.BrS.227. PalM.IL.III.217.

4) (tilføjelse af) skade; fortræd; især i

forb. gøre harm, gøre fortræd. *en Tre-
dekker . . som Fienden Harm vil giøre.

fortjent liden Tak for hine kritiske Vers
(o : i Gengangerbreve), (H. C.) Andersen har

10 aldrig haft Gavn, kun Harm deraf. HSchiva-
nenfl.IIW.148.

|| genvordighed; nød.
*Haver I Tak, Nilus Erlandsøn,

|
I har

mig løst af BsiTm. DFU.nr.13.17. jf.:
*0

Herre . . |
Styrk mine svage Hænder,

| Og
end min Harm og Nød. Hauch.SD.L228.

II. barm, adj. [h^r'm; ha'rm] (dial. ogs.
harmt, se bet. 1; jf. harmet u. H. harme 4t).

(glda. harm og (især upers.) harmt, no. harm,
oeng. hearm, plagsom, ond, jf. oldn. hermt;

20 til I. Harm, jf. I. Harme || især i ent. og som
præd. ell. appos.) 1) (dial.) til I. Harm 1:

sorgfuld; bedrøvet. Feilb. OrdbS.(sjæll.).
Jeg blev saa harmt derover. MDL.(Mors).
A ved jen, der vil blive forfærdelig harmt
ved at høre, te du rejser din Yej.Aakj.
VB.267. Feilb. 2) (arkais. ell. dial., jf.MDL.
samt Feilb.; „endnu i den Udannedes Tale-
s^v.^ Levin.) til I. Harm 2: vred; forbit-
ret; harmfuld; opbragt. Faye.LitArb.

30 1.46. *Du, som er Ingen harm (Oehl.NG.
155: fiendtligj, og Ingen huld. Oehl.Nor-
densGuder.(1819).189. *Kain blegned harm
og vred,

|
Skulde rød sig sksimmetl Grundtv.

SS.II.26. Ing.VSt.57. Tanken . . gjorde
hende harm og ærgerlig. ZakNiels.Ki.39.
da han kom hjem og saa, at han var ta-

get ved Næsen, blev han saa harm, at

han sprak af Harme. KlBerntsen.Æ.I.160.
NMøll.R.20. Da Kejseren hørte om Kon-

40 gens Ringeagt for ham, blev han harm i

Hu. JOlr.SD. I V. 293. FrGrundtv.LK.202.
hun var harm og krænket og oprørt over
en saadan Utaknemlighed. Bregend.MAG.
62.

II (1. br.) attrib. Rider, eller gaar, nogen
til anden Mands i harm Hue (o : hu). DL.
6—19—5. i en harm og løftet Stemning.
Gravl. Herredet.(1919).42. harme Skælds-
ord og sure Irettesættelser. ZJac.fPoZ.^Vs
1924.8.sp.l).

50 Harm-, i ssgr. [ih^rm-; 'harm-] (1. br.

Harme-, se u. harm-fuld, -løsj. af I. Harm,
især i bet. 2, fx. (foruden de ndf. medtagne)
i en del C3 ord for ydre tegn paa harme:
-bleg, -blussende, -fraadende, -funk-
lende, -rødme, -skrig. CP -dirrende,
part. adj. „Jeg — skulde vende tilbage
til haml" udbrød Fru H. med harmdir-
rende Stemme. IIøm.S.176. De venter at

Papa, Mama og Onkel Peter . . harmdir-
60 rende vil kaste sig over (hunden). Hjem-

met.l913.543.sp.3. en harmdirrende Pro-
test-Note. NatTid.''/8l924.Aff.l.sp.3.

I. O Harme, en. ['h^rma; 'ha'rma]
uden flt. {ænyd. d. s. i bet. 1 (Ranch.Skuespil.

143); vel dannet (af det ældre 1. Harmj til II.

harm i lighed m. ord som led: Lede, varm:

56"



887 banne harmelig

Varme, vred: Vrede osv.; vAph.(1759) har:

Harm eller Harme, vAph.(1764) kun Harm)
1) (nu sj.; ofte m. overgang til bet. 2) d. s. s.

I. Harm 1. *(jeg) kiendte Mismod, Uro,
Grublen, Harme | Saa lidt som Penge.
Bagges.IV.27. smst.L90.211. lSam.l.l6(se
w. I. Harm t). jf.: *Kiærlighed, som kan
jo bøde

I

Paa al Harme og Fortred. Tychon.
Vers.242. 2) d. s. s. I. Harm 2; især om den
berettigede, moralsk hjemlede vrede (indig-

nation) over noget lavt, ondt, uretfærdigt
olgn. (jf. PEMull.^60 og MO.). Achl man
maa spræcke af Harme, naar man hører
ssiRåsLnt.Holb.Tyb.IIL2. sa.Stu.IIl.l. Oecon
T.VI.18. ingen Harme er saa heed, den
kjøles jo ved Tid og Leilighed. Grundtv.
Saxo.IlI.199. over et uforstandigt Folk
vil jeg vække Eder til Harme (Chr.VI:
vrede; 1907: vil jeg opirre eder). Rom.lO.
19. Der betog mig en heftig Harme (Chr.
VI: bevægelse^ over de Ugudelige, som
forlade din Lov. Ps.119.53. Harmen (Bran-
des. DD. 16: Indignationen^ . . meddelte
ham en Evne, som ellers var ham saa
temmelig nægtetBrandes.1.377. „Du kræn-
ker min Æresfølelse. At du kan tro, der
er noget mellem mig og en Værtshus-
holderenkel" — „Du kan godt spare din
ædle Harme . . Den virker ikke paa mig."
Bergstrøm.M.l 9.

II. harme, v. ['hBrme; 'ha'rma] -ede.

vbs. (nu næppe br.) -else ( VSO.). (glda. d. s.,

no. og SV. harma, oldn. harma (gøre ell. være
bedrøvet, jf. hermask, blive forbitret), eng.

harm, gøre fortræd, jf. ty. harmen; til I.

Harm, II. harm)
t) trans, (i talespr. kun upers.): gøre vred

ell. harmfuld; forbitre; oprøre; ofte m.
noget svækket bet.: vække ens uvilje ell. ær-
grelse; ærgre, \\m.person-subj. *Snart hun
som en Xantippe gaar | Og stedse Man-
den hsLrmer. Falst.116. Man holdt for at

hun giorde det for at harme Venus. Lodde.
Bie-Kuben.l754.Nr.4.7. Hr. Bjørnson (har)
saaret vore danske Følelser . . harmet og
forarget Mange. Høn^^j.JII. 8. || m.tings-
subj. *Som hiint Forlig, der . .

|
Opgav

min gode Ret, som det mig harmer,
|

Saaledes harmer nu mig hiin Formæling.
Hrz.IX.298. Andersens Roman . . havde
harmet (Kierkegaard) næsten personligt
ved at ophidse . . hans Livsmod udadtil.
Brandes.IL273. især m. det som (formelt)
subj.: det harmer mig mest. Moth.H98.

(gud) sagde: jeg vil udrydde den Men-
neskeslægt, jeg har skabt paa Jorden .

.

for det harmer (orig.44 : ærgrer^ mig (IMos.
6.7: jeg angrer^, at jeg har skabt den.
Grundtv.HV.^I.(1867).46. det harmer ham
at han skal være udenfor det Hele. JPJac.
1.54. det har mange Gange harmet ham,
at de to store Kunstneres Værk (skulde)
ligge og samle Museumsstøv paa Lofter
og i Kældere. FoI.''Vb1911.3. Feilb.

2) ({Q ell. dial, jf. Thorsen.119) som dep.:
harmes, blive vred, forbitret, harmfuld;

vredes; føle harme (jf.PEMulU60). Moth.
H98. var det ikke skjændigt, om jeg . .

vilde harmes over, at jeg alt skulde døe.
Horreb.IL243. *Harmes da ei, fordi Skjal-
den tør hæve sin Røst. E:eib.D.19. Derfor
harmedes jeg (Chr.VI: blev vred; paa
hiin Slægt. Hebr.3.10. Den Ugudelige skal
see det, og harmes (Chr.VI: fortørnes^.
Ps.112.10. *vi harmes, naar vi høre

|
din

10 (o: Danmarks) stumme Klagelyd 1 LCNiels.
U.16.

3) refl.: harme sig. 3.1) (nu kun dial,

jf.MDL. Feilb.) føle sorg; sørge; være
bedrøvet. *I samme Stund er ('JiMnj vred
og mild;

|
Nu leer, og nu sig harmer.

Reenb.1.88. Kongen . . gik og sørgede og
harmede sig og var aldrig rolig eller glad.
Sv Grundtv.FÆ.1.33. 3.2) (nu 1. br. i rigsspr.

;

jf. MDL.) d. s. s. bet. 2; ofte m. noget svæk-
20 ket bet.: føle uvilje ell. ærgrelse; ærgre sig.

intet ifrigede eller harmede hånd sig
meere over, end at hånd torde ikke forbi-
gaae . . at give Keyseren Underretning
om denne store FoTlus.Slange.ChrIV.631.
*Hun giør da farlig Støy og Færd,

|
I

Huset skiender, larmer,
|
Skiønt det er

ey en Bønne værd,
|
For hvilket hun sig

harmer. Graah.PT. 1.146. Blich.(1833).lV.
164. (han) syntes at harme sig over Stands-

30 ningen i deres Underholdning. Ing.KE.II.
75. det har givet mig Anledning til at

studere Ny-Pietismen og harme mig over
denne Sekts Evne til at demoralisere Be-
folkningen. S'cAan^i. O. JJ. 555. så var hun
atter ene. Hun harmede sig. Nu gik de
derude og gottede sig i solskinnet. l^Møll.
11.135. Du kan ikke tro, hvor jeg har-
mede migllsfecZilføWer.PoMZ^cnsmar/c.fjf90^^.
40.

40 4) {jf. forharme 2 samt oldn. harma9r,
bedrøvet; sml. ogs. harmt u. II. harm; sj.)

part. harmet brugt som adj.: d. s. s. II.

harm 2. det brændte paa over en halv
Snes Steder . . „Aal" udbrød gamle Thø-
ger hsirmet. JVJens.FB.lOO. han blev har-
met paa en fræk Kusk. sa.NH.8. jf.: *Den
fromme Frue . . hører

|
Uh arm et paa

sin Ternes Pølse- Snak. TBruun.ST.180.
harme-fald, adj. se harmfuld, har-

50 melig:, adj. ['hBrmali; 'hærmali] (glda.

harmelig, sørgelig, no. harmelig, sørgelig,

ærgerlig, sv. harmlig, ærgerlig, jf. oldn. h^r-

muligr, harmanligr, sørgelig, hermil(ig)a
(adv.), vredt, forbitret, samt ty. hårmlich,
sørgelig; til I. Harm (ell. II. harme^) 1) som
fremkalder harme (vrede, forbitrelse) ell.

ærgrelse; som oprører ell. ærgrer en; oprø-
rende; ærgerlig. Moth.1198. (sorger) der,

just ved det, de ere saa smaa, ærgre og
60 pine langt harmeligere , end de større.

Mahb.E.I.341. den harmelige Tanke . . at

hun hemmelig elskede Kongen. Lng. VS.
11.199. gaae med (en mistanke) i lange
Tider, og mange Gange paa den aller-

harmeligste Maade lade Leiligheden til

at faae den opklaret slippe sig af Hæn-
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derne. Schack. 62. (han) gad ikke svare
paa disse harmelige Ondskaber, brandes.
XI.160. især som præd.: Det er harmeligt
at se sig . . skuffet af et Menneske, som
man har havt Tillid til CBemh. II. 144.
JakSchmidt.SF.70. Varmen fo'r op igen-
nem Skorstenen, selv beholdt man kun
Flammernes Lys og Knitren. Sligt var
harmeligt nok. TroelsL.ILlM. Morten syn-
tes det var harmeligt at se en stor stærk lo

Hyddel gaa og ta saa valent paa Arbej-
det. (?ravi.^^.i 74. Feilh. Esp.263. 2) (sj.)

opfyldt af harme; harmfuld. Grev Hen-
rik sønderrev Brevet og kastede Stum-
perne harmelig paa Gulvet. Ing. VS.11.90.

jf. MO. harme-las, adj. se harmløs.
narmet, part. adj. se II. harme 4.

O harm-fnysende, part. adj. da hun
havde talt ud, sprang han harmfnysende
op. CMøll.M.III.106. NatTid.^^lsl924.Aft.2. io

8p.6. "fri, adj. 1) [I.l] f uden sorg ell.

kummer; sorgfri; ubekymret. *Tidt Munter-
hed jeg troer at nære, | Og harmfrit sy-

nes mig mit Bryst. Rein.1.89. Leth.(1800).
214. jf MO. 2) (sj.) d. s. s. -løs 2. Hrz.D.
1.223. *deres harmfri Væsen de jo røbe

|

Ved lige villigt Godt og Ondt at spaae.
PalM.V.20. ganske harmfrit men med
ikke ringe komisk Kxaft. TroelsL. XI. 69.

-fald, adj. (poet, 1. Ir. harme-^. (ænyd. d. 30

s. (i bet. 2.1), oldn. harm(s)fullr, harmafullr,
sorgfuld) 1) (nu kun dial.) til I. Harm 1:

sorgfuld; bedrøvet. Feilb. *„hvi er saa
harmefuldt dit Kvad

|
Hvi rinder saa

paa blege Kind din Taare?"
|

. . y,(du)

spørger . . om Grunden til min Sorgl"
Grundtv.0ptr.II.239. jf. I. Harm 4: Han
ønskede intet hellere end at ende sine
harmfulde B&ge.VSO. 2) til I. Harm 2.

2.1) C3 opfyldt af harme; vred; forbitret; 40

opbragt. *harmfuld bider Slaven i sin
Lænke. Ing. M. 23. Marsken gjorde en
harmfuld Bevægelse og tumlede sin Hingst.
8a.EM.III.18. de vilde ikke længer lyde
hans Befalinger. Da blev Kejser Napoleon
harmfuld. Goldschm.II.279. Schand.F.69.
(bogen) skaffede . . Forfatterinden et Uvejr
af harmfulde Indsigelser. Brandes.III.711.
Clårehen (er) forbavset og harmfuld (Bran-
de8.E.119: indigneret^ over, at Bruxelles' so

Borgere saa . . fejgt ser deres egen Helt,

Egmont, blive ført i Fængsel. smst.IV.91.

*Herren i Kraft ved din høire Haand
|

Kæmperne tæmmer, som Almagts Aand,
|

Bli'r med Rette Han harmefuld, |
Kon-

?er blæser Han brat omkuld. Grundtv.SS.
.89. sa.PS.III.478. *Der rider med bundne
Hænder

|
Kong Albrecht, helt harmefuld.

Ing.DM.119. 2.2) (sj. i rigsspr.) d. s. s. har-
melig i . harmfuldt er det . . at her ikke 60

er to Kanniker i Kapitelhuset, som for-

staae saa meget Latin, at jeg uden Ær-
grelse har kunnet betroe dem at afskrive
(Saxos) classiske Mesterværk. Ing. VS. I.

63. jf. Feilb. -las, adj. (nu næppe br.

harme-, se u. bet. 1). (no. harmløs, rolig, uden

harme; i bet. 2 laant i slutn. af 18. aarh.
(gennem ty. harmlosj fra eng. harmless; jf.
-fri) 1) (nu næppe br.) uden harme ell.

vrede; mild; venlig; rolig. Men ogsaa her
fremlyser den Harmeløse, den blide
Jehovas hulde ForhsLTmelse. Balle.Bib.I.
190. Intet syntes at kunne forstyrre hans
harmløse Rolighed. 7-SO. jf.bet.2: »hin
Boe, som harmløs Fred betrygger, |

Sig
med formildte Træk i rolig Dam afskyg-
ger ljBwM.(';Sfc7id.7Z.i55;. 2) G) som ikke
krænker, saarer, gør fortræd; uden ondskab;
godmodig; uskyldig. *landligt Spøg igien-
nemflyver harmløs

| Den muntre Flok.
Rahb.Tilsk.1791.603. (en) hatter, der . .

langt fra var . . harmløs og godmodig.
Ing.EF.XIII.60. (paa) de følgende Blade
(vil læseren) finde en harmløs . . Under-
holdning. PaZM. Poes. I. x//. ikke mange
mænd vilde have været i stand til at
skrive alt dette så harmløst, så frit for
ethvert stænk af den senere stemning.
ADJørg.IV.131. det naive Drag i Folket
. . Lysten til harmløs Livsglæde. Drachm.
F.II.124. Skolelæreren og den lille Hans
. . et Par ligesaa harmløse Skabninger
som Pudlen Trofast. Gjel.M.120.
harmonere, v. [hBrmo'ne'ra] -ede ell.

(sj.) -te. (fra beg. af 18. aarh., efter ty. har-
monieren; til Harmoni; jf. disharmonere)
1) (1. br.) J" til Harmoni 2, om toner: danne
en harmoni, det harmonerer ikke (o: er

uharmonisk)
\ jf.: De spiller sammen og

harmonerer i hver Takt, trods hans ure-
gelmæssige Spillemaade. Brandes. Goe. IL
181. (spøg.:) i Viingaardstræde, hvor det
harmoniske Selskab harmonerer. Bagges.L.
I.IO. 2) til Harmoni 3: stemme overens
(med); passe (godt) sammen ell. til noget
andet, (især brugt obs. ell. m. præp. med,
sjældnere til (se u. bet. 2.1^; f m. præp.
efter: en Norme, hvorefter hans Gier-
ning eller Ret harmonerer. ^rJyorn.Proc.
Blv). 2.1) til Harmoni 3.i. „Prindsen af
Godthaab, hvis Navn iøvrigt kun slet har-
monerer med hans nuværende Opholds-
sted." — „Hvor er han da?" — „For Øie-
blikket ligger han for Anker — ikke for
Haabets, men for Fregatten Taalmodig-
heåen's.'^ PalM. 1. 273. Med denne hans
interessante ydre Habitus harmonerede
godt hans . . bomstærke Karakter. J^afc

Schmidt. SP. 10. N. N. holdt en klog og
smuk Mindetale. Den harmonerede blot
ikke rigtigt til det store Kapel paa Vestre
Kirkegaard. PoV/ni 924.5.sp.l. jf Harmoni
4: Vor Herres og Frelseres Jesu Christi
Hellige Lidelses, Døds og Begravelses
Historie, Efter de hellige fire Evange-
listers harmonerende Beskrivelse. JÉee.
(bogtitel.1758). \\ om æstetisk harmoni, den
søgrønne Silkekjole harmonerede udmær-
ket med det dunkle Haar og de mørke
Bryn. PalM.IL.II.425. Wanscher.Æ.15.

||

t om overensstemmelse i virksomhed, fælles

stræben. Malerie og Billedhuggerie kap-
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pes her for at forevige sandfærdige Ting:
begge tale med Billeder; begge harmo-
nere med liige Konst til at fremstille en saa
ædel Skuep\siås.Wiedewelt.T.13. 2.2) /i? Har-
moni 3.2.*at Gemytterne |Kand . .harmonere.
Graah.FTJ.132. Troer du, jeg vilde giøre
din Mands Lovtale ? Dertil harmonere vi

alt for lidt sammen. Skuesp.IX.8. han seer
. . at De har Lyst til at være af en anden
Mening end han, at De er uenig med
ham i Alt, at De i ingen Henseende har-
monerer med ham. Eeib.Poet.Y11.277. Et-
hvert Menneske bærer i sig et Ideal, som
han stræber at realisere . . hvergang no-
get af dette Ideal træder ham imøde i et

andet Menneske, da harmonerer han med
dette 'M.ejmes\iQ.Scharling.N.310. Ægte-
fællerne . . harmonerer (ikke). Brandes.F.
260.
Harmoni, en. [hBrmo'ni'] Høysg.AG.

10. flt. -er. {ænyd. d. s. (Kingo.UO), jf. : ded
(vil) giffue en stadtlig Harmoniam. Chr.
IV'sBreve.I.(udg.l848).303); af gr. harmo-
nia, egl.: sammenføjning)

1) t (anat.) fast forbindelse mellem
knogler, hvis rande ikke griber ind i hin-

anden, men ligger tæt op til hinanden med
de ru berøringsflader (harmonia). Moth.Conv.
H37. Harmonisk Søm eller Harmonie.
Saxtorph. Osteologien.(1800).27.

2) (især J^) vellydende samklang af
forskellige toner; akkord (spec: treklang;

ogs. i udvidet anv., om de en melodi ledsa-

gende akkorder, mods. melodi og rytme); tid-

ligere ofte (især poet.) om musikalsk vel-
klang i alm. (melodisk klang, musik), udi
Musiqven, tilforn havde mand Behag udi
Harmonie, men nu udi Dissonancer og
det som skurrer i Ørene. IIolb.JJBet.a3v.
*hand stedse hørte siunge

| En liflig Har-
monie af Engle-Chor og -Tunge. Worm.
Sat.37. Meningen (skal) være denne, at

der ikkun er fem Harmonier i Musikken.
LTid.1742.675. Man siger om etTonstykke,
det er godt og reent i Harmonien, naar
Reglerne for Sammensætningen og Følgen
af Akkorderne deri ere godt iagttagne.
MusikL.(1801).110. det forekom mig mere
at være storartede Harmonier, end just

Melodier. HCAnd.XII.270. *alle Konsters
Moder, Harmoni. PaL¥.I.8. En højtidelig
og sælsom Musik høres . . *„Hør, hvilken
Harmoni I hør, kære Venner 1"

|
— „En

liflig og vidunderlig Musik!" Xem&.iSAafe.

XV1.66. MusikL.I.320. billedl.: *D;n (o:

naturens) uendelige Harpe saa huld . .
|

I mit Hierte trænge | Med sin Harmonie,
|

Med sin søde Symp&thie \Oehl.SH. 5. jf.:
Hans Indbildningskraft er farverig og
harmonirig, udsmykkende og ledsagen-
de. Brandes.X.255.

|| (1. br.) om velklingende
forbindelse af sproglyd; sproglig velklang.
Ordenes Harmoni eller Velklang. JBaden.
Gram.294.

|| sfærernes harmoni, se

Sfære.
d) (især tD) overensstemmelse. 3.1) i al

alm. om det forhold, at noget passer ell. sva-
rer til noget andet. *AchI Skreeg Niels
Corporal, hvad Forskiel mon der være I

Paa Kræmmer og Soldat; Betragt kun
nøje, kiærel

| Med vor Profession hvad
harmoni der er,

| Ich bin des Henckers,
om jeg nogen Forskiel seer. Holb. Paars.
337. Alle hine gigantiske Omvæltninger
havde ikke formaaet at bringe Menneske-

10 aandens Krav og de ydre Forhold i Har-
moni (Brandes.IV.41: Samklangj med hin-
anden. Brandes.E.58. || om logisk overens-
stemmelse: det, at noget ikke strider mod
noget andet, men støtter ell. bekræfter det.

*Himlens Bud, Fornuftens Lære I Staae i

tvangløs Harmonie. Thaar.ES.279. Kierk.
XIII.162. selve den måde, hvorpå (ind-

skriften) har været udført, står i god har-
moni med den her fremsatte opfattelse.

20 VilhThoms.Afh.II.7. jf. bet. 4=: de fire evan-
geliske Beretninger (lader sig) kun med
Vanskelighed . . bringe i ehronologisk
Harmonie. Grundtv.Udv.IV.411. Sal.XIII.
69.

II
om æstetisk overensstemmelse: det, at

forsk, ting (elementer) passer godt sammen,
har det rette indbyrdes forhold m. h. t. form,
farve osv., saa at helhedsindtrykket bliver

behageligt; smukt, tiltalende udseende som
følge af passende ordning af de enkelte dele.

30 *I en Harmonie
|
Af sød Forskiellighed

bestaaer kun Skiønhed. Oehl.F.116. Bibliot

H.^1.257. i/".; Hun drikker. %SødeFarve-
harmoniel

| Flydende Sølv
| I klare

Krystal,
|
Som den hvide Finger | I Æth-

ren bringer 1« Oehl.SE.36. Winth.I.157. || i

(foræld.) fil o s. spr., dels om den indbyrdes
overensstemmelse ell. naturlige sammenhæng
ml. verdensaltets forsk, dele: At dend ald-
viise Gud i Skabelsens mægtige Gier-

40 ninger . . har sammensat og ordinerit alle

Ting, og det i en visz Harmonie og Na-
turlig Orden og Løb, er vel alle fornuftige
Mennisker heMenåt. LTid.1727.84. Alting
bestaaer ved en uendelig Harmonie. 5/e^
fens.^7. *Jeg aner gjennem Striden en
evig Harmoni,

|
fra Støvet til de yderste

Sole. Kaalund.201. dels om overensstemmelse
ml. aand og stof, sjæl og legeme, især efter

Leibniz^ lære om den „forudbestemte harmoni"
50 (harmonia præstabilita) o: det af gud forud

indrettede forhold, at sjæl og legeme i deres

handlinger ell. funktioner nøje svarer til

hinanden, giver et billede af eet og samme
univers: Legemets Fuldkommenhed udgiør
en Overeenstemmelse imellem Siel og
Legeme, som man pleier at kalde Siels

og Legems lisLrmome.Nørreg.Naturr.112.
AWHauch.(1799).ll. || overensstemmelse ell.

et rigtigt, passende forhold ml. de forsk, sider

60 af ens sjæleliv ell. væsen, saa at det er

præget af ro, beherskelse og ligevægt;
ogs. om frembringelser af den menneskelige
aand (kunstværker osv.). for første Gang
i den Tid, jeg havde kendt hende, var
hun angst og ude af Harmoni. ESkram.
AV.16. Denne kæmpeskikkelse ('o; Grundt-
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vig) . . er ingen Zeus-skikkelse, med olym-
pierens harmoni og ro over siff. Han
havde ikke antikens afgærethed, dens
plastik. Rønning.G.IV2.15l. Tilpasningens
Kunst, som i sin Fuldkommenhed kan
give Alderdommen den Harmoni, Ung-
dommen vistnok altid maa savne, iJac.
(Tilsk.l924.II.105). spec. hos romantikerne

(jf. yVed.G.100. VilhAnd.Litt.IIL137) om
alsidighed, den ligelige udvikling af aands-
livets forsk, sider (som hos kunstneren betin-

ger genialiteten): Jeg finder ved hver ny
Gjennemlæsning mere Harmoni og Geni
deri (o : i en bog). Ørst.Br.I.30. Fundamen-
tet for den sande Kunst er . . Harmonien
og Ligevægten af Sielekræfterne; mangler
en Kunstner denne, kan han vel vise Ta-
lent, men bliver altid manereret og een-
siåig. Oehl.PSkr.I.xv. 3.2) m. h. t forhold
ml. mennesker: overensstemmelse i op-
fattelse, tænke- og følemaade, saa at

det indbyrdes forhold bliver godt og ven-
skabeligt; ogs. i al alm.: enighed; endræg-
tighed; fordragelighed; venskabeligt
ell. fredeligt forhold; god forstaaelse.
Holb.DH.III.87. det Kejserlige og Engel-
ske Hoff . . søger at vedligeholde dend
dem hidindtil imellem værende gode Har-
monie og Forstaaelse. ExtrRel.Vi 1722.8.
En Mand af min Stand kan gierne have
en Gemalinde, og leve med hende i den
største Harmonie, og alligevel elske et
yndigt Fruentimmer uden om. Tode.S.92.
Sympathie, det vil sige Kiærlighed og
Harmoni i Tænke- og Følemaaden. Oehl.

Er.IV.76. naar to Mennesker elsker hin-
anden, begynder der en Harmoni imellem
de to, som er den Lykke, de nu faar i

Verden. ESkram.A V.31. Oppositionen slut-

tede i den mest fuldkomne Harmoni mel-
lem Præses og Opponent. Fol.''/n 1924.4.
sp.6.

II
(især tidligere) i best. f, som navn

paa (selskabelige) foreninger. Borgerklub-
ben „Harmonien". ieo».jCi2.5i. jf.FAHeib.
US.623.

4) (fagl.) en af de evangeliske beretninger
sammenarbejdet skildring af Jesu liv

(især i ssg. Evangelieharmoni^; ogs. om
fremstillinger af andre emner, sammenar-
bejdet af forsk, kilders beretninger olgn. Nye-
rup.UnivA.272. SaWII.593. JPJacobs.
(Da.Folkebøger.III.(l 91 7).xxi).

Harmoni-, i ssgr. [hBrmo'ni-l især {^)
af Harmoni 2. -flojte, en. ^ dampfløjte,

der giver en tretonet harmonisk lyd. ScheU
ler.MarO.
Harmonika, en. [hBr mo'nika] (jarg.,

spøg., især i best. f. af bet. I.2: Harmoni-
kasse [-|kas8] Hjortø.IU.129. en paa Rar-
moniksissen. FoU*/ li 1924. Sønd.24. jf. Lire-
kasse>. best. f. -en [-jka-an] flt. -er [-ika'ar]

ell. t harmoniker (MusikL.(1801).111). {fra
eng. harmonica, brugt 1762 afBenj.Franklin
som betegnelse for den af ham konstruerede
glasharmonika (af lat. harmonica, fem. til

harmoniens, se harmonisk^) t) som navn

paa forsk, musikinstrumenter, l.l) J^ (for-
æld.) om glasharmonika olgn. instrumen-
ter (jf. Harmonikaklaverj. MusikL.(1801).
111. De stode tause . . og lyttede til de
henrivende Toner . . En ung Dame sad
ved en Harmonika; hun var skjøn som
den hellige Cædlia. Ing.EF.III.73. Mu-
sikL.I.320.

II
kemisk harmonika, en

række forsk, glasrør, der holdes over brint-

10 flammer, hvorved der frembringes toner. Faul-
sen.I.440. 1.2) instrument (med haandblæst-
bælg), som under spillet holdes mellem hæn-
derne og skiftevis trækkes ud og presses sam-
men, hvorved en række metaltunger sættes i

svingninger og frembringer (orgelagtige) to-

ner; trækharmonika. Da begynder en
Harmonika at spille. Musiken kommer
fra et af Skibene. iVaws.M.68. (han) dum-
pede ned paa en Stol og slæbte sløvt

20 Harmonikaen ned paa sine Knæ, dukkede
Hovedet og trak Spillet ud til sin gamle
Sang. Gravl.N.62. Feilb.jf.: (de) hørte Styr-
manden spille paa en ottekantet Haand

-

harmonik a..JFJac.II.l 72. 1 .3) om forsk, blæ-

seinstrumenter (jf. Blæseharmonikaj, især:
legetøj, bestaaende af en række smaa tunge-
piber, der blæses med munden; mundhar-
monika. 2) t harmonisk klang; harmoni
(2). Jeg har aldrig hørt en kiælnere Ze-

30 phyrstemme, som blødere smelter i Cla-
verets Harmonica. jBa^^es.D 7.X 98. *Fra
alle SkovensKanter svarte da

|
En vennesa-

lig Nat-Harmonica. Oehl.L.I.166. 3) (jærnb.)
læder olgn., lagt i udvidelige folder og
udspændt paa (jærn)rammer, der omslut-
ter overgangsbroerne mellem jærn-
banevogne (og minder om blæsebælgen paa
en trækharmonika). SaUYI.462.Kin.22. de
rejste sig, gik gennem tre, fire Harmoni-

40 kaer og naaede ind i Spisewaggonen.
EKomerup. NyeJapan. (1922). 42. Har-
monika-, i ssgr. især af Harmonika I.2

m. henMik paa dette instruments store og
udvidelige folder; jf. : langskaftede Støvler
med Lakkraver ogHarmonikalæg paa Skaf-
terne. AndNx. FE. II. 138. Bukser, hvis
enorme Harmonikafolder slasker omkring
de magre Ben.AKrarupNielsen.EnHvalfan-
gerfærd.(1921).15. ofte overf, om hvad der

50 er elastisk, kan udvides ell. indskrænkes efter

behag osv.: Selve Loven er en Harmonika-
lov til at trække ud og ind, eftersom Hu-
møret stsiar. Hørup.II1.315. en italiensk
Kusk, hvis Takster stadig trods alle Ta-
riffer er vidunderlig harmonikaagtige. Fol.

^y6l921.7.sp.3. t -flojte, en. om et blæse-

instrument for børn (mundharmonika? jf.
Harmonika I.3). Ing.LB.1.63. -klaver,
et. [l.i] (foræld.) glasharmonika med kla-

60 viatur. Bagges.DV.X.144. -knifert, en.

(nu 1. br.). bløde, saakaldte Harmonika-
kufferter af hæåeT.VortHj.IV3.264. -lom-
me, en. (skræd.) paasyet lomme med løse,

udvidelige læg. FolitiE.KosterbU^U1924.1.
sp.l. -seng;, en. en slags (felt)seng, der
kan skubbes sammen. D&H.I1.633. Har-
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monikasse, en. se Harmonika. Har-
monika-tog;, et. [3] (jærnb.; nu 1. hr.)

tog, hvis vogne er forbundne ved overdæk-
Teede gange. OpfB?I.26. Wied.Kna.213.
Øarmoni-koncert, en. koncert af

et harmoniorkester. Meyer, -lære, en. læ-

ren om harmonierne (akkorderne) og deres

forbindelse til et musikalsk hele. MusikL.I.
321. RBergh.M.89. -musik, en. musik

(1801).IIL350. hendes harmoniske Stem-
me. Gylb.V.243. den harmonisk simpelt
udstyrede KotslI. HFanumB.M.I.123. den
harmoniske haand, se Haand 8.i.

|| (1.

br.) m. h. t. sproglig velklang. Poesien maa
træde frem, klædt i det harmoniske Vers,
hvilende paa det melodiske Riim. Grundtv.
UdvJ.166. 3) (især CJj til Harmoni 3: som
passer, svarer til, stemmer overens med

udført af et harmoniorkester. Cit.l818.(DSt. lo noget andet; som er i harmoni med no
1919.84). MusikL.I.321. -orkester, et.

orkester bestaaende af messing- og træblæse-

instrumenter. Orchesterinstr.26. MusikL.1.
321.
karmonisere, v. [hBrmoni'se'ra] -ede.

vbs. -ing. {af fr. harmoniser; til Harmoni)
1) cT til Harmoni 2: sætte harmonier
(akkorder) til (en melodi); udsætte (en me
lodi) harmonisk, for flere stemmer. Meyer.

get andet, ell. hvis dele ell. elementer er i

indbyrdes harmoni. 3.1) til Harmoni 3.i. det
synes mig let at begribe, hvorledes Tin-
gene kand ved en harmonisk Drift søge
imod hinanden. Kraft.(KSelskSkr.111.237).
*af stridige Dele

|
. . fremsprang

| . . det
harmoniske Rele. Bagges.SV.50. (mat.) m.
h. t. visse forhold, hvor enkelte led paa en
bestemt maade svarer til hinanden, i udtr.

Det drejer sig . . i disse Kompositioner 20 som harmonisk deling, proportion.
(o: Bachs orgelkoraler) ikke om en slet og
ret Harmonisering af Kirkemelodien, men
om en dybt gaaende musikalsk Behandling
af samme. H.PanumB.M.1.502. \\ GJ billedl.

Det er ikke en rigt harmoniseret stigende
og aftagende Fylde af Vellyd, men et gan-
ske ejendommeligt musikalsk Parlando (o:

i Bødtchers digte). Brandes. 1. 552. jf. bet. 2
slutn.: (han var) ikke bange for en Smule

række ofl., se SaVX.900.
i|
om ydre har-

moni (m. h. t. form, farve osv.). Farver .

.

skulle staa i et harmonisk Forhold til hin-
anden. CLange.NF.142. naar der anvendtes
Billeder trykt ind i Teksten, gjorde man
sig oftest kun ringe Umage for at stemme
dem harmonisk sammen meå åenne.Bibliot
H.^1.260. en harmonisk bygget mandsskik-
kelse i II

om aan delig harmoni: præget af
Harmonisering (o: af religionen). JPJac.zo ro, ligevægt ell. (især) alsidig, ligelig udvik-
11.55. 2) GJ <iZ Harmoni 3: bringe i over-
ensstemmelse, harmoni, de sporadiske
Modsætninger (kan) forenes og harmoni-
seres til et organisk og systematisk Hele.
Mart. Dogm. 145. (Mynsters forkyndelse)
maatte virke styrkende, beroligende og
harmoniserende paa hans Tilhørere. M
Schwanenfl.M. 11.138. jf. bet. 1: Visen om
Prins Buris og Prinsesse Kirsten byder

Ung. Hvad Man kalder Dannelse i god Be-
tragtning, er dog egentlig reen harmonisk
Udvikling af Naturgaver. Blich.(1833). VII.
143. Skolens mål er at udvikle barnet . . al-

sidigt, harmonisk, altså både intellektuelt
og etisk.Rønning.Q.IV2.176. jf.: En har-
monisk Forbindelse af Delene i et poetisk
Konstværk. MO. 3.2) til Harmoni 3.2. (den
ældre slægt) levede sin Ungdomstid i en

. . paa raffinerede Billeder af Renheds 40 abstract harmonisk (Brandes.I.540: sam
Nederlag og Ondskabs Sejr, til Slutningen
harmoniseret over i blide Evighedsklange.
HBrix.VGD.39.

||
(sprogv.) om en slags assi-

milation, bestaaende i, at en sproglyd ændres
til større lighed med en anden, som ikke er

dens nabolyd. Jesp.Fon.501. Exempler paa
harmonisering af vokaler er ydmyg af
oldn. au5mjim-. SandfeldJens.S.51.

\\ jf.Har-
moni 4: Vi opgiver . . enhver armoni-

drægtig; Verden. Brandes.DD.113. et langt
og sjældent harmonisk Samliv, bygget paa
den oprigtigste gensidige Kærlighed. Éeu-
mert.(PoV^liol924.12.sp.2).

Harmoni-skridt, et. topaa hinanden
følgende akkorder afforskellig grundharmoni.
Geb.MusK.65.
Harmoninm, et. [hBr'mo'niom] best.

f. -niet; flt. -nier ell. (især t) -niums (Krak.
sering af Skriften og tager den med alle 50 (1917).1983). {fra fr. harmonium (dannet
dens Kanter og Modsigelser. Krarup.L.21.
Forsøg paa at harmonisere Markos-Mat-
thaiosog_ Lukas' afvigende Beretninger.
JLReib.(Tilsk.l923.L253). harmonisk,
adj. [hBr'mo-'nisd {af lat. harmonicus (jf.
Harmonika^, gr. harmonikos; til Harmoni)
1) t (anat.) som adj. til Harmoni 1. Sax-
torph.0steologien.(1800).27 (se ^.Harmoni 1).

2) (især J") som adj. til Harmoni 2:

1840); til Harmoni) klaverlignende in-

strument med orgelagtige toner. Harmoniet
. . blev opfundet omtrent Aar 1820. OpfB.^
111.528. MusikL.I.321. Sangen ledes smukt
af Præsten, som nu sætter sig til et lille

Harmonium. JørgJF.II.64.
harm-slagen, 'part. adj. (ogs. -slaaet

Blich. II. 681. Levin. Krigs- Fortællinger.
(1848).4. JTang.Bibelhist.UdvidetUdg.(ll.

rende til harmonien (nu især: mods. me- 60 opl.l886).39.jf. MDL. og Feilb.). {ænyd. d. s,

lodi og rytme ;sml. i\\h2æmoms\); dannende
en harmoni; velklingende, især ved ell.

som følge af harmoni(er). een Sirene (der)
lokker til sig ved . . harmonisk Sang. Holb.
Seltind.I.198. ved Gnidningen af (glasklok-
ker) frembringe harmoniske Toner. Funke.

(i bet.
2.2J,

fsv. harmslaghin, harmfuld, for-

bitret; jf. grimslagen; nu kun dial. (ell. hos

sprogrensere)) 1) [I.l] sorgfuld; sørgmodig;
nedslaaet; forknyt, vor Herre lever endnu I

vi ville ikke være harmslagne. jB/tcA.I7J.

638. 8m8t.II.681. Kongen tror jo ikke, der
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er nogen Hjælp (o: mod troldene), og alle

er svært harmslagen. AOlr.Da.Sagn.(1913).
37. 2) til I. Harm 2. 2.l) d. s. s. harmfuld 2.i.

da hånd blev af Kongen giort til Erke-
biskop til Paris, bleve (jesuiteme) meget
hsLrmslaigiie. LTid.1720.Nr.43.4. vover (ty-

skerne) at haane det danske Navn . . saa
bliver den danske Mand harmslaaet. Ze-
vin.Krigs-Fortællinger.(1848 ).4. Barfod.DE.
1.175. (Moses) blev saa harmslaaet, at han lo

knuste Tavlerne. JTang. Bibelhist. Udvidet
Udg.(ll.opll886).39. jf. Feilb. 2.2) som let

bliver vred; opfarende; hidsig; vredagtig.

IIøysg.S.165. MDL. harmt, adj. se H.
harm. harm-tændt, part. adj. (sj.) op-

tasndt af harme; harmfuld. *En harmtændt
Mand kun lyder egen YiHie. Boye.(Rahb.
LB.IL643). sa.Brødr.l38.

Harnisk, et ell. en (Moth.H99; nu kun
(1. br.) i bet. 3: OrdbS.). ['h^rnis^, 'ha-rnis^] 20

Eøysg.AG.40. flt. -er ell. f -e (2Makk.5.3
(Chr.VI)). {ænyd. harn(i)sk (fk. og intk.),

glda. harnisk (Mand.159) og harnsk (intk.),

(sen)oldn. harneskja, herneskja (f.), sv. har-
nesk; laant fra mnt. harnasch, harn(i)sch
(ty. harnisch, m. og (nu sj.) n.), fra oldfr.

harnas (fr. harnais), jf. eng. harness; maa-
ske egl. et keltisk ord)

1) beklædning af metal (ell. læder) til

beskyttelse i kamp, enten dækkende hele 30

legemet (jf. Rustning^ ell. kun overkroppen
ell. brystet (jf. Brynje, Brystharnisk; sml.

ogs. Benharniskj. I.l) (især foræld.) i egl.

bet. (han) iførte sig Harnisk som enKæmpe,
og omgjordede sig med sine Krigsvaaben.
lMakk.3.3. Holb.Vl.II.9. de tunge Hjelme
og Harnisker ere af Brug, saasom de li-

det vilde nytte efter vor Maade at føre
Krig ^2i2i.Ørst.II.139. *Saa spændte jeg
mit Harnisk

|
Og gjorded Sværd og Dolk. 40

Winth.H:F.139. Officererne bare lette Har-
nisker. IfC4wd.I.i55. Harnisket bestod af

et Bryst . . og et Rygstykke. OpfB.^VII.45.
billedl: Ifører Guds fulde harnisk (1819:
Rustning^, at I kand være mægtige til,

at staae imod dievelens snedige anløb.
Ephes.6.11(Chr.VI). halvt harnisk, rust-

ning uden benskinner. OpfB.^II.105. Sal.^

X.903.
II

i udvidet anv., om beklædning, der
minder om en krigers rustning ell. panser 50

(jf. Dykkerharniskj; ogs. (1. br.) om haard,

benagtig beklædning hos dyr (jf. Harnisk-
dyr, Panser^, (spøg.:) Mange Hummer og
Taskekrabber gik ud af deres gode Har-
nisk (jf. gaa ud af sit gode skind^. HCAnd.
VIII.228. 1.2) (især \3)) i særlige (nu som
regel overf.) udtr. efter præp. i, i forb. som
bringe, sætte (osv.)i harnisk, egl. (nu
næppe br.): gøre kampberedt; bringe i krig(s-

tilstand); faa til at begynde kamp. *1 Geist- 60

ligel som Fred og Rolighed forstøre,
|

Og for en ringe ting i Harnisk Fyrster
føre. Holb.Paars.260. jf.: Ney Herr Phæ-
nixbergl Jeg er alt for stor Philosophus
til at iføres i Harnisk (o: lægge sag an,

føre proces) for saa ringe Sag.sa.Phoenixb.4.

II t faa til at træffe forberedelser, foran-
staltninger (til noget); sætte i bevægelse ell.

virksomhed; alarmere, vor Moor er bleven
forløst med en ung Datter, et stort Mi-
rakkel hvorfor heele Byen skal bringes i

Harnisk, liigesom Fienden var uden for
Volden og vilde løbe Storm. IIolb.Bars.I.l.
sa.UHH.IV.5. gaa nu kun bort, og bring
alle jeres Paarørende og Venner i Har-
nisk, at de kommer ham til at holde sit

Løfte. KomGrønneg.II.240.
|| nu alm.: gøre

vred ell. forbitret; ophidse. Det er .

.

første gang jeg har opirret ham til Vrede;
thi han bringes ikke uden stor Aarsag
udi Harnisk. HoZft.ilfase. J/J. i. Oehl.Øen.
(1824).III.202. Intet kunde bringe Høyen
i Harnisk som endog en beskeden Ytring
af Kritik over Bissens Kunst. JLange.l.
163. Skovrøy.Fort.l6.jf.: *Det er en Spille-
Mand at komme alt for nær

|
I hans Nær-

værelse mod Bal og Dands at skrige,
|

Det er at bringe ham i Harnisk og Ge-
vds^\iv.Wadsk.93. f føre i harnisk: Moth.
F445. Drengen tiener hos en Dame, der
. . ved sin foranderlige Humeur . . førde
tvende eenige Familier i Harnisk mod
hinanden. Eolb. Vgs. (1 731).II1.5. EPont.L.
66. t jage i harnisk: en flue kand jage
ham i hsirmsk.Moth.H99. LTid.1741.416.
1743.599. (nu næppe br.) sætte i har-
nisk: Langebek.SA.33. hvad kan have sat

denne Mand saaledes i Harnisk, at han,
lig en Vanvittig, ikke selv veed hvad han
gjør og siger Heib.Pros.X.148.

|i
i forb. m.

intr. verber, fare i harnisk, (jf.faxe sp.

76P^; arkais.) iføre sig rustning; ogs.; gribe

til vaaben; drage i kamp. *Niels Ebbesen
for da i Harnisk brat, |

For Landefred.
Grundtv.PS.VI.236. sa.Saxo.III.132. Brø-
dre I vi have Kamp; saa siger Apostelen
til sine Med-Christne, og formaner dem
paa det Alvorligste til at fare i Harnisk.
sa.Udv.IV.432. komme, (1. br.) være i

harnisk, blive ell. være vred, forbitret, op-

hidset, hvor er I meget hastig I Paa Timen
er I her i Harnisk og uden at betæncke,
om I har Ret eller ey, saa far I saa glo-

endes paa mig som I vilde rive mine
Øyen ud. Kom Grønneg.1.260. han kommer
i Harnisk for Ingenting, men Ingenting
kan ogsaa formilde ham. Heib.TB.nr.40.5.
en Skrædder . . finder paa at befæste Ho-
serne . . ved Hjælp af Snørebaand, men
alle Hosemagere kommer i Harnisk og
forbyder ham at tilvirke (saadanne) Ho-
ser.VVed.BB.54. \ Mennesker, der kunde
springe i Harnisk (jf. springe i flint u.

Flint 1) paa Grund af en Farvesammen-
sætmng.Pont.LP.I.75.jf. : Jeronimus sagte

:

„. . Nu sidder den stakkels Kone lige som
i Harnisk og tvinger sig for min skyld."

Holb.Jul.13sc.

2) om blank, glat og haard overflade. 2.1)

t blank, metalagtig glideflade i forkast-

ningsspalte olgn., dannet ved bjergarters for-

skydning (hvorved en polering har fundet

Vn, Rentrykt 30/4 1925 57



899 Hamiskbræt Harpe 900

sted). vAph.Naih.III.318. 2.2) (dial.) islag
ell. det øverste frosne snelag. Feilh.

3) (væv.) om det system af snore, der

ved visse væve hænger ned gennem hullerne

i et bræt (hamiskbrættet) og ender i (m.
jæmlodder ell. -vægte forsynede) lidser med
øjer, hvorigennem kædetraadene trækkes. Hal-
lager.86. Vævekonst.7. Sal.XVIII.456.
Harnisk-bræt, et. (væv.; se u. Har-

nisk 3;. Vævekonst.7. OpfB.m.71. f -dyr,
et. d. s. s. Bæltedyr. Funke. (1801). 1. 137.

t harnisket, adj. (ænyd. harniskt; til

Harnisk (1); jf. mnt. harnschet, ty. gehar-
nischt) klædt i harnisk, en nye Ridder-Or-
den . . hvis Tegn var en Harnisked Arm
med et draget Sværd. Holb. DH. II. 654.

begge Ridderne staae harniskede med de-
res Horn paa Hovederne, holdende Fa-
milie Vaabenet mellem sig. Langebek.Breve.
190. Oehl.KXVI.36. Høyen.Moltke.42. \\

harnisket skørt, vidt skørt (nederdel), ud-
spilet og afstivet v. hj. af fiskeben, virer olgn.;

fiskebensskørt Holb.Ep.IV.234. Cp bar-
nisk-klædt, part. adj. [l.i] *Der sad i

fordums Tid | De harniskklædte Kæm-
per,

I

Udhvilede fra Strid. OehlL.IL102.
overf.: (1520) kom . . Huttens Række af

harniskklædte Smaaskrifter. MPont.Luther.
(1902).69. -smed, en. [l.i] (foræld.) haand-
værker, der laver harnisker. Moth.1199. OpfB.^
11.431.

Harp, en. (jf. sv. dial. harpe, fsv. hærpa;
vel egl. : sammentrækning ell. noget sammen-
trukket, -skrumpet, og hørende til VI. harpe,

jf.Log lll.HsLTpe; dial.) ujævnhed, revner
i huden, især paa hænderne (jf. I. Hark 3
samt I. harpet^; ogs. om udslæt med skorpe
i hovedet (jf Arp(e) i;. MDL. Feilb.

I. Harpe, en. ['h^rfea] ;?<.-r. (glda. harpæ,
sv. og oldn. harpa, no. harpe, eng. harp, ty.

harfe; fra germ. laant til fr. harpe, ital.

arpa osv., jf Harpun; vist besl. m. VI. harpe,
og navnet skyldes da enten grebene under
spillet ell. instrumentets krumme form; jf.
IV. harpe)

1) musikinstrument bestaaende afstren-
ge (som gribes med fingrene; jf. gribe sp.

68*) i en (mer ell. mindre) trekantet ramme
(jf. ogs. Mundharpe^, min Harpe er bleven
til Sorrig, og min Fløite til de Græden-
des Lyd. Job.30.31. Ved Babylons Floder,
der sad vi, og vi græd, naar vi kom Zion
ihu. Paa Vidierne i Landet havde vi hængt
vore Harper. Ps.i5 7.^. Holb.Mel.II.2. *I

Vuggen hørte leg (d: Holger Danslee) iia.r-

Eers Klang
|
Og Sang om Kæmpernes

eire. Ing.RSE.V1.182. *Til Harper og til

Fløiter under tusind Kerters Glands
|
Paa

kostelige Tillie der træde vi vor Dands.
Winth.V1.199. »Hyrderne hørte Englenes
Kor,

I
der stod som en Harpe fra Him-

mel til Jord. O Gelsted.De evigeTing.(1920).
41. lege paa harpe ^j/. Harpeleg(er)j,
86 lege. slaa ell. fslsm paa (Holb.DHJ.198)
harpen, (arkais.) spille paa harpe; ogs.

(spøg.) om spil paa andre instrumenter (fx.

klaver). *Han slog Harpen saa saare,
| det

hørtes over alle de Gaarde. DjP'ZJ.nr.S.^i.
Hånd slåer en god harpe. Moth.H99. *Jeg
(o: David) gik i Marken og vogtede Faar,

|

Slog min Harpe i Skyggen af Palmer.
Grundtv.SS.II.165. Heib.Poet.lII.448. NBa-
che. NordensHist 1. 200. se ogs. ndf. 1. 24 f.
i| CJ uegl. *Naar Hiertet sidder meest be-
klemt,

I
Da bliver Frydens Harpe stemt,

|

10 At den kand bedre klinge. Brors. 7. (jf.
Kierk. V.115.199). *Den (o: borgen ved Gurre
sø) kjendte hans Lykke, den kj endte hans
Sorg.

I

— Ak Trøstens Harper hang stille.

HCA.nd.X.508. især i udtr., der betegner en
digters virksomhed ell. kunst (jf. TroelsL.^
VI.136): Eeenb.II.39. *Mens Nordens Har-
pe klinger,

|
Din (o: Dannebrogs) Roes skal

ei uddøe. Ing.RSE.II.188. *ikke har Fol-
ket 1 1 tætte Klynger |

Lyttet til min Harpe.
20 Hauch.SD.I.105. *Du (o: Oehlenschlåger) le-

ged paa Harpen af Guld. smst.297(jf.GvLld-
harpej. (Finn Magnusen) stemte ret jævn-
lig sin Karpe. JohsSteensfr.HD. 138. slaa
harpen, (jf. ovf. sp.899^*; nu især spøg.)

digte. *Slaa Harpen, du fromme Salmist
paa Jord. Grundtv.SS.III.310. EBrand.(se
Guld sp. 326^^).

il
talem.; dels (sj.; jf. Gige

sp. 950*^): I Juli 1831, da Himlen hængte
mere end sædvanlig fuld af Harper,

30 fordi det alderstegne Selskab for de skøn-
ne og nyttige Videnskaber havde udsat
en Præmie for de fire bedste danske Ro-
mancer, skingrede Lyden af hans (o: Poul
Møllers) Hakkebræt gennem Luften. FtZA
And.PM.II.213. dels: der er harper i

luften (efter: jeg hørte harper i luften.

Hibsen. BygmesterSolness. (1892). 220 ; især
spøg., jarg.) der er udsigt til, at noget stor-

slaaet, ualmindeligt (snart) vil ske. At der
40 var Harper i Luften (o: udsigt til heldig

gennemførelse af de politiske planer)^ har
den politisk lyttende Befolkning længe
kunnet høre. Kbh.^/iil924.5.sp.l. der . . er
Harper og Øretæver i Luften (o: udsigt til

halløj, ballade olgn.). Socialdem.^''/iol924.6.

sp.4.

2) (fagl.) de mellem master udspændte pa-
rallelle traade i harpenet olgn. luftnet.

Schledermann.Radiotelegrafi.(1908).95.
50 3) (jf. isl. harpa, shetlandsk harpi, ty. har-

fenmuschel samt Harpeskæl) f kammus-
ling, Pecten (hvis skal har en vis lighed m.
en harpe (1)). vAph.Nath.lII.318.

4) (fagl.) paa ældre form af dampføde-
pumpe: plejlstang (i lyre- ell. harpeform),
der forbinder et krydshoved paa stempelstan-

gens midte med krumtappen. Scheller.MarO.

OrdbS.
II. Harpe, en. ['hBr&a] flt. -r. (sv. harpa,

60 no. harpe, eng. dial. haVp, ty. harfe; jf. (?)
glda. sodharpæ (se u. III. Harpej; vist egl.

sa. ord som I. Harpe, som redskabet kan have

en vis lighed med; jf.Y. harpe; fagl.) red-
skab til rensning ell. sortering af forsk.

? rovere materiale (som kartofler, sæd, kul,

oks, sten, grus (jf. Grusharpej m. m.), som
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regel hestaaende af et plant sold i en skraat-

stillet ramme, mod hvilket materialet kastes

ell. hældes. Moth.H99. Til Kornets Rens-
ning bruge nogle Bønder Harper. JPaZtt-

dan.Møen.II.(1824).225. (man) lader (kar-

toflerne) løbe over Harper, hvis Bunde en-
ten ere dannede af ved Siden af hinanden
lagte Lægter, eller flettede af stærk Me-
taltraad; igjennem Harpens Bund vil da
Jord og Sand falde nå. Brændeviinsbr.197.
LandmBJAOé. SaVX.905. Feilb. Thorsen.

32.

III. Harpe, en. ['hBr&a] ftt. -r. {sv. harpa,
gammelt fruentimmer," jf. glda. sodharpæ,
som skældsord (Dyrerim.70), oldn. munn-
harpa, jættekvinde (egl. : hvis mund er sam-
mentrukket), samt (syd)ty. dial. harpf, (bl. a.)

kælling, og no. hurpe, jy. herpe (hærpe) i

lign. bet.; besl. m. Harp, egl.: sammenskrum-
pet, indfalden; jf. ogs. I. Hark 3.i; vulg.) for-

agt, betegnelse for en (især: ældre) kvinde

(jf. Harpedise, Møgharpej. en Sangerinde
fra et af de allersjofleste Telte i Char-
lottenlund, en gammel lAdiTT^e.Schand.SF.

176. Bryder du dig om mig, eller bryder
du dig ikke om mig? Hva, din Harpe?
TomKrist.LA.28.

IV. harpe, v. ['hBrfta] -ede. (ænyd. d. s.,

oldn. harpa, eng. harp, ty. harfen; til I.

Harpe, delvis m. tilknytning til V. harpe

;

1. br. og næsten kun spøg. ell. nedsæt.) 1)

spille paa harpe, en Harpe skulde De
have, og harpe dygtig løs paa Strengene,
saa at alle Stenene i Jomfruburene faldt

ud. Drachm.T.120. *støttet mod en bronze-
farvet Stamme |

sidder jeg og harper: |

di di åi.TomKrist.Mirakler.(1922).54. 2)

uegl. 2.1) (jf. I. Harpe 1 slutn.) digte. *Nys
jeg harped om Prins G.,

j
Det var ikke

vid're svært,
|
Hofpoeters Lirumlarum

|

fik jeg meget hurtigt lært. Riget.^^/al913.

S.sp.l. 2.2) idelig fremhæve ell. frem-
stille (i tale ell. skrift) eet og det samme,
paa en trættende, aandløs maade; især i

forb. m. præp. paa (jf. eng. harp on the
same string samt II. haspe l.s). Du er

vist baade leed og kied ad min Harpen
paa den samme Stræng bestandig. Grundtv.

E.60. den gamle evige Harpen paa Kon-
veniensmoral, Snerperi, Borgerlighed, An-
stændighed og Suppekødsmoral . . forslog

her ikke længere. Ip8en.Br.II.201. I Ros-
kilde blev der harpet Fjerdingprædkener
af, og snøvlende sunget vandede Psalmer
som andre Steder. JFibiger.Liv.65.

V. harpe, v. ['hBrfta] -ede. vbs. -ning

(ChMourier. Brød. (182"!). 30. SaUX. 192).

(sv. harpa, no. harpe, ty. harfen; til II.

Harpe; fagl.) rense ell. sortere v. hj. af
en harpe. Moth.HlOO. Maltet harpes .

.

kastes og renses omhyggelig for at faae

al Støv og Ureenlighed bort. Olufs.NyOec.
1.151. 58 Kubikfavne harpet Grus. Fædrel.

1844.8P.13912. Det (i grusgraven) værende
Materiale harpes, saa at alle finere Dele
(o : af gi-us) . . fraskilles. LandmB. 1. 404.

(naar den aftærskede korndynge var kastet)

blev den „harpet" — blæst — på „harpen**.
SvendbAmt.1920.39. Harpede Brunkul til-

bydes Yd^^riker. PoVliil920.12.sp.3. harpe
'af (Moth.H100.jf afharpe; ell. 'fra: Paa
Kajen udenfor Pakhuset laa en mægtig
Dynge Kartoffelspirer, som er harpet fra.

DagNyh.y6l920.9.sp.L
\\ billedl. *Kastet og

renset og harpet er Himmerigs-Sæden.
10 Grundtv. SS. III. 448. om man harpede

(Rubens's) kunst, skulde der blive nok til-

bage til hans evighed og ære.EdvLehm.
(Belgien.(1916).204).

VI. harpe, v. ['hBr&a] -ede. (sv. dial.

harpa, stramme, trække sig sammen, harpa
i hop, sy løseligt sammen, jf. isl. harpa,
herpå, trykke ell. trække sammen, herpast,
trække sig sammen, skrumpe indy no. hurpe,
hyrpe, hæfte ell. trække løseligt sammen;

^ sml. Harp, I. og III. Harpe samt hærpe;
vist besl. m. Harve (jf. nt. harppe, harve,

gotlandsk harpa, harve, rive, se Worter und
Sachen.IIL(1912).69ff.) samt m. skarp,
Skorpe; dial) 1) (især upers.) om træk-
ninger ell. (stikkende) smerter som følge af
gigt, betændelse olgn.: værke; banke; snurre.
Moth.H100. Esp.126.438. 2) om grundig
bearbejdning, behandling, virksomhed (vel

egl. ved trækken, skraben olgn.; jf. ogs. V.
30 harpej. 2.1) (gennem)prygle. Feilb. 2:2)

erhverve sig ved arbejde, energisk virksom-
hed; skrabe sammen ell. til sig. det skulde
da være som Syges, om man ikke, naar
man sætter fuld Kraft paa, skulde kunne
sidde og harpe sig et Par Tusind i ren
Indtægt om Aaret. ZakNiels. Maagen. 25.

„Men her skal De nu se, hvad jeg har
harpet mig inde i Byen," vedblev han
med de gamle Øjne i skinnende Lykke

40 og for hen til sin Bylt. smst.66. Jeg kunde
i mine Velmagtsdage harpe mine 10000 om
Aaret. sa.B.41.

Harpe-, i ssgr. til 1. Harpe (f Harpen-

(jf. ty. harfen-;, se u. Harpeslagerj ell. til

II. Harpe, V. harpe (se -grus, -maskine,
-sten;; jf. ogs. Harpedise. -bas, en. J^
akkompagnement til en melodisk stemme, be-

staaende i en fortsat og ensartet række af
brudte akkorder. MusikL.(1801).113. SaUI.

50 421. -dise, en. [hBr&a'dKJsa] flt. -r. {rime-

ligvis af III. Harpe og et til no. disa, drive

om, dase olgn., svarende ord; jf. ogs. Make-
duse (no. maggedusa, -dysa, -deisa;, Habe-
duse (u. Haberdudas; olgn.; talespr., sj.)

d. s. s. III. Harpe. „Gud, hvad mon Frøken
Jensen tænker — og Majorinden "

— „Det kommer da ikke de Harpediser
ved." — „Harpediser, hvad er det for

nogle?" . . „Aa for Pokker, det er da al-

60 tid saadanne ældre Damer, som skal passe
paa unge Piger." EHoffmann.Kongsgaard.
(1918).92. -grus, et. [II,V] (fagl.) harpet
grus. Harpesten og Harpegrus udvindes
ved Harpning af Naturgrus i Grusgrave
eller af det paa Strandbredden opskyllede
Singels saaledes, at det fineste og grove-

57'
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ste Materiale fraskilles. LandbO. II. 528.

-Instrument, et. J^ om de strengeinstru-

menter, som ikke spilles med hue, men hvis

strenge anslaas med fingrene, et plektron ell.

hamre. MusikL.1.322. O -klang, en.

ofte (poet.) om harpespil (jf. -lyd^. Moth.
É99. *han (o: en ung mand) skal høre
min (o: harpespillerens) Sang | og lønne
min E.a,Tpek\siiig.Oehl.Digte.(1803).113. Ing.
RSE.11.214. negl: Grundtv.SS.LSOéiseBsL- i"o

vidsharpe sp. 529^^). *Til Lysets Throne
|

Løft Sjelens Uaxpeklangl MNSchmidthBi-
helskeSange. (1839). 145. -klaver, et. J^
(foræld.) musikinstrument med vertikalt lø-

bende strenge i en trekantet kasse bag ved

et klaviatur (klavicytherium). MusikL.(1801).
113. -le^, en. {glda. d. s., oldn. hQrpuleikr;
nu arkais.) d. s. s. -spil. (Saul) betienede
sig af Davids Sang og Harpe-Leeg, naar
hans sædvanlige melanchoiiske Paroxys- 20

mi komme over ham. Holb. JH. 1. 322.
*Skialden ved Harpeleeg qvæder |

En
yndelig Sang til hans RæåeT.FGhuldb.
(Bahb.LB.II.566). Hauch.SD.IL231. -le-
g^er, en. (f -legere), (ænyd. d. s., fsv. har-
polekare; nu arkais.) d. s. s. -spiller, hen-
ter mig nu en harpelegere (1871: Udoroe-
spiller). 2Kg.3.15(Chr. VI), jeg hørte Har-
pelegeres Lyd (1907: Lyd . . som af Har-
pespillerej, som legede (1907: spillede^ 30

paa deres Harper. Aab.14.2. Holb.JH.I.415.
-lut, en. J^ strengeinstrument, der er en
slags forbindelse af harpe og lut. Musikkat.
45. -lyd, en. (oMn. hgrpuhlj69; især ;?oc<.;

nu 1. br.; jf. -klang) *0p min Siell til

Sang og Fryd,
|
Flyde Glædes Taarel

|

Hver en Puls med Harpe-Lyd
|
Klinge

til min Baarel Brors.290. Anti-Spectator.36.

MO. -maskine, en. [V] (landbr.) maskine
(apparat) til rensning af sæd. Goldschm. 40

11.85.

Harpen-, i ssgr. se Harpe-.
Harpe-net, et. (fagl.) ved traadløs

telegrafi : luftnet (antenne), der bl. a. bestaar

af flere, ml. master udspændte, parallelle

traade (jf. I. Harpe 2). Schledermann.Radio-
telegrafi.(1908).95. Scheller.MarO.
Harpenist, en. [hBr&a'nisr?] flt. -er.

{ænyd. a. s.; efter ty. harfenist, holl. harpe-
nist; jf. Fløjtenist samt Sandfeld.S.^44; G3 50

ell. fagl.) harpespiller. Moth.HlOO. Bag-
ges. L. IL 144. VSO. Aarestr. SS. III. 148.

.IPJac. 1. 164. Harpenist søger Stilling i

Orkester. BerlTid. Vsl922. M. 20.sp.2. Jf.:
(Ingeborg Marie Sick) er Harpenistin-
den i det kvindelige Orkester. Z/^oj^.TT.

137.

t Harpe-skæl, en. (ogs. -skal. Moth.
Conv.H37). (oldn. h9rpuskel; no.) d. s. s. L
Harpes. Moth.H99. vAph.Nath.III.318.m
-slaaer, en. se -slager, -slag:, ^^- (oldn.

h9rpuslagr; jf. -slæt; poet.; nu 1. br.) d.s.s.

-spil; ogs. uegl. (jf. I. Harpe 1 slutn.) om
digtning. Moth.H99. *sukker Han for Klap,
hvis Harpeslag

| fremkalder Liv og Lyst
om hele horden? FGuldb. 1. 2. *Sang og

i'

Harpeslag. Staffeldt.24. *Er for plump min
Haand til Harpeslag. Grwnd^v.PiS.IF.469.
Schand.SD.106. -slager, en. (sj., nu kun
arkais. -slagere. Gjel.KH.7. f -slaaer. Moth.
B99. Leth.(1800). f Harpenslager. Nord
Brun.Jon.73). (glda. harp(e)slaer, -slagher
(Suso.49.163), oldn. h^rpuslagari, ty. liar-
fenschlåger; foræld.) d. s. s. -spiller. Moth.
H99. Clitau.PT.107. OehlEr.IlI.185. I

gamle Dage, saa kom der imellem en om-
streifende Harpeslager til Herreborgen
. . han bragte Nyt, og han sang gamle
Sange til Strengenes Lyd. Baud. GK. 22.
-slæt, en (Recke.SD.179. JOlr.SD.111.89)
ell. et (MotLHlOO. VSO. Jørg.A.62). (glda.

d. s., oldn. harp-, h9rpuslåttr; især poet. og
arkais.) d. s. s. -spil; ogs. uegl. (jf. u. -slagj.

*I Engle, som komme med Harpeslet. Slaf-
feldt.70. *hun havde drømt en gylden,

|

begejstret Drøm til Shakespeares Harpe-
slæt. /Sc/iand. Z7i).:?i5. *Harpeslæt og Bæ-
gerklang

I
Og Elskovssange. JPJac.7.5i6.

f. Feilb. -snegel, en. (jf. -snekke, Davids-
arpe, -lyre samt Harpeskæl; zool.) for-

gæltesnegl af slægten Harpa Lam. SaUX.
906. -snekke, en. (zool.) d. s. S&B. Bøv
P. III. 458. G3 -spil, et. (glda. harppæ
speel (Mand.130); jf. -leg, -slag, -slæt)
VSO. TroelsL.^VI.135. CP -spiller, en.

(jf. -leger, -slager samt Harpenist^. VSO.
Oehl.Digte.(1803).108. *I Greven af Tou-
louses Gaard

|
En fremmed Harpespiller

staaer. Staffeldt.23. (se ogs. u. -leger), jf.

:

jeg vil ikke drage omkring som en Har-
^esi)il\eTinåe.Gylb.II.237. en omrei-
sende Rarp espillerske. FCHillerup. En
Synder.(1850).14L -sten, pi. [II,V] (fagl).
Landbo.II.528(se u. -grus^. -stiv, adj. ^
om trosse ell. kæde: halet saa stiv (stram),
at det „synger" i den, naar man slaar paa
den (jf. -streng slutn.). IdrætsB. 1. 365.
Scheller.MarO. -streng:, en. (oldn. h^rpu-
strengr) MotLHlOO. *Naar Fugle-Sangen
sammenslaaer

|
Som tusind Harpe-Strenge.

Brors. 74. *Kongen bad sin Skiald
|

I

Harpestræng at gribe. Oehl.HK. 102. jf.
-stiv: (sejlene) trak saa den luv Rigning
stod tot som Harpestrænge. EMikkelsJD.5.
-stykke, et. ^ trekantet opfyldning (op-

klodsning) ell. krumtømmer, der danner en
del af den udbygning, som træskibe under-
tiden har forude („skægget"), og som giver

forstævnen dens form; ogs. om et kort stykke

træ ml. underste hækbjælkes bagkant og den
tilsvarende rang af klædningen udenbords
(Funch. MarO. 1. 23). Harboe. MarO. 365.

Funch.MarO.I.1.11.57. Sal.VIII.524.
I. harpet, adj. (til Harp; jf. arpet,

harket; dial.) som har ujævn, ru hud.
Feilb.

II. harpet, part. adj. se V. harpe.
Harpiks, en (Moth.HlOO. Olufs. Ny

Oec.L154. OpfB.UJI.57) ell. et (Høysg.
AG. 37. J VJens. A. IL 2 7). ['hBrpigs, ogs.

-pegs] Høysg. AG. 37. flt. (især" fagl., om
orsk. sorter) -er (Funke.(1801).11.640. Opf7o;
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B}VL369. MentzO.PL317) ell (sj.) -e (JV
Jens.Intr.214). (ænyd. harpix, harpex, har-
peis, glda. harpex (TliotW710.55b), sv. har-
pojs (fsv. harpøs^, no. harpeis, harpiks;
gennem mnt harpois, blanding af beg, tjære

og harpiks, fra oldfr. harpois, vist af osax.
hart (ty. harz, se Harts) og fr. poix, beg

(af lat. pix, som maaske har paavirket den
da. form; jf. Beg) \\ det nordiske ord er

SaVX.906. t -snmmi, en, et. d. s. s.

Gummiharpiks.vAph.(l 759). sa.Chym.ILll.
-kage, en. spec. (arkæol.) om tyk, rund
skive (m. et hul i midten) af harpiksmasse.
SophMullVO.390. Vedel.Arkæol.37. -ka-
nal, en. (bot.) d. s. s. -gang. ForstO. -kit,
et. (fagl.) harpiksholdigf, vandtæt kit. Vare
L.^305. -lak, en, et. (fagl.) d. s. s. -fernis.
Sal.VIII. 524. -lim, en. (fagl.) en slags

Kvade) navn paa forsk, (blandinger af) lo harpiksholdig lim; vegetabilsk lim. VareL?
planteafsondringer, der er uopløselige i

vand (opløselige i alkohol olgn ) og oftest

forekommer som opløsning i æterisk olie (ter-

pentin olgn.); spec. om fyrreharpiks (ko-

lofonium). Holb.Berg.109. Harpixet seer
ud som et flydende Beeg. LTid.1761.339.
Itaff.(1784).57. Rav, et Harpix af det fos-
sile Ravtræ, som hører til Naaletræerne.
Andres. Klitf. 35. sorte brunstige Naale-
skove stod og bryggede i Solbranden og
udsvedte Harpiks. J'rJews.ri;/.jf5. Skræd-
deren saa ondt paa Smeden og gav sig
til at gnide paa Fiolen, saa Harpiksen føg
fra Buen. Skovrøy.Fort.l53(jf. Fiolharpiks^.
Harpiks-, i ssgr., fx. (foruden de ndf.
medtagne) -afsondring, -agtig, -art, -for-
bindelse, -holdig, -lignende, -plante, -pul-
ver, -(ud)vinding. harpikse, v. ['hnr-

ipigso; o^'s. -ipegsa] -ede. vbs. -ning (s. d°).

305. -masse, en. spec (arkæol.) om masse
bestaaende af harpiks og birkebark (maaske
m. tilsætning af rav), brugt i bronzealderen
som udfyldende kit, bindemiddel olgn. (jf.
-kage;. SophMull.VO.265. Harpiks-
ning;, en. (sj.) vbs. til harpikse; ogs.konkr.,
om harpiks, hvormed noget er besmurt. vAph.
(1764). Den Harpixning er ujævn, springer
snart af. VSO. Harpiks-olie, en. (fagl.)

20 olie, der faas ved destillation af (fyrre)har-
piks. VareL.^305. -spiritus, en. (fagl.)
d. s. s. -essens. Aller.11.724. -syre, en.

(fagl.) syre, som indeholdes i harpiks. Hag.
V.201. -sæbe, en. dels (kern.) om de salte,

som harpikssyrerne danner med metaller

(resinater), dels (fagl.) om vaskesæbe, der
indeholder harpiks. OpfB.UII.329. VareL.^
644.
Harpun, en. [hBr'pu'n] (f Harpane.

{til Rsirpiks; jf. hsirpikset; især fagl.) be- 30 Fflug.DP.1094. VSO. f Harpen. Moth.H
stryge ell. oversmøre med harpiks. Moth. 100). flt. -er. {ænyd. (flt.) harponer,
HIOO. At harpixe et Spunds. FSO. at "

harpixe Ølfade. OpfB.^VI.372. Spilleman-
den . . harpiksede Buen. JVJens. D. 85.
Harpiks-elektricitet, en. (fys.) æl-
dre benævnelse for negativ elektricitet (mods.
Glaselektricitet; jf. Lakelektricitetj. AW
Hauch.(1799).550. SaUX.906. -essens,
en. (fagl.) tyndflydende harpiksolie; pinulin

100). flt. -er. {ænyd. (flt.) harponer, (entre)-

hager; gennem ty. harpune, holl. harpoen
fra fr. harpon (jf. eng. harpoonj, til oldfr.

harpe, ital. arpa, klo, hage, vist egl. germ.
og sa. ord som I. Harpe) \) f om (m. mod-
hager forsynet) spydsod, pilespids olgn.

Pilene skieris af seyt Granne-Træ og ere
ved enden enten spitz skaarne eller med
en liden Harpune beslagen. Pflug.DP,1094.

(jf. -spiritus;. VareL.^305. harpikset, 40 2) spyddannet redskab (forsynet m. mod-
adj. [[hBTipiqsQt; ogs. --peq-] {ænyd. d. s--„-....„... ,

til

Harpiks ell. (part. adj. til) harpikse; især
W ell. fagl.) besmurt med ell. gennemtrukket
af, indeholdende harpiks; som ved smag,
lugt, klæbrighed osv. minder om hai-piks;
harpiksagtig. *Paa mit Hiertes Skor-
steen brænder

| En Harpixet Elskovs
Brand. Wess.24. jeg fik Løg og harpixet
Yiin. HCAnd.V.239. en harpixet Lyspind

hager), brugt som kaste- ell. skydevaa-
ben (jf. Granatharpun; ved jagt paa
større havdyr, fx. hvaler og sæler. Moth.
HIOO. Med deres Linner som ere af Sæl-
skinds Lædder og Harpuner af Been veed
(grønlænderne) at fange Hvalen saa be-
hændig som nogen. LTid.1729.216. *Han
byder sin Harpun at qvæste modig Hval.
Storm.(Rahb.LBJ.573). Harpunen blev sat

Etlar.SB.341. Kanel og an^re harpiksede 50 i Hvalrossens Bvjst.HCAnd.V.190. BMøll.
Ting. JVJens.Intr.162. med Hjortene nip
per de (o: nogle børn) til . . de unge Skud
paa Buskene der smager saa harpikset og
solet. sa.NG. 145. harpiksede Drivremme
knitrer om roterende Remskiver. iV^aiTid.

V8l923.Sønd.8.sp.l. Harpiks-fernis, en.

(fagl.) opløsning af fyrreharpiks i varm
hnoliefernis (jf. -lak). VareL.^305. -flaad,
et. (forst.) sygelig udflydning af harpiks

DyL.1.131. (sj.) om aalejærn: Etlar.GH.II.
102.

II
hertil Harpun-kanon (svært gevær til

udskydning af harpunen. Scheller.MarO.),

-kaster, -line, -rem (Ing.EF.IV.46), -skæfte,

-trosse ofl. Harpnner, en. se Harpune-
rer, harpunere, v. [hBrpu'ne-'rg] (f
harponere. Moth.HlOO). -ede. vbs. -ing (VSO.
SaUI.389). {ænyd. d. s., jf. ty. harpunieren,
holl. harpoeneeren, fr. harponner) kaste

fra naaletræer som_ følge af beskadigelse, 60 ell. udskyde en harpun; ramme (saare,

dræbe) med en harpun. At harpunere en
Hvalfisk. VSO. (marsvinene) drives af Fan-
gerne ind i Gamborg Fjord og fanges i

Garn eller \i2irianneTes.BMøll.DyL.I.295.

jf.: lange Spydlystre, hvormed de harpu-
nerede og opfiskede de Træstykker, der

svampeangreb olgn. ForstO. LandbO.11.529.
-galle, en. (forst.) kugleformet harpiksaf-
sondring paa fyrreskud (fremkaldt ved larve-
angreb). Frem.DN.637. ForstO. -gang,
en. (bot.) langstrakt, med harpiks opfyldt
hulhed i plantevæv (jf. -kanal;. ForstO.



907 Harpunerer hartad 908

flød ned med Strømmen. PontLPJY.109.

(spøg.:) I Hjemmet. Ved Frokosttid . .

Herren harpunerer et Stykke Spegesild.
BerlTid.Vsl92LAft5.sp.l.

||
(med.) føre en

naal med modhage ind i legemet, saa at man
kan trække smaa stykker ud til nærmere
undersøgelse. SaVI.389. Harpunerer,
en. flt. -e. (nu alm. Harpuner [hBrpu'ne-V]

fit. -er. t Harponerer. Moth.HlOO). {ænyd.
harponierer (og harpunistj, jf. ty. harpu-
nier(er), holl. harpoenier, eng. harpooneer
samt fr. harponneur) person, der harpune-
rer eU. forstaar at harpunere; især om den
mand af et fartøjs besætning, der udka-
ster ell. udskyder harpunen. Harpune-
rer: VSO. MO. Saaby.'' Harpuner:
Hvert Fartøi (o: ved hvalfangst) har gjerne,
foruden Styrmanden og Harpuneren, en
Besætning af fire Mand. StBille.Gal.III.89.

OpfB.^IV.311. *Jeg ser Harpuneren rejse
sig) jeg ser Vaabnet springe fra hans
kraftfulde ATm.JVJe7is.E:.47.
Harpy(ie), en. [hBr'py?, -'pyOia,

-ipyOja] flt. -(e)r. (Jf ty. harpye, eng. harpy,
fr. harpie; fra gr. (flt.) hårpyiai) 1) efter
oldgræske forestillinger: kvindeligt uhyre
(med vinger og kløer i st. f. hænder), som
røver mennesker. Meyer. SaUX.908. billedl.

:

•Misundelsens Harpyer. Drachm.D.105. 2)
(sj.) gridsk ell. ond kvinde (jf.u.FuTie
2). Jo mænd I saa kiender De saadanne
Harpyer ikke ret. Tode.S.107. Meyer. 3)
(zool.) 3.1) \- meget stor og kraftig, ørne-
lignende rovfugl fra Syd- og Mellemame-
rika, Thrasaetus harpyia L. BøvP.III.llé.
3.2) flyvende hund af slægten Harpyia
Ulig. SaUX.908.

^
Harre, harre, se Harve, harve.
Harrild, en. (ogs. Harl. MøllH.III.27).

{af uvis oprindelse; mulig sa. ord som nt.

har(re)l, mnt. har(re)l, harle, herle, traad

af hør ell. hamp, holl. harrel, hørstængel,
traad af hamp, en^. harl, (hør)trævl, straale

^ fj^^} og maaske besl. m. Hør; jf. fris. harl,
Armeria vulgaris Willd. (Feilb.); dial. (jy.,
isærsdjy.)) 2e navnima siv - arterne Juncus
compressus Jacq. og J. Gerardi Lois. (flad-
draaet siv, bottnisk siv). EPont.Atlas.1.559.
MDL. JTusch.117.S61. Feilb. \\ hertil (m.sa.
bet.) Harrild-græs (Sal.XV.1138) ell. -siv

(Frem.DN.239).
harsk, adj. [hvrsg] (dial. hask. Feilb.

-' ' -'7S.(Pal8ter). if: ' ~'

fulde af Olie, som ikke er hadsk. Tissot.

Thorsen.45. OrdbS.(Palster). jf: 2 Skee-

Underretning for Landmanden ang. Sundhe-
den, (overs. 1770). 426). intk. og adir. d. s.

(Holb.Hex.IILS. NJeppesen.R.117. Thor-
8en.71) ell. (nu 1. br. i talespr.) -t (Tode.ST.
IL83. EBrand.M.62.jf. Mikkel8.Sprogl.176).
{ænyd. no. d. s., jf. sv. hårsk(en), no. dial.

hersk, mnt. ty. harsch (haard, ru, sireng),
eng. harsh (ubehagelig, haard), samt oldnorsk
herstr, bitter, barsk; vist besl. m. ty. herb,
bitter) som har den ubehagelige (skarpe,
ramme) smag ell. lugt, fedtstoffer faar
ved henstand (naar de ikke længere er helt

friske). Polaker finde ikke Smag udi Sild,
uden de ere blevne harske. 5oi6.i/r/cr.i 74.
Tode.ST.1.195. Det smager, lugter meget
harskt. 7iS0. om en røget Skinke ogsaa
var en smule harsk, det brød han sig
ikke om. Grundtv.Saxo.II.54. harsk Flæsk.
Ing.EF.VIILS8. (han) spiste harsk Olie
uden at trække paa Næsen deraf. Brandes.
VIILS65. Grøden er stiv og kold og

10 Smørret er vist harskt. EBrand.M.62. Sal.^

VIL836. jf: »harske Taare (nu: salte
tSia.TeT).Schandrup.Klr. billedl.:*Laå Kræm-
merkløgt nu kalde ham en Drømmer,

|

lad harsk og skimlet Visdom vrage hans.
Ploug.1.230.

II
(især spøg.) overf: som gør

et (stærkt og) ubehageligt, utiltalende ind-
tryk, „det om det Subjektive og — det
Objektive i Poesien," sagde Sømanden og
lo. „Det var noget harsk Noget." Schana.

20 BS.273. Pakvognen, som Studenten med
en noget harsk Morgenvits titulerede Dro-
schken. CMølLM.IIL187. et harsk Karle-
kammer. iV^Jepjpesen.BJi 7. man (hører) kun
Skovskaderne og Spætternes Skrig og
Skrat, der er lidt harske og ramme. Kniid
Pouls.BD.88. om person (jf. Feilb.), især:

hvas; skrap; stram olgn. „Det skulde de
se — Arbejderne, at Pelle græder, saa
raabte de nok ikke Hurra for ham!" ud-

30 brød hun hsiTsk.AndNx.PE.III.327. Le-
onora Christinas Moder . . var vel en no-
get harsk Dame, hun kaldte undertiden i

Vrede sine Børn for Horeunger. Pol.^h
1921.8.sp.2. den harske Madam, (han) er
gift med. DagNvh.^'/el922.5.sp.2. jf: Ki-
nesere paa Filtsko, som kommer listende,

endnu harske i Halsen af det sidste Ord-
skifte med Konen derhjemme. JFJews.A
11.31. harsk-agtig:, adj. (nu næppe br.).

40 en harskagtig Smag, Lugt.F-SO. O -hed,
en. (1. br.). Moth.Hl02. Endeel vegetabil-
ske Frugter ere vel rige paa en fødende
Fedme, men tillige saa tilbøielige til Harsk-
hed. Tode.FJ.i05. MO. D&H. harskne,
V. ['hBrsgna] -ede. {no. d. s.; jf. sv. hårskna,
ænyd.laarskes; til harsk; sj.) blive harsk.
Fyrre og Grantræer (er ikke) tienlige (til

fartøjer til sildefangst), saasom Silden deraf
hårskuer og . . faaer Smag af Træet. Oec

95 Mag.IV.299. VSO. MO. D&H. jf: Sveden
stod om mig som en Perledragt, og Sli-

met harsknede kvælende i min Mund.
Kidde.B.362.\\(nu næppe br.) dep. hårsk-
ues i sa. bet. Moth.H102.
hart, adj. (intk.) og adv., se haard.

hart-, i ssgr. ['h^rd-] dels af hart som
(arkais. ell. dial.) sideform til haardt (se

haardj, se hart-ad, -hugger, -korn; dels ef-

ter ty. (holl.) ssgr. m. hart- (hard-), se -lo-

60 per, -spiritus, -ad, adv. ['hBrd(i)a5] Høysg.
AG.99. {ænyd. d. s.; af hart (haardt) i bet
„nær" (se haard 6.4), jf. sv. hart nar (og ty.

nahezu^, næsten; nu næsten kun arkais. ell.

(i former som harta, harte, hatte, haatte

ofl.) dial.: jy. (se Feilb.), paa Taasinge (FC
Lund.Thorseng. (1823).101), Ærø(0rdb8.);
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jf.: „optaget af Nyere . . lyder dog let

stivt og alfecteret." Levin.) som betegnelse

for, at noget er nær ved, lige ved at ske,

være tilfældet, gælde osv.: næsten. Endelig
finge de Romere Overhaand, hvorvel de
selv bleve meget svækkede, og hartad
ruinerede. IIolb.Intr.1.85. Det (o: et søuhyre)
lignede hart ad en Søe-Orm, undtagen at

det havde lange Laller ved Siden. sa.Staat.

357. EPont.Men.II.16. hardtad hele den
Romerske Literatur..er eftergiort Arbeide.
Grundtv.Myth.8. hun var bedøvet, og hart-

ad nåenS&m\mg.Blich.(1920).XII.113. Ing.

VS.I.8. Goldschm.VI.376. Drachm.FY.26.
JPJac.1.81. et hartad utroligt Rygte. MH.
11.13. der (gaar) altfor lidt — undertiden
hartad intet— gennem Zinkfilteret. Ugeskr.

f.Læger.1922.1302. -hiis:g:er, en. (nu sj.,

gldgs.) stenhugger, der er beskæftiget med
(den grovere) tilhugning af granit; granit-

hugger. MO. Brolæggere og Harthuggere.
Krak.1865.449. Baud.JB.39.
Hartkorn, et. ['hBrd|ko'rn, -|kor'n]

(nu næppe br. hart korn. DL.5—3—21. Holb.
NF.(1728).II.127). flt. (i bet. „tønder hart-

korn"; sj.) d. s. ('Hvor mange Hartkorn er
åer? Rode.GB.165). {ænyd. d. s. (Chr.IV'sRe-
cesl643.2—2—4—3) ell. hart korn (Kalk.II.

164.V.416), mnt. hartkorn; egl. „haardtkorn"
(o: rug, hvede ell. byg), se u. haard l.i)

1) egl. navn paa den kornsort (rug ell.

byg), hvori landgilde-afgifterne ansattes; der-

efter brugt som maalestok (enhed : 1 tønde
hartkorn^ for skyldsætning af jord og
de af denne gaaende ydelser (jf. Tiendehart-
kornj samt af enkelte andre indtægtskilder

paa landet (jf. Bro-, Fiske(stade)-. Fiskeri-,

Færgeløbs-, MøUehartkornj; nu mere som
grundlag for statistiske sammenligninger olgn.

end som egl. beskatningsgrundlag, idet hart-

kornsskatterne 1903-26 afløses af ejendoms-
skyld, een Gaard omtrent paa tj Tønder
hart Korn. BL.l—5—18. den, der Land-
gielden ejer, (kan) indløse Herligheden
til sig med saa mange reede Penge efter

hart Korn at regne, som det billigen af

gode Mænd kand settis for. smst.5—3—25.
Gllorup Hoved-Gaard af Hartkorn, Ager
og Eng, 85 Tdr. 7 Skpr. 1 Alb. Adr.^Vxl762.
sp.lO. Denne Gaard staaer høit i Hartkorn
o : har gode Jorder, og er derfor høit skyld-

sat. MO. 5V7 Td. Land boniteret Jord ud-
gør 1 Td. Hartkorn. Torp. 22. et samlet
Areal, hvorpaa hviler 200 Tønder Hart-
korn. 5o^an.J.155. Græsningsjorder sattes

i Hartkorn efter Vurdering af Høavlens
Mængde og Kvalitet. SaUX.917. || om en

jordejendoms skatteevne ell. overhovedet øko-

nomiske evne ell. værdi. LandbO.III.527. det
Par Brune, De kjører med, forekommer
mig at være finere Dyr, end Skovgaard
har Hartkorn til. Gjel.YG.142. (dagl.) i ud-
videt anv., om en persons økonomiske evne
ell. stilling i alm. (formue, indtægt), især i

forb. som: det er hartkornet ikke til,

det har vedk. ikke raad til. (kaminen) for-

tærede for et Par Francs Trækul hver
Dag, og det var Hartkornet ikke til. Schand.
011.251. *Spis væk Albertine, saa meget
Du vil,

I
For det er da heldigvis Hart-

kornet till Sganarel.1 V.59. HomoS.F.63. jf.

:

det (o: et „kvindestudie"-ophold i Paris) er
lidt kostbart i Længden. Saadan for dansk
Hartkorn. EdgIIøyer.SÆ.54.

2) konkr. (og koll.), om jordegods m. m.
10 ell. dettes ejere. 2.1) (ofte m. overgang til

bet. 1) om jordegods ell. andre værdier m.
henblik paa deres ansættelse, vurdering efter

hartkorn (1). det med Sandflugt bedervede
Hartkorn skal være fri for March og JJå-

rednings-Penge. Reskr.^/12 1735. det frie

Hartkorn. Nørreg.Privatr.II.70 (jf. Friheds-
hartkornj. den saakaldte Landskat . . ud-
rededes med 6 Rdl. af det privilegerede
og 8 Rdl. 2 Mark af det uprivilegerede

20 UsLTikoin. Sal.^X.919. 2.2) (talespr.) om per-
soner, der ejer jord(egods), især gods-
ejerne. Han (o: en rektor) var overbevist
om, at endnu var dog Intelligensen mæg-
tigere i Danmark end Hartkornet (0: om
en greve). Schand.AE.358. en Klassedeling
af den Art, at Hartkornet fik den over-

vejende Indflydelse. EHenrichs. MF. 1. 21 .

det er et bedre Publikum. Der sidder

Hartkorn her rundt omkring, stol paa det.

^ JVJens.H.lll. \\ det store hartkorn,
ejerne af større jordejendomme; godsejerne.

b&H. jf.: De skred ind i Stuen med den
staalsikre Holdning, hvormed stort Hart-

korn og grundmuret Rigdom fra Arilds

Tid er traadt over Tærsklen til Fattig-

huset. ^a/rJ.7-B.i^.

3) (sj.) hartkornsskat(ter). Lægereg-
ninger . . og Hartkorn slugte Alt. Thyreg.

BB.II.92.
4) slaa (noget) i hartkorn (med no-

get andet), egl. beregne enjordejendoms forsk,

værdier, indtægtskilder efter (samme maale-

stok:) hartkorn (1); nu kun (dagl.) overf.:

regne for lige; opfatte som værende
af (omtr.) samme beskaffenhed; ikke
gøre forskel paa ell. skelne imellem;
slaa sammen; sidestille; parallelisere.
De slaaer dog ikke Tullin i Hartkorn med
Bredal. 0ehl.DB.279. naar man ikke lige-

so som slaaer alle Stjerner i Hartkorn, men
skjelner dem fra hverandre, og opfatter

de individuelle Forskjelligheder.Hei&.Pros.
IX.85. Sorø, den af Akademiet, dets Rek-
tor, Lærere og Elever dybt foragtede By,
hvis Indbyggere sloges i Hartkorn som
SipidshoTgeTe. Schand. 0. 1.73. (han) slaar

. . den begejstrede . . Forfægter af en
højere Sandhed i Hartkorn med det al-

mindelige Slæng af gudsforgaaene Kroppe.
60 Brandes. V.118. naa, vi er alle Toldere for

Vorherre, og Byen her, som har udstødt
ham, slaar os to i Hartkorn sammen.
Drachm.F.II.22. Feilb.

||
(nu næppe br.:)

Slaa nu Beterne (o: i Vhombre) i Hart-

korn (o: om at foretage en opgørelse af de

paa regnskabet staaende beter og udregne

40
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hver spillers tab og gevinst)\ Blich.(1833).

IV. 165. Bønderne ere nedsunkne til et

rent materielt Liv, de behandle Alting
mathematisk, de slaa Forstanden i Hart-
korn (o: anlægger en numerisk, økonomisk
maalestok paa rent aandelige forhold) lige-

som Regieringen. Cit.l845.{PLaurids.S.
VII1.115).
Hartkorns-skat, en. [1] (jur., emb.).

Lassen.S0.194. LandbO.lI.529. || de gamle
hartkornsskatter, (foræld.) d.s.s. Gam-
melskat. Forordn.^^41818.
Hart-loper, en. C-løber. CollO.) (fra

MZ. hardlooper, hurtigløber, »/"hard, haard;
nu 1. br.) om en hurtigløbende hest (CollO.)

ell. (især) ^ et hurtigsejlende fartøj. Brig-
gen . . var ikke nogen Hartloper. Men
Herre Gud, vi kan jo ikke alle være Væd-
deløbere. Drachm.STL.258. Sal.VIIL 539.
Meyer.

t Harts, et. (ligesom sv. harts fra ty.

harz, jf. mnt. (osax.) hart, se u. Harpiks)
harpiks. HesteL.(1703).C3r. JBaden.Ho-
ratius.I.501. Tag et Pund af dette Harz,
smelt det i etLeeTk'dr.Skomageren.(1832).43.
Hart-spiritus, en. (fra ty. hartspiri-

tus, af hart, haard) T alkohol i fast form.
YareL.^305.

I. Harve, en. ['hBrva; 'ha-rva] ell. (nu
især dial., se Feilb. Esp.126. Thorsen.32.

65) ['hBra] (jf. skriftformen (nu næppe br.)

Harre. DL.6—14—10. Holb.Samt.lL EPont.
Atlas.IIL339. — nu sj. Harv [hBr'v; ha?rv]

(jf MO.). Storm.SD.158. Olufs.NyOec.L66.
Molb.BfS.L63. Holst.D.II.8. Aakj.VB.188.
flt. -e: MO.). flt. -er. {ænyd. harve, harre,
glda. har(gh)e, sv. no. harv (fsv. harf, harfa^,
oldn. harfr; jf. no. horv, fsv. akerhærve,
oldn. herfi, n.; eng. harrow maaske laant

fra nordisk; besl. m. lai. carpere, plukke,
rvkke af (jf. Charpi^; jf. ogs. u. VI. harpe)
1) redskab til bearbejdning af jord-
overfladen (løsning og findeling afjorden,
ødelæggelse af ukrudt, dækning af sædefrø
olgn.), i reglen bestaaende af en ramme af
træ- ell. jæmstykker (bulle) forsynet m. pigge
ell. tænder. *Førend man Foretog med
hvasse Plov at bore

|
Igiennem Jordens

Ryggj og den med Harren saare.BoZ6.Jfe-
tam.2. Du kand spare Din Jern -Harve;
thi naar Du har pløyet Jorden, har den
nok af et Tint med Træharven. Adr.^Vii 76-2.

sp.3. *Hans Minde skal velsignet staae,
|

Saa længe Plov og Harv kan gaae. Storm.
SD.158. *bort de (o: rytterne) fløi, hvor
aldrig

| Kom Harv eller Plov (d: paa he-

den). Holst.I.149. Harven erstatter Haand-
kulturens Rive. OpfB.'^IV.313. den høje,
knudrede Pande, hvori Rynkerne stod som
ridsede med en n^ivv. Aakj.VB.188. jf. H.
harve sp.912^^: •jeg kunde bringe dig en
Aabenbaring,

|
hvis mindste Ord slog Har-

ver i (Lemo.Shak.X.31 : skulde gjennem-
fure; din Siel,

| lis i dit Ungdomsblod.
Foer8om.Hamlet.42. talem.: Det skal ryge
fra Harven, men dryppe af Møgvognen

(o: det er bedst at (saa og) harve i tørt vejr
og køre gødning ud i regnvejr). SjællBond.
187. jf.Mau.3163 og Moth.HlOlf. || om dette

redskab anv. som hindringsmiddel i krig. Gra-
ven (blev) i Bonden belagt med Plov-Hiul
og Harrer med opvendte Tænder. Hofman.
Fundationer.Vl2.(1760).155.MilTeknO.109.
MilConv.IIL588. 2) f om et fiskered-
skab, vist d.s.s. I. Harke 2. JLybecker.

10 Fiskene ogFiskerierne.(1792).57. II. harve,
V. ["hBrva; 'ha-rva] ell. (nu især dial., se

Feilb. Thorsen.32) ["hnra] (jf. skriftformen
(nu næppe br.) harre. PJuel.GB.3. LTid.
1754.118). -ede. vbs. -ning (LTid.1759.316.
Landbo.LI.536). (ænyd. harve, harre, sv.

(og fsv.) harva, wo. harve; til I. Harve) be-
arbejde (jorden) med en harve. Kan du
tvinge Eenhjørningen ved dens Reb til

at holde Furen? mon den vil harve (Chr.
20 VL: harre; Dalene efter dig? Job. 39. 13.

Efter denne Pløining harves med en stor
tung Harv. Olufs.NyOec.1.66. *han skal . .

|

Forglemme Krig og see hver Mand sin
Ager h2irvQ.NordBrun.Jon.53. *har jeg
saaet og harvet, vil jeg høste. 0ehl.XII.21.
Om Foraaret blev Brakjorden harvet . .

og tromlet. SjællBond.lOl. billedl. : Hiernen
maa da (o: naar et barn kommer i skole)

pløjes, harres og rispes, førend den med
30 Ord og Gloser besaaes. Holb.MTkr.469. jf.

I. Harve sp'.911^^: Oplevelser, der oprev og
harvede Shakespeares Sind. Brandes. VIII.
354. uegl. : Skilningen kunde han ikke faa
lige, mens han blev ved at sidde at harve
med Kammen og Børsterne. Bang.L.368.
talem. (nu næppe br. i alm. spr.): Nar du
faer harret, det jeg har pløiedt, så faer
du at vide hvad jeg har døiedt. Moth.H102.
Feilb. jf: *Først maa det harves, hvad

40 Paulus har pløjet,
|
Før det kan vides,

hvad Paulus har døjet. Grundtv.SS.V.645.

II
m. betegnelser for sæd, ukrudt olgn. som

obj. Naar vaadt Vejerligt indtræffer . . kan
man gjerne dristig^ harve Sæden, uden at

gjøre den Skade. Begtr.Sjæll.II.119. Hav-
ren siger: „pløj mig dybt og saa mig tykt;

harv mig slet (o: jævnt): saa kommer jeg
ret og tætl*"Mau.3532. (jf. u. Havre 1^. især

i forb. m. adv. (jf. afharve^; at harre . .

50 kornet ned i lorden. Moth.H102. MO. D&H.
Feilb.

II (1. br.) om dannelse af furer, striber.

*0g Blodet farver
|
den Gamles Kinder,

I

og Furer harver,
| og Taarer rinder. NJep-

pesen.SS.41. Harve-, i ssgr. (især dial.

Harre-. Moth.H10L EPont.Atla8.III.339. jf
Feilb. Esp.126. Thorsen.142). (især landbr.)

af I. Harve 1. I. -bed, en, et. [-,be'8]

{til H. Bed ; især dial.) saa lang tid som man
harver med et par heste uden at fodre. Feilb.

60 II. -bed, et. [-,bed] (vist til 1. Bed (jf Græs-
bed; ell. VI. Bed (m. tilknytning til IV. Bedj,
egl: det stykke jord, som narvens tænder „bi-

der" ad gangen) den jordstrimmel, som har-

ven fager for (spænder over) ad gangen. En
Miste o: det Sted som Harven ikke har
berørt imellem tvende Harvebeder. Gier-
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sing.Landoeconomie.I.(1825)A64. LandmB.
1.449. SaUX.935. SjællBond.107. -bul,
en. bul (1.2.2), hvori harvetændeme er fæ-
stede. MotkHlOl. Rawert&SGarlieb.Bom'
holm.(1819).237. LandbO.II.529. Feilb.

Thorsen.142. -skede, en. tværstykke, der

forbinder harvebullene. Moth.HlOl. MO.
Feilb. -slaa, en. (l.br.) d.s. Moth.HlOl.
MO. -tand, en. (dial. -tind(e). PNSkov-
aaard.B.lll. Esp.126. jf. Feilb. samt sv.

narvtinne, no. harvtind^. Moth.HlOl. Cli-

tau.PT.174. Pennen sad tungt i hendes
store Haand og skred hen over Papiret
som en Harvetand i Pløjejord. Schand.SB.
221. Landbo.II.536.

I. Has (JTusch.67. LandbO.II.538.
Feilb.) ell. Hase, en. [ha's, 'ha'sa]. flt. -(e)r

['ha'sar] {ænyd. has, hase, sv. dial. has; laant

fra nt. hase, mnt. hase, hose, ty. hose, hose,

dial. ogs. om frugthylster olgn.; sa. ord som
Hose; jf. Hassel 2 samt H. Hams || i alm.
spr. især i flt.; Moth, vAph., VSO., MO. har
kun formen Hase) skal, hylster, der (del-
vis) omgiver forsk, (træers) frugter,
nu især om den klokke- ell. rørformede, fli-

gede skaal, der omgiver hasselnødden.
Moth.H103. Drejer.BotTerm.65.119. Hase.
Lange. Flora.xxxix. en fuldmoden Nød,
der er smuttet af Blomst og Blad, af Svøb
og Has. SMich.Gio.118. *Hun fødtes, da
Hegnenes Nødder blev brune

|
og Ha-

serne faldt. LCNiels. Vandringer. (1905). 35.

II
(især fagl. ell. dial.) om frugthylster hos agern

(Drejer.BotTerm. 65), valnød (LandbO.II.
538), avnbøgens frugt (Lange.Flora.xxxix);
ogs. om bygstak olgn. (MDL.189. Feilb.

Aakj.VF.145).
II. Has, en. [ha-'s] (sj. Hase. vAph.(1759).

jf. Bønhase u. Bønhas^. flt. -er. (ænyd. d. s.,

jf. ænyd. hase, hare; fra ty. hase (has), hare
(se Harej, tidligere ogs.: nar; jf. has(s)elere

(u. harcelere^
i|
som sidste led af ssgr. mu-

ligvis af (ell. dog m. tilknytning til) IV. Has,

jf. fx. dial. -hæl i lignende ssgr. (se Feilb.I.

727. jf. Esp.310) II
„bruges kun Spotviis

. . men det er tydsk." vAph.(1759). „dagl.

Tale." MO. nu næppe br. uden for ssgr. som
Bøn-, Fedt-, Kludder-, Snot-, Vindhas, (1.

br.:) Drat-, Fjolse-, (>errig-, Gnavserhas
olgn.

II
om Hans Has se Hans 1.3) narag-

tig ell. foragtelig (mands)person; nar; i

ssgr. ogs. m. afbleget bet. som alm. nedsæt,

personbetegnelse. *Paa andet Sted en bedre
Mand | Jeg falder nok i Hænder,

|
Hvor

findes Folk, skiønt mindre lærd,
|
Men ey

deslige Haser (o: som de lærde ægtemænd,
der forsømmer deres koner). Holb.Sgan.17sc.

Det er nok noget skiønt (for en ung
kvinde) at holde af de unge Bengeler .

.

at være syg for saadanne unge Haser;
jeg gad vidst, hvad der var ved dem,
mand skulde faae Lyst til. KomGrønneg.I.
88. naaer man paa denne Tid (o: om for-

middagen) kommer til ham er han endnu
ikke paaklædt, og saaledes gaaer den Has
hele Formiddagen. Oehl.(Julebogen.(1920).

112). Hvad Du skriver mig om Baggesen
?læder mig. Det er en Busl sa.(Ørst.Br.

.207). *Saa vindig som Pokker, | I flag-
rende Stads,

I
Med bølgende Lokker

|

Seer her man en Haes. Grundtv.Saxo.II.81.
At en og anden Has ogsaa vil grine ad
Dem, gjør slet intet til Sagen. J3r2:.ZII7.
231. PEMulU53. MO.

III. Has, subst. (nu kun dial. : en. Moth.
10 H6. Kværnd. Feilb.). [ha-'s (Arkiv.XII.357.

Feilb. jf. E8P.127.) ell. has (Moth.H6. Høysg.
AG.138. VSO. MO. Saaby.' Feilb. Thor-
sen.143)] (nu 1. br. Hast. Biehl.DQ. 111.24.
Leth. (1800). FalM.IL.III.45. CMøll.PF.
342. Jørg.St.l35). uden flt. {ænyd., sv. dial.,

no. d. s.; vistnok besl. m. H. hasse
|| formen

Hast skyldes tilknytning til 1. Hast; jf.:
*Min Stilling mig byder at skynde,

|
At

jeg kan faae Hast paa den Ting. J^osmfe.

20 ES. II. 178.
II

dagl. ell. dial.) 1) faa has
paa ell. (nu dial.) over (Holb.Hex.IV.5.
Feilb.), ogs. (nu sj.) have has paa (Ing.
P0.1I.82), (nu især dial.:) gøre has paa
(KomGrønneg.1.264. Kierk7VI.257. Thor-
sen.143), (nu næppe br.:) skafte (en) has
paa (Skuesp.III1.15), ved legemlig ell. aande-
lig virksomhed naa (ell. være naaet) til ende
med visse bestræbelser, saa at man kommer
til at staa som den i forhold til andre per-

30 soner (modstandere) ell. visse (ubehagelige)
opgaver olgn. absolut overlegne ell. sejrende,

idet disse personer, opgaver osv. (ligesom)
ikke mere er til (for vedkommende); faa
bugt med; gøre det af med; blive fær-
dig med; ogs. (dial.): faa fat paa; faa
fingre i (Esp.127). \\ m.h.t. person (mod-
stander, der overvindes, ødelægges olgn.). *Nu
fik jeg has paa det Partie | Som lasted
mine Sager

|
Jeg stak og stræbte som en

40 Bie
I
For sine Honning Kager. Schandrup.

P4*'. vi giorde Has paa vore Fiender.
KomGrønneg.I.166. *smid dem (o: hebræer-

nes nyfødte sønner) i Nilen, trods Kiæl-
linge-Snakl | Saa laaer vi dog endelig has
paa det Rak (o: hebræerne). Grundtv.SS.II.
77. *De maa Dem gifte og see at faae
Has

I
Paa Manden snart (o: blive ham

kvit). Winth.II.l?3. AndNx.U.47. m. tings-

subj.: Toe Fingers Breed af et Lumpen
a) Kaald Jern i Livet, er nock til at giøre
Has paa den beste Karl. Kom Grønneg.II.
82. f faa has paa ell. over, faa hævn over.

Moth.H6. (nu) kommer jeg i min gamle
Næring igien og . . faaer . . Has over dem,
som har saa skammelig railleret med mig
og min Bande (o: skuespillere). Holb.Hex.
IV.5.

II m. h. t. arbejde, der (skal) udføres,

ting ell. forhold, der (skal) underkastes et

arbejde, en behandling (mad, der (skal) for-
60 tæres, opbruges) olgn. lad os komme videre

(o: lad studenten fortælle videre), ellers faaer
vi ikke Hast derpaa i vor Levetiid. Biehl.

DQ.IIL24. lad sig kun merke med, at De
har den Orm (d: at give almisse), saa skal
De nok faae Hast paa Deres Penge. sa.

MF.IV.273. man jasker en Bog igiennem,

VIL Rentrykt »0/4 1926 68



915 das hasardere 916

ligesom for at faae Has paa den. Rahb.
Til8k.1797.571. Da jeg havde faaet Has
paa Makronerne, kikkede jeg . . ud ad
\md.\xet. Blich.III.660. i saadan bansat
Fart kan jeg da heller ikke faa Has paa
(o: faa røget) en Cigar. Gjel.M.440. Frk.
Magna skulde begynde igen at spise Havre-
grød om Morgenen, saa fik vi nok Has
paa den T)2i2ix\\gåom..SvLa.TJR.61.}\m.h.t.

iid: faa til at gaa; faa slaaet ihjel.

det bliver et fornødent Onde at tage Deel
i (forlystelser) f enten man finder Behag
deri eller ey; thi hvordan skulde man
ellers faae Hast paa Tiden? Biehl.MF.II.31.
Rahb.LB.II.454. *Ak, havde vi

|
Kun Has

paa de tre fire første Dage,
| Saa slap vi

vel derfra. Høedt. Bearb. afBode: Madonna.
(1864).73. JVJens.D.104. 2) (dial.) i enkelte

andre forb.: holde en has med (en),

hamle op med; holde trit med. Kværnd. spise
has, spise færdig. OrdbS.(mønsk).

IV. Ha$i, en. se I. Hase.
V. has, interj. se u. I. hasse.

t has-agtig, adj. [II] naragtig, jeg
(har) min Lyst af, at hegle min Sviger-
søn igiennem . . og tage ham i Skole,
naar han bærer sig saa haesagtig ad. Luxd.
FS.4. VSO. jf. Hasagtighed. VSO.
Hasard, en ell.(l.br.) et(VVed.B.118).

[ha'sa-V] uden flt. (fra /"r. hasard; jf. dial.

(h)asart (Feilb.); til arab. zar (m. art. az-

zslt), terning) 1) d. s. s. Hasardspil. Raffle,
Hazard, Piqvet . . og andre S]pil .LTid.
1736.540. *At unge Mennesker . .

|
Skal

ey til Bettel-Stav og Armod bringes fort,
|

Er all Hazard forbudt i Tærninger og
KoTt.Wivet.(s7nst.l754.216). Ifølge paalide-
lig Angivelse, har der her i Huset i

længere Tid været spilt Hazard. PalM.IL.
11.439. HRHiort-Lorenzen. Erindr, fra Søn-
derjyll.(1919).17. poker er hasard I 2) (nu
især som overf. anv. af betl) tilfælde;
tilfældighed; træf; lykketræf. Moth.
Conv.E39. een hazard, og ingen andagt
førte mig ind i een Landsbye-Kircke. Jac
Bircheroa.R.27. u-agtet denne Skribents
(o: Wolfs) store Tydelighed bliver hånd
i en Mængde af Ting saa utydelig, at det
ikke er uden Hazard at man kand slutte
paa hans Mening. Kraft. Ontologie.(1751).
Fort. Kjøbmanden, Agerdyrkeren, Søman-
den, Alle hazardere Deres Livpaa et Træf.
Er ikke Giftermaal Hazard. Hrz.XVI.210.
det er ikke Gud og ikke det blinde Ha-
sard, men Menneskene selv, der ved egne
Viljer og Lidenskaber volder hverandre
Lykke og \J\yk]>ie.VVed.B.118.

||
(nu næppe

br.) navn paa en dans, ved hvilken damerne
bytter lommetørklæder ell. vifter og stiller sig
bag en skillevæg, hvorefter det for herrerne
gælder om at finde deres damer. PaulPet.
Dans.46. 3) (uden for dial. (jf. Feilb.) gldgs.
ell. arkais.) det at vove, risikere, sætte noget
paa spil; risiko; fare (1.1). det er en
Hazard ved at forlove sig med en Ac-
teur, som er vant til hver Aften at giøre

nye Elskov. Holb.Hex.IV.l. hånd slog sig
til saadan Handel, som var vis Gevinst
ved, men ingen hkza.rå. sa.llJ.IV.6. Saa-
ledes, siger Forfatteren, vil han, end og
med Hazard (d: med fare for), at ansees
for vankundig . . henføre alle disse Hæn-
delser til en almindelig Oversvømmelse.
LTid.1744.562. Jeg har ved mange Aars
møisommelige Tieneste og mit Livs Ha-

lo zard ikke kunnet erhverve det, som en
Slumpe -Lykke nu giør mig til Eier af.

Skuesp. V.209. i Henseende til denne Møie
og Hazard er (det) billigt, at de (o : skifte-

forvalterne) nyde deres Skifte-Salarium.
Stampe.I.ll. der var Mulighed for Gevinst
ved at beholde Tegningsretten til 110,
men der var langt mere Chance for et

betydeligt Tab. For at udløses fra denne
Hasard erlagdes . . de 40.000 Kr. MRubin.

20 Er.117.
II
løbe hasard (for) (fr. courir le

hasard (de); nu næppe br.) løbe en risiko,

fare (for); risikere. Her gir man mig u-for-

modentlig 14 Rdlr kand jeg ikke sagte
beholde Pengene og lade som jeg er en
Hexemester? Jeg løber jo ingen Hassard
derved. Holb.Hex.II.5. til den Tour maatte
behøves skarpe Øjne, som mand . . maatte
løbe Hazard for at fordærve. LTid.1733.
645.

II
staa hasard ell. staa i hasard

30 (Politievennen.1799/1800.1343. Feilb.), (nu
kun dial.) d. s. i det ringeste vinder jeg
60000. og jeg staaer ingen Hasard; thi jeg
betaler hverken Jøden eller Pandthaveren,
førend jeg faaer Pantet. Wwe^.i).87. Feilb.

hasardere, v. [hasBr'de'ra] -ede. (ænyd.
d. s.; fra fr. hasarder; til Hasard) 1) (nu
vist kun arkais.) sætte paa ^pil, i vove;
risikere. Jeg staaer i Begreb med en
Handel, hvor jeg om en kort Tid agter at

40 profitere vidst 40000 Rdr. Jeg hazarderer
intet, thi jeg har Sikkerhed for mig i min
homme.Wiwet.D.102. Jomfruen kan gierne
vove at lade sig inoculere, uden at haza-
dere sin Farve. Tode.ST.1.112. mine Børns
Formue tør jeg ikke hazardere. ifrz.Z.559.

de skøttede . . intet om . . at hazardere
deres Liv og Lemmer. JPJac.L53. 2)/©,
1. br.) have dristighed, vovemod til at

gøre noget; driste sig til; vove; ogs.: gøre,
50 udføre noget risikabelt, farligt, for

des snarere at faae dette ypperlige Verk
til Fuldfærdigelse, saa ynskte man gierne

et vist Antal Prænumeranter, for at vide

nogenledes forud, hvor stort et Oplag man
kunde h&zsirdere. LTid.1732.86. smst.1733.

3. hvis De ved Nattetid . . hazarderer at

bede (en betjent) om f. Eks. at vise Dem
Vej. Esm.1.87. \\

(sj.) uden obj. *et Kys maa-
ske ? De gives |

kun sparsomt der tillands,
|

60 men Wessel han er vant at hazardere.

Drachm.PT.27. \\
(sj.) refl. (det synes) noget

letsindigt at hasardere sig ud i et Ven-
streministerium. Hørup. 111.270. 3) CP m.

h. t. ytring: fremsætte dristigt ell. uden
(dybere) overlæg ell. eftertanke (jf.bet.

é). han trak sig tilbage, da han havde ha-
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zarderet denYttring, at Holsteen ogLauen-
borg kunde udtræde af Forbundet. Krie-
ger.D.1.75. I kupéen drøftes . . udsigterne,
der hasarderes de vildeste formodninger
om krigen. Jesp.(Tilsk.l917J.12). Liszt har
hasarderet den Udtalelse, at Schubert var
den poésirigeste af alle Componister. i2

Bergh. M. 29. 4) (,//*. fr. hasardé) CP part.

hasarderet brugt som adj.: dristig; vo-
vet (i forfatterens) Behandling virker
Emnet (o: søskendeægteskab) ikke det aller-

mindste hasarderet. Tilsk.1918.II.354. || især
om udtalelse: mindre vel overvejet; som ikke

er helt berettiget, passende olgn.; overdre-

ven; dristig, meget hasarderede Brandere.
CMøll.PF.69. Hun vidste ikke, om det
var Alvor . . eller en lidt vel hasarde-
ret Spøg.Wied.S.172. han har nu i For-
aaret forlovet sig med en Datter af Di-
rektør H., Smørgrossereren, og der er
Penge som Græs, — for at bruge en hasar-
deret Sammenligning. SfvLa.jPJf.56. fha-
sarderlig;, adj. (<iT hasardere ; sml.dial.

asartlig (Feilb.1.33)) som- er forbundet med
en vis fare, risiko; risikabel; farlig;
vovelig; ogs.: som man tør vove, risi-
kere, det (vilde) faldet Author for hazar-
deerligt, at dømme dem enten for Be-
dragere udi dette Tilfælde, eller fra For-
standen, i TiVZ.i 755.406. *Saaledes blindt at

Gifte sig
I
Er noget hazarderligt. Graah.

FT.I.113. Mand kand og i Huset spise for
25 souls Maaltidet, naar mand vil accor-
dere maanetlig, som jeg holder for hazar-
derlig. Klevenf.RJ.100. *om de vil med
Guld lit hazarderlig være,

| Da er der
Lotterie til Landets Gavn og Ære. Wiwet.
(LTid.1754.216). Hasard-kontrakt,
en. [2] (jur.) kontrakt, der gaar ud paa at

gøre det afhængigt af en uvis kendsgerning,
om den ene part skal opnaa fordel paa den
andens bekostning; især om kontrakt uden
rimeligt økonomisk formaal, fx. spil, vædde-
maal (jf. Eventyrkontrakt). Nørreg.Naturr.
244. Lassen.S0.575. -ispil, et. (især jur.)
spil, hvis udfald (næsten) kun beror paa til-

fældet og ikke tillige paa de spillendes dyg-
tighed (jf. Hasard 1 samt I. Dobbelj. Over-
alt i de Kgl. Lande skal al Slags Hazard-
Spil . . hermed paa det strængeste være
forbudne. Forordn.Viol753.§l. Luxd.Dagb.
1.57. Hostr.KG.40. Goos.IL109. -spiller,
en. [1] person, der spiller hasard(spil). Der
udfordres . . en Hazardspillers Letsind for
at gifte sig med en ung Pige, efter at

man selv er kommet . . ind i den tredie
Snes. Bøgh.JT.596. ThomLa.AH.298. overf.:

ThGraae.Alberti.(1908).31.

liaschti, interj. se hati(sch).

I. Hase, en. ['ha'so] (ogs. Has. [ha-s]

Oehl.Er.IV.269. Levin. Drachm.KW.36.
LandbO.IL538. SaUX.937. Esp.127. Feilb.).

ilt. haser ['ha'sar] ell. (nu ikke i rigsspr.)

hase (Kingo.481. Kyhn.PE.23. jf. Feilb.).

{ænyd. hase, haass, sv., /sv. has, wo. hase;
vistnok laant (jf. holl. haasj; sml. ty. hachse.

hechse, mnt. hasse, hesse, oht. hahsa (besl.

m. lat. coxa, hofte) samt oldn. håsin, hæl-
sene, oeng. hohseono || i fagl. spr. foretræk-
kes nu formen Has; vAph., VSO., MO.,
SvGrundtv., Saaby.'' angiver kun Hase)
parti af (især led ell. til leddet hørende sene
paa) menneskes ell. dyrs (bag)ben (jf. Hase-
led^.

II m. h. t. mennesker dels: sene paa
bagsiden af knæet ell. den af knæse-

10 neme dannede huling; bagside afknæ-
led; knæhule (jfKnæhås(e)). Moth.H102.
*Een Klippe bærer Skulderblad og Ar-
me,

I
Een Lænder, og den tredie dine

(o: Lokes) Jisiser. Oehl.NG.305. Pelle stod
og samlede sig Rædsel til, saa hans Haser
klippede. AndNx.PE.1.237. hun havde en
Trapets af et Kosteskaft og to Tøjsnore.
Der hængte hun sig i Haserne og gyn-
geåe.ORung.VS.36. dels (1. br.): (bagsiden

20 af) partiet omkring fodleddet; par-
tiet oven for hælen, (en fladtrykt høj hat)
hvis Pul sænker sig 45 Gradér mod det
ene Øre, og hvis Sider har trukket sig
sammen som Haserne paa et Par Ride-
støvler. Bøgh.JT.565. Ryttersmanden (laa)
og kløed sin venstre Has med sin højre
^tovi2i2i. Drachm.KW.36. *op til Tyrk de
stadser (Don Juan) . .

\ han trak i vide
Pantalons om Haser. sa.DJ.1.164. || m. h.

30 i. dyr, især heste og kvæg: (partiet om-
kring) leddet ml.underben (underlaar)
og bagfod, især dette partis bagside
(hælen); sene, som hører til dette led.

VSO. Landbo. 1. 189. Hasen (hos Heste)
siges at være velbøjet, naar Vinkelen
mellem Underlaar og Bagfod er c. 140-
150°. SaVX.939(jf. Hasebøjningj. Vender
Haserne imod hinanden, er Hesten koha-
set. smst.940(jf. IV. hase 2). || i særlige forb.

40 skære haserne over (jf. hasehuggej.
VSO. deres Heste skal du skjære Haserne
over psiSL. Jos.ll.6(Lindberg), billedl: naar
han tog Bladet fra Munden, saa skar han
igennem, — saa var Haserne skaaret over
paa Vrøvlet. HøjskBl.1922.831. i h a s e rn e

p aa en olgn., (nu sj. i rigsspr.) lige bag efter,

i hælene paa. *jeg frygter mig . .
|
At mig

Døden er i Hase,
|
Og forfølger endelig.

Kingo.481. Hånd fuldte ham i haserne . .

50 hånd var ham altid i haserne. Moth.H103.
(Sanchos æsel var) i Haserne paa Rozi-
nante. Biehl.DQ.IlI.255. jf.: skal ieg efter

dine haser, da skal ieg vist lære dig at

tage benene med dig. Moth.H103. \\ smøre
haser (jf. smøre hæle; vel omdannet (u.

paavirkn. af IV. hase 3^ af det ældre smøre
sko, støvler i sa. bet.; jf. ty. sich die soh-
len schmieren, nt. de backen smeren, samt
udtr. som Hasenfus, ty. seine schuhe mit

60 hasenfett schmieren, flygte; sml. Hasesmø-
rer; dagl.) løbe (bort); stikke af. *Uvidende
hånd frem ad Veyen Haser smuurte. Rey-
nikeFosz.(1747).80. *„jeg vil smøre Haser."

|

Løber bort. Oehl.A.129. han smurde Ha-
ser med Krysterne. Grundtv.Saxo.III.136.
Kierk. XIV. 328. de vandrende Riddere

58*
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smøre Haser (Biehl.DQ.III.257: Hælenej
og lade deres troe Vaabendragere blive

i YienåensYo\å.Lieh.Dq.IL208. EmilBasm,
F.204. Feilb. (nu sj.) m. subst. i hest. anv.

:

BeynikeFosz.i 1747). 110. (de) smurte Ha-
serne hen ad Marken det beste de kunde.
Biehl.DQ.I.171. *som en Flygtning, der
har smurt sine Haser,

| farer Donauen
frem. Drachm.UD.236.

II. Hase, en. se I. Has.
III. Hase, en. se H. Has.
IV. base, v. ['ha*s9] -ede. {sv. no. dial.

hasa i bet.: hasebinde, skære haserne over,

slæbe fødderne efter sig, drive paa (kvæg);

afl. af I. HsLse; sml. l.hsisse) 1) f binde paa
hænder og fødder (jf. hasehinåe). Moth.
H103. 2) (vet. ell. dial.) som udtr. for en

fejl ved hestens gang, bestaaende deri,

at haserne vender ind imod hinanden (jf. u.

I. Hase og Hasestilling^; især (fagl) i udtr.

som hasende gang ell. fodskifte. E Viborg.

Be8tensYdrelære.(1821).121. GCWith.Vete-
rinairvidenskab.I.(1836).S23. Kværnd. he-
sten hsiser. Feilb. 3) (dial.) som udtr. for
hurtigt løb; dels i forb. som hase efter,

følge lige i hælene; være lige i hælene paa.
Hunden haser efter haren. Moth.H103. dels

i forb. hase' af, stikke af; smøre haser.

Kalk.II.171 (falstersk), dels m. person-obj.:

indhente. smst.(sjæll.).

V. base, v. ['ha*sa] -ede. (sv. dial. hasa;

afl. af I. Has (II. Hase); jf. afhase; 1. br. i

rigsspr.) hase en nød (af), pille en nød
ud af dens has(e); fjerne hasen fra en nød

(jf. II. hamse 1, III. haslej. Moth.H103. De
sælge Nødderne uden at hase dem. VSO.
MO. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

VI. t hase, v. vbs. jf. Haseri. {jf.ty.
hasen; til II. Has) opføre sig som en
nar; være latterlig olgn. Moth.H96.
Hase-, i ssgr. af 1. Hase. -ben, et.

(især vet.) hæleben (hos hesten). LandmB.
11.16. -binde, v. (nu dial.) binde et

kreaturs haser sammen ell. binde et reb om
dets ene forben og haseleddet paa dets ene
bagben for at hindre det i at løbe (jf. IV.
hase 1). Moth.H103. VSO. MO. Kværnd.
Feilb. jf.: Han gaaer som han var hase-
bunden, siges om den, som gaaer med
krumme Knæer. VSO. uegh: (da Bjarke)
gik igiennem Skoven, var der et vildt
yr, som, saa at sige, gav sig til Priis

for (ham)j thi lige for ham laae der en
stor Bjørn, som var blevet hasebundet i

Tjørnen. Gi'undtv.Saxo.1.103. -bejning;,
en. (vet.) størrelsen af haseleddets vinkel

(hos heste; jf. u. -haset;. SaUX.939(jf. u.

I. Hase^. -dans, en. (især dial.; nu sj.)

dans udført af en person, der sidder paa
hug (ofte saaledes, at han fatter m. hæn-
derne omkring benene (haserne) og strækker,
kaster benene frem under dansen). OrdbS.
-danser, en. (især dial.; nu sj.) person,
der udfører hasedans. S&B. OrdbS. -Qe-
der, en. (vet; jf. I. Fjeder 3 slutn). Landm
BJI.lSl. -bn^^e, v. {asnyd. d. s.; nu sj.)

hugge ell. skære haserne (senerne) over (jf. u.

I. Hasej. VSO. overf.: Forhold, som giver
den udenlandske Konkurrence et enormt
Forspring overfor vor hasehuggede Indu-
stri. BerlTid.y41922.M.5.sp.l.
Hasel, en. se Hassel.
Haselant, en. se u. Harcelist.
Hase-led, et. (især vet). MO. LandbO.

11.538. hertil fx. Haseleds-galle (jf. Vand-
10 spat j, -knogle.

baselere, Haselist, se harcelere,
Harcelist.

Hasen-fns, en. (fra ty. hasenfuss; nu
næppe br.) kryster; kujon; hare (2.2).

Skuesp.VIII.409.467. Meyer.

t Haseri, et. {ænyd. d. s., ty. haseret;
til VI. hase (ell. II. Has^) naragtighed;
taabelighed. *Jeg, ved at tale meer om
dette, billig kiædes,

|
Thi saadant Hase-

20 rie er ikke Pinen værd. FrHorn.FM.118.
VSO.
Hase-smører, en. (sj.) person, der

smører haser; kujon (jf. Hasenfusj. Ing.
PO. 11.94. -stilling, en. (vet.) hasernes

stilling i forhold til hinanden (jf. I. Hase,
IV. hase 2 og -haset;. SaVX.940.
-båset, adj. [-|ha'(')s8<] {aft. af I. Hase

(Has); vet. ell. landbr.) i ssgr., der dels be-

tegner hasens form, udseende (især hos heste),

30 fx. krog-, rethaset (jf. Hasebøjningj, dels

betegner hasernes stilling i forhold til hin-

anden, fx. kalve-, kohaset (jf. 1. Hase og
Hasestillingj.

bask, adj. se harsk.

baske, v. (jf. no. haska, samle sammen;
muligvis besl. m. I. Haspe, II. hasse (og egl.

:

gribe fat, holde fast); jf. ogs. ty. haschen,
gribe, snappe efter; bornh.) klatre (op ad
et tov, en træstamme olgn.) ved at slaa

40 benene om; ogs.: hænge (oppe i et tov, træ

osv.) og gøre klatrende bevægelser olgn.

Esp.127. Jeg har set Sælhunden haske i

Laksegarnene paa dybt Vand. AndNx.BN.
141.

I. Hasle, en. se Hassel(kæp). II. Has-
le, en. se u. Hasling. III. basle, v.

-ede. (af Hassel 2; jf. afhasle; nu kun
dial) d. s. s. V. hase. Moth.H103 (Hasele).

VSO.(u. H&ser). OrdbS.(lollandsk). Has-
50 ling:, en. ['haslei],] ('Hesling, Hæsling. Sv

Grundtv.GlM.NySml.113. Naturen ogMenne-
sket XII. (1894). 389. Krist.DS.II.l 76.211).

flt -er. (jf. dial. hasle (MDL. OrdbS.(mønsk));

til Hassel; navnet, fordi dyret særlig mentes

at opholde sig i hasselkrat; zool. (nu 1. br.)

ell. dial) navn paa forsk, (giftløse) slanger,

navnlig æskulapslangen, Coluber longissi-

mus Laur. (SaUXI.2), ell. (nu især) glat-

snogen, Coronella austriaca Laur. (jf. Has-
60 sel-orm,-snog). MDL. Naturen ogMennesket.

X. (1893). 216. XL (1894). 258. XIL (1894).

378. Frem.DN.568. if. (ældre) folkelige fore-

stillinger ogs. om stor slange med manke olgn.

:

Naturen og Mennesket.Xll.(1894).389.

I. Haspe, en. ['hasba] (ogs. (især dial.)

Hasp [hasJ] i betV. Moth.H104. Kaalund.
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111. i hef. 2: Moth.HlOd. Grundtv.Snorre.
III.13. Aller.II. 733. nu kun dial. Hæsp(e).
Moth.H104(bet.l og 2). Feilh.(hei.l)). flt.

hasper, {ænyd. d. s., sv. hasp(e) (bet. 2), no.

hasp(e), hespe, oldn. hespa (bet. 1 og 2),

eng. hasp (bet. 2), ty. haspe (bet. 1 og 2);

jf. Haspel; muligvis besl. m. haske, II. hasse
(og egl.: redskab, der griber fat ell. holder

fast)) 1) redskab j hvorom garn ell. tov vindes

(jf. Vindej.
|i

(især 0) redskab (til hasp-
ning af garn olgn.), bestaaende af 4-6

fra en aksel udstaaende arme, der ved
enden er forsynede m. et lige ell. svagt bøjet

(m. akselen parallelt) træstykke (jf. Garn-,
Knæk-, Tal-, Traadhaspej. *Saa vidt, som
jeg paa Rok og Haspe mig forstaaer.

Graah.PT.II.123. *Du havde Tenen, og
han havde Haspen. Grundtv. PS. IV. 109.
Feilb.BL.103. OpfB.UI.203. ||

(reb.) en slags

rulle, hvorpaa det færdige reb oprulles i

nøjagtigt ordnede bundter. Lundb.
|| f red-

skab til hejsning af byrder: vinde, kran
ell. ligii. (jf HsLspel). LTid. 1725. 292. 2)
metalstykke, hvormed dør, vindue olgn.

fastholdes i lukket ell. aaben stilling,
idet metalstykkets ene ende (alm. m. et øje)

fæstes paa en (paa karmen anbragt) krog
(øsken olgn.); krampe; krog (ogs. storm-
krog); overfald; anverper. Moth.HlOé.
VSO. *(han) falder saa ind,

|
Som lystig

beruset,
|
Med Døren i Huset,

|
Trods

Haspe og Pind. Grundtv. SS. II. 4. Stald-
døren . . var indvendig . . sikkret ved en
svær Jernkrog eller Raspe. FNSkovgaard.
BS.68. Gnudizm.Husb.229. Nmåuet (blev)

aabnet lidt. Haspen gjort længere med en
Strop og en Korkprop sat i Klemme.
Gravl.N.54. II. haspe, v. ['hasba] (i bet.

1 ogs. (nu dial.) hæspe. Eilsch.PhilAnm.l3.
MDL.239. Kværnd. Feilb.). -ede. vbs. -ning
(vAph.(1764). VSO. Sal.UX.438). (jf.ænyd.
herspe (i bet. l.ij, no. hespe; til I. Haspe)
1) til I. Haspe 1. I.l) (især og dial.) i

egl. bet.: (efter spindingen) vinde garnet
fra tenen over paa haspen (dels uden
obj., dels m. Garn, Ten olgn. som obj.; ofte

m. tilføjet adv. af (jf. afhaspe 1), paaj.
Moth.H104. det kommer mig for, som om
man vilde berømme en Doctor Medici-
næ, fordi han kunde hæspe en Teen.
Eilsch. PhilAnm. 13. Døttrene ere syssel-

satte med at kårde og haspe Vid. Falsen.

Idda.3. *Jeg (o : hørren) haspes og koges,
og naar jeg er vundet, | Jeg bliver i Væ-
ven rendt og bundet. Winth.1.28. en af

Slottets Damer . . sidder i sit Kammer
og hasper Guldtraad. VVed.R.384. (garnet)

haspes . . af ved Hjælp af en Haspe. Feilb.

BL.103. jf. ophaspe. vAph.(1764). Wil-
kens.MT.275. 1.2) (1. br.) billedl, om egent-

lig ell. tænkt bevægelse, der minder om (garn)-

haspning, -vinding, den samme Kæde af

luvslidte Drømme . . hasper rundt i Ens
Hjærne, og knyttes sammen og gaar i

Stykker og knyttes sammen igen.JPJac.
11.392. De maa haspe mine Tarme ud af

mit Liv, om De slipper levende fra den
Uistoiie. Bergstedt.A.171.

||
("ve^jpaW. has-

pende brugt som adj., om hestes fodskifte,

trav, hvorunder disse bøjer forbenene stærkt
uden at føre dem langt frem (uden at vinde
synderligt terræn). E Viborg.HestensYdrelære.
(1821).119. MilTeknO. 1.3) {jf no. hespe,
no. dial. hasp(l)a i lign. bet; sml. f haspe,
stamme (Moth.^H129), skaansk haspa, op-

10 spinde og udbrede sladder (Rietz.247); dagl.)

overf., m. h. t. hurtig, ensformig, mekanisk
(og tankeløst) fremført sang, tale olgn.: lire
(noget tillært) af; remse op; især i forb.
m. af (jf. afhaspe 2), sjældnere (nu især
dial.) op (MDL.239. Schand.TF. 1.208.
Kværnd.) olgn. Det var, som naar hans
Fader i gamle Dage haspede Psalmerne
af i Kirken. Schand.TF.II.55. jeg skriver
ud af mig selv . . jeg hasper ikke tomme Be-

20 greber ned fra et Træ-Katheder til Brug
for en Hob Brød-Studerende. GieZ.T7.ii5.
Saadan omtrent er Billedet af en Prøve.
Eller saadan kan det være, naar der „has-
pes af". Og det ligger i selve Tingenes
Natur, at der ofte haspes. ^an^.('Teafer-
Bogen.(1901).95). Vi maatte . . lære (bibel-

historien) udenad, haspede den af i smaa
Portioner. JVJens.Intr.89. hvad er det for
en masse løgne, du hasper af dig?

\ || ogs.

30 m. h. t. lign. maade at udføre et arbejde paa:
jaske (af). Spille Kort I Nej fy for en
Ulykke! Haspe en L'hombre af med vrøv-
lende . . Etsitsr2iadeT.Schand.SB.124. 2)
(især fagl. ell. dial.) til 1. Haspe 2: sætte
en (dørs, et vindues) haspe paa den dertil

hørende krampe ell. hage; fastgøre (en dør,

et vindue) v. hj. af haspen. Han trak Lo-
døren til og haspede. Søiberg. L. 99. Hun
skulde nok passe paa at holde sit Kam-

40 mersvindue godt haspet. Vejrup. KM. 47.

PolifiE.Viil923.5. Feilb. m. adv. til: Naar
Du kommer forbi mit Huus histnede, saa
gaae indenfor, Døren er kun haspet til.

Etlar.DV.21. \\ haspe af, fra ell. op, tage

haspen op (ud) af krampen, hagen; aabne
en dør, et vindue ved at tage haspen op (ud),

(jeg) stak Hovedet ud af Overdøren, som
jeg havde taget Pinden fra . . Saa hasped
jeg ogsaa Nederdøren op.Aakj.VF.249.

50 Lemmen i Døren (var) aabnet, og hun
rakte Armen ind og haspede fra. Søiberg.

FLP.220. (tyven har) Ituslaaet en Rude
. . haspet Krogene af. PolitiE.^V9l923.3.

Haspe-g^ren, en. [I.l] gren ell. arm
paa en haspe. MO. D&H. Haspel, en.

['hasb(8)l] flt. hasp(e)ler. {ænyd. d. s.; lige-

som SV. haspel laant fra ty. haspel; til I.

Haspe 1; nu sj.) d. s. s. I. Haspe 1. LTid.
1725.292. (bjergv.:) SaUX.169. Haspe-

60 maskine, en. [II.l.i] ^ maskine til hasp-
ning af garn. MR.1809.148. -pind, en.
[II.l.i] pind, hvorpaa tenen anbringes
under haspningen. Moth.H104. VSO. D&H.
Hasperske, en. arbejderske, der (i

et spinderi) er beskæftiget ved haspning af
garn. PoUVsl919.19.sp.4. Haspe-træ,
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et. [II.I.1] (nu dial.) gamvinde, haspe (LI)

olffn. MothMlOå. VSO. Feilb.

I. hasse, v. (ogs. skrevet hadse. VSO.).

-ede. (ligesom no., sv. dial. hassa, jage, hidse,

aft. af en interj. has: „Hads I Er et ord, som
bruges på landet at drive svin med." Moth.

H6. „Naar Bønderne jage Sviin af Korn
eller Haver raabe de: hads ud." VSO.II.
488(u.B.a.åseT). jf.: man raaber „hasol"

bille, (zool.) d. s. s. Hasselborer. SaUX.
942.

II om veddet af denne busk. *slidt paa
ham blev mangen Stok af Spanskrør og
af Hessel. Becke.T.4. 2) (sj.) d. s. s. I. Has.
romanesk vilde en Fader nu omstunder
kalde sin Søn, hvis han ikke i disse
saakaldte Brødvidenskaber vilde lade sig
nøie med Skallen, eller i al Fald med Has-
len. i^a/i&.Ti/sfe. i 7P 7. 666. Henne i Hæk-

til en skidden So, der i et ubevogtet Øje- 10 ken kunde man allerede skimte Spidsen
blik har sneget sig ind i en nyfej et Stor- "* '"" '-"-^ ^"--^ ^^—^ — -^-^ —-"— -^-

stue. Aakj.VB.243 (jf ha suj. Feilb.1.562);

sml. hidse og no. hussa, jage, skræmme bort,

til huss, interj.; sml. ogs. ty. f hasi, interj.;

jf. ogs. II. hasse; nu kun dial.) i forb. m.
efter: (søge at) jage, skræmme bortved
raab olgn. Eøysg.S.81. At hadse efter Udyr.
VS0.I1.488. Feilb.

II. hasse, v. -ede. (muligvis besl. m. ha-

af en lille hvid Nød nede mellem de
grønne Hasler, ligesom den første lille

Tand i en BsLrnemnnd. AEhrencron-Mul-
ler. FraDronningens Taarnrude. (1902). 133.

Hassel-, i ssgr. (f Hasle-, se u. -kæp.
nu især dial.: Hessel-, Hæssel-^ af Hassel
1, fx. (foruden de ndf. medtagne) Hassel-
allé, -busk, -familie(n), -gang,' -hæk, -krat,

-skov, -vaand. -blomst, en. (fagl.) i ftt.,

ske, I. Haspe (og egl.: gribe fat i, holde fast 20 om blomsterne af hassel. Moth.H.104. Be-
olgn.); jf. III. Has (og I. hassej samt: Hasse
. . Er, lemfeldigen at refse. Moth.Rd; sml.

ogs. herse; dial.) faa has paa (se III.

Hasj; faa bugt med; naa til ende med;
ogs.: holde nede, undertrykke olgn. (jf.

hade 2, III. hamsej. *Hun lod sig af hans
Ømhed røre; | Han vilde hende ey for-

føre;
I
Men Leyligheden Tyve giør.

|
Man

Lysten grumme længe basser; |
Dog Pok-

ker Øyeblikket passer, | Og han paa Al- 30

ting prøve tør. TBruun. VI.607. MDL.(jy.).
Den, som nødes til Mad, siger (paa Fal-
ster): „Nei, ellers Tak, jeg kan ikke hasse
mere." smst. OrdbS.(Lolland).
Hassel, en. ['has(8)l] Cf l\?LSt\. jf.vAph.

(1764). VSO. t Hasle. jjf. u. Hasselkæp.
nu især dial.: Hessel, Hæssel. Kort.nr.93.

AarbFrborg.1918.19. OrdbS.(lollandsk), jf.
Moth.B104. VSO. MO. Saaby.'' nu kun
dia2.: Hesle, Hæsle. Steners.Ode.49. Sjæll 40 hsLs(B)e\

Bond.19). ftt. hasler ell. (1. br.) -er (CVau-
pellS.18. MO. DanmRigBist.1.600). (ænyd.
hassel, hasle, hessel, hesle (jf. æda. haslæ
træ (AM.)), sv. no. hassel, oldn. hasl, eng. ha-

zel, ty. hasel; m. h. t. formerne Hasle, Hes-
sel, Hesle jf. æda. haslæ, oldn. hasla, hassel-

stok, skaansk håssle, hasselskov (Rietz.247),

fsv. hæsle, oldn. hesli, afl. af oldn. hasl; sml.

III. hasle, Hasling) 1) 2f busk ell. mindre

frugtningen af Hasselblomsterne. Bredsted.

IIasselnødden.(l887).16. || tidligere ogs. d. s. s.

-rakle. VSO. -borer, en. (zool.) snude-
bille, hvis larve (den saakaldte „orm") lever

i hasselnødder; haslens snudebille; Balaninus
nucum. BøvP.1.423. -bram, en. (jf. I.

Brum; nu næppe br.) d. s. s. -rakle, -brom:
Moth.H104. VSO.
hasselere, v. se harcelere.
Hassel-fedt, et. (jf.ænyd.hessel-isteiy

ty. haselsaft i lign. anv.; sml. Hassel-most,
-olie; nu især dial.) i spøg. udtr. for prygl
(egl. af en hasselkæp). Moth.H104. Det
bedste Middel mod Dovenskab er at smøre
Ryggen godt med Hasselfedt. VSO. (en

desertør blev) tilbørlig cureret for Føite-
lyst med „Hesselfidt" (o: ved at løbe spids-

rod). Blich.(1833). VI.145. AndNx.PE.I.120.
Feilb.1.597. -hene, en, -hons, pi. (ænyd.

hesselhøne, -høns, ty. haselhuhn)
V (nu sj.) om jærpe, Bonasia bonasa L.
LTid.1727.638. vAph.(1759). VSO. Kjær-
bøll.416.

II
(sj.) om agerhøne. MO. Larsen.

}\(dial.) om skovsneppe, Scolopax rusticola L.
kiærbøll.5o6(Jylland,Skaane). Feilb.

Hasselist, en. se Harcelist.

Hassel-kæp, en. (f Hasle-. Holb.Berg.

298). kæp, stok af hassel (jf. -stokj. Moth.
H104. Hessel-, Hæssel-: OehLEr.IL103.

træ af slægten Corylus fourn., hvis frug- 50 Han vilde slaae siggjennem Verden, naar
det kneb, med sin Hæsselkæp, sagde hanter er nødder; især om den i Danmark

alm. art: C. Avallana L. (almindelig has-
sel). JTu8ch.67. ieg stod i een høy Has-
sel paa een Green. Æreboe.36. Hisset seer
jeg en gammel Mand, krum og nedbøiet
ligesom Haslen. SuAm. I. ii 7. *I Lunden
hisset mellem Hasler |

Er det en rigtig

liflig Lyd, | Naar Nødderne som Hagel
rasler. Winth.II.78. Formering og Opelsk-

engang. Ing.LB.IV.166. Schand.TF.I.llO.
-most, en. (ænyd. hesselmust; nu kun
dial.) i spøg. udtr. for prygl (jf. -fedt, -oliej.

*Nej kjære Falille vær skellig, (
Og hold

op med at skjenke mig slig Hasselmostl
Cit.l700.(NyerupPRasm.DV.I.243). Feilb.

1.597. -mas, en. (zool.) om forsk, javert
af syvsoverfamilien (i det ydre mindende

ning af ædle Hasseler. Bredsted.Basselnød- 60 om mus), hvis føde fortrinsvis er hasselnød

den.(1887).9. Warm.Frøpl.173. || ogs. brugt
(uden art.) m. koll. bet.: hasler, hasselbuske
olgn. (en) skov af linde, bøg, birck elle

og hesszel. JJuel. 405. frodigt Krat af
Hassel, med mørkt, glansløst Løv. JPJac.
11.273. CVaupell.S.31. ||haslenssnude-

der; nu især om Muscardinus avellanarius L.
(Kalk.V.419). Funke.(1801).1.106. Brehm.
DL. 1. 302. Frem.DN.456. -nod, en. (f
Hasse-. Sort. (SamlDanske Fers.^ VII. 221)).
(ænyd. hassel-, haslenød, glda. heslæ nyth
(Harp. Kr. 225)) 1) haslens frugt (nød).
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JTusch.6?. Den tredie Orm (o: om en heste-

sygdom) (er) saa stor som en Hessel-Nød.
HesteL.(1703).B2r. om det regner paa
St. Hansdag (bliver der) i dette Aar ikke
mange Hasselnødder. Thiele.III.7. MentzO.
FL67.

II
hertil Hasselnød-olie, (fagl.) fed,

ikke tørrende olie, der findes i hasselnødder

(MentzO.PL68. jf. Hasselolie;, -orm, (sj.)

d. s. s. Hasselborer (vAph.Nath.VL51. Éaf.
(1784).130). 2) (fagl.) 2f d. s. s. Hassel 1.

Hasselnødderne blomstre i Februar, Marts
eller April. Bredsted.Hasselnødden.(1887).16.
Sejhed . . findes hos Vidjepil, Hasselnød,
Biik. Sal. XVII. 712. -olie, en. (1. br.)

d. s. s. Hasselnødolie. FolkLægem.I.29.II.8.

II
(nu næppe br.) i spøg. udtr. for prygl

(jf. -fedt, -most;. Moth.H105. (vi) stryger
heele Verden om at vove et blaat Øie .

.

og oven i Kiøbet blive indsmurt i Hassel-
olie. -SieR i)§. J/1.58, -orm, en. {ænyd.
d. 8., ty. haselwurm; nu sj.) d. s. s. Hasling.
Moth.HlOS. SaUXI.2. Hæssel-: Naturen
ogMennesket.X.(1893).219. if. (ældre) folke-

lige forestillinger ogs. om stor slange m.
hætte paa hovedet („snogekonge"): AntAnd.
FraPlanternesVerden.(1885).116. -rakle,
en. (f -rakke. Moth.H105). {ænyd. hassel-

rakke) rakle paa hassel (jf. -blomst, -brum;,
tag Hessel-Rackle eller unge Hesle-Blade.
HesteL.(1703).C2^. VSO.MO. *For Vinden
danser det grønne Støv

|
af Hasselrakler-

nes Dvi^^Qv.Stuck.SD.12. -rod, en. dels

(fagl.) roden af hasselurt, der har været
anvendt i medicinen. VareL.^306. dels navn
paa selve planten : hasselurt. vAph. (1 764).

Jager.Blomsterhaven, (overs. 1878). 87. Vare
L.^306. -skræk(ke), en. {ænyd. hesel-,

hesleskrek(e) i bet. 2) \) f d. s. s. -skræp-
per. Moth.mOS. 2) t «Et Slags store

Græshopper, som ved Midsommer gierne
opholde sig i Hasselbuske, og der give
en skreppende Lyd fra sig." VSO. Hassel-
(ell.) Høskrek. Moth.Conv.S43. 3) V «^-

mindelig tornskade, Lanius coUyrio L. Hes-
selskrække. Kjærbøll. 211. Sal. XVII. 568.

-skræpper, en. {jf. ænyd. hessel frøø
(NkS8''67.33b), Moth.II104:iisiSseUrø, samt
(dial.) hesselpadde (Feilb.) i sa. bet; nav-
net, fordi frøen opholder sig i buske, bl. a.

hasselbuske, og frembringer en skræppende
lyd; jf. -skræk(ke) 1; zool.) løvfrø, Hyla
arborea L. BMøll.DyL.III.86. -snoff, en.

(især zool.) d. s. s. Hasling. Frem.DN. 567.

BøvP.I.402. Hæssel-: Naturen ogMennesket.
I.(1889).219. -stag:e, en. (nu 1. br.) ungt
rodskud af hassel; baandstage. Moth.H105.
VSO. MO. D&H. -stok, en. (jf. -kæp;.
FrHorn.PM.138. *Korporalens Hesselstok

|

Os gjorde til ^olåsitev. Blich.D.^II. 245.

Al Straf med Hesselstok bliver herved
afskaffet. MR.1844.348. FolketsNisse.Vil863.

11. -træ, et. {æda. haslæ træ (AM.); nu
1. br.) hassel (1); hasselbusk. JTusch.67. Holb.
Berg.2. VSO. -urt, en. {glda. haselyrd
(NkS4''314KI2v)) Sf slægt af slangerodfa-
milien, Asarum L.; især om den europæiske

art: A. europæum L. (europæisk hasselurt,

jf. u. europæisk 1), hvis rodstok har været
anvendt som lægemiddel (jf. -rod;. vAph.
Nath.1.423. Rostr.Flora.1.265. VareL.^306.

|| hertil Hasselurt-draaber (FolkLægem.1.29.
11.20), Hasselurt(s)-rod (smst.I.29.II.8. j'

Hasselrod;. Hasse-nad, en. se Hasset
nød.

I. Hast, en. [hasd] Høysg.AG.28. best.

ip f. (sj.) -en (Langebek.Breve.266). uden flt.

{glda. d.s. (Mand.61.192. Rimkr.), sv. no.

d. s.; fra mnt. hast (ty. hast;, ligesom eng.

haste laant fra oldfr. haste (fr. håte;, der
igen er laant fra germ. (jf. oeng. hæst, vold-

somhed); besl. m. heftig; sml. u. HL Has) det

forhold at være meget ivrig efter, stærkt op-
taget af snart at naa noget, snart at faa
noget fuldført olgn. og derfor i hurtig, travl

(undertiden: nervøs) bevægelse, travlt beskæf-
20 tiget olgn.; det, at man haster (dels m. sær-

lig tan-ke paa selve den travle bevægelse, be-

skæftigelse, uro olgn., dels paa den korte tid,

i hvilken noget (under saadanne omstændig-
heder) udføres éll. foregaar; ogs. uden fore-

stilling om personligt subj.); skynding;
skyndsomhed; hurtighed; fart (2). ||

(især m) i al alm. denne min piece (er)^ for

Hastens skyld, ikke saa ordentlig forfat-

tet, som den burde. Langebek. Breve. 266.
30 *du (o: en elv), som risler ned fra moes-

begroede Klipper, | Og skummende af

Hast op over Stenen slipper. Ew.(1914).L
160. *Hans Hastværk er en Flygtnings
HsLSt Rich.II.18. (han) vil ønske sig alle

Fugles flagrende Hast til at være overalt.

Goldschm.Hjl.II.723. lilsomt, med Tankens
Hast, henbøiede jeg strax Samtalen paa
den samme Gjenstand. Kierk.I.391. *Der
er en Hast over denne Slægt,

|
en Fejg-

40 hedens Fart som hos flygtende Mænd.
LCNiels.ML.35. ordspr. (nu næppe br.; jf.
u. Hastværk 2): Hast var aldrig god, uden
til at fange loppev. Moth.H105.^ i forb.m.
have ell. være: 1. (nu især {D)m.person-
subj.: jeg (osv.) har hast, jeg er stærkt

optaget, meget ivrig efter snart at naa noget
osv.; jeg har travlt, har hastværk, du har
stor h^st. Moth.H105. *Et Øieblik? Hvad
har I da for Hast? Heib.Poet.IV.386. Den,

50 som tror, haver ingen HsLSt. JPJac.IL177
(jf. Es.28.16 u. haste l.i;. Han havde Hast
og skulde gasL.Pont.LP.VIII.36. 2. (sj.)

m. tings-subj.: det er nødvendigt at skynde
sig, hurtigt at fuldføre noget olgn.; det ha-
ster (med). *Mit Toilette har RsiStHeib.
Poet. IV. 286. 3. i upers. sætn.: det har
hast ell. (nu næppe br.) der (her) er
hast (Moth.H105. Bagges.L.1.5. VSO.),
d.s. (oftest i nægtende sætn.: det har ingen

60 hast). Moth.Hlb5. Med hvad jeg skyldte
ham havde det . . aldeles ingen Hast. Ing.
EF.III.59. det havde Hast, hvis han skulde
blive til Noget. Goldschm.Hjl.1.78. *det har
slet ingen Hast for den, som tror. Ottosen.

S.35(jf. Es.28.16 u. haste l.i;. || i særlige

forb. m.præp.: med (en) hast, (nu 1. br.)
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i ('stor osv.) hast ell. (i talespr. nu især)

i en hast, hurtigt; skyndsomt; i en fart

(udtr. i hast betegner nu især den maade,
hvorpaa en virksomhed udføres: under (lidt

for) stor travlhed ell. skyndsomhed; i en hast
betegner nu især tidsforholdet: i løbet af
ganske kort tid olgn.). I skulle æde (paaske-
maaltidet) med Hast. 2Mos.l2.11. dette bréf
bléf skreven i største hast. Moth.HlOS. løb
bag Skiermbrettet i en hast. Holb.Bars.II.l. lo

Det er forskræckeligt, hvorledes min Herre
er bleven udi saadan Hast forandret, sa.

UHH.III.l. sa.Kandst.V.8. jeg vil hen at

tale med A., at jeg med en Hast kand faa
mig denne Slave. KomGrønneg.1.259. *Med
vinget Hast de Flugten tage. TodeJ.207.
Himmelen blev i en Hast overtrukken
med Skyer.VSO. Jeg vil nu i Hast gaae
hjem og klæde mig om. Heib.Foet.V.333.
Alle disse Følelser gik i rivende Hast 20

gjennem hendes Sind. Goldschm.Hjl.II.659.
I en Hast var Fruen atter inde i Daglig-
stuen — jo, der laa ganske rigtig et Brev.
Schand.F.194. en lille, løs Bænk, maaske
lavet i Hast af et Bræt paa et Par Fjer-
dinger. TroelsL. 11.152. (som undskyldende
slutn. paa brev:) I hasti din hengivne N. N.

j

jf.: Nyt veed ieg i en hast (o: uden tid til

nærmere eftertanke; lige i øjeblikket) ikke.
Langebek. Breve. 40. jf hastig 2.2: dersom 30

han giver ham et Stød i en Hast (o: plud-
selig; uoverlagt), uden Fjendskab. 4Mos.55.
22.\\'\ hu(j) og hast, se Hu(j).

II. Hast, subst. se IH. Has.
III. hast, 2. pers. ent.præs., se IV. have.
Hast-, i ssgr. af I. Hast. -arbejde,

et. (nu næppe br.) hastværksarbejde. Moth.
E105. alt Hastarbeide bliver aldrig saa

fodt fuldendt, som det burde være. Biehl.

>QJII.32. PAHeib.Sk.II.251. MO. S&B. f
-bud, et. (nu næppe br.) ilbud. Leth.(1800).
MO. S&B.
haste, V. ['hasda] -ede. vbs. (1. br.) -en

(vÅph.(1759). Kierk.I.102.XIII.569), jf. I.

Hast. (ænyd. d. s., sv. (fsv.) hasta, no. haste

;

fra mnt. hasten (ty. hasten^; til I. Hast)
1) være i travl beskæftigelse, travl

bevægelse for hurtigt at blive færdig m.
noget osv.; være meget ivrig efter, opsat paa
hurtigt ell. snarest muligt at gøre noget osv.; 50

have hast(værk); have travlt; skynde
sig (ofte m. bibet. af for stor skyndsomhed,
overfladiskhed, sløseri olgn.). I.I) (i talespr.

1. br., næsten kun i forb. m. præp. med) i

alm.; uden (tydelig) forestilling om bevægelse.

II
uden præp.-led (nu næsten kun m. ovefgang

til bet. 1.2J. hvo som troer, haster ikke. Es.
28.16 (jf. u. I. Hast/ Jeg kand nock tæn-
cke Eders Daatter haster, og vil have
Brøllup. JRPaulli.N.63. *Det stunder imod 60

Nat; VI haste maae (o : med vort foretagende).
PalM.II.273. Der (o : i kroen) Bonden sø-

fer stadig ind,
| Om nok saa stærkt han

2ister. Holst. IV. 24. I Florents maa man
give sig Tid og ikke haste. Bille.Italien.I.

141. talem.: hast langsomt {efter lat.fe-

stina lente; nu næppe br.) gaa langsomt
til værks; far i mag; hastværk er last-

værk, „jeg holder mig nu for det lyksa-
ligste Menneske." (han kysser hendes
Haand.) — „Nei, see engang, hvor heftig
han har det. Hør, Herre 1 hast langsom,
det skal være mit RsiSid.*' Skuesp.V. 186.
langsomt at haste, en Viis os har lært.
Pram.Stærk.100. || i forb. m. præp.-led: ha-
ste efter noget, (nu især bibl.) være ivrig
efter, opsat paa noget; hige efter (jf. haste
til ndf.). haste efter Retfærdighed. És.i 6.5.

En Mand med et ondt Øje haster efter
(Chr.VI: haster til at faae; Gods. Ords.28.
22. haste med noget, være opfyldt af iver

efter og i travl virksomhed for hurtigt at ud-
føre noget; søge at gøre noget hurtigst muligt;
ogs.: fremskynde; skynde paa (jf. ogs. ndf.
sp. 929*^). Mangel paa . . Levnets Midler
drev dem . . til at haste med Bortreisen.
Holb.DH.II.582. Heib.Poet.VII.167. Digtet
giver i al Mag et lille Livsbillede uden
at haste med Opløsningen. ji5rawdes.JJ.45.

Feilb. i forb. m. inf.: Ach I gode Her-
rer I haster icke med at udgyde Christen
Blod. Holb.m.III.2. hun hastede med (Chr.
VI: hastede) at ilye. 2Sam.4.4. Det var
Lørdag Aften, og man hastede derfor ikke
med at komme i Seng. AndNx.M.53. (nu
næppe br.) m. inf. uden med: jeg hastede
at slutte Contract med ham. Holb.UJ.I.l.
Rahb.E.V.167. f haste til, d. s. s. haste
efter, (de) vente og haste til (1819: stræbe
til; 1907: fremskynde) Guds dags tilkom-
melse. 2Pet.3.12(Chr.VI). 0rds.28.22(Chr.
VI; se ovf). Vreden . . haster til at døm-
me og fordømme. Mynst.Prædikener.(1853).
129. 1.2) O om hurtig, ilsom bevægelse.

||

(højtid.) abs. (jf. bet. l.i beg.). Da hastede
Kvinden og løb, og gav sin Mand det
tilkienåe.Dom.13.10. han hastede for at

være i Jerusalem paa Pintse-Dagen.^jpGr.
20.16. *Nu tag Rast . . I

Hastet har du os
er mødig. Recke.SB.96. \\ i forb. m. adv. eU.

præp.-led. Holb.Intr.1.426. Optændt af Kiær-
lighed og Hævn, glemte han sin Krigs-
hær, og hastede til Fyen. Suhm.Hist.1.98.
Det var Sommerfuglen, som vilde udbrede
sine Vinger . . og haste ud i Frihed. Mynst.
Wilh.9. Toget gør hver Gang et kort Op-
hold, inden vi haster videre. AWinding.
Vag.139. (især poet.) m. tings-subj.: (floden)

kommer da igiennem et slet Land og ha-
ster med sit klare Vand til Po.Pflug.DP.
243. *Jeg naaer et Sted . . I Som brøler

høit, liig Havet, naar der haster |
Et Uveir

over det. CKMolb.Dante.1.29. en Kursiv,
som . . kædede Bogstav til Bogstav . .

saaledes at Pennen kunde haste hen over
Papiret. BibliotH.^1.34. billedl.: *Jeg kand
af Strikken ej og Garnet redes ud . . I

Undtagen at jeg selv til større Uheld ha-
ster. Holb.Meiam.73. Her (o: i en novelle)

hastes ikke hen til det festlige Optrins
Betydningsfuldhed. Kierk. VIII.36.

2) søge at faa en til at gøre noget hur-
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tigere ell. søge at faa noget gjort hurtigere;

m. h. t. person : skynde paa; sætte fart i;

m. h. t. arbejde, resultat olgn.: fremskynde.
2.1) (nu næppe Ir.) i forb. m. paa. haste på
nogen, noget. Moth.HlOS. Engang sendte
min Fader (mig) over til Nøddeboe for
at haste paa en Smeå.JJFaludan.Er.23.
Han haster paa Arbeiderne, for at faae
det snart færdigt. FSO. MO. D&H. 2.2) f
m. obj. (jf. forhaste 1, fremhaste slutn.).

*0 Dødens Broderi sorte Nat I |
Hvi for

mig Garn du kaster?
|
Mig lokker, viser

som en Skat, |
Hvad min Ulykke haster?

Holb.Metam.71. jeg iiler derhen . . at ha-
ste Morderens Straf. Falsen.SA.78.

3) m. tings-subj.: udføres ell.især skulle
udføres hurtigt, i hast. 3.1) ('CP, 1. br.)

parf. hastende brugt som adj.: som gøres

i stor hast; især: som det er nødvendigt at

gøre hurtigst muligt; presserende (jf. hastig

1.1 slutn.). særdeles hastende Forretninger.
Heib.Pros.IV.103. for Molbechs hastende
Studium . . var Granskning af (aktstykker

og breve) lidet t^talenåe.JohsSteenstr.HD.
203. 3.2) upers. i forb. det haster olgn.,

man maa haste, skynde sig (med noget);

det har hast; ogs.: det er paa høje tid. det
haster mtet.Moth.E106. *Skynd Dig, Frem-
mede I det haster, thi det er et vigtigt

Bud. Hauch. SD. 11.173. Klokken slog ét

Eaa Taffeluhret, og Erik brød op.— „Hvad,
aster det?" sagde Bjiogåen.Schand.AE.

128. han (tog) atter fat paa den afbrudte
Opgave . . Det hastede ogsaa; Tiden for

dens Afleverelse var nær forestaaende.
Tops. 1. 410. Paategningen „Haster" (paa
breve) bevirker ikke, at Brevet bliver hur-
tigere besørget af Vostvdisenet.IIage.^llé6.
i forb. m. præp. med: med Udførelsen af

denne Ordre haster det meget. Ludv. fpass.

(jf. ovf sp. 928^^): Med dem, meenede han,
hastedes ikke saa meget, saasom de altiid

kunde bekommes. IIolb.Ep.IIL260.
hastelis:, adv. ['hasdali] ((i) hasteligenj.

iglda. hsistelighe; fra mnt hastelike; til I.

Hast; nu næsten kun højtid, ell. arkais.; „Nu
sieldent".MO.) hastigt (I.2); ogs.: pludse-
ligt. Og der skede hasteligen (1819: plud-
seligenj en lyd af himmelen. ApG.2.2(Chr.
VI). Ved sin Befaling fremskynder han
Snee og lader sine straffende Lyn komme
hastelig. Sir.43.15. Klokken 3 kom Jøke-
len . . løbende saa hasteligen, som et sey-
lende Skib med en sagte Fordevind. LTid.
1726.102. Kierk.IIl.278. var det da ogsaa
saa paatrængende nødvendigt, at han saa
hastelig blev gift med Frøken Hanne.
Gjel. M. 231. Hastemodighed, en. se

Hastmodighed.
ha-stemt, part adj. (til U. ha 2; æstet,

ell. spøg.) efter Wess. brugt i forb. som ha-
sterate toner, hastemt poesi, om meget høj-

tidelig, højtravende, svulstig (udtryksmaade
i) poesi olgn. (hos Wess. brugt m. tanke paa
den eivaldske odestil). *Man spøger nu med
de Personer,

| Som synge i Ha-stemte

Toner . . | Jeg . . veed, at, hvis man vil

befale,
|
^eg daglig tusind' Vers skal male, I

Saa vælger jeg den Art med Hal Wess.

239(jf.smsi.302f.). Et middelalderligt Skue-
spil — Studier efter Shakspeare, maaske
Øhlenschlæger — naa ja. De maa ikke
blive vred, men De kender jo vore Ka-
nuter — Personalet — det er altid sløjt,

naar vi skal spille disse hastemte Ting.
10 Drachm.F.II.116. PHans.lI.428.

t hast-fald, adj. som haster, har hast;

presserende (jf hastig l.i slutn.). *mit for-

rige hastfulde Brev. Bagges.II.18. *En vig-
tig, hastfuld Sag mig kalder. Boye.Brødr.
142. -færdig:, adj. [hasd'f^r'di] (nu sj.)

om person: som har stor hast, har meget
travlt (jf. ilfærdig^; ogs.: som er meget hur-
tig til at faa noget færdigt olgn. VSO. S&B.
Kre'n Uldkræmmer . . humpede hastfær-

20 digt omkring. CHans.S.156. |) hertil: Hast-
færdighed (jf Ilfærdighed;. Moth.HlOS.
(han) siger med Hastfærdighed: „God
Morgeni" Blich.(1833).VII.179.
hastig:, adj. ['hasdi] Høysg.AG.3. adv.

d. s. ell. -t ell. (nu sj. ; højtid.) -en (Holb.Pern.
III.6. LTid.1724.862. VSO. Bang.TA.251);
komp. -ere ell. (som adv. ; nu kun dial.) -er

(Gram. (KSelskSkr. IV. 39). Slange. ChrlV.
1011). (glda., SV., no. d. s.; fra mnt. hastich

30 (ty. hastigj, jf. eng. hasty; af I. Hast; sml.

hastelig; nu 1. br. i alm. talespr.)

1) om ting, forhold, foreteelse: som bevæ-
ger sig, sker, foregaar med stor (ofte

ogs.: urolig, nervøs, forceret) hurtig-
hed, i hast, i løbet af ell. om meget kort
tid. 1.1) (i rigsspr. nu især (D) som adj.

Hånd maa have haft en Aabenbaring udi
Søvne; thi jeg kand icke tilskrive saadan
hastig Forandring andet. Holb.UHH.III.l.

40 hastig tale. Høysg.AG.9. at Blodet alligevel

bliver i Bevægelse, det viser den . . hastige
Puls. Tode.ST.I.19. *en strid og hastig Elv.

Hrz.D.III.214. Et Par hastige Bagervog-
nes Rumlen gennem Gaden. Pont.LP.1.131.
Graden stiger i Vidnernes Udsagn, saa
at det, der i den først aflagte Forklaring
betegnes som almindelig Gang i næste
Bes&ivelse bliver til hurtig Gang, i næ-
ste igen til hastig Gang o. s. v. UgensTiJr

50 skuer.l911/12.30.8p.2. uegl.: Denne hastige
Oversigt maa slutte med at erindre om
. . Monte Cassino-Manuskripterne. jBt6Ztot

H.U.41.
II

hastig død olgn., (nu 1. br.)

pludselig, brat død. Holb.TJl.IV.14. disse

Brødre fik . . et hastigt Endeligt. Det
kom til en . . Kamp paa Samsø, der endte
med, at alle tolv Brødre faldt. Hrz.D.IV.
171. OBloch.D.U.ll. jf. bet. 1.2: J)enhrave
Mad. Treschow i Søllerød døer meget ha-

60 stig ved det, at hun tager et Støkke Kiød
i Munden, som qvæler hende mellem Hæn-
derne paa Mand oc Børn. Luxd.Dagb.1.39.

II
(nu næppe br.) om sygdom, feber olgn.:

som opstaar, frembryder pludselig og

med stor heftighed (jf. II. akut 1). Dy-
veke faldt udi hendes blomstrende Alder

VII. Rentrykt */s 1925 69
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dette Aar i en hastig Sygdom, hvor af

hun døde. Holh.DH.II.24. Giftesyge over-

kommer tit som en hastig YehQi.sa.Helt-

ind.1.366. Overs.afHolbLevned.202. jf. (ar-

kais.): der er saadan uterlig Brynde og
hastig Ild i hans hivsvæsker. JPJac.1.39.

Il
(nu næppe hr.) som kræver stor hurtighed

t udførelsen, behandlingen osv.; som det er

nødvendigt at udføre, faa fra haanden osv.

hurtigst muligt; som haster, har hast (jf.

hastfuld^. Grævinden bad ellers at Herren
vilde skikke hende 600 Rd. til Greven
kommer hiem; thi hun havde en hastig

\Jdgitt.Holb.HAmb.II.4. Jeg har icke stun-

der, jeg har et hastig Ærende for min
B.erTe.sa.UHH.III.4. 1.2) som adv.; om
bevægelse ell. foreteelse: som foregaar
i hast, i stor hurtighed,(meget) hurtigt;
ogs.: i løbet af ell. om ganske kort tid; snart;
hurtigt, skynd dig og gak hastig ('i907:

hastigt; ud af Jerusalem. 4;)G.^^J8. AchI
Jeppe I . . din Glæde fik hastig Ende. Holb.

Jep.IV.l. Det er ligesom I hører Erter
kaage i en Gryde, saa hastig løbe Ordene
ham ud af Munden, sa. Kandst. V. 2. den
hastigst muelige Mg\Qve\sQ.Reskr.(MR.)
^^Iil769. Penge kan tabes hastigere, end
de vindes. Blich.(1920).XL194. en bræn-
dende Rødme, der hastig kom og hastig

veg for Bleghed. Goldschm.Hjl.il. 655.

*„Hu, hul hvor Du bider, Du skarpe
Vind."

I

— „Jeg vil kun kysse din røde
Kind."

I

— „Af saadanne Kys faar man
hastig nok." Kaalund.235. Da han havde
faaet givet Hestene deres Gjav, kom han
hastig ud i G&Sirden. Søiberg. L. 21. ||

(nu
1. br.) i forb. saa hastig(t): Kingo. 204.

Slange.ChrIV.773. *Saa gik der Bud hen
til Snedkeren . . | han skulde komme saa

hastigt hen | at gøre Kattens Kiste. Saw^
B.26 (jf. Krist. Skæmteviser. (1 901 ). 85). (nu
især dial.) i forb. ikke saa hastig(t)
o: sent; ikke saa snart; ikke i hast. Mutter
svor paa, at I faar icke saa hastig Arbejde
for os igien.Holb.Kandst.1.5. sa.Vgs.1.2.

Feilb. saa hastig brugt som konj. (nu
næppe i rigsspr.): saa snart (som), jeg
(saa) et Par Ansigter paa Vinduesruderne,
der forsvandt saa hastig jeg kastede mine
Øjne derhen. Blich.(1920).XIII.154.

2) (nu 1. br. i rigsspr.) om person (ell.

temperament). 2.1) tilbøjelig til at
haste, gøre noget i stor hast (men ofte

uden grundighed, omtanke olgn.); hurtig
(men ikke (altid) grundig) til sit arbejde,
i sine handlinger ell. (nu næppe br:) be-

væg eiser; ogs.: utaalmo dig; ubestandig.
Seer du, at en Mand er hastig i sine Ord
(Buhl: en Mand, der taler uden Overlæg^.
Ords. 29. 20. Vær ikke saa hastig, min
kiære Konel det er en vigtig Sag, som
man nøye maa betænke sig paa. HoW.Pem.
1.5. De vare meget hastige til at antage
andre Folkeslægters Guder. Basth.FM.12.
At være hastig til sin Gierning, i sin Tale.
MO. egentlig synes jeg, det er lidt hastigt

af Dem at dømme efter denne Stump af
en Samtale. Gjel.R.45. hvorfor taarnedes
Fristelser og opslidende Adspredelser for
hver Dag mere og mere op om Slægten,
som om den ikke var nydelsessyg og
hastig nok i Forvejen. Breum.HH.34. 2.2)
om person (ell. temperament): som let og
pludseligt kan komme ud af ligevægt,
let opirres, irriteres; som let (og plud-

10 seligt) kan blive vred; heftig; hidsig;
opfarende, et hastigt (1871: vredagtigt)
menniske optænder trette. Sir. 28.8 (Chr
VI). hvor er I meget hastigl Paa Timen
er I her i Harnisk og uden at betæncke,
om I har Ret eller ey, saa far I saa gloen-
des paa mig, som I vilde rive mine Øyen
ud. KomGrønneg. 1. 260. Boye.AD. III. 111.
saa forkælet og hastigt et Pigebarn kan
man tilgive en Del. Hørup.1.97. (han er)

20 lidt hastig af sig, men ellers god at komme
til Rette med. MH.11.18. Esp.435. Feilb.

II
om udtalelse: som skyldes, vidner om plud-

selig opstaaende vrede. *om imellem dem
et hastig Ord kand falde,

|
De løbe der-

for ey tilProcurator hen. Anti-Spectator.lO.

Hasti^c-hed, en. flt. -er. (glda. d. s.)

1) til hastig 1. 1.1) (nu især fagl.) den hur-
tighed, fart, hvormed noget foregaar, især:
bevæger sig; spec. (fys.) om forholdet ml.

30 den af et legeme gennemløbne vej og den
dertil anvendte tid. naar mand observerede
(dragens fart) maatte mand forundre sig
. . over fartens R&stighed. Holb.Bars.II.8.
Gjerningens HsiStiglied. Høysg.S.128. Ørst.

IX.17. Christians.Fys.442. (luftskibet havde)
gaaet 30 Timer med Hastigheder indtil

45 miles. Sal. ^XVI. 45. \\ hertil ssgr. som
Hastigheds-forøgelse, -maaler, maaling, -prø-

ve, -viser. 1.2) (nu kun dial.) i forb. ikke
40 i hastighed, ikke i (en) hast; ikke saa

hastigt (se hastig 1.2 slutn.); ikke saa snart.

*Just da den stærke Vind for Alvor støtte

paa,
I
Just der, hvor Vand ey var i Ha-

stighed at iaåe.JFriis.142. *En Søemand
tidt i Havsnød sværger paa,

|
I Hastighed

ei meer ombord at gaae. Bagges. 1. 131.
Feilb. 2) til hastig 2. 2.1) (nu sj.) til ha-
stig 2.1: (en persons) hurtighed (i bevægel-
ser ell. især handlinger olgn.). Moth.H107.

50 (Ewa) kommer med en uroelig Hastighed
ind paa ^\iVLe-V\2idsen. Ew.(1914).1.173.
hans Foredrag (er) uforstaaeligt forme-
delst hans svage Stemme og store Ha-
stighed i at td^e. Ørst. Br. 1.91. 2.2) (nu 1.

br.i rigsspr.) til hastig 2.2; ogs.: handling,

ytring olgn., der skyldes pludselig wede,
hidsighed olgn. Al bitterhed, og hastighed
(1819: Hidsighed^, og vrede . . blive langt
fra eder. Ephes. 4. 31 (Chr. VI), han slog

60 mange ihjel i sin Hastighed. Tob.1.18. han
har for første Gang yttret sig med nogle
smaa Hastigheder, som nok med Tiden
. . vil forandres til Fiendskab. Skuesp.113.
27. Kongen . . bad ham om Forladelse
for sin Mistro og sin Hastighed. SvGrrwwdiv.
FÆ.I.116. S&B. *tilgiv mig al min Hastig-
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hed imod dig. Tilsli.1921.IL34. -sindet,
adj. (nu dial.) d. 8. 8. hastig 2.2. Hastig-
sindede Folk kan snart forløbe sig. VSO.
Feilb.

liast-modig^, adj. [hasd'mo-di, 'hasd-
imo-'cli] {ænyd. d. 8.; til glda. hast(e)modh,
mnt. hastmot, hastmodighed; nu især dial.)

d. s. 8. hastig 2. Moth.HlOS. Leth.(1800).
MO. man . . maa (ikke) blive altfor ner-
vøs og hastmodig, naar det gælder Saa-
ningen. FynsTidende''^hl923.8.sp.2. MDL.
Feilb. -niodig-hed, en. ("Haste-. Aakj.
VB.27). (nu især dial.). Moth.HlOS. VSO.
MO. Leop.PC.179. Feilb. -Twrk, et ell

(si.) en (HCAnd.IV.S18). flt. (sj.) -er (Mali
IiG.42). {ænyd., sv., no. d. s.) t) gerning,
arbejde, der udføres i hast og derfor sjælden
bliver særlig godt, grundigt udført; hast-

værksarbejde (jf. Hastarbejde^. Moth.HlOS.
Hvad der maa skee i en Skynding, fore-

tages med Ilfærdighed, og bliver Yi2isi-

værk. FEMilll.HSS. nu især i talem. : hast-
værk er (ell. gør; se bet. 2) lastværk,
hvad der udføres i hast, bliver ofte daarligt

(jf. u. I. Hastj. Hastværk er Lastværk
(sagde Uglspil, han havde været tre Dage
ude at laane Giær og faldt over Dørtær-
skelen). Grundtv. Da. Ordsprog. (184S). nr.

1064. jf Arlaud.SeS. samt Feilb. 2) det at

have travlt; hast. Prahl.ST.II.34. *0m Hast-
værk Fald dig bragte,

| Saa lær kun at

gaa sagte! Grundtv. SS. IV. 223. Nogle af

de unge Karle springe for Hastværks
Skyld over Gitteret. Heib.Poet.II.2S. der
er ogsaa en forunderlig Hastværk i den
Dag i Dag, hvor er Tiden bleven af. HC
And.IV.318. || nu især i forb.hsive hast-
værk (f have hastværk fore. Holb.Masc.
III.5), have travlt; have hast; haste (1,3.2).

Gaae af Veien for os, at vi kan komme
videre; thi vi har RsLStverk. BiehlDQ.III.
82. Alle havde saa stærkt Hastværk, at

de ikke syntes at gaae, men løbe eller

flyve igiennem Gader og Stræder. Bagges.
NK.194. Med Eders Forbindelse har det
stor Hastværk. ^^tc/i.IF.65 7. S&B. || hast-
værk duer kun til at fange lopper
olgn. (jf. u. I. Hast;. Graah.PT. 1.116.
Grundtv.Da.Ordsprog.(184S).nr.l06S.PalM.
IL.I.285. hastværk gør lastværk, (nu
næppe br.) hastværk er lastværk (se bet. 1).

Grundtv. LSk. 14. -værlier, en. {dannet

af -værk ligesom Haandværker til Haand-
værk; s/.) person, der har hastværk. Hvad
udrette de vel, disse travle Hastværkere.
Kierk.1. 9. VThaning.Den storeAppetit.(1 906).
144. -værlcs-, i ssgr. (især nedsæt.) af
-værk 2, om hvad der er præget af hast-

værk og derfor ikke er godt, grundigt ud-

ført, er af ringere art. -værks-arbejde,
et. d. s. s. Hastværk 1 (jf. Hastarbejdej.
Et stort Maleri var malet paa den ene
Væg . . et Hastværksarbeide, bestemt til

at glemmes, naar Festen var forbi. Hauch.
MfU.272. Brande8.VIII.240. Rørd.RH.214.
-værks-orden, en. ^ ^ hurtig forme-

ring af slagorden (uden at tage hensyn til

den forud bestemte orden). Scheller.MarO.
Hat, en. [had] Høysg.AG.14. flt -te ell.

(nu kun dial) -ter (Holb.GW.II.4. Robin-
8on.I.73. Seidelin.71. Thor8en.72. Kort.lS9).
{æda.d.8., sv., no. hatt, oldn. h^ttr, hattr,
eng. hat; i aflydsforhold til ty. hut, eng. hood;
maaske besl m. ty. hut, omsorg, beskyttelse,

varetægt; jf. Hætte; sml Hue)
10 1) hovedbeklædning (af filt, straa olgn.),

bestaaende af en (hvælvet) puld og (i

alm.) en skygge. I.t) i alm., om hovedbe-
klædning af forsk. form. faae . . vil give
10 å 20 Rdlr. for en Hat. Holb.Kandst.V.3.
*Kaster derfor i min (o : en perspektivkasse-
forevisers) Hat,

I
før jeg siger Jer god Nat,

]

hver en lumpen Styverl PAHeib.US.614.
*det er dumt . . med Hat at ville gaae
(jf. gaa sp. 488^^),

\ Naar hele Verden sæt-
20 ter Hue paa. Bagges.Ep.86. Herrerne be-

holde Hattene paa Rovedet. Heib.Poet.VII.
201. VareL.^306. || om hovedbeklædning for
kvinder (damehat); ogs. (nu dial) om forsk,
slags hovedpynt, hovedklæde, kvindekappe olgn.
Moth.H107. Og skulle (barnemordersker) til

Retterstedet udføres paa Natmandens Sluf-
fe . . uden Hat eller Hue, med blottet
Hoved, Strikke om Halsen og sammen-
bundne Hænder. Stampe.VI.271. *En Hat

30 af Fløil . . hun paa sit Hoved tog. Oehl
HE.139. VSO. *Der dandse Smaapiger
med Blomster i Hat |

— en rød og en hvid
har paa Brystet de sat.MHans.Sange.il.
(1870).67. Bønderqvinderne bedække sig
(med) store bredskyggede Hatte. Estrup.
HistBl31. Esp.127. Feilb. \\ om særlige slags

mands-hovedbeklædninger (se ogs. u. bred-
skygget, rundpuldet olgn.). blank hat,
spec: 1. (foræld.) d. s. s. Blankhat. (lod-

40 sen) vinker os sit sidste Farvel med sin
blanke Hat. StBille.GalI.66. ARecke.P.25.
2. (sj.) om (krigs)hjelm (jf. hamret hat
ndf.). *Helten da den blanke Hat | Paa
sit Hoved satte. OehlL.II.S. sa.NG.lOO.
blød hat, mandshat med (oftest: flækket)
puld og skygge af blødt materiale (nu alm.
brugt som dagligdagshat); ogs. spec. d. s. s.

Grundtvigianerhat. KLars.SF.lU. Den
unge Præst var bleven varm. Han tog

50 sin store bløde Hat af og strøg med den
ene Haands Fingre hen gennem det tjav-
sede Haar. NSvends.H.lS. Bojsen (blev) den
i figurlig Forstand fynske Politiker, Man-
den med den bløde Hat. EHenrichs.MF.I.
19S. Uniformen og den bløde Hat (o: om
officererne og højskolefolkene, militarismen og
højskolebevægelsen). Pol^^lil901.1.8p.4. bred
hat, spec: 1. (bibl) om den flade, bredskyg-
gede hat, som brugtes ved kamplege i old-

60 tidens Grækenland (petasos). de kraftigste
unge Mennesker opdrog han, ved at give
dem den brede Hat paa (o: gøre dem til

fægtere). 2Makk.4.12. 2. {ænyd. d. s.,jf. ænyd.
bredhat, hanrej (Kalk.I.*42J; nu næppe or.)

bredskygget hat, der ansaas for tegn paa han-
rejskab; hanrejhat. *hand var Reyse-mat,

|

69*
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Omskiønthans meste Soet stak i den brede
Hat. PoulPed.DP.69. (han) tar paa sit Ho-
ved, og faar sin gamle breede Hat i Haan-
åen.Bolh.Jep.lY.l. sa.Bars.1.4. jf.: *Hun

g: min kone) lærer nok . . at spille om
|

in Hat med CourtissiTieT. Falst.74. samt
(talem.): Der kan skjules Meget under en
bred Hat. Mau.3521a. bulet hat, (l.br.)

d. s. s. Bulehat. *jeg rev den bulede Hat
fra sin Knag | Og sprang gjennem Hjem-
mets klinede Ruåe. £>rachm.D.56. dansk
hat {efter oldn. danskr hattr; hist.) hat m.
bred, nedliggende skygge, der i oldtiden skal

være brugt i Danmark. SaUXI.790. ham-
ret hat, (sj.) d.s.s. blank hat 2. Winth.
SF.123. høj hat, spec: 1. cylinder(hat).

Bode.D.22. Sivert Glarmestersvend med
hvide Handsker og høj blinkende Hat —
det maa have været noget enestaaende.
Buchh.UH.69. Feilb.IY.202. 2. (soldat,

spøg.) om soldaterhjelm. KLars.Soldatspr.S.

lang hat, (soldat., spøg.) d. s. (i begge bet),

smst. stiv hat, rundpuldet hat af stift stof

.

Du skal have langt, tyndt Slips I Lave
Flipper 1 Og en skøn, stiv Hat med flad

Skygge I TomKrist.LA.24. || om særlige slags

hovedbedækninger, der er tegn paa en vis

stand ell. en vis værdighed (jf. fx. Bispe-,

Fyrste-, Kardinalshat^. ved Broderens
pludselige Død (blev Fr. August af Sach-

sen 1694) Bærer af den kurfyrstelige Hat
og atter 3 Aar efter af den polske Konge-
krone. Hi8tMKbh.2R.I.283. om doktorhat:

„jeg er ikke Doktor for Mennesker.** „Ja,

saa er det vel for Kreturet** . . „Nei, jeg
er Doktor i Philosophien,** sagde jeg lidt

stødt, thi min Hat var dengang temmelig
ny (o: jeg var lige blevet doktor). Bergs.BB.
51. sankt Peders hat, (1. br.) om pavens
krone (tiara); pavehue, -krone. *Hvad er

imod Studentens Kaar | St. Peters Hat.
PMøll.1.37. trekantet hat, se trekantet.

IJ
(nu næppe br.) om lærredsovertræk til

(mands)nathue (jf. Nathatj. VSO. (sml. jy.
nattelue. Feilb.). 1.2) i mer ell. mindre faste

udtr. m. henblik paa den skik at aftage
hatten som hilsen, som tegn paa ær-
bødighed olgn. H med hatten i haanden,
med blottet hoved, spec. som udtr. for ærbø-

dighed, ydmyghed, underdanighed olgn. (en)

Kujon, der allerunderdanigst staaer med
Hatten i Haanden for hele Verden. i2a^6.

Til8k.1806.275. Wied.Fæd.116. \\ tage hat-
ten af olgn. (glda. d. s. (Dyrerim.13)) blotte

hovedet, spec. som hilsen ell. for at vise ær-
bødighed, ærefrygt osv. Hatten af førsti .

.

Hatten under Armen I . . Fold jere Hæn-
der og giør en krum Ryg . . I veed maa-
skee ikke hvem jeg er.Holb.Plut.1.6. (han)
tog (aldrig) sin Mat af, selv ikke for al

Verdens Konger og Dronninger. Bagges.
L.I.316. Erik tog Hatten dybt af. — „Det
behøves ikke,** sagde B. . . „Jeg finder,
at det er en dansk Bornerthed at tage
Hatten sA.*" Schand.AE.326. (især dagl.) i

videre anv.: have ærbødighed, agtelse, respekt

for; respektere; bøje sig for. den, der fandt
Krudtet op, for ham tager jeg min Hat
af, for han var en stor Mand. Bawc^.FI.
410. *blev man gammel i vor Slægts Elen-
dighed,

I
Saa ta'er man nok sin Hat af

for Nødvendighed. PalM. V.55. Det er lige-
frem den største Sukces, nogen dansk
Turné har haft . . Men det er udeluk-
kende N. N.s Skyld. Hatten af for hende I

ip PoUyiil920.3.sp.3. talem. man skal ikke
tage hatten af, før(end) man ser manden
olgn., man skal ikke gøre noget før den rette

tid, ikke regne med noget, som endnu ikke er

sket olgn. Mau.3519. Kom Grønneg.11.7. PA
Heib.Sk.I.150. || være paa hat med (sj.

holde hat med. Gadeordb.^) en olgn., (dagl.)

kende en saa meget, at man hilser paa ham
paa gaden (jf. Hattebekendt^. Schand.TF.
11.80. Er I to kommen paa Hat med hin-

20 sinåen? Esm.1.186. kender De redaktør H.?— Vi er på hat. Ja vi taler da også sam-
men en gang imellem. Hjortø.Æ.95. i vi-

dere anv.: være nogenlunde kendt, fortrolig

med. *Kludesamlere og Filosoffer er jeg
ikke

I
paa Hat med. Buchh.RD.27. Italiensk

er et vanskeligt Sprog at beklage sig paa,
naar man ikke er rigtig paa Hat med det.

Pol.^kl921.4.sp.5.
II

lette, løfte (paa)
hatten, tage til hatten, svinge, vif-

30 te, vinke med hatten, se lette osv. 1.3)

m. henblik paa det forhold, at hatte oprinde-
lig især brugtes af adelsklassen og derfor blev

et symbol paa magt, frihed, selvstæn-
dighed, ret til at gøre, som man ly-
ster, olgn. (jf. u. bet. 2 samt Kalk.V.420.
TroelsL.IV.96). Hatten er Frihedens Sym-
bol. Bagges.D V.IX.237. det er en reen Reg-
ning, at aldrig faaer vor Hat Lov til at

sidde paa sit Eget, saa længe Olav har
40 Hænder paa Skaftet. Grundtv.Snorre.II.102.

|l (foræld.) m. henblik paa den skik, at mænd,
der kom iiid i en barselstue, mistede deres hat,

som de saa maatte indløse med penge olgn.

("^7. Barselstueret samt Werl.Holb.^121). jeg
tør ikke komme der (o: i barselstuen); jeg
er bange for min Hat. Holb.Bars.1.5. Hat-
tens Frelse i Barselstuen (navn paa et digt

i anl. af en adelig frues nedkomst). Tychon.
Vers.339. jf. Feilb.IV.202. \\ m. h. t valg af

50 hat ell. (især) maaden at sætte sin hat
paa, som udtr. for selvbevidsthed,
stolthed, frihed, lov til at handle frit,

gøre hvad man har lyst til olgn. sætte
sin hat lige ret, (nu næppe br.) udtr.

for, at man føler sig lige fri, uden samvit-

tighedsnag (til trods for noget nævnt). *Den
beste Borger ieg kand Ørefigen |^ive,

|

Og derfor lige Ret ieg sette tør mm Hat.

Holb.Paars.336. sa.UHH.ProU. (han føler

60 ikke) til de Horn, som andre see udi hans
Pande, men sætter sin Hat lige ret. sa.Ep.

III. 392. sætte sin hat højt, (nu sj.)

som udtr. for stolthed, selvbevidsthed. 'Jeg
sætter min Hat j Saa høit, som den beste.

Ew.(1914).111.9. Grundtv.PS.VI.453. Gold-

schm.1.243. sætte sin hat paatrehaar,



937 Hat Hat

E
aa snur olgn., se Haar (II.I.2), Snur.
ære den (ell. sin^ hat, som man vil

olgn., (efter Drachm.ER.58) som udtr. for
selvstændighed, frihed, uafhængighed. || være
karl (I br. mand. PMøU.IL302) for sin
hat (sy. vara karl for sin hatt; jf. være
karl, mand for noget u. Karl, Mand, samt
ænyd. raade for hatten, have magien; tale-

spr.) være i stand til at forsvare sig, gøre

sig gældende, hævde sig olgn.; ikke behøve

andres hjælp; kunne klare sig selv; være til-

strækkelig stærk, modig, dygtig osv. (de)

skulde merke . . at de havde faaet en
Bormester, som var Karl for sin Hat.
Bolb.Kandst(1731).III.5. Naar det gielder

kun om at slaae paa, saa er Ole (0: jeg)

Karl for sin Hat. Og I skal see gode
Herre, om jeg er lam paa Næverne naar
jeg prygler. KomOrønneg.II.169. Da han
var Karl for sin Hat, raabte han Spøgel-
set sin.Blich.(1920).X.78. Naar man skal

være Karl for sin Hat, maa man for det
Første være Karl, for det Andet have en
Hat, det vil sige: være en Karakter og
have en Mening. Goldschm.VIII. 99. naar
det kommer an paa de store Principer
og Verdensanskuelser, saa er jeg sgu
Karl for min HsitSchand.AE.328. (sj.) i

flt.: de, som har været om at tilsammen-
smidde denne Danske Skoleforordning,
hafve været Karle for deres Hat. Gram.
Breve.170. f være karl for en andens
hat, kunne magte, være i stand til at tage

kampen op med ell. ikke være bange for at

prøve kræfter med, ikke stikke op for, en an-
den, jeg er alleene Karl for deris Hat
allesammen. Holb.Tyb.III.5. sa.llJ.II.l.

jf.: Vil hånd disputere med mig, skal

and finde Karl for sin B.sit.sa.Er.1.4.

1.4) i andre faste forb., talem. olgn. tage
den døve (mands) hat paa, se døv 1.2.

finker i fars hat, se Finker, en fjer i

hatten, se I. Fjeder 1.2. ikke kunne
røre (rokke) en fjer i ens hat, se I.

Fjeder 1.2. faa, give paa hatten, (nu
sj.) d. s. s. faa, give paa hattepulden (se

Hattepuld^. *alt hvad han (o: en frier)

stred, var han lige nær
|
og fik . . paa

H&tten. Hostr.DT.7 7. give En paa Hatten.
S&B. Kaper. \\ faa, bringe, samle un-
der een hat olgn. {jf. ty. viele unter einen
hut bringen; maaske egl. m. henblik paa den
alm. taskenspillerkunst at bringe kugler, der

er lagt under forsk, hatte, ind under en og

samme hat) samle om en fælles opgave, i et

fællesskab af en ell. anden art; gøre enige

om noget; ogs.: bringe modsætninger sam-
men, samle dem under et fælles synspunkt
olgn. Stænderne vare indbyrdes u-eenige,

saa at der vilde Tid til at bringe saa
mange Hoveder under en Hat. Holb.DH.
11.12. alt det Vrævl, her nu vil blive,

inden jeg faaer de urolige danske Hove-
der under een Hai. Ing.PO.II.163. Frem.
DN.306. hører katolicisme og protestan-

tisme sammen under een hat? Grønb.Beli-

i'

gionsskiftet i Norden. (1913). 59. || en kna-

f(e),
krog olgn. ell. (nu især) noget at

ænge sin hat paa (udtr. stammer maa-
ske fra en haandværkerskik (hvis en arbejder
glemte et bor ell. stæmmejærn i et hul, hængte
kammeraterne en hat derpaa, og den glem-
somme maatte give en omgang. Feilb.IV.

202); jf. dog haénge sig i noget (u. hænge^
og lign. udtr. u. Beghætte, Hank 3.i; især

10 talespr.) anledning til klage, bebrejdelser, an-
greb, kritik olgn.; ogs. (1. br.) holdepunkt for
en antagelse, bestyrkelse af en formodning
olgn. Det er ingen Sag at finde en Krog
at hænge sin Hat paa. Grundtv.Da.Ora-
sprog.(1845).nr.600.(jf.nr.l293). jeg er ikke
nogen fiin Observateur, og da jeg kjen-
der Dig som en Satiriker, skal jeg vel
vogte mig for at give Dig Noget at hænge
din Hat paa. CBernh.NF.1.9. Brevets Ind-

20 hold . . var af den Natur, at det kunde
oplæses paa Kongens Nytorv, uden at no-
gen deraf kunde finde mindste Krog til

at hænge deres Hat paa. FruHeib.B.II.ll.
(han) raadede ham til ikke at holde no-
get Møde om Sagen, men ordne det hele
paa Tomandshaand med hver enkelt, saa
at der ikke blev noget at hænge sin Hat
?aa over for Fagforeningen. ^n^iV^x.PÆJ.

11.199. jf.: Der gives . . mange Grader

^ (af bedragne kvinder) lige fra dem, der
have en Ring at beraabe sig paa, til dem,
der hænge deres Hat paa et Haandtryk i

en Contradands. Kierk.i.394.

2) (meton.) om person (der har en hat

paa).
II (1. br.) i alm. *Her (o : paa kafeen)

er godt. Hatte passerer Vinduet, meget
Folk færdes paa Gaden. JVJens. Di. 54.

der var mange høje hatte med til begra-
velsen

i II
(hist.) i flt, om medlemmerne

40 af et politisk parti i Sverige i 18. aarh.,

der ønskede at drive stormagtspolitik (mods.

Huerne;. Ottosen.VH.III.206.

3) om hvad der i formen ell. ved sin
anvendelse, sin plads (oven paa ell. som
øverste afslutning af noget) minder om en
hat (jf. fx. Fingerhat 1). *Et lille Huus
der ligger |

Imellem Bjergets Krat,
| Og

om det hvælver Palmen |
Sin brede, grøn-

ne Hat. CKMolb.SD. 55. *Cotopaxi (o: en
50 vulkan)

\
Tidt smelter i en Nat

|
Den

Sne, som gennem Slægtled |
Har ruget

paa dets Hat. Recke.SD.142. Under Chri-

stian IV byttede Taarnet (paa Bergenshus)
i Løbet af 14 Aar ikke mindre end tre

Gange Hat (0: tag). TroelsL.Il.86. JVibe.

Strand-Asters.(1921).47. spec. i flg. anv. (se

endvidere Feilb.) : 3.1) (zool.) om de særegent

formede, større plader, der i alm. dækker
en slanges hoved. Naturen og Mennesket.

60 X. (1893). 221. 3.2) (især dial) dække af
halm, der paasættes en bikube olgn.

Moth.El07. Halleby.33. Feilb. 3.3) (barne-

spr.) om natpotte (egl. af form som en høj

hat). Moth.H107. VilhRasm.BU.61. Saadan
saa Musse ud . . naar hun sad paa Hatten.

OOtt.MedungeØjne.(1921).6. 3.4) om den
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øverste del af bygning (s-del) olgn.
\\

(møl ) den øverste, drejelige del af en vind-

møUe; møllehat. HCAnd.VII.291. OpfB}
111.48. Bist.ER.173.

\\
(l.br.) om hejse-

kvist. Pakhusene med den høje Række
Luger og den pibende Tridse øverst oppe
i Hatten mindede saa hjemligt. AndNx.
FE. III. 6.

II
(især hygn.) om den øverste

afslutning af et taarn olgn. *lige under
Hatten, | Tæt under Taarnets Top |

Han
standsed ved en Laage. Winth. HF. 2éé.
•Stjærnen sidder

|
urørt paa Moskeens

Hat. Drachm.SB.90. jf. KLars.LF.129. (nu
næppe br.:) Ved Reparationen fandtes Taar-
nets Mure ikke stærke nok til at bære
andet Spiir end en liden Koupel, eller

saa kaldet lta.liensk }ia.t.EPont.Atlas.II.
141. smst.265. fa(de)rs hat, se Fader 1.

3^) (især fagl.) apparat af jærn- ell. zink-

plader, der anbringes paa toppen af skor-

stene for at forhindre, at vinden slaar røgen
ned gennem disse; røghætte, -hat. Hrz.
III.79. *Foraarsnattens Stjerner myldrer

|

over Skorstenspibens Hat. Bergstedt.IV.33.

3.6) om den øverste del af forsk, appa-
rater (j/. Damp-, Drivehatj; spec. (fagl):
den hjelmlignende øverste del af et

destilleringsapparat, der er forsynet
med dampafledningsrør; hjelm (jf. Bræn-
devinshat;. Moth.HlO?. Brændeviinsbr.347.
MøllH.I.304. Feilb. || den øverste del af
en bessemerpære, gennem hvis hals lad-

ning og tømning foregaar. Wagn.Tekn.375.
3.7) (fagl.) filipose til filtrering (fx. af
brændevin). Feilb. jf. Brændevins-, Filtrer-
hat. 3.8) om plante ell. plantedel; dels

(især bot): vandret, paa en „stok" fæstet,

hat- ell. klokkeformet frugtlegeme hos
(blad)8vampe. LandmB.III.244. Sal.IV.
222. dels i navne paa svampe, jf. Pad-
dehat, Skurvhat saw« Blad-, Blæk-, Brusk-,
Flamme-, Fnug-, Fold(e)hat osv.; dels i

navne paa (blomster)planter, hvis blom-
ster (blomsterstand) minder om en hat, jf.
fx. Blaahat 2, Donne-, Dunne-, Dønnehat
(u. Dunhammer;, Dunhat, Fingerhat 2.

||

(nu næppe br.) om frugtskaalen paa
agern (jfAgembsit). Moth.E107. St. Ibs
Nat (o: Natten til den 26de Juli) gjør
Agerne-Hat.MaM.6854. 3.9) om hvad der
danner sig, afsætter sig oven paa vædsker,
madvarer olgn.

\\
(bryg.) skum paa øl,

brændevin, fremkommet ved gæring.
Moth.H107. Feilb.BL.83. Naar det udgjæ-
rede 01 er bragt paa Lagerfadene, begyn-
der der en Eftergjæring, som sætter Skum
ud af Spundshullet. Øllet sætter Hat.
OrdbS.

II
(dial.) overtræk af mug, skim-

mel paa fødevarer. Feilb.

4) (jf. Blyhat samt sv. något i hatten,
eng. a brick in the hat, fr. casquette i sa.

bet; sml. ogs. en fjer i hatten u. Fjeder
Bp. 1068^^; talespr., nu 1. br.) rus (ofte i forb.
have en hat (paa);. Bagge8.V.167. *Han
den foregaaende Nat

|
Var kommen hjem

fra Keglebanen med en dygtig Iia.t.Wengel.

1.30. Rich.I.148. vore Folk . . muntrer sig
ude i Butikken, de fleste af dem har vist

en lille Hat pasi. Cit.l864.(AarbVejle.l923.
11.43). (han) bar sin lille Hat meget godt.
CMøll.PF.277.
Hat-, i ssgr. se Hatte-, -fuld, en. [1]

saa meget der kan være i en hat (jf. fuld
sp.iev^^^'). *jeg (ser) Elementers Kamp

|

Overmandet at trælle for Vinding . . | Og
10 en Hatfuld sydet Damp

| . . Rummets Af-
stande i\jtie.Ploug. V V.11.13. Havde vi blot
en Hatfuld Vind, kunde vi overhale ham
(o: skibet) endnu i Aften, men den er løiet

svært Sif.Bergs.BR.184.

liati(8ch), haschti, interj. (lydord)

d. s. s. ati(sch). det var ingen almindelig
Nysen, ingen simpel „B.aXisl'' Blich.(1920).
IV.65. Kongen (byder Kasper Daasen).

„. . Hvad skal man sige? En svag Fader—".

20 Kasper. „Haschtil — Det nøs jeg paa."
Drachm.FÆ.68.
hatte, V. ['hada] -ede. (afl. a/" Hat 1;

dial.) aftage hatten (som hilsen); hilse

(ved at tage hatten af). Leth.(1800). der
kommer saa meget en farlig fin Herre ri-

dende, og ham maa han da til at hatte af

(o: ad, for), saa fornem som han saa' ud.

Krist.JyF.IV.192. der var en Gang, da
vore Forfædre maatte krybe op ad de

30 andre deres Trapper og hatte for de Her-
rers malede Stolper. Skjoldb.KH.173. Jeg
hattede, og hun gav et smil. Hjortø.UFS.
57. Feilb. hvert eneste Menneske, de mødte,
hattede af eller nikkedetildem.7o%Marte.
En eventyrlig Sommerferie. [ 1 908]. 6. Feilb.

Hatte-, i ssgr. af Hat, især i bet. 1; i en-

kelte tilfælde ogs. Hat-, se u. Hatte-hjul, -slag,

-stafferer, -svamp, -æske; jf. ogs. Hatfuld;

udeladt ndf. er fx. Hatte-besætning, -fabri-

40 k(ant), -fabrikation, -filt, -fje(de)r, -formet,

-forretning, -magasin,-mærke, -pynt, -sløjfe,

-stativ, -stel, -udsalg, -baand, et. I) baand
(tidligere smykket paa forsk, maade) omkring
pulden paa en (herre)hat. Moth.HlOS. Troels

L.IV.95. en ung Fyr med . . et spraglet

Høgefjer i Hattebaandet.^rtfc/.F^.5i. || spec.

^ om baand m. skibets navn paa orlogsma-

trosers huer; huebaand. Scheller.MarO. 2)

(foræld.) baand til at fastbinde en damehat
50 under hagen; hagebaand. CMøll.PF.360.-he'
kendt, en. (dagl.) person, som man er paa
hat med (se u. Hat Laj. Gør jeg nu min
Balance op, saa vidste jeg, at jeg havde
mange Hattebekendte ;

jeg er blevet rørt

over, at jeg ogsaa har virkelige Venner.
GPhilipsen.Afmin Urtegaard.(1923).31. jf.

Hattebekendtskab. Larsen, -blok, en.

(hat.) d. 8. 8. -form. Moth.H108. MO. S&B.
-bue, en. (1. br.) fakbue. S&B. -barste,

60 en. lille, smal børste til hatte. vAph.(1759).

S&B. -fo('de)r, et. 1) (nu næppe br.) d.

s. s. -foderal. Moth.H108. VSO. MO. "^ "

(de)r inden i hatte. vAph.(1764). VSO.K S&B,
-foderal ell. -futteral, et. hylster, fode-

ral til opbevaring af (herre)hatte (jf. -fo(de)r

1, -kasse, -æske;. vAph.(1759). VSO. S&B,
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t -fog, et, en (Moih.ElOS). (ogs. -fug).

(cEwvd. hattefog, -fug, no. hattefok, tummel,
hurlumhei; jf. ænydTher fyger hatte, her er

slagsmaal) slagsmaal, strid, kamp olgn. (egl.

:

hvor hattene flyver af). *Man udi saadan
Hattefog

I
Ei Får og Moer maa skaane.

Tychon.Vers.317. *de blanke Kobber-Hatte,

I
Jernskinner, Brynier, dem Rolof os paa-

satte,
I

Der Fred i Landet var, vil komme
nu i Brug,

| Og gavne vor Monark i dette lo

Hatte-Fug. XT/iwra.Poe<.^95. -form, en.

spec. (hat.): den form, blok, hvorover hatten

formes (jf. -blok). Moth.ElOS. MO. TelefB.
1924.sp.3440. -hjul, et. [3.4] (ogs. Hat-.

OrdbS). (møl.) hjul paa møllevingernes akse

i møllehatten. Gjel.M.70.308. -hul, et. [3.4]

(møl.) hul i hatten, hvorigennem møllevinger-

nes akse gaar. Gjel.M.70. -kasise, en. (sj.)

kasse til opbevaring af(dame)hatte (jf. -æske^.
en Hattekasse, Damernes uundværlige At- 20

tribut (paa rejser).RudBay.EP.III.2.-kna-
g:(e), en. (1. br.) knag(e) til at hænge en
hat paa. Larsen.

||
(sj., spøg.) billedl., om

(hanrej)horn (jf. bred hat u. Hat l.ij. *Saa
fremt du ikke have vil

|
I Panden Hatte-

Knage,
I
Da lad dig aldrig vie til

|
En

saadan Ægte-Mage, | Som got seer ud, er

ung af Aar,
|
Men meget løs paa Traaden.

Graah.PT.1.150. smst.19. -knap, en. spec.

(foræld.): knap paa den udvendige side af 30

hatteskyggen (jf.-krsim^e). Moth.BlOS. VSO.
-krampe, en. krampe paa en hat. Flor
om det venstre Underærme samt om Hatte-
krampen. J5eWTi(i."/ii906.^/"/.Jf.s;?.i.

II (for-

æld.) krampe af sølv- ell. guldtraad, der sad

fast i hattepulden og kunde hæftes ned over

hatteknappen, saa at hatteskyggen blev op-

slaaet paa den ene side. vApn.(1759). VSO.
-kyse, en. (sj.) damehat af form som en
kyse. Font.LP.I.166. -lak, en, et. (fagl) 40

lak til lakering af (dame)straahatte. Høm.
S.245. -maag^e, en. [3] (nu kun dial.)\
hættemaage, Larus ridibundus L.; tidligere

maaske ogs. om stormmaage, L. canus L.
Moth.Conv.H43. Thorsen.143. -magrer, en.

person, der fremstiller, fabrikerer ell. handler

med hatte. Her er Oldermanden for Hatte-
m.2igQvnQ.Holb.Kandst.y.3. De maa gaae paa
Veien ind til en Hattemager, og kjøbe
Dem en ny Hat. Heib.Poet.V11.267. TelefB. 50

1924.sp.3444.\\ S QTgQji hattemager, tid-

ligere vistnok ret alm. navn paa en (fattig)

hattemager (jf.Høysg.S.15); derefter brugt

som betegnelse for en fattig ell. ubetydelig

person, især i direkte modsætning til en rig

ell. mægtig person. Du bist Jørgen Hatte-

mager, und jeg Alexander Magnus. Holb.

Didr.l2sc. en Mr. C, som af hans brillante

Bopæl, fornemme . . Væsen, samt Ordens-
Decorationer at dømme, just ei maatte være 60

nogen Jørgen Ksittemsiger. RudBaif.EP.1.
131.jf.Feilb.II.67. nu i rigsspr. kun i talem.

som dererforskelpaa (tidligere ogs. mel-
lemj kong Salomon et kong Saul. Moth.
S305) og Jørgen hattemager C//". T/i

Hjelmqvist. Bibljska personers namn. (1901).

109. Holb.Comædieme vedC.RoosJIJ.(1924).
468). Mau.2334. „Mit Navn er Von Tyboe«.
— „Og mit Navn er Magister Tychonius."

—

„Det er at sige paa anden Dansk: Jeg er
Kong Salomon, og I Jørgen Hattemager."
Holb.Tyb.III.5. „jeg synes, det er ligesaa
smukt at være ærlig som velbyrdig." —
„Ney, gute Morgen Madam. Det er lige-

saa stor Forskiæl som mellem Kong Sa-
lomon og Jørgen Hattemager." sa.fi^mfe.

II.6. Sander.Hosp.63. Vi staae her, som to
Tosser (medens de andre er sluppet ind i

huset) men det forstaaer sig, der er da og-
saa Forskjel paa Kong Salomon og Jørgen
Hattemager, for den ene var saagar Capi-
tain. Oversk.Com.I.101. Feilb.1. 355. 11. 267.
111.146. jf. Kong Salomon og Jørgen Hatte-
mager. Heib. (vaudevilletitel. 1825). \\ ssgr.

:

Hattemager-arbejde, -butik, -dreng, -forret-

ning, -lav, -lim (o: en slags daarlig, uigen-

nemsigtig lim, der bruges af hattemagere.

VareL.^479), -svend, -værksted mfl. -mage-
ri, et. (hat.) det haandværk, den virksomhed
at fremstille hatte ; ogs. om værkstedet ell. fabri-

kationsstedet. MO. S&B. YareL.^479. jf.
Hattemageriartiklejr. Krak. 1917. 1727.

-naal, en. naal, der stikkes gennem dame-
hatten og haaret for at fastholde hatten paa
hovedet; hattepind. Pont.LP.Y11.111. Hjem-
met.l905.498.sp.l. \\ hertil Hattenaale-beskyt-

ter, dup ell. lign., der paasættes den spidse

ende af en hattenaal for at hindre den i at

stikke (andre), (jf. Hattepindebeskytter^.
Riget.^liil911.5.sp.7. -ovn? en. en slags

gasfyringsovn m. hat (3.6). PolitiE.Kosterbl.

^/4l922.2.sp.2. -pind, en. <Z. s. s. -naal. Vort

Hj.111.140. II
hertil Hattepinde-beskytter (jf.

Hattenaalebeskytter^. ORung.StjaalneMa-
sker.(1923).22. -pnid, en. (nu dial. -pold.

VSO. Feilb.). Moth.H109. *Der vifted Fjer
paaHattepul.TT'm//i.7.ii5. Han gik og fan-

taserede om et heldigt Tilfælde, en Ap-
pelsin il{sittepvi\len.Schand.UM.127. (jfJak
Knu.Va.59). 1| faa, give paa hattepul-
den, (dagl.) udtr. for slag (oven i hovedet),

skænd olgn. (jf. lign. udtr. u. Goddag (2),

Hat (1.4) osv.). Gadeordb.^ *Faar han (0:

doktoranden) paa Hattepulden,
|
saa bliver

det kun blødt,
|
hvis ikke Opponenten

|

tilfældigvis ser rødt. BT.'yiil921. 12. sp.2.

-skrue, en. (hat.) redskab til at udvide

(blokke) en hat med. Larseyi. -skyjgge, en.

den bræmme, der som en ring omgiver hatte-

pulden, og som egl. er beregnet paa at skygge

for solen. Moth.H109. *See blot hvor dybt
for ham man krummer Ryggen,

|
Mens

selv han tager kun til Hatteskyggen.PaZilf.

V.303. Han gjorde et ceremonielt Skrabud
og lettede paa Hatteskyggen. Drachm. VT.
18. -skæjc? et. (nu næppe br.) stykke tøj

ell. baand, der anbringes som pynt bag paa
damehatte; nakkeskæg. S&B. Larsen, -(^lag:,

et. CHat-. PCMøller.Hou.(l833).30. jf Feilb.),

(dial, foræld.) en slags (mand8)hætte, der

var til at knappe ned over skuldrene eg brystet.

LSmith.DN.140. Grundtv. Snorre. 111. 167.
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FNSkovgaard.BS.81. CLStrøm.V.12. Løn-
borgFriis. YendsysselsNationaldragter.(1 902).

41. Feilb. -sier, et. slør, der hindes omkring
damehat og (kan trækkes ned for) ansigtet.

Pont.LR.22. -snor, en. tidligere om snor

til. lidse, hvormed hatteskyggen kantedes, til.

om snor omkring pulden, hvorved denne kunde
snøres ind. Moth.HlOO. VSO. S&B. nu om
stormsnor paa herrehat. -spænde, et. (nu
næppe br.) spænde paa en hat til opkramning
af skyggen (jf. -knap, -krampe), til fast-

gørelse af hattebaandet olgn. Moth.JS109.
VSO. -stafferer, en. ('Hat-. Cit.l721.(Kbh
Dipl.Vin.515). LTid.17S6.590). {ænyd.hsit-

stafferer, <jr.hutstaffierer, rww<.hotstofferer;

foræld.) person, der fik hattene fra hatte-

magerne og gjorde dem færdige til brug, for-
synede dem med baand, pynt osv., reparerede
dem olgn., ell. som forhandlede hatteartikler

og andre galanterivarer. vAph.(1764). Funke.
(1801).L607. JFJac.L199. -svamp, en.

(hat; Drejer.BotTerm.244). (sj.) svamp med
hat (3.8). Larsen. || i flt., som navn paa en
større og en mindre gruppe af bugsvampe
efter Reichenbachs system. Drejer.BotTerm.
244. t -svab, et. [3.8] hylster, der omslutter
baade hat og stok hos visse paddehatte (ve-

lum universale) og ofte efterlader en skede
(volva) omkring stokkens fod. vAph.Nath.VI.
56>i. -æske, en. (Hat-. Bang.Udv.114) æske
til opbevaring (og transport) af (dame)hatte

(jf. -foder 1, -foderal, -kassej. Hrz.KII.115.
Drachm.HLSlO.

I. Han, en. se Hauk.
II. Han, en. se II. Have.
Hanbits, en. ['ho)U|bids, 'hau-] fit. -er.

(dagl. ogs. Haubitser. fit. -e. Bergs.S.34). (fra
fy.haubitze, mM. hauf(e)nitz ; laant fra tjek-

kisk houf(e)nice, stenkaster, blide) »^ kort
kanon af svær kaliber, der udkaster pro-
jektilerne i høje, krumme buer. vAph.(1764).
Hallager.307. MilConv.IIl.598. OpfB.UVS.
50. Scheller.MarO. || hertil: Haubits-batteri,

•granat, -kartæske, -kugle, -ladning mfi.
Haud, et. [hoiu'^i, hau'cZ] flt. -er, (for-

kortet for lat. haud illaudabilis, ikke urosvær-
dig (jf.Forordn.VBl707.§l. Fund.'1^1788.1V.
10); Univ.; sml. Laud, Non, Præ) eksamens-
karakter (ved universitetseksaminer), der be-

tegner det andet (og mellemste) karaktertrin;
anden karakter (der undertiden deles i to

grader: haud (illaudabilis) primi og secundi
(gradus) (forkortet til haud prim. [-'pri'ml

og haud secund.[-se'kon'd];;. Kandidat med
Laudabilis i Kirkehistorie og ellers tre

rigtig pæne KsiMå'er.Pont.DR.ni.M. *H.ver
Student . . som alt i Ånden flovt

|
ser sit

Lys at ose
|
giver jeg (o: nissen) et lille

Haud
I
her af denne Pose.UBirkedal.LTF.

89.

Hauge, en. se I. Have.
Hank, en. andre (dial.) former er:

Hau (PDFaber.Dyrlægebog.(1839).138), Hav
(fra Falster: Skattegraveren.1885.II.60. Fr
Grundtv.LKllO), Hov (fra Lolland: MøllH.
111.135); endvidere Haft (Moth.H15. Feilb.

1.532), Havt (Nysted.(Thott2^770.63). Feilb.
1.532). (ty.ha.ug, hauk, j/. en^.haw, (betændt
og sygelig udviklet) blinkhinde; af uvis op-
rindelse; vet. ell. (især) dial.) en øjensyg-
dom hos husdyrene bestaaende i frem-
fald af blinkhinden. E Viborg. Hestens
Ydrelære.(1821).28. Hauken eller Ulven i

Øiet . . en Betændelse af Blinkehinden,
som gjør den fremstaaende. MiiTe/cnO. at

10 skjære for Hauk, Hjernoel, Negl eller
Ulv i Qiei.Stockfieth.Veterinærchirurqien.II.
(1877).34.
Haapt-mand, en. ['hcoubd-, 'haubd-j

(fra ty. hauptmann, hovedmand, høvedsmand,
kaptajn; jf. Hopmand, Høvedsmand) (nu)
vist kun i ssg. Stadshauptmand (s. d.).

hansere, Hanserer, se husere, Hu-
serer.

I. BEansse, en. [hå*s, 1. br. 'hå-sa] (fra
20 /r. hausse ;,//*. II. hausse) T stigning ipri-

serne paa varer og kursernepaa penge-
effekter og værdipapirer; ogs.: speku-
lation (spekulanter) i denne stigning.
Meyer.^ Forretninger, som afvikles ikke
ved virkelig Levering og Modtagelse af
de solgte Papirer, men ved Betaling af
Prisdifferencen . . ere i Regelen . . rene
Spekulationsforretninger, et SpU mellem
Haussen og Baissen . . om Kursens Stigen

30 eller Fai\å.Hage.^663. En virkelig Forret-
ningsmand har i vore Dage et lige ven-
ligt Ansigt til Hausse og Baisse. PXevin.
Riber&Søn.(1915).12. jeg vilde . .ikke sælge.
Jeg troede, at nu skulde vi faa en Hausse
uden Lige. FrPoulsen.F.25. gaa, ligge i

haussen, om spekulant: (give sig til at)

spekulere i en saadan stigning, „min. Kone
spekulerede." — „Deres Kone?" — „Ja,
min Kone — Hun ligger i Haussen med

40 20,000 Mel-Aktier. Hun har købt 20,000
Mel — og det i disse Tider.^'JMagnus.EK.
60. Forlængst var selv de mest overbe-
viste Baissister gaaet i Haussen. i^rPowken.
MD.282.

|| overf, om stigning, forøgelse, til-

tagen osv. i al alm. Forfatteren havde drømt
om et større og stateligere Værk, og den
litterære Hausse (o: større interesse for,

bedre kaar for litteraturen) virkeliggjorde
hans Drøm. SMich.(BerlTid.Viol919.Aft.3.

50 sp.4). der blev Hausse i Underslæb. PoZ.*/«

1921.9.sp.5. II. hausse, v. ['hå'sa] -ede.

(jf. fr. hausser; til fr. haut, høj;jf. I. Hausse)
Y spekulere i ell. søge at fremtvinge
hausse (I). Han havde . . tabt Penge paa
at hausse Kronen.NatTid."/sl924.Aft.7.sp.2.
Hanssier, en. [(h)å()siie] flt. -s (Hage.'

603) ell. -'er. (fra fr. haussier) Y børs-
spiller, der driver haussespekulationer

(jf Haussist;. Meyer.^ Hage.'603. Hans-
60si8t,en. [hå'sisd] flt. -er, rd.s. Hage.^603.

FrPoul8en.F.25.
Hantbois, Hantboist, se Obo,Oboist.

Hantrelief, et. ['oreliiæf, oreli'æf] flt

-fer. (fra fr. d. s.; af fr. haut, høj, se II

hausse; æstet.) relief med stærkt ophøj-
ede figurer (smlBsLSrehef). JBaden.FrO.
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Det firsidede Fodstykke har paa hver af

sine Flader et Skulpturarbejde i Hautre-
het I)rachmJIL21. Sal.XIV.1012.

I. Hav, et. [hau] Høysg.AG.31; sj. og
kunstlet: [ha-'v] jf. Tilsk.1908.198. sml.Kort.
107; hest. f. -et ['ha-'va^] gen. hest. f. -ets ell.

(nu især poet.) -sens ['haus(8)ns] (Kingo.119.
Gravl.0en.83. især i forh. havsens bund:
DFU.Nr.ll.S. Feilh.). flt. -e ['ha'va] ell. (nu
kun dial.) d. s. (Holh.Hh.I.150. Lodde.NT.
196. Suhm.II.77. Esp.§124,l). {æda.h&i(jf.
ogs. Wim.l09)y sv., no. hav, oldn. haf, oeiig.

hæf, mnt. haf (hvoraf ty. haff, strandsø);
maaske hesl. m. hæve)

1) stort vandomraade. iA)ialm., som
modsæin. til Land, om det sammenhængende
vand, der opfylder den største del af jord-
kloden (uden for faste forh. især i hest. f.;
i atm. talespr. hruges oftere Vand(et), Stran-
d(en), Sø(en) olgn.). Vandenes Samling
kaldte (gud) B.slv.IMos.1.10. (de ondes)
Tal er som Havets S2iiid.Aab.J20.8. *Det
ruller i Horizontens Himmel,

| Og sagte-
lig skiælver Hav og Jord. Oehl.L.1.45.
*Den signede Dag med Fryd vi seer

| Af
Havet til os opkomme. Gru7idtv. SS. 1. 57.
*Da gik han hen til Havet

| Og stirred i

det klare Vand. Gerson. SOD. 46. Ploug.I.
119. *En Kokosnød

|
paa Havet flød,

|

omtumlet vildt af Yoven. Kaalund. 140.
100 Fod over Havet (o: havets overflade).
Scheller.MarO. Sieenshy.Geogr.107. havets
frihed, se havenes frihed u. het. 1.2. ha-
vets helte, se Helt.

|| (1. hr.) m.henhlik
paa havvandets heskaffenhed. Vandet (i kil-

den) havde en Bismag af Hav. SMich.HB.
140.

II
(især CP ell. dial, jf. Feilh.IV.795)

til havs. 1. ned til havet (kysten). Kun
een Gang om Aaret drager man til Havs:
ved Midsommertide, naar Blegen skal
vsLdsk.es.KBirk&JKure.IngridKlo.(l90 7).13.
2. ud paa havet. *Der staaer tilhavs en
Foraarsdag

|
Fra Bergen ud en stolt Fre-

fat. Recke.T.7. Silden (søger) tilhavs. Fed-
ers.H.117. 3. ude paa havet, nogle kyn-

digere Folk, som . . kunde lære dem, at
omgaaes med saadanne større Fartøier
længere til Havs. OeconT.IV.99.

\\
(især GJ;

i forh. m. karakteriserende adj. det brusende
hsit Moth.H7. *Du Danskes Vei til Roes
og Magt,

I
Sortladne IIslv.Ew.(1914).IIL

188. *0g dejligst vi finde, ved Vugge og
Grav,

I
Den blommede Mark i det bøl-

fende Hav. Grundtv.PS.V.64. det vildene
av, se vild. aabent hav, det aabne

hav (se aaben4.i;; Wolfh.MarO.460. Schel-
ler.MarO.

II
bruge havet, (fagl.; dial.)

drive næringsvirksomhed (fiskeri) paa havet

6/. Havbrug;. AarhHards.XV.88. Feilh.

pløje havet, se pløje. || talem. CP lægge
havet ell. (jf. bet. U) et

'

skille vidt fra hinanden.

layet ell. (jf. bet. l.z) et hav imellem,
to Mennesker

(som vi) skilles . . ikke, om end Havet
lægges imellem dem. Goldschm.(Edda.XIV
(1920).282). jeg lægger et Hav mellem
min Fortid og'^VLtiå.Schand.VV.212. (være

som) en draabe i havet, se Draabe sp.
880^^. en gaas fløj over havet osv., se

GsiSLS sp.567''^. kaste vand i havet, (nu
næppe hr.) gøre noget til ingen nytte; ud-
føre ørkesløst arbejde, den, der giør Vel
imod Skielmer, kaster Vand i YldiVet. Biehl.
DQ.II.19. 1.2) om mer ell. mindre begrænset
og afsluttet vandomraade af det større hele.

indtil det yderste Hav skal Eders Lande-
10 mærke være. 5Mos. 11. 24. *Mod Øst for
denne (o: den jyske halvø) tvende Have
(o: Kattegat og Østersøen) stride

| Med Sjø-
lunds Bred og Othins gamle 0.Boye.PS.
IV. 151. De nordiske Haves klare Ultra-
marin. Oi?/"^.iJr.480. den især i de tro-
piske Have . . optrædende Fosforescens.
SaUXI.32. jf. ssgr. som Ind-, Middel-,
Randhav. i sammenligninger: (kærligheden)
er ligesom et oprørt li3LY.Holb.Jul.lsc.

20 *Mængden veg tilside som et bølgende
Hav. Hauch.SD.II.219.

\\ i forsk, faste forh.
m. adj. det atlantiske, baltiske, røde,
stille hav ofl., se atlantisk (1) osv.

|| ('CP,

især poet.) i hest. f. flt. Herrens er Jorden
og dens Fylde . . Thi han grundfæstede
den paa Havene. Ps.24.2. *Som Himlenes
Favn er din Kjærlighed, Gud I | Som Ha-
venes Dyb dine Domme. Ing.RSE.VII.167.
ha.\ enes ell. (jf. bet. 1 .ij h a v e t s (ADJørg.

30 G.II.86. Fridericia.NH.I.174) frihed, om
den folkeretlige grundsætning, at det aabne
hav ikke er underkastet nogen enkelt magts
overhøjhed. Rahb.Min.1795. III. 396. Johs
Steenstr.su. 66. Fridericia.l7&18Aarh. 92.

1.3) om stor indsø, da blev en stor storm
i havet (o: Genesareth sø) (1819: paa Søen^.
Matth.8.24(Chr.Vl). nu kun i udtr. som:
det døde hav, sø i Palæstina. EEivald.
DenBibelske Concordantz.I.(l 748).849. Rich.

*) Det helligeLand. (1870). 33. Løffler. Geogr.L
386. det kaspiske hav, indsø ml. Rus-
land og Asien. LTid.l725.535. Løffler.Geogr.
1.376.

2) (især tD) hilledl. ell. overf. 2.1) om hvad
der i udseende ell. karakter minder om
et hav (ofte m. overgang til bet. 2.2). *hist,

hvor Aander svømme,
| Paa Melkeveiens

Hav. Hauch.SD.I.221. (taleren) sluttede sin
Tale. Da var Salen et Hav. Et Hav, der

sobrølte, der steg, der sank, der fnøs og
sydede. Riget.^/8l913.2.sp.5. \\ om visse dele

af maanens og planeters overflade, de store
„Have" og Bjærgkæder . . ses paa Maane-
skivens nordlige Del. Heegaard.Astron. 87.

smstl51. VilhRasm.VU.42. \\ m. præp. af

(jf. bet. 2.2). *For Vinden vislede et Hav
af moedne Ax. JSneed.I.151. *mellem Lun-
dens Stammer

|
Sig væltede frem

| Et
Hav af klare Skyer

|
Og tilslørede dem.

60 Winth.HF.106. *I et Hav af Dyner | Hel-
ten segner. Rich. 1. 56. \\ verdens ell. li-

vets hav, livet her i verden m. alle dets

omskiftelser. SalmHus.176.3. *Hvad vindes
ved Verdens vidtløftige Hav?

|
O, tu-

sinde Farer i skummende TrsLvlStub.40.

en ulykkelig Kvinde, ondt omtumlet paa

VII. Rentrykt a/3 1925 60
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Livets HsLv. Schand.O.LlO. 2.2) om noget
ubegrænset, uendeligt olgn. *en Draabe
af min Sorrigs dybe Hat Falst.Ovid. 113.

*saae du ved Lynets Flamme |
Mig dy-

best i Sjælens Hav. Ing.EF.III.177. (A.S.

Ørsted forstod) at vi ikke ved almindelige
Begreber kunne udtømme Virkelighedens
uendelige Hav. FDahl. (BerlTid. ^»/lo 1922.

Aft.3.sp.3). II
(især i forb. m. præp. af) om

uendelig stor mængde af noget; væld. Jeg lo

svømmede i et Hav af Vellyster. Ew.(1914).
1.80. *(han) lokked frem saa af sin Fio-

lin
I
Et Hav af Toner. PalM.lV.396. »hvil-

ket Hav af Slethed og af Ondskab I B^oZs^.

VI.258. Alle er paa Benene. Et uhyre
Hav af Mennesker. Drachm. F. 1. 190 (jf.
Folkehav;. Et helt Hav af Ulykker væl-
ter nu sine Bølger ind over Slægten. J.-B

Drachm.Afh.19.
3) (især fagl. ell. dial.) stærk bølgegang; 20

søgang; sø. Storm og slemt Hav. JPJac.
1.31. Der stod et svært Hav paa Stranden.
Drachm.STL.214. At borde Vraget vilde
være Vanvid i dette Hav.sa.PV.ldé. der
kan ved Jævndøgnstider gaa et Hav i den
(0: Søndersø). Fleuron.SK.89. Feilb.

IL Hav, en. se 11. Have.
IIL Hav, en. se Hauk.
Hav-, i ssgr. ['hau-] (jf. dog Havlitj.

Eøysg.Anh.l9. af 1. Hav 1 (jf. dog Bav- 30

gaard, -kal, H. -torn, -vogn); veksler i nogle

tilfælde med Havs-, se u. Hav-bund, -bølge,
-vand, jf. Havsnød; ofte (zool.) som mods.
til Ferskvands- ell. Flod-; foruden de ndf.
medtagne ssgr. kan nævnes Hav-brise, -dige,

-dynd, -fauna, -fiskeri, -flora, -overflade,

-pattedyr, -plante, -sand, -sten, -strøm-
(ning). -aai, en. {ænyd. d. s.) dels om alm.
aal, der fanges i havet (Feilb.), dels Jf som
navn paa slægten Conger. vAph.Nath.III. 40

350. HCAnd.VIII.228. Krøyer. III. 604.
B0vP.III.574. -aborre, en. (1. br.) Jt 1)

bars, Labrax lupus Cuv. Krøyer.I.30. SaU
1.98. 2) navn paa en udenlandsk, m. abor-

rerne beslægtet familie, Serranidæ. BøvP.
III.516.

Havanna, en. [ha'vana] (ogs. skrevet

Habana(h). Chievitz.FG.33. VareL?786. f
Havane. Bolb.Bars.II.8). flt. d. s. {fra fr.

havane, havana, delvis ogs. forkortelse af so

Havanna-cigar, -tobak) \) d. s. s. Havanna-
tobak. Holb.Bars.II.8. VareL.^786. 2)d.s.8.

Havannacigar (jf. Havanneser). *Han . .

nød den friske, aarle Luft
|
I Pagt med

en Havanas Duft. Winth.X.lOO. Chievitz.

FG.33. Usorterede Havanna af Faders
egne, direkte fra Importøren I iTLarg.G^F.
1.7. Havanna-cii^ar, en. cigar af ha-
vannatobak (jf. Havanna 2, Havanneser^.
8chand.SB.166. -tobak, en. (fin sort) to- 60

bak fra Havanna (jf. Havanna 1). Haba-
na-: Hage.^686. Havanneser, en. [ha-
va'ne-'sar] ("Habaneser. HelgeKaarsb. HM.
65). flt. -c. (jf. ty. havanese, indbygger fra
Havanna (sp. habanero^; dannet i lighed
m. Kineser, Japaneser osv.; dagl.) d. s. s.

Havannacigar (jf. Havanna 2). JakSchmidt.
SP.35. Greven pustede en Røgsky fra sin
Havaneser. Esm.I.212. KLars.(Tilsk.l920.
1.66).

havarere, v. [hava're'ra] -ede. (jf. fr.
avarier; afl. af Havari) 1) (i egl. bet. T og

^) m. h. t. ladning ell. (del af) skib: tilføje
overlast; beskadige. SøLex.(1808). Schel-
ler.MarO. Har Skibet taget nogen Skade?
Nej, der skal mere til for at havarere
„København*". Aarhus Stiftstidende.^/iil921.

l.sp.6. billedl. og overf.: Man kan havarere
sit Rjgte. Oversk.II.217. \\ især i perf. part.
havareret brugt som adj. havarerede
Varer. Forordn.^Vel 787.II§15. Kierk.XIV.
71. havareret af Søvand. Scheller. MarO.
(maskinen er) havareret. Tekn.MarO. Feilb.

overf. (jf. Havarist 2): som er medtaget af
tidens tand ell. af modgang, ulykker osv.;

som det er gaaet (stærkt) tilbage for; som
har lidt skibbrud i livet. Tusinder af Men-
nesker lader (Menelaus) slagte, blot for
at faa sin havarerede Skønne igen. jBran-
des.IX.34. en havareret Eksistens' ulykke-
lige Graad over det Liv, over for hvilket
han var kommet til kort. AndNx.DB.128.
et eller andet havareret godt Hoved.VVed.
BB.295. 2) (1. br.) intr.: lide havari;
blive beskadiget; lide overlast, skibet
havarerede midt i havnen

i
Havari, et

ell. (1. br.) en (AKohl.MP.1.274). [hava'ri.']

(\ Haveri(e). PAHeib.E.219. Nørreg.Privatr.
III.391. SøLex.(1808). MO. f Avari(e).

HandelsO.(1807).12. JBaden.FrO.29. t
Averi(e). DL.4—3—13. Nørreg.Privatr.III.
391. JBaden.Gram.23. VSO.). flt. -er. („ei

gammelt hos os.** Moth.A224; fra nt. ha-
vari (ty. havarie, haverie^. holl. (h)averij,

fr. avarie, sp. averia, jf. arab. 'awar, beska-

diget vare) i) X og ^^. I.1) skade og tab,

der (under en sørejse) rammer et skibs lad-

ning ell. (dele af) skibet selv; sø skade. DL.
4—3—11. et Spansk Skib (var) indkom-
met . . under Haverie (d: i havareret til-

stand). PAHeib.E.219. Storm og Uveir ka-
stede Skibet med svært Havari vester
paa. CPalM. 0. 399. vort Barkskib . . lig-

ger i Falmouth for Havari, i^rac^m.yr.
114. Havari paa Maskinen . . paa Skroget
(osv.). Scheller. MarO. gøre Havari, smst.

lide Havari. Ludv. 1.2) (almindeligt ell.

fælles) havari, (især jur.) skade ell. om-
kostninger, som man forsætligt paaferer skib

ell. ladning for at sikre dem mod truende

fare; groshavari. Nørreg.Privatr.II1.391.
Hage.H35. 1.3) lille ell. ordinært ha-
vari, (nu næppe br.) om sædvanlige udgif-

ter for skib og gods som havne-, lods- og

fyrpenge olgn. Nørreg.Privatr.III.397. Ha-
ge.H35. 2) (overf. anv. af bet. \.i) beska-
digelse i alm. at der springer Knapper
af Handsker, at en Lok ikke faar det rette

Fald og lignende smaa Havarier. Tops.

III.404. En stor Del af (droskerne) har
lidt Havari paa de ufremkommelige Veje.
Kbh.''yifl923.5.8p.2. Feilb. Havari-^ i
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ssgr. [hava'ri-] (T og ^) af Havari 1, fx.
-agent, -beregning, -bidrag, -fordeling,
-opgørelse, -penge, -sag, -sKib oft. Ha-
varist, en. [hava'riscZ] flt -er. {af Hava-
ri) !) ^ skib (ell. person), der har lidt
havari. I)rachm.KK.123. et Reparations-
værksted, som kan paatage sig Repara-
tion af Havarister. BerlTid.^^/9l904.M.2.sp.6.
Scheller.MarO. Feilb. 2) (især O ; jf. hava-
reret^ overf.: person, der har lidt skibbrud lp

i livet; reduceret person; forhutlet fyr.
den journalistiske Gerning (er) i vore
Dage sunket ned til at være et Underhold
for Literaturens Havarister. Pon^.A.i4 7.

CP Hav-arm, en. langstrakt indskæring
af havet, hele Havarme og brede Floder
fryser t\l.Brandes.X.425. ViLhRasm.VU.182.
-baaren, part. adj. (poet.; 1. br.) født af
havet. *havbaarne Nymphe-Skare Uaco&i.
(SkVid.VIII.264). *vi havbårne bølgende 20

Danske. Rørd. Stumme Strænge. (1906). 37.

-baklie, en. (ænyi. haffback(e), h-ed; nu
1. br. i rigsspr.) (høj) strandbred, strandbrink

(jf. I. Bakke S); ogs.: bakke ved havet. EPont.
Atlas.III.173. i Kanten af Havbakken stode
Ender af (ligkisterne) irem. Blich.(1833).V.
68. Baud.Oi.lO. AndNx.PE.IL77. D&H.
CP -blaa, adj. af en blaa farve, der minder
om havets. Ing.EF. 1.109. HCAnd.VII.81.
Damen var i havblaa Silke. Pont.LF. VIII. 30

64.
II
(l.br.)substantivisk.S&B. jf.lng.VSt.44.

-blegr, et. (jf. HI. Bleg; didl.) d. s. s. -blik.

Esp.128. Thorsen.143. OrdbS.(sjæll.). Rørd.
IH. 20. -blik, et ell. (nu 1. br.) en (Overs.
afHolbLevned.87. MCBech.U.lS7). flt. (sj.)

d. s. (KBirk&JKure.IngridKlo.(1907).160).
{ænyd. d. s.; jf. I. Blik; især CP ell. ^; jf.
-bleg) 1) vindstille paa havet m. blank vand-
flade. JFriis.4. Det var fuldkomment Hav-
blik; Vandfladen . . blank og lysblaa. Blich. 40

(1833). V.214. *af et Havblik fængslet laa
mit Skrog. Drachm.UD.341. Wolfh.MarO.
444. 2) billedl. ell. overf., om (forbigaaende)
stilhed efter stærk uro og bevægelse, efter oprørt
sindsstemning olgn. Hvilket Havblik i min
Siæl, som om alle Lidenskabers Storm for
bestandig havde lagt sig. Bagges.DV.IX.
381. Winth.HF.48. Hørup.II1.190. \\ i udtr.

havblik før stormen, rolig ell. fredelig
tilstand, som ikke er til at stole paa, som 50

blot er forløber for uro ell. ufred. *Det Død-
vand, vi nu kender — hvad varsler det
om ? . .

I
Er det Havblik bare før Stormen?

OMads. VV.10. jf. Hrz.XIII.108. PalM.1.66.
-bo, en. (1. br. i rigsspr.) person, der bor
ved havet. BerlTid}^kl839.1.sp.2. Feilb.

D&H. AarbVends.l924.281. -brasen, en.

^ 1) slægt af makrelfisk (Brama). Krøyer.
1.211. BøvP.III.519. 2) familien sparusfisk
(Sparidæ), spec. om slægten Cantharus (jf.
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-rude;. Sal.XVI.474. -bred, en. /'f -bredde.
4Mos. 24.24 (Chr. VI). EPont. Atlas. II. 255.
VSO.). {ænyd. haff(s)bred(d)e; nu 1. br. i

alm. sprog) bred (1.3) ved havet; strandbred.
Holb.DH.I.148. Gjenstanden (o: et lig) rulle-

des af Dynningen frem og tilbage ved Hav-

bredden. Blich. (1833). II. 303. PalM. VII.
341. Scheller.MarO. -brug;, et. (jf. bruge
havet sp. 945^''; 1. br.) næringsvirksomhed
(fiskeri) paa havet (jf. -drift;. Skandinaver-
nes og Polarfolkenes Havbrug. Fedders.H.
259. AarbHards.XV.89. -bryn, et ell. (nu
ikke i rigsspr.) en (Moth.H7. KSelskSkr. VI.
147. NordBrun.D.59.jf.Esp.39). {ænyd. d. s.

i bet. 1; især O, jf. dog Esp.39) 1) stedet,

hvor hav og land mødes; ogs.: strandbred (jf.
-bred;. Moth.H7. En række nette huse for
lodser og fiskere lå langs havbrynet, ^r
Hamm.Levn.I.173. *I Havbrynet laa han
(o: en strandvasker). Drachm.DM.74. Frem.
DN.85.

II
(nu næppe br.) om yderkant af

brink ell. klint ved havet. VSO. MO. 2) (nu
næppe br.) hav(over)flade; vandskorpe. At-
mosphærensHøyde overHavbrynensVater-
psLS.KSelskSkr. V1.147. (sildestimen) spiller i

n2ivhTjJiQt.Fedders.H.106. smst.lll. -Dng^,
en. (især (D) dels i alm. som fællesbetegnelse

for forsk, dybe indskæringer af havet i land-
jorden (jf.Funke.(1801).III.53. SaVXI.36),
dels spec. om bred, aaben indskæring

; golf
(jf.PEMulU522. SaVIV.230). Holb.DH.I.
14. Oehl.L.I.150. den mexikanske Havbugt.
Holst. V.183. -buk, en. {ænyd. d. s. i bet.

„negenøje-han" ; sj.) navn paa et fantasidyr
m. horn og finner. SophMiiU. V0.515.-bund,
en. (nu kun dial. Havs-. DL.4—4—5. Oehl.

L.I.297. Feilb.). {æda. hafs botn (Harp.Kr.
180); isæri^) EPont.Atlas.1.426. Store Plan-
ter voxte fra Havbunden.HGlwd 7IJI.^5i.
Scheller.MarO. -bændel, en. 2f bændel-
tang, Zostera marina L. Viborg.Pl.(1793).
181. Olufs.DB.179. D&H. || ogs. (nu næppe
br.) navn paa en grønalge, Conferva. Han-
dels- og Industrie-Tid.1811.103. -belg^e, en.
(nu næppe br. Havs-. Mynst.Betr.11.72. Jac.
1.6 (1907: en Havets Bølge;;, {ænyd. haffs-
bølge; især GJ) bølge i havet. *Havbølgen
iler mod Stranden hen, | Den ene jager
den sinåen.Hauch.SD.II.32. Goldschm.V.76.
JVJens.Di.23. || spec. (fagl.) om bølgebevæ-
gelse i havet frembragt af jordskælv. Sal.^

XIII.193. -daddel, en. (zool, sj.) daddel-
musling. S&B.
havde, præt. af IV. have
Hav-drift, en. (sj.) d. s. s. -brug. Tro-

elsL.HF.VIIL290. -dyb, et. {ænyd. d. s.,

glda. haffs diup (HellKv.32); jf I. Dyb l.i;

især O, jf. dog Feilb.) dybt hav; den dybeste

del af havet. *Agnete ned paa Himlen | I

Havdybet ssiSie.Bagges.V.38. HCAnd.X.422.
de mørke Havdyb. NaturensV.1914.17. || bil-

ledl. og overf. *I Øiets Havdyb med sort-

blaa Grund
| Laae Dybsinds Perle paa

klare Bund. Ing.DM.4. Den stille Inderlig-
hed, der vel ikke var noget Havdyb af

Følelse, men et sagte rindende Vand.J^o-
rup.Litterære TJdkast.(1910).73. O -dyr, et.

dyr, der lever i havet. Holb.Staat.357. Jonas
var i Havdyrets (1819: Hvalfiskens; 1907:
nB.YåyiQts)B\ig.Matth.l2.40(OGuldb.).Sd&\-
hunde og andre Havdyr.B^awc^. 7.550. Fisk
og andre 'Rd.våjr. NaturensV.1914.229^

60"
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I. Have, en. ['ha*va] Høysg.AG.47. (tid-

ligere ofte skrevet Hauge. Holb.JH.Il.SOQ.
Bahb.VT.114. Oehl.VIlI.177. Winth.HF.18.
24.39.38 osv. (se ogs. bet. 2 slutn.); undertiden
ogs. (som formentlig ældre, højtideligere form)
udtalt ['hauqa]: Fru Heiberg, og vel Flere

Eaa Theatret, sige: Hav-ge, men ikke: Jeg
aver saa ondt i min Mauge. Levin, jf.:

•man havde sagt saa tidt, | At Have skulde
skrives Hauge, | At Fyren voved' nok et
Skridt,

I
Og staved' Ordet Mave: Mauge.

Hrz.D.111.78). flt. -r ell. dial. (hornh.) d. s.

(PNSkovgaard.B.36). (ænyd., glda. haffue,
indhegning, have, æda. nagni, sv. hage, ind-
hegnet græsgang, no. hage, hegn, indhegnet
græsgang, have, oldn.hagifjoi'dstykke til græs-
gang, oeng. haga, indhegning, have, mnt. hage,
hæk, gærde; grundbet.: hegn, indhegning, besl.

m. Hegn, Hæk; jf. H. Have; ordet har i bet.

3 fortrængt Abild-, Kaal-, Urtegaard)
i) (dial.) gærde; j orddige. MDL. Feilb.

2) (uden for ssgr. nu kun dial.) indhegnet
jordstykke (skov ell. mark); løkke; væn-
ge. IngenBonde maa hugge i sin Gaards tU-
liggendis Skovspart, eller Have og Lykke,
uden hvis hannem af hans Husbond bliver
uåvist.nL.3—13—21. Feilb. Kvæmd. jf.
Bi-, Bleg(e)-, Dyre-, Dæle-, Eng-, Fasan-,
Fole-, Heste-, Kalve-, Lamme-, Stakhave.

II overf. : *En ting mangler for dend have,
|

Ledet er af lave. LKok.(PSyv.Viser.(1695).
584). Blich.K.125. \(paa Færøerne: uopdyrket
land; udmark. Trap.V.837. Hauge: Lov
*/sl857.§6. Saafremt Faar, Hornkvæg, Heste
eller Gæs . . trænger fra Haugen ind i

Indmarken, er Ejeren af det paagældende
Husdyr pligtig til straks at bringe det til-

bage til Haugen. LovNr.49^^hl922.§4.
3) indhegnet stykke jord, bestemt til

dyrkning af ell. beplantet med køkken-
urter, blomster, prydbuske ell. frugt-
træer (jf. o^s. Humle-, Vinhave/ 3.l) i egl.

bet. (guds rige) er liigt et Senepskorn, hvil-
ket et Menneske tog, og lagde i sin Have.
Luc.13.19. jeg ligner en snøred Jomfrue
ved en smuck Have. Holb.Tyb.III.2. *Den
Have, Guds Engle flyver i,

| Vil Jesus for
os oplukke. Ing.RSE.Vn.232. *Men Pigen
var dog Hangens alsomdeiligste Pynt.
Winth.VL197. *Jeg veed, hvor der findes
en Have saa skjøn. MHans.Sange.II.(1870).
67. *Der er Roser i Klostrets Have. Bøgh.
D.II.94. saalænge der holdtes Hof paa
Frederiksberg Slot, vrimlede det . . med
spaserende i Hsiven.HBegtr.DF.L46. Kon-
gens have, [k(i>i],(8)ns'ha-va, k(niin'sa"V9],
haven omkring Rosenborg slot i Kbh., spec. den
med træer beplantede del deraf. Holb.Jean.
in.2. »Erindrer De? Det var i Kongens
Have,

I
Jeg mødte Dem. Heib.Poet VII.272.

Trap.l2.136. botsiniskf zoologisk have,
8c botanisk, zoologisk, dødens, de dødes
have, se Død 8p.8'\ død sp.U^^. Edens,
Paradisets have,8eEden, Paradis, guds
have, se Gud sp.296^^. hængende ha-
ver, se hænge.

|| talem. Det er ikke groet

i hans Have (o : det har han ikke selv fun-
det paa, det er ham indgivet af andre).Levin.

jf.: meener du da, at den store Stedsøn
hånd har, er voxen op i hans Hauge (o:
at han har faaet ham uden at have været
gift)? Holb.Pern.L7. bal i haven, se Bal
sp.l064^\ 3,2) i billedl. udtr. CEiv.GS.125.
Vi hører jo da at kirken havde møje med
vankundigheden og stedse måtte luge i

10 Vorherres haye.Grønb.ReligionsskiftetiNor-
den.(1913).43. Ikke blot videre skal du for-
plante dig, men ogsaa opad I Dertil hjælpe
dig Ægteskabets HsLve.ÉaturensV.1916.227.
3.3) overf. (jf u. bet. 2), om et rigt og blom-
strende land. *Det bedste Strøg i Danmarks
rige Have I Jeg valgte til min Tumleplads
iåsig.Heib.Poet.II.232. *I sølvblaae Vester-
hav en deilig Have, | Med Bøgehegn, hvor
Nattergale boelBoye.PS. IV. 151. Dan as

20 have, se Dana.
II. Have, en. ["hava] (f Hau. Moth.

H109. sj. Haver, en Høsthaver. ZakNieU.
Fort.108). flt.-r. {ænyd. haffue, sv. dial. have

;

egl. sa. ord som I. Have (1); jf. Hæk; landbr.,
dial.; især i flt.) sidestykke i vognkassen; vogn-
fjæl; sidefjæl; ogs. (og — undt. i jy., se

Lejre og MDL.320 — nu især) om siigelig-

nende indretning bestaaende af flere m. tvær-
stykker forbundne længdestykker, som anbrin-

30 ges paa en høstvogn i st. for lukkede sidefjæle;
høst have. Moth.H118. Politivennen.17991
1800.1398. Landbo.II.540. FrGrundtv.LK.
118. SvendbAmt.1920.25. Feilb.

III. t Have, en (Moth.H118) ell. et
(VSO.). uden flt. (ænyd. glda. hsitfae, oldn.
hafa, ty.hahe (jf. Habengut); af IV. have)
ejendom; besiddelse. Moth.Hl18. At sætte
Gods og Have, alt sit rørendes og urø-
rendes Have, i Pant til een. 750. („Bruges

40 nu sielden").
IV. have, v. [især højtid, 'ha-va (Høysg.

AG.106); talespr.ha^, ha (smst. Årkiv.XXIX.
19)] (undertiden, især i gengivelse af dagl.
tale, skrevet ha, ha'e olgn. Holb.Mel.I.l. sa.

Bars.V.7. Nysted.Rhetor.41. ChrBorup.PM.
229. OBenzon.Sp.68. Jesp.MFon.*Forord);
præs.har [ha'r, trykløst her, ha] Høysg AG.
90. Jesp.MFon.^96; nu kun arkais. (og poet.)

haver ['ha-var] Høysg. AG. 67. (jf. Rubow.
50 SP.281; i 18. og beg. af 19. aarh. endnu

alm., især som højtid, (relig., emb.) ell. „kor-

rekt" form, fx. Holb.Usynl.II.5. Høysg.IPr.
4. Basth.GT.l. VSO. Kierk.IV.47.jf:Fræ-
sens ind. haver endnu i Cancellistilen,

men vel neppe hyppigt (Kongebreve). Xf-
vin. samt: Werlauff er en af de sidste, der
(ogsaa udenfor Brevstilen) bruger Formen
„jeg baveT'^.JohsSteenstr.HD.127; desuden

oftere tillige anv. af metriske grunde: *dit

60 Rige haver | Ei noget Skiønt, som hun ei

har. Bagges.SV.145. *ogsaa jeg er kun her
paa Træk, | Og haver andensteds hjemme.
Blich.(1833).Suppl.l77. PalM.IV.17. *De4
haver saa nyligen regnet. Ottosen.S.34); 2.

pers. ent. (nu dial.) hast. Holb.Orthogr.il3. jf.
Feilb.; præt. havde ['ha()69, højtid, ell. kunst-



953 have have 964

let 'hauda (Røysg.AG.90. Bredsdorff.PR.8)]
undertiden skrevet hade ell. ha' de; Holh.
MelJIIA. Bøgh.D.11.309. AndNx.MD.83;
t havte. Holb.Eandst.V.5.V.7; part. haft

[hafd] (Høysg.AG.90) ell.(vidg., dial) [had]

(jf. skrivemaaden ha't, hat: Allen.DS.Ii.
691. Hostr.G.117); undertiden skrevet h.a.vt:

BiehlDQ.lV.42. VSO. FritzJurg.nr.17. O
Benzon.Sp.63; CP i best. /". haf te, undertiden
skrevet havte (FGuldb.(Rahb.Tilsk.l796.
433 )) ell. t h aV d e (Holb.HAmb.III.7. Overs,

afHolb Levned.211). vbs. -else (s. d.), jf. II.

Haveri. (æda.hauæ, rwn. hafa (ipræt.(h)2it^i),

oldn. haia, eng.h&ve, <y. haben, ^o<. haban;
af sa. rod som hæve ; muligvis (fjernt) besl.

m. lat. habere || have betegner den tilstand,

der indtræder efter handlingen faa ell. tage,

og grundbet. er „holde"; den nuværende ho-

vedbet. er „eje", og den spiller ofte ind i de

andre bet, saa at en fast afgrænsning ofte

er umulig)
1) holde; holde fast paa. l.l) i egl. bet.

Moth.B.109. Hun har Barnet . . ved Haan-
den.FSO. De have hinanden i Haaret.sms^.
*Nu har jeg (o: Nureddin) den (o: lampen).
Oehl.A.234. m. overgang til bet. b: Heib.Foet.

1.33. (jeg) greb hende i mine Arme og
raabte : Nu har jeg Dig; denne Gang slipper
jeg Dig \\±e,Drachm.TJB.20. jf. bet. ll.i:

jeg greb i Gruset og havde Traaden mellem
mine Fingre.HCAndJ.16. \\ uden obj., i forb.

m. præp. jeg havde (fat) om aalens hale,

men den smuttede fra mig
j
have fat i

ell. paa, se III. fat 3. have ved (noget),
(især dial.) holde i (noget), en Dreng hade
ved Hodet af Hesten. AndNx.MD.83. Aakj.
VB.40. overf.: Selv havde hun altid ved
en Ende af Arbejdet ude som inåe.sa.VF.
144. 1.2) overf.: have overlistet ell. „fan-
get" en; have bragt i sin magt, under sin

indflydelse olgn. Ham har jegl den Ræv er
ganske rigtigt løbet i Snaren. Hrz.X.130.
De snedigste og mest durkdrevne Forret-
ningsmænd har bestormet ham . . og har
troet, at nu havde de ham. Men (han)
har i Reglen været lige saa klog som de.

PoV^hl916.5.
II
m. h. t. hvad man fatter med

sans ell. tanke: se tydeligt for sig; ogs.:

huske tydeligt igen; kende igen. tænk
Dem en venlig Pige paa nogle og tyve,

et Smil halvt mildt, halvt „jeg ved hvad
jeg vil" . . og De har hende. HCAnd.(Berl
Tid.^V5l922.Aft.3.sp.3). Øh, sagde han —
og saa havde jeg ham lyslevende. ^0-4w-
dersen.AfByens Dagbog.(1889).88. || i udtr.

jeg har det, nu har jeg fundet ud af det;

nu er jeg kommen i tanker om det; nu er

jeg klar derover; ogs.: nu har jeg gættet det.

*„Nu", tænkte han, „jeg har det: jeg skaf-

fer ham hans Hammer." Oehl.NG.279. *nu
har jeg det!

|
Du mener Elverkongen.Hei&.

Poet.IlI.480. S&B.
2) som udtr. for, at noget er (anbragt)

paa et sted i forhold til en person: holde
anbragt; bære; føre olgn. 2.1) m. h. t.

hvad man bærer paa ell. i sig. Han har Hat

Eaa Hovedet, Stok i Haanden, Kaarde ved
iden. VSO. jeg har i dette Øieblik ingen

Penge hos mig. Heib.Poet.V.185. *Kinden
luer dobbelt rød,

|
Barnet har hun paa

sit Sk\øå. ECAnd. X. 528. *Cigaren, han
havde i Munden, | Til Lunte benyttede
h2in.JHelms.NV.79. (han) stak et lille

Extrafoder til (dyrene) og var derpaa .

.

Vidne til, hvor snart og fuldstændigt de
10 havde det i sig. Budde.JF.13. have (noget)
paa haanden, i hovedet, se Haand (9 og 12.9),

Hoved.
II

we^/. jeg haver CiPO 7 .har) Eder
i Hiertet.PAtU.7. vil Monsieur da ikke
laane mig 500 Rixdaler, jeg skammer mig
mafoi ved at have (nu: tage) saadan en
ringe Sum i min Mund. Holb.llJ.1.4. alle

de smukke Ord og alle de nysselige Tale-
maader . . det har jeg her (o: inden for
panden). OBenzon.Sp.274. have tanker-

20 ne, øjnene, ørene med sig olgn., for-
staa at bruge dem, være aarvaagen olgn.

Ing. LB. III. 140. FrHamm.Nordens ældste

digt.(1876).96. Schand.IF.252. have noget
paa haanden, paa rede haand, paa
halsen, se Haand (12.9), rede. Hals. have
noget (lige) paa tungen, seTunge, talem.:

hvad man ikke har i hovedet, maa man
have i benene, se Ben sp.292^^. have fluer,

griller i hovedet, se Flue 1, I. Grille 2.i.

30 have 60 aar paa bagen (f paa nakken.
Moth.H116.), se I. Bag 1. have en ræv bag
øret, se Ræv. (ikke) have ro paa sig, se Ro.

||

uden angivelse af legemsdel, den pakke maa
vente til siden, jeg kan ikke have mere
denne gang j

spec. m. h. t. føde- ell. drikke-

varer: „han slog Dem da ikke?" . . „Det
var kun . . naar han havde lidt formeget
(o : var beruset).*^ Hostr.ML.146. (dagl., især
dial.:) jeg kan ikke have mere (o: jeg er

40 mæt)
I
ogs. m. h. t. hvad man nødigt vil spise

:

sild kan jeg ikke have. Esp.434. m. over-

gang til bet. 5.1, i udtr. som have en perial,

en rus osv., se Perial, Rus. || have paa.
1. m. h. t. klædningsstykker olgn.: være iført.
Hvad havde Bruden paa den Dag? VSO.
„Han har jo ikke Noget paa I" raabte til-

sidst hele Folket HCAnd.V.117. smst.VI.
35. Feilb. 2. uegl., m. h. t. tilstand olgn.

(cyklisten) havde god Fart paa. BT.^V7l922.
50 S.sp.l. han har en slem kæfert paa j have

en gnist, (bly)hat paa, se Gnist 5, Blyhat,
I. Hat 4. 2.2) holde anbragt paa et sted;

ogs. (m. overgang til bet. 9) uden forestilling

om aktiv virksomhed: være den, for hvem
noget er anbragt ell. befinder sig paa et sted.

Holb.Jean.V.3. Hvor har jeg havt mine
Sandserl Hrz.X.135. *Hvor har jeg mine
lisindsker.PalM.V.128. *Aa, hør, lille Mo'r,|

Hvad har hun i sin Kurv i Bsig? NEPe-
60 tersen.Tusendfryd.(1888).37. hun har ma-
den paa bordet, kaffekedlen over (ilden) I

hun har kartoflerne paa (o: paa ilden)
\

han har sine penge i banken
\
han har

sine køer ude endnu I at have ild i kak-
kelovnen

i
uden obj. : (vi) havde i Kakkel-

ovnen de ti Maaneder af Aaret. UngdGl.
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1.48. have blus paa Gampen), ild paa, sit

paa det tørre, (mange) jærn i ilden, sine

garn ude, noget i kikkerten, i sigte, ved
haanden, for øje osv., se Blus (sp.883^^),

Ild, tør, Jærn osv. || w. h. t. personer. Skam
faae Hollænderen, Hånd haver sine Spio-

ner ude allevegne. Holb. Tyb. II. 1. Naar
hun kan have sin Kiæreste hos sig, hvor-

for skulde jeg da ikke kunne have min

ogs. bet. 9. 3.2) i forb. m. obj.-præd.j der an-
giver stillingen ell. tilstanden

II
m. præs. part.

som obj.'præd. Og hun havde En, som
lurede, siddende i Kammeret. i)om.i6.P.
Jeg har taget Kjøkkenstolen fra hende,
men nu har hun ham siddende paa Hug-
geblokken. i^'ni^Jwr^. wr. 5. jeg har haft
brevet liggende i længere tid uden at
besvare det

i || m. perf. part. som obj.-præd.

hos mig?Heib.Poet.VI.89. I Søndags havde lo Andre (mennesker) under samme Himmel-
. ,.. ..i_^_ TD_-« i T^:>u^ rkr> ^ o^ JK

ggjj havde Fodbladene vendte bag ud.
Bagges.NK.261. hun havde bordet dækket

|

have spillet vundet, se Spil. have noget
forbrudt, forlist, have en mistænkt, und-
skyldt olgn., se forbryde (2) osv. jf. bet.

13.1 : Efterat hafve (nu: have faaet^ Arme,
Been og Hender ituslagne, hafde hånd
endnu Courage at reyse sig op. Klevenf.
BJ.127.

II
m. adj. ell. præp.-led (jf. ogs. bet

e. br. 7| m. h. t. legemsdele, (jeg) havde 2o S.s) som obj.-præd. *Naar Skaaret han fær-

vi det tolvte Barn i Kirke. OBenzon.Sp.45
have en i garnet, se Garn 2.2. m. overgang

til bet. 3.1 : have en i skole, se Skole, hun
har ham ordentlig under tøffelen

j
(talem.,

spøg.:) hvor har Vorherre (haft) Dem, hvor

er De henne (i verden), hvor har De været

henne (saa længe)? *Men Herr Latour,

hvor har vor Herre Dem?
|
De er jo som

usynlig. Hrz.XII.102. Goldschm.Hjl.IIL59.

begge mine Arme omkring hende. BHch.

(1920). VII. 10. De har haft Benene lidt

udenfor Dynen.JakKnu.Jy.1.49. han havde
begge hænderne i lommen • han havde
fingeren paa aftrækkeren

j
have en fin-

ger med i spillet, haand i hanke, sin næse
i noget, sine øjne et ell. andet sted olgn.,

se Finger, Hank, Næse, Øje. || overf. Hun
anede strax, at Moderen havde noget un

dig haver,
| Han stryger ikke sin Lee.BHch.

(1920).XIV.149. hun havde alting parat
ell. i orden til at modtage gæsterne

j
have

noget behov, fornøden, nødig, have (en)
kær, (en dag) fri, se behov (n.3) osv. have
bukserne, hænderne, næsen fuld(e), se

Bukser (sp.99^) osv. have en skrue løs,

se Skrue. 3.3) m. obj.-præd. indledet afpræp.
til, i udtr. som have en til nar olgn.y holde

der det (o: havde en bagtanke med sit spørgs- 30 en for nar. Høysg.S.42. Heib.Poet.V.239.

maal). Schand. SB. 21. især i særlige forb.

som: have i agt, i erindring, i minde, i

sinde, paa fornemmelsen, følelsen, sam-
vittigheden olgn., se Agt osv.

3) uden (tydelig) sfedsbetydning : holde
(anbragt) i en vis stilling ell. tilstand;
ogs. uden forestilling om aktiv virksomhed:

være den, for hvem noget er i en vis stilling

ell. tilstand. 3.1) i alm. han havde foden i

VI1.313. nu især iudtr.h&ye entilbed-
ste, se bedst sp.75^^. 3.4) re^. have sig

||

(nu kun dial.) m. person-subj.: forholde
sig; opføre sig; bære sig ad. hun gav
og havde sig ynkelig. Gram. Breve. 211.
(jeg) hafde mig noget forbeholden. Ærc-
boe.62. Feilb.

|| (^ og dial.) m.tings-subj.:

forholde sig; staa til (især upers. og m.

flg. med/ Mon da dette haver sig (1907:
klemme mellem to grene

j
de havde ham 40 forholder sig) saaledes? ^;?G. 7.i. Ståvel-

ordentlig under behandling
i
de havde

tærskeværket i gang hele dagen > have i

(ell under^ arbejde, i brug, i ell. under
forvaring, i gemme olgn., se Arbejde osv.

m. overgang til bet. 6.1 : Syndigheden maae
ikke have eder i sin M2igt.Bom.6.14(0
Guldb.). *Jeg kiender ham; der er jo in-

fen Mand,
|
Som har i Fred og Ro for

am sin Hustru,
|
Sin Datter, Søster, Mo-

ser i ordene hår sig til hverandre næsten
som Noder i lAus\(\ven.Høysg.AG.8. Ing.
EM.I.10. Det har sig . . med Byggelyst
som med Drikkelyst: den svækkes ikke
ved Alderdommen. jBZtc^.IF..57. *jeg veed
sletikke,

|
hvordan det har sig med mig.

JakKnu. Va.l49. 3.5) (jf. u. bet. 8 slutn.) i

udtr.have det (paa en vis maade), for-
holde sig; være stillet, situeret (paa

der, Bedstemoderl Oehl. HJ.29. \\ have 50 en vis maade). Da mærkede han først selv

bud efter en (nu især i forb. som der er

ingen, der har haft bud efter ham; vi

maa have bud efter en vogn/ se Bud
8p.60^\

II
have for ell. (foræld.) fore (se

u. IV. fore 2.2/ 1. (nu 1. br.) m. h. t. person

:

have under behandling; tage i skole. vAph.
(1764).182.8p.3. Jeg saae, at Du . . talte

med B. Du havde nam vel for angaaende
den usalige Hest? HFEw.JF.II.120. 2. m.

hvorledes han havde det. . . „Arnoldi" —
sagde han ved sig selv — „er du gaaet
fra Forstanden og bleven forelsket i en
Stokkeknap?«* Ing.EF.II.93. naar man har
det paa den Maade (o: er med bam)^ saa

holder man af . . stærke Sager. Schand.
BS.333. Køllested Sø havde det som Fure-
sø, man kunde . . have målt sine 5 Tom-
mer Is — og så en Snes Favne længere

h. t. virksomhed (jf. forehave; nu kun m. 60 ude . . var der pludselig kun 2 Tommer
obi., der betegner foretagende, opgave olgn.,

udtrykt ved et subst. ell. substantivisk pron.
ell. adj.): være beskæftiget med; være (ell.

skulle) i færd med at udføre ell. arbejde paa;
se for 8p.l86"-^*. vi havde sagen for (o:

tU drøftelse) i sidste bestyrelsesmøde
| jf.

Rørd.LB.263. t forb. m. præp. med: Du
kan have det mea ham som Du vil. VSO.
Præsten (spurgte) alle og enhver, han traf

paa, hvordan de havde det med Jesus.

RGandrup. Mørket. (1917). 116. Hvorledes
har han det med Værnepligten PDÆJET.
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ahs. (næppe br. i rigsspr.): en Enspænder-
natur, der ikke har været god at have
det med. Aakj.(Jy.Saml.SR.IV.S86). || spec.

m. h. t. livsvilkaar ell. især befindende, især
i forb.: have det godt, daarligt olgn.,

være godt ell. daarligt stillet i livet, leve un-
der gode ell. daarlige forhold, ell. (især:) be-

finde sig (legemligt) godt ell. daarligt (jf.
daarlig sp.402^* samt have godt u. bet. 9.5).

Vi vidste ikke hvor godt vi havde det,
førend vi mistede det. Biehl. DQ. IV. 197.
„Hvordan har De det?" . . „Jeg? (munter)
jeg har det min Sjel glant." Oversk.II.227.
man kan ogsaa kjøbe en Mølle uden Penge.— Kjøbe uden Pen^e? du har det nok ikke
godt iaften (o : er ikke ved dine fulde fem).
Gjel.M.31. jeg havde det dejlig varmt i

min svære Kappe. Buchh.UH.90. som af-
skedshilsen : farvel og hav det godt j

Rode.
Dg.l62. have det godt fat, se fat sp.SlO^".

II
ikke have det for godt ell bedre

end godt, (dagl., spøg.) være temmelig
daarligt stillet ell. tilpas. Han aad ikke No-
get den Aften, og Ma-Ibs havde det hel-
ler „ikke bedre end godt"". Blich.III.634.
JVJens.HF.134. \\ nu ell. saa har han
ell. (nu oftest) kan han have det saa
godt olgn., (iron.) nu (saa) kommer de
slemme følger for ham. Moth.G208. om
kort Tid gaaer jeg til Frigga . . saa har
han det saa godt. Saa har han ingen god
gammel Moder. Oehl.HrS.264. naar jeg
gaaer i Krigen, vil hun bestemt græmme
sig derover; men saa kan hun have det saa
godt. Heib. Poet. XI. 145. Schand. TF. 1. 100.

4) som udtr. for, at en (ved et vbs. olgn.

udtrykt) virksomhed bringes til udførelse : af-
holde (2); foranstalte; udføre; forrette
olgn. (jf. have samtale, møde, forhandlin-
ger med olgn. svarende til samtale, mødes,
forhandle med osv.). Jeg havde en lang
Samtale med ham. VSO. de skal have iover-
morgen for første Gang saadan en deilig

ny Comedie.Het6.Poef. 7.50^. *Onsdag . .

har jeg L'hombre hlemme. Blækspr.1914.8.
have bal, bryllup, fest, forhandlinger, løjer,

møde, omgang (med), selskab osv. \ have
indseende (med), inspektion, omsorg (for),

opsyn, tjeneste, vagt, se Indseende osv. have
(sin) gang, se Gang 2.i, 3.i, 3.5. have (sin)

gænge, se I. Gænge.
j|

m. h. t. hverv olgn.,

som en har paataget sig at udføre ell. vare-

tage. Den Advocat har hans Sag for Høie-
steretVSO. Jeg byggede mig et hus, og
. . jeg betalte tømrer Hansen, der havde
haft opførelsen.Hjortø.SJ.76. hvem har den
rolle for øjeblikket

\ \\ m. h. t. undervisnings-

fag, der drives i et begrænset tidsrum (i en
„time"); om lærer: give undervisning i; om
elever: modtage undervisning i (jf. have time
u. bet. b.i). Om Fredagen efter Prædiken
havde Mesterlektien altid Hebraisk. Tawfeer.

Dagb.55. jeg havde igaar Formiddags La-
tin med 6te (klasse). Vi havde Virgil.TAom
La.KH.lO. han skulde ha naturhistorie med
fjerde (klasse). JEjort0.SJ.13o.

5) som udtr. for et ejendomsforhold, besid-

delse, rettighed, raadighed, at noget er en til-

delt olgn.: holde i sin besiddelse; være i

besiddelse af; sidde inde med; raade
over; have faaet tildelt. 5.1) i a/m. (han)
mærkede, at Fæstningen ei saa let over-
gaves, med mindre han først havde Byen.
Mall.(Rahb.LB.I.5). *Har jeg min Baad,
mit Sejl og mit Net, | Vil jeg med Jarlen

10 ej bytte. Oehl.ErS.210. *Kroner Lykken
Enden, | Har jeg (o: Danmark) først de
tre,

I
Drengen, Pigen, Vennen,

|
Svinder

al min Vee. PalM. VIII.160. De kan kjøre
med . . og De behøver ikke at betale; vi
har jo Vognen alligevel. GroWscAm. Fi/J.
241. jeg har ingen plads til de bøger

\

hvor er nu saksen? jeg havde den for et
øjeblik siden

j
have hjem, have hjemme,

se Hjem, hjemme, have noget borte, henne,
20 se n. borte 1.5, henne, have i behold, se

Behold 2.2. have fra haanden i munden,
se Haand 10. jf. bet. ll.i: To Dage efter
havde han A.s Brev. Schand.UM.19. jf.bet.
11.2: Imorgen tidlig skal De have (pengene).
Heib.Poet. V1.391. ||

(m. inf. som udtr. for
en bestemmelse; jf.FalkT.Synt.197.208; sml.
bet. 5.4 og 9.7; ofte m. overgang til bet. h.2) i

udtr. som: Han har intet at leve af. VSO.
jeg har ingen penge at undvære

j
han har

30 en stok at støtte sig til
j || m. angivelse af

besiddelsesmaaden, i udtr. som have noget
i eje, forlening, forpagtning, pant, til bed-
ste, gode, laans, leje, se Eje (1.1) osv. || i

forb. m. præp. til ell. (bibl.) for til angi-
velse af, hvortil noget bruges, de havde Tegl
for Steen (Buhl: brugte . . Tegl som Sten^.
lMos.11.3. han sov under aaben himmel
og havde en sten til hovedpude

j || m. h. t.

hvad man holder i beredskab for andre. De
40 (norske værtshuse) har ingenting . . men
hvad de har, det faaer man lige strax.

Bøgh.DA.II.18o. Saa, naar vi kom hjem,
havde min Moder The og Aftensmad til

os. Schand.0.1.75. Nu skal jeg blot se, hvad
de har i Teatret iaften, saa er jeg færdig
med Avisen. EBrand.GG.32, hvad har De
(i dag) ? (d : hvad slags varer ell. hvilke retter

kan man faa hos Dem (i dag)?) \ have paa
lager, se Lager.

|| (jf. bet. 6.3) m. h. t. per-
so soner, nu er alle Deres Sorger slukte . .

De har en Foredragsholder til i Aften.JaA:
Knu.Jy.1.140. „Du maa ogsaa tage dig
lidt af Kammerherren." — „Herregud I Nu
har han jo Beck." OBenzon.Sp.l29. have
en til bords, se I. Bord 3.2. have en paa
sin side, se Side. med følgende relativsæt-

ning ell. præp. til: og de havde ingen
(1871: der var Ingen ^, som kunde begrave
dem. Makk.7.17(Chr.VI), vi har en mand

60 til at passe haven ell. der passer haven •

spec. m. h. t. person af modsat køn: være
gift med. een Mand maa have sin Stif-

moders Moder, eller Daatter.Z>Z/.5

—

16—9
—4. Matth.14.4. Blich.IV.514. Feilb. OrdbS.
(sjæll., fynsk), i alm. spr. nu kun (m. over-

gang til bet. 11.2^ i forb. ville ell. skulle



959 liave haTe 960

have en, ville ell. skulle giftes med en.

,,Lille Fæstemøel vil du have mig?" —
„Ja nok.** Holb.Masc.III.13. „saa blev de
enige om, at de vilde have hverandre"!
. . „hvordan have?" . . „Herregud 1 hvor-
dan har man hverandre? Til Mand og til

Kone.*" Hostr.T.88. hun vilde ikke „have
ham"! men nok kærestes med ham. TM
Jens.J.35. i forb. m. eje, se II. eje 2.1. || i

ønskende udtr. som: gid Pocker havde alle

MsLuåfolck. KomGrønneg.II.36. Gud give
at jeg havde hans Penge og Vorherre
havde hans Si3dl\Gylb.EA.8. Gi^Fa'en hav-
de min Hoste 1 Wiea.L0.190. gud have lov,

se Gud sp.294^^. 5.2) besidde som ejen-
dom; være ejer af. han havde meget
(joås.Marc.10.22. *da har i Rigdom vi

drevet det vidt,
| Naar faa har for meget,

og færre for lidt. Grundtv.PS.Y.64. en lille

Sum (o: en arv), han havde efter sin Y2l-

åeT.JFibiger.Liv.132. *Af Forfattere har
han de bekjendte,

|
selv det Gamle og

det Ny Testamente. -Bic/i.7.i 97. i forb. m.
eje, se II. eje 1. have grunker, se Grun-
ker. abs.: hvo som haver (1907: har^, ham
skal gives. Math.13.12. Fleuron.K.87. || i

udtr. (ikke) have noget, (ikke) være i

besiddelse af formue, aldrig kan hun lide,

man taler til hende om, at hun har noget.
Mahb.Tilsk.1805.652. „hun har Ingenting."
„Jo, hun har." Hrz.EF.130.

\\ (jf. bet. 1.2) i

forb. m. præp.-led, der angiver stedet. *Skam
skal du faa med Herr Bugge paa Hal-
den,

I
Hvor mange Heste I saa har paa

Stalden. Grundtv.FS.VI.236. han har penge
i sparekassen, paa lommen

\
have noget

paa kistebunden, se Kistebund. 5.3) (jf. u.

bet. 6.1 slutn.) m. obj., der betegner en per-
son, der staar i et vist (konstant) forhold til

en, fx. er forbunden med en ved giftermaal,
slægtskab, venskab, forretningsforbindelse osv.,

er ens over- ell. underordnede osv. (besiddel-

sen er som oftest gensidig: forældre har
børn, børn har forældre; herren har tje-

nere, tjenerne har en herre osv.). kand
nogen Mand have saadan forbandet Kone
som \eghsLr?Holb.Jep.I.3. I veed, at jeg
har en Fader, der er haard som en Flinte-
Steen. sa.Jean.II.l. *Jeg har en Ven. Bødt.
65. *Nu er Vrøvlen endt;

|
vi har en BM-

gent.Ho8tr.G.37. saadan et urimeligt Her-
skab har jeg rigt'nok aldrig havt. ii^ri^z

Jiirg.nr.l7. *Havae jeg, o havde jeg en
Datterlil, o ia.lJPJac.11.275. hvilken læge
har De?

j
(skol.:) have en (o: som lærer)

i historie osv. ChrEngelst.HJ.6.
|| (jf. il. bet.

h.\) i forb. m. præp. til. Jeg har ham til

min Sagfører (nu atm.: til sagførerj.FiSO.
han priste Danmark . . lykkelig, der dog
ikke havde slig en blodig Tyran . . til

Hersker. Jw^r.SAf.I.iS 9. hvem har De til

nabo?
i
have fanden til morbroder, se

Fanden 1.8. 5.4) m. abstr. obj. af forsk. art.

Erckebispen af Canterbury . . hår rang .

.

over alle Yyr^t^T.Holb.Anh.Ul. (vraget)
tilhørte Kongen, som havde Strandretten.

Oehl.HrS.235. Over min Datter i det mind-
ste har jeg MAgt Hrz.X.l34. *Himlen for
Din Anger

| Forladelse har. Winth.HF.47.
den Kreds, jeg har den Ære at repræ-
sentere. OBenzon.Sp.l81. have aarsag (til),

adgang, anledning, betingelser (for), be-
villing, ende (paa), foretræde, forhaand,
forudsætninger (for), fortrinnet, forlov,
forsæde(t), frihed (til), føje, grund (til),

10 herredømme (over), hold (paa), indflydelse,
medhold, orlov, privilegium, ret, tilladelse,

uret, se Aarsag (1.3) osv. have ens agtelse,
fortrolighed, kærlighed, naade, tillid, unaa-
de, venskab, øre, se Agtelse (2) osv. have
ordet, et ord med i laget ofl., se Ord.

|)

(jf. bet. 9.2) m. h. t. tid, som man raader
over, ell. som er en tildelt til, bestemt til en
vis anvendelse, man (ved) ikke, hvor længe
man har at blive her i denne Verden. HC

20 And.Breve.II.631. God Dag, god Dag. Har
De et Øjeblik (o: til raadighed, til at tale med
mig i). Schand.TF.II.240. have tiden, hele
dagen for sig I at have megen fritid I

han har ferie for øjeblikket
j
have stun-

der, (god) tid, have sin tid, se Stund, Tid.

jf. bet. 3.2: have en dag fri, se I. fri 5.2. i

forb. m. adv. igen ell. tilbage (jf.u. bet.

b.i), se igen, tilbage, m. overgang til bet. 4:

have time, om lærer: meddele undervis-

3p ning (i en time); om elev: modtage under-
visning (i en time). *Derpaa foer jeg til

Casteilet,
|
Hvor jeg lærer En at sye,

|

Men forsømte Nørrefælled,
|
Hvor jeg Time

har paany. Ærei6.Poe#.FJ.5i. Joan havde
Time (i violinsvil) med Professor L.Bang.
DuF.131.

II
m. h. t. straf (af en vis art ell.

varighed). De véd, a' jeg har været der-
nede (o: i fængsel) — jeg ha'de et Aar.
KLars.KY.3. han har to gange fem dage(s

40 vand og brød)
\ || (jf. bet. 6.3j m. h. t. kund'

skab, viden olgn.: sidde inde med olgn. (jf.
have inde u. bet. 5.7J. han har solide kund-
skaber i græsk

i
han har ingen forstaaelse

af sagens betydning
\
have erfaring, for-

stand (paa), færten af, se Erfaring osv. i

forb. m. præp. af (A.4.i) ell. (uden for sæi--

lig forb. nu kun) fra (4.2): ald min heele
Politica har jeg af den Bog, samt af Her-
cules og}ieTCu\isc\is.Holb.Kandst.I.4. Hvor-

so fra har Du den Sang og Melodie. HCAnd.
IV. 403. spec. m. h. t. meddelelse olgn., som
man har hørt ell. læst: det veed jeg be-

stemt, thi jeg har det fra En, som selv

var med. Grundtv.Snorre.111.111. „Han har
fortalt dig det?" — „Neil men jeg har
det af den lille Doctor A." Gylb.XII.21.
EsYn.ni.299. have noget af ens egen mund,
se Mund. m. at-sætn. som obj. (nu næppe
br.): ellers har mand fra sicker Haand,

60 at samme Bonde skal være død. PJiønixb.

FM.1726.Nr.2.6. (nu næppe br.:) Man har
det med Posten, o: Posten har medbragt
den Efterretning. 7/50. Il

m. h. t. noget duc-

teret: have faaet fæstet til papiret; have ned-

skrevet. Skriveri Saasom det har behaget
Himmelen (comma) har Iået?Holb.StuJi.l
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e. olm. II
m. h. t. hvad der skal meddeles en

anden, jeg har en anmodning, en bøn, en
opfordring til Dem (fra ham)

i (jf. bet. 5.i

og 9.1) m. følgende relativsætn. ell. at m. inf.

(som udtr. for en bestemmelse; jf. FalkT.Synt.
197.208): jeg maae høre, hvad enhver .

.

har at frembringe til sin Undskyldning I

Ew.(1914).11.68. De have en stor Hemme-
lighed at fortælle dig. VSO. jeg har no-
get, jeg vil fortælle dig (bede, spørge dig lo

om)
i
have noget at befale, bemærke, ind-

vende, sige, udsætte olgn., se befale (2.2)

osv.
II (jf. bet. 9.7) CP m. inf. som obj., i udtr.

som have at befale, være den befalende, se

befale 2.4. *Du over Hiertets Drift . . ey
har at byde. Biehl.(PoetSaml.I.112). *Ordet
udgik af Kongens Mund, | Som haver Alt
at raade. Grundtv.SS. 11.46.

\\ (jf bet. 5.5^

m. h. t. oplysninger, som en forfatter med-
deler i et værk. Madvig har en kort notits 20

derom
j
(nu næppe br.) uden obj. : Krantz-

ius har om Tingen, men ikke betegnet
nogen Tiid. Gram. (KSelskSkr.IV.7). 5.5)

som udtr. for forekomst, eksistens. \\ man
har, der findes; der eksisterer; der gives.

*Langt højere Bjærge saa vide paa Jord
|

Man nar, end hvor Bjærg kun er Bakke.
Grundtv.PS.y.63. Hvad Nyt har man i Kjø-
heniia.vn?Heib.Poet.VII.119. *Man har Sagn
om BoTgtsiiieteT.Aarestr.SS.IV.120. Den- 30

gang havde man nu ingen ordentlige Kort
over Farvandet deroppe. OBenzon.Sp.55.

||

O pass. haves, findes; eksistere; foreligge;

gives. Langebek.Breve.289. Moretos „Donna
Diana", der haves i tydsk Bearbeidelse.
Heib.Pros.X.105. Mistanken om at have
forgivet Dyveke, hvorfor heller intet Be-
viis haiYåes. CBernh. IV. 175. en Bænk,
hvorfra havdes den videste Udsigt over
Bjerg og I)al.PalM.VIII.232. Vinduer i 40

Nutids Forstand havdes ikke (paa bønder-
husene i 16. aarh.). TroelsL. II. 6. 5.6) m.
tings-subj. (loven er) ligesom et Legeme
uden Siæl, uden den når Kongel. sam-
tykke. Holb.Anh.157. hvorpaa Skriften ha-
ver utallige Yidneshyrå. Ew. (1914). 1. 26.

Hver Dag havde en Fest. ECAnd.V.106.
heller ikke for hende havde Natten haft
Søvn. Pont.FL.37. bladet har mange abon-
nenter (holdere, læsere)

j
stolen har sin 50

plads ved vinduet
|
have sit forblivende,

sin grund, sin oprindelse, sin rigtighed,

have sted, have (sin) tid, have gode veje,

se Forblivende osv. have noget til forud-
sætning, se Forudsætning 3.

||
(gram.)

m. h. t. ords styrelse olgn.: forbindes med;
styre. De Adjectiver, der betegne en Be-
qvemhed til Noget . . have oftere ad end
Dativ. Madv.LatSprogU241. mange verber
kan have en bisætning som objekt | 5.7) 6p

særlige forb. m. adv. have igen, inde,
nok, tilbage, se igen osv.

6) m. h. t. (især varig) egenskab: være
forsynet med (som bestanddel, tilbehør,

ejendommelighed olgn). 6.1) m. h. t. legems-

dele olgn. Tyren saae, at du havde større

Horn end den selv havde. IIolb.Jep. 1. 3.

*Paafuglen vel har smukke Fjere
|
Dens

Been af Saar dog fulde eTe.Abc.l3. *To
Øyne hun havde saa klare, saa blaae.TAaar.
HG.3. *Hendes Rosenkind brænder | Hun
har Liliehænder. OeRL.J.^5. *Du havde
vel hundrede Krøller af Guld. PMøll.1.61.
Han var fregnet og havde rødt Haar.Jafc
Knu.Jy.1.64. have nerver, se Nerve, have
begede, lange, rene fingre, en beget
hjerne, en bred ryg, et fint hoved ell. øre,

en fin næse, have øje, øre for, se beget
(2.2) osv.

II (jf. bet. 2.1) i forb. m. præp.-led,
der angiver stedet. En Hane har en Kam i

lLovedet.Eolb.Er.IV.2. have ben i næsen,
i panden, dun paa hagen, hjerte i livet,

øjne i hovedet, et øje paa hver finger, se

Ben (1.2.2) osv. 6.2) m. h. t. form og ud-
seende, legemlige færdigheder olgn.

hun har saadan gemeen Kandstøberske
Mine og Gang. Bolb.Kandst.IV.1. Han har
et barskt Udseende. FiSO. have en ualmin-
delig Højde. S&B. (hun) havde bleg, ikke
rigtig blank Teint JakKnu.Jy.1.64. have
(en god) figur, have noget paa grebet,
haandelaget, have (et godt) greb, (det rig-

tige) tag olgn., se Figur (2.2) osv. (jf. bet,

1.3:j have det i højden, være høj. Han
er just ikke saa høj, men han har det i

Brøldeii.Blich.(1920).IV.ll. Naa, det er
Drengen? Hm! Har det ikke i Højden.
Schand.TF.I.74.\\m. h.t. stemme olgn. *(stæ-

ren) har en deilig Ri3st.BoisensViser.325.
have et kraftigt brøl, en støjende latter,

en god stemme, se Brøl (I.2) osv. \\ m. h. t.

(hvad derpræger) opførsel ogværemaade.
Rolb.Intr.1.4. *Ragnhild | Har meget, tyk-
kes mig, af en Itøvinde.Oehl.DM.118. Emi-
lie har mig for Meget af det raffineerte
Institutvæsen. CLBemÅ.JX50. have nogle
sære fagter, manerer, et mundheld, et tæk-
keligt væsen \

have dannelse, levemaade,
takt, en vane, (daarlige) vaner, se Dan-
nelse (3.2) osv. have for ordsprog, skik,

vane, se IV. for 15.i. 6.3) (jf. bet. 5.4 og 7) m.
h. t. egenskaber ell. aandelige færdig-
heder. Hånd har iorstand. Moth.SllO.
*Stort Mod og Styrke har en Løve, | Som
den ej vil mod smaae Dyr øve. Abell.
Han har dog et godt Gemyt, den Jens.
Blich.(1920).VII.5. hun har den yndigste
Tankegang. OBenzon.Sp.l38. *Sundhed ris-

ler mig (0: havren) i Top og Skaft. | Det
er derfra Plagen har sin Kraft. Aakj. VVF.
138. han har en langsom opfattelse, et

sundt omdømme
j han har ingen god ka-

rakter
i
have anlæg, blik (for), evne(r),

fejl, fortrin, følelse, geni, smag, talent, til-

bøjelighed (til), se Anlæg (6.3) osv. || have
noget efter ell. (sjældnere) fra en, have
arvet en egenskab ell. ejendommelighed efter

en. Jeg tilstaar gierne, at jeg taler meget,
det har jeg efter min Fsir.Holb.GW.(1724).
15sc. (han) har efter jer nogen Genegen-
hed til Byd. KomGrønneg.1.258. „Bet er
dog græsseligt, hvor Ida . . gaar skævt paa
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sine Hæle.** . . „Det har hun fra sin Moder."
Bang.SE.186. hun er saa nærsynet, det

stakkels Barn, det har hun efter mig (o:

moderen). EsmJl.18. || have noget forud
for ell. fremfor en, se forud (2 slutn.)^ frem-
for (2.1). II jf. det 1.8: Hun har det ikke
i Forstanden åeiiFige.Bode.K.11.9. 6.4) m.
h. t alder. Hun havde ingen Alder (o:

saa hverken ung eller gammel ud). Bang. Udv.
75. han kunde godt gifte sig; han har i lo EPont.Men.IlI.447. Forbudet har meere

lidt Engelsk, og havde i det Hele meget
ordentlige Manerer paa sig. StBille. Gal
III.4. have pli, skik paa sig, se Pli, Skik.
2. om ting: have noget, meget paa sig olgn.,

være af (stor) betydning, vigtighed; betyde
noget, meget. Naar Bygning forretagis, som
noget paa sig haver, da skal Kirkens For-
svar ved Syn . . Bygningens Fornødenhed
. . lade besee og ta.xere. DL. 2—22—60.

hvert fald alderen • jf. u. Alder 3.
||

(nu
1. br. og kun i særlige udtr., m. nærmere be-

stemmelse) m. obj., der betegner alderens stør-

relse, jeg har min troe ikke meere end
30 ÅSLT. B:olb.Stu.II.8. Langebek.Breve.474.
PalM.VIII.130. De gjenfundne Brødre .

.

slap næsten aldrig hverandres Hænder;
og den ældre — jeg mener, Conrectoren
havde femten eller sexten Aar forud —

paa sig, end man tænker. Eilsch.Philhist.7.

jf. (spøg.): Det har intet paa sig, sagde
Pigen, hun fødte et nøgent Barn. Pa^M.
IL.I.282. Feilb. nu næsten kun om ytring
olgn.: være vel begrundet i de virkelige for-
hold; holde stik; gælde. Den Slags Stikord
(som Naturalist, Symbolist^ har sjældent
stort paa sig. Brandes.III.339. det maatte
dog have noget paa sig, disse Fortællinger

passede især paa den Yngre. Blich.(1833). 20 om Farbrorens Rigdomme.Dmc/im.FjD.i4^.
IV.154. jf. have aar paa bagen u. bet. 2.i.

6.5) (ofte m. overgang til bet. b.e) m. tings.-

subj.: være forsynet med; indeholde;
rumme; ogs.iværeforbundetmed; med-
føre, (dersom) Troen . . ikke haver (1907:
hsLT) Gierninger, er den død i sig selv.

Jac.2.17. *Væggen var baade muggen og
grøn,

I
Den havde saa dyb en Revne. Oehl.

L.I.292. Faderens lille Have . . har kun

Pont.LP.VII.113. jf bet. 9.6: at gjendrive
en Sigtelse, der havde saa meget for
sig, vilde falde vanskeligt. Grundtv.Saxo.
111.370.

7) (jf. bet. 5.4 og 6.8j m. h. t tanker^ fø-
lelser, meninger olgn. 7.1) nære; huse. det
Sted, jeg i mangfoldige Aar har havt sær-
deles megen Yndest for. KMRahb.32. Bit-
terhed har jeg ikke længer mod ham. S^C

tre Ribsbuske, en Græsplet og et gammelt 30 And.Breve.I.193. (han) havde (ikke) Tanke
Hyldetræ. HCAnd.X.326. Det Skjær, Livet
dengang (o: i barndommen) havde, bliver

efterhaanden vort matte Øje for stærkt.

Kierk.1.7. *Vort Modersmaal er dejligt;

det har saa mild en Klang. iem&.D.i05.
Det har en aparte, men — meget behage-
lig Msm2ig.OBenzon.Sp.58. disse mindes-
mærker har en høj alder

j
bjerget har

form af en kegle
j
det har (en) art, be-

og Følelse uden for sin Hustrues Lidelser.
Gylb.Novel.II.15. han har Tilbøjelighed for
hende. JakKnu.Jy.1.207. Du ved: den Me-
ning, jeg har, den har jeg. Jeg debatterer
den aldrig. ÉdgHøyer.BII.47. have afsky
(for), agtelse (for), anelse (om), elskov (til),

forhaabninger, forkærlighed (for), fornem-
melse (af), fortrolighed (til), følelse (af),

godhed (for), haab, ideer, interesse(r), lyst,

tydning, følger, sine grænser, (sin) nytte, 40 medlidenhed, sympati osv., se Afsky (I.2)

interesse, sin(e) (store) vanskelighed(er),
værdi, ingen fare ell. nød olgn., se Art (4)

osv.
II

i udtr., hvor nu alm. have ved sig

foretrækkes (se u. bet. 6.6). Det har noget
Sørgeligt . . at see en Liigbegængelse i

den blomstrende Natur. Oehl.E.222. Hvor
latterlig hans Muldvarpeskikkelse endog-
saa forekom mig, havde den dog tillige no
get Dæmonisk. in^-.Ei^.J/J.^^. Selv Hjem

osv. jf. bet. 2.1: *Du, som har Sorg i Sinde,
|

Gak ud i Mark og Lund. Winth.HF.210.
(nu næppe br.:) D. E. vil vel have, eller

har maaske allerede havt, Forundring over
en vidtløftig Detail (i mit brev). Gram.
Breve.108. Fyrsten . . hafde større Naade
for ham siden den Tid end tiltorn. smst.92.

Vi ligge meget i Strid . . Han vil have
for megen Mening (o : gøre sin mening gæl-

met her har mig noget Forstemmende. 50 denrfe^, og jeg vil msmskee ogssiSi. HCAnd,
Breve.I.152. || have (noget) imod en ell.

noget, nære uvilje mod; føle ubehag ved elL

ulyst til. naar du offrer din Gave paa Al-
teret, og kommer der ihu, at din Broder
haver (1907: harj Noget imod dig, saa .

.

gak hen, forlig dig først med din Broder.
Matth.5.23. jeg haver (1907: har; dette

imod dig, at du haver forladt din første

Kierlighed. Aab.2.4. „det (er) bedst, at du
B,6)isærligeforb.m.præp.-led:\i&ye (noget) førelser med mig derhen**. — „Ja, det har

HCAnd.Breve.I.104. Kierk.III.223. \\ m.h. t.

omfang, rummaal olgn. (i alm. spr. nu of-
test m. h. t. tidsrum ell. (især Cp) m. efter-

stillet nærmere bestemmelse af størrelsen). Et
Pund har 32 Lod. 750. en Frank har 100
Centimer. SÆR aaret har tolv maaneder

\

have 3 alen i omfang ell. omkreds (Bagges.
DV.IX.271. Hol8t.lV.210) ell.nu alm.hsive
et omfang af, en omkreds paa 3 alen

1

':l
over, paa, ved sig, være af en vis be-

skaffenJied. denne Begivenhed har noget
Vidunderligt ved sig. S&B. han har no^et
majestætisk over sig

j || have paa sig.
1. om person: være forsynet, udrustet med
(nu kun i enkelte faste forb.). Han talte

jeg Intet imod.'* Heib.Poet.VIL186. Hvad
har De kanske mod den danske Patrio-

tisme? OBm2'on.iS'7?.^0i. uden obj. (1. br. i

alm. spr.): Krieger, som aldrig selv spilte

(kort) og havde altsaa imod denne Tids-
fordriv. JJPaludan.Er.l25. Det bedrøver
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mig at vide, Nogen har imod mig.HCAnd.
Breve.1.74. „Jeg har jo noget af en vis
Fremmedfølelse overfor ham." . . „Er det
hans politiske Syn, du har imoåJ^Rode.EM,
61. IJ) lægge for dagen i handling; ud-
vise. *haf Taalmodighed, O Mome! liden
^i\inå.Holh.Paars.249. (hun) havde den
Forsigtighed at slaae Skaaden for Døren.
Gylb.(1849).XIL91. have den aandsnær-
værelse, frækhed, godhed Sitosv.

\ jf.Aanås- lo

nærværelse osv.

8) m. h. t. legemlige ell. sjælelige tilstande

af sygelig, uheldig, ubehagelig art: være
angrebet, plaget af; lide af; være be-
hæftet, befængt med. Holb.Mel.Ll. Kom
Grønneg.I1.208 (se Feber sp. 836 ^^). det er
. . et højst mærkeligt Tilfælde, som jeg
havde første Gang igaar Aftes.Hostr.G.141.
har De det (o: nævnte sygdomstilfælde) tit?

S&B. han har mange svagheder, skrøbe- 20

ligheder
j hun har haft alle mulige syg-

domme
j
have et anfald, et ildebefindende,

en skade (i ryggen), se Anfald (2.i) osv.

jf det 1.8: han har det vel ikke saa hæftig
(o: med kærlighed), haaber ieg.PAHeib.Sk.
11.202.

II
m. overgang til bet. 2.1 og 6, i til-

fælde som : (et dyr) som haver flydende Saar
eller Skurv eller Fnat. 3Mos.22.22. have
lopper, lus, orm, utøj, se Loppe osv. || m.
overgang til bet. 2.2, i udtr. som : have Ondt 30

i Hovedet. VSO. smaat er det med Hel-
breden; det er i Brystet, han har det. Gyr
Lemche.SJ.47.

\\ (jf. bet. 3.5 og det 1.3:^ have
d e t m e d , m.h.t. sygdom, fornemmelser osv.

:

være plaget af; have hyppige anfald af; i

videre bet.: være stærkt tilbøjelig til. Den
Syge har det med Kulde og Hede. VSO.
11.536. Jeg har altid havt det med Anel-
ser. ^er^s.PP.i^. „De har det nok med
varme,** bemærkede jeg. NMøll.K.71. m. 40

følgende inf. ell. (sjældnere) Sit-sætn.: Det
seer ud, som om det skulde være mor-
somt; men jeg har det ikke med at være
morsom.FritzJilrg.(NBøgh.FJ.132). Moder
havde det med at blive hed i JHovedet.
Bang.L.9. Journalister — og kvinder de
har det med at smøre lidt tykt på. JT/oHø.
Æ.140. en brun Hoppe, der har det' med
at lægge Hovedet om paa ^låen. Egeberg.
DødensPort.(1899).26. Han havde det med, so

at Sengevarmen blev siddende saa længe
i Kroppen paa hsim.O(jrnudtzm.TreSøskende.

(1912).163. (sj.) uden det: Ethiken har ikke
med at prutte. Kierk.lV.289.

\\
(l.br.:) R.

er nu ømmest for Lionardo og Velasquez,
jeg har det mest for (o: er mest begejstret

for) Rafael, saa Selskabet er meget støj-

ende. ZaAr^maww.|'Ti7sA;.iP^5.^^7;.

9) være stillet over for ell. i nærhe-
den af; forefinde; være i berøring med 60

ell. under indflydelse af. 9.1) m. h. t. ste-

der, omgivelser olgn. Vi havde Cap-Kulen
S.O. misvisende. SøLex.(1808). „Nu ser jeg
Brændevinsskjærene 1** — „Hvor har vi
dem ?** OBenzon. Sp. 57. hvornaar har vi
Slagelse (o: hvornaar kommer vort tog til

ell. forbi Slagelse)?
\ (jf, Aakj.SV.VllI.78).

hvor har vi nord? j naar man kører ud ad
Strandvejen, har man Sundet paa højre
haand

i || m. h. t. strækning, der skal tilbage-

lægges olgn. *„nu ligger Maalet for os . .
|

Tibur med sin Krands af Bjerge**. | . .

„End til dem vi har et Stykke**. PaZilf. 71.
213. have langt hjem.SÆP. *sin vinge
han (o: skambassen) vel må spænde,

|

han haver så lang en vej. NMøll.E32. jeg
har et kvarters gang til stationen

j hvor
langt har vi til byen?

\ 9.2) (jf bet. 5.4)

m. h. t. tid. vi see kun paa den Dag vi nu
har. llersl.A.146. *Nu har vi Sommer skær
og blid. Grundtv.SS.111.314. I Morgen har
vi Fredag. Drachm. UB. 32. hvornaar har
vi paaske? • hvad dato har vi (i dag)?

\

II
m. h. t. tid(s-rum), der skal tilbringes ell.

endnu ikke er forløbet (jf. ovf. sp.960^^).
Hvor langt har vi (0: er der) til i Morgen
hierte Far? Holb.Er.1.5. hvor lang tid har
vi, til toget gaar? i have dag, se Dag 6.

9.3) m. obj., der betegner noget (især levende
væsener), der er ell. kommer til stede, fore-
findes i et vist forhold til en person (sætn.s
subj.). I have altid Fattige hos Eder.Matth.
26.11. Vi havde hans biskoppelige Høj-
ærværdighed i Kirken for fjorten Dage
siden. JakKnu.Jy.1.57. have en for sig, se

IV. for 2.3. (jf. bet. Q ogS:) have mus, rot-
ter, væggetøj, se Mus osv. (ikke) vide,
hvorman har en, (ikke) vide, hvordan
ens stilling (til en sag), hans mulige optræ-
den ell. sindelag osv. er. H. var så vanske-
lig, man vidste aldrig, hvor man havde
h.am.Hjortø.Æ.lO. hvis de bliver ondskabs-
fulde, saa ved man ikke, hvor man har
dem. Houmark.BB. 57. \\ m.h.t. hvad der
kommer i ens nærhed, kommer til (syne for)
en. Henrich lav nu alting færdig . . Ret
nu har vi dem (0: gæsterne). Eolb.Kandst.
(1724).11.1. Nu da, farvel I Om et Øieblik
har du mig ig\en. Heib.Poet.V11.269. Naa,
her har vi da Brevetl Jeg vil for en Feils
Skyld strax læse det. Hrz.111.71. Dér har
vi vist min Mand. OBenzon.Sp.22. ogs. (jf.
bet. 9.5j m. h. t. hvad der forefindes ell. frem-
kommer som resultat: *Tyve Minuter godt
den (o: dejgen) bager;

| Og naar den Tid
er forbi,

|
Har man de

| Allerbedste Man-
delkager. PABosenb.Overs.afRostand: Cyra-
no de Bergerac. (1899). 75. hvad facit har
du?

i II (jf. bet. \1:) have brev (fra en),
have modtaget brev (fra en). Costanza, fra
hvem jeg havde Brev i de første Dage
af Maaneden. Brøchner.Br.91. Og hvordan
er det derhjemme? spurgte Konferens-
raaden. — Tak, jeg har ikke haft Brev,
sagde lda.Bang.L.122. || m. det som obj.,

i udtr. som der har vi det, nu viser det
sig, som jeg havde tænkt ell. formodet; der
slap det ud. Der har vi det I vi stakkels
Koner skal altid tage Skylden paa os.

Holb.HAmb.1.3. lng.LB.lV.60. S&B. der
skal vi (ell. man^ have det I (iron.) som
udtr. for, at man afviser noget (en grund,

^V
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paastand osv.) som urimeligt: det skal man
tro; io pyt! De mener maaske, at jeg dog
havdfe den Tilfredsstillelse, at Lektionen
virkede? — Jo, der skal vi have det I

BøghJT.87. „Det har jeg hørt iaften af

en Student." „Naal" udbrød Jomfruen
spodsk, „ja der skal man have det." Bergs.
GF.IL114. Esp.434. OrdbS.(sjæll). 9.4)

m. h. t. naturfænomener, vejrlig olgn. *I'ig

i&
Frost. B.ostr.G.117. vi havde et Uvejr over
os. ApG.27.20(1907). have vind i sejlene,

medvind, modvind, se Sejl osv. jf. bet. ll.i:

Barometeret falder, vi kan saamænd godt
have baade Sne og Regn inden Middag.
KLars.GV.ll. 9.5) m. h. t. forhold og vilkaar

og hvad der vederfares en, møder en af op-
levelser osv. Herren har haft en fæl og
selsom Drøm. Holb.Jep.II.3. En magnifi-

at De og hun skulde være Veninder. OBen-
zon.Sp.l91. Jeg kan ikke have. De gaar
§aa den Maade. J VJens.H:.l 72. v ill e hæ n

-

e og have, se hænde.
|| (jf. bet. b.é)

m. h. t. hvad der paahviler en at efterkomme
ell. udføre, han havde det hverv, den op-
gave at sørge for maden

j have befaling
(til), forpligtelser, ordre (til), paalæg (om),
pligt(er), ærinde, se Befaling osv. have

denne Vinter har vi ha't
|
en usædvanlig lo at, se u. bet. 9.6-7. (skol.) m. h. t. lektier olgn.:

„Hvor har du fra?" — „Der fra: Midler-
tid .

." FritzJurg.nr.72. hvor langt har vi
i latin?

|
have (en lektie, en opgave) for,

skulle lære (en lektie); skulle qfievere besva-

relse af (sml. u. bet. 3.1 slutn). Ing.EF.VIII.
118. han har ikke hørt ganske nøie efter,

hvor langt de har for. Kierk.XII.317. Med
høj Stemme begyndte hun at læse op af
de franske Gloser, som hun havde for.

qve Jagt, Yihsivåe idagl Blich.(1920). VII. 20 KLars.SA.128. \\ (m. overgang til bet. 11>
14. Det smerter os at høre, at Hr. Baro- m. h. t. hvad man regelmæssigt modtager.
nen har havt en ubehagelig Overfart.
Eeib.Foet.V.224. Vi har nylig paa Hospi-
talet haft et ssLSLdant Tilfælde. Hostr.G.144.
•Tyrkisk Musik ved Vagtparaden | har
man hver Dag aldeles iiit. Kaalund. 83.

(saa) havde han den samme bumpende
Lyd fra om Natten for sine Øren. JakKnu.
JyJ.312. blot man kommer hjem en halv

De have gode Renter af Pengene. TSO.
hvor meget har han (i gage, om aaret)?
han har kun 4000

\ || (m. overgang til bet.

11; jf. ogs. bet. 9.8j i udtr. det har man
(ioT sin ulejlighed olgn.), det (den ube-
hagelighed olgn.) har man opnaaet som re-

sultat (især: af sine velmente anstrengelser

olgn.). Han overveiede alle sine Ulykker .

.

Time, efter at det er blevet jmørkt^ skal 30 Det har jeg, sagde han, fordi jeg stod
sildig op.JSneed.IX.102. det har manman straks have et Yrøvl. Esm. 11.242.

have anvendelse, brug for, have bryderi-
(er), gode dage, ende (paa), forretninger,

fortræd(eligheder), fremgang, hast(værk),
held, medgang, modgang, en god presse,

en lykkelig stjerne, have travlt olgn., se

Anvendelse osv. nu har vi skandalen, se

Skandale. 15 (nu 1. br.) m. overgang til

bet. 11.1: vi havde os en god Latter over

fordi man sværmer for saadan en tosset

Tøs. Eeib.Poet.VI.79. naar man har slidt

hele Ugen og saa møder ordentlig pudset
om Søndagen i Kirken, saa bliver man
skjældt ud til . . Det har man for sin Vlej-
]lg}ieå.Schand.TF.IL403. Gjel.W.156. jf.:
jeg (har) alle mine Dage . . været forsig-

tig — hæl — hvad har jeg saa havt for

det (brev). PAHeib.Sk.I.155. naar hun (o : 40 det. Schand.TF.1.191. (jf. flg. gruppe:) Jn-

Bengerd) lod sig see blandt Folket, havde
hun ofte krænkende Beviser paa . . Had.
Ing.YS.III.4. den dygtige, fattige Student
har oftest i gode Huse . . ikke den Høf-
lighed, den Modtagelse, som ydes et . .

Ade\s\i2iin.E.CAnd.XI.297. \\ have noget
sammen, være fælles om oplevelser, min-
der olgn.; have haft (meget) med hinanden
at gøre. Ja du kjender ikke den Pige,

fer var nok bleven lidt vigtig, og det
avde man af, at hun havde været i Be-

søg i Kjøbenhavn. Budde.JF.10. \\ m. an-
givelse af, hvorfra det stammer, som man
stilles over for, oplever osv. Hvad har jeg
af (nu: ud af) en Flood, som gaaer i tu-

send Bugter,
|
Hvad af en Ædeisteen, var

den eengang saa rar? HeH.Poet.l3. jeg har
altid stor fornøjelse af hans selskab \

den
men hun og jeg har nu haft en heel Deel 50 slags løjer har man i reglen ikke noget
sammen. Hostr.EF.III.6. Hun opdagede,
at de andre ogsaa kom sammen udenfor
Skolen . . Derfor havde de saa meget sam-
men, som ikke hun var med i. EmilRasm.
DL.56.

II
have noget tilbage 07- ^•^«^-

5.7 og 9.2), endnu ikke have oplevet noget;

have i vente; se tilbage. || styret af kunne
ell. ville: finde sig i ell. ønske at forefinde

ell. være stillet over for noget. Gud vilde

ud af
i
have gavn, glæde, morskab, nytte

skade, sorg, ubehageligheder, udbytte,
ærgrelse af noget, se davn (3.2) osv. I|

have godt (jf. have det godt u. bet. 3.6;,

(nu næppe br., jf. dog Feilb.) være under-

kastet gode vilkaar; leve under gode forhold;

være heldigt stillet; ogs. : kunne sagtens, din
Madame har got, hun faaer saa mange
skiønne NisiteT.Holb.Bars.IY.l. Herren

have en fuldkommen Fyldestgiørelse. Ew. 60 har godt, som ikke troer paa sligt (o: paa
(1914). 1. 23. »Hun vilde have Fred og
Frist, I Det kunde vi forstaae. Winth.HF.
40. vi vil slet ingen Kritik ha'e her i

denne Forsamling 1 O^enzon.iS'^.68. m. føl-

gende at-sætn.: hvad vil De have, at han
»^kal gøre? S&B. Jeg vilde saa gærne have.

syner). Wess.LbF. 77. »Børn har godtl
(>id Barn endnu. Oehl. RS. 155Ésjeg var
Grundtv.PS.V.541. (jf. foreg, gruppe:)
have godt af, nyde gavn af. Jeg er icke
den Mand, der vil, at Giesterne skal . .

dricke meer end de har got af. Holb.Jep.



hare have 970

1.6. De bankede ham . . Den Gang havde
han saa godt af det . . De ser ud, som
De vilde sige, at han kunde have godt
af det endnu. Schand. TF. II. 155. ogs. (nu
næppe hr.) : have morskab af; gotte sig over.

jeg har tit saa got af det, som af den
beste Comoeåie. KomGrønneg.II.117. tron.

(dagl): faa hvad man har godt af,
give en hvad han har godt af, faa

udholde, mange Vanskeligheder at over-
vinde. Jlfiyn$tTaZe.fi845;.i 6. *Før Dagen
rødmer i Østerlide | Jeg har vel hundre-
de Miil at lide. Schaldem. CN. 81. jeg har
virkelig saa meget at tage Vare. OBenzon.
Sp.l28. have meget, lidt, nok at bestille
ell. gøre, se bestille 5.2, gøre 9.2. have en
at takke for noget, se takke. || m. over-
gang til bet. 5j slutn.j Jeg hår et par Ord

ell. give en sin bekomst. Markman.Fort.64. lo at tale med Eder. Nysted. Bhetor. 22. Saa
Han syntes, at Mølleren (som var bleven — - - -

snydt) lige havde faaet, hvad han havde
godt af. Thuborg.K.21. „hun vilde snyde
niig og gemme nogle af Sylene." „Så gav
du hende vel, hvad hun har godt afl"
TomKrist.LA.33.

\\ hsive let ell. (nu sjæld-

nere) godt ved (at gøre) noget, ikke
støde paa vanskeligheder ved udførelsen af
noget; gøre noget med lethed (jf. god 8.2^.

I Her har jeg et Ord at sige.Heib.
Poet. VII. 821. have en høne at plukke
med en, se Høne. || m. upers. subj., i udtr.
som det har ikke noget at betyde, sige,
se betyde (3), sige. 9.8) (jf. FalkT.Synt.197.
208; sml. bet. 9.7 og faa sp.59P^; uden for
udtr. som du har at lystre olgn. især CP,

gldgs., emb.) direkte styrende en inf. m. at

(jf. II. at 3.1^ som udtr. for nødvendighed:
Hånd har got ved det. Moth.G208. Mam- 20 maatte; skulle; være nødt til; behøve.
sellen havde godt ved at lade død, da
hun virkelig halv var himlet. PalM.IL.I.
81. han har . . godt ved at sove, for han
har ikke havt Søvn i tre Nætter. Kofoed-
JSansen.LD.33. den fattige Hedebo havde
. . ikke godt ved at tage imod fremmede,
da han kun havde de allernødvendigste
^eng)sl?edev.Hedebogen.(1909).33. han har
let ved (at lære) latin

i
ogs. (nu 1. br.):

(Katharina I) havde at befrygte sig for et
Folk, der stedse letteligen kunde bevæges
til Oprør. Eolb.Hh.II.142. de ville have at
udholde mange Besværligheder. Mt/ns^.Ta-
le.(1853).15. Han var bange for at berøre
hende, og dog havde han at lægge Ar-
men om hendes Liv — saadan er jo en-
gang Dansen. Goldschm.VII.457. Er Thron-
ølgeren ._. fraværende, bestemmer den

have godt ell. let for, se IV. for 7.3. i udtr., 30 forenede Rigsdag, inden hvilken Tid han
der betegner vedkommende handling som li-

det beundringsværdig, som overflødig, ikke
medførende nogen risiko (nu 1. br.; „Tale-
spT.*^ Levin.) : kunne sagtens, du og an-
dre Bønder har got ved at sige, hvis Ko-
ner har ingen Mester Erich liggende bag
Sengen. Eolb.Jep.1.3. Bagefter . . har vi
godt ved at grine. Blich.(1920).XIII.149.
De rige Folk har godt ved at snakke.

har at vende tilbage. Grundl. (1849). §15.
Henrykt blev jeg ikke over denne Befa-
ling . . Men jeg havde jo at lystre. Blaum.
SkJ.86. (hun) havde at tie og gøre sit

Arbejde. AndNx. DM. I V. 118. Hvorefter
alle vedkommende sig have at rette. DSt.
1922.140.

II
i forb. in. indskrænkende adv.:

behøve (jf. behøve sp.l98^^'^^). Man haver
ikkun at sammenligne begge Stater for

men fattige Folk maa hjælpe sig igjen- 40 at blive oyerheviset herom. IIolb.Herod.4.
nem Verden, som de kan. Mauch.VlLl44.
have godt at gøre, se gøre 9.2. || have
ondt 7vanskeligt osv.^ ved (atgøre) no-
get, støde paa vanskeligheder ved (udførel-
sen af) noget; gøre noget med vanskelighed.
Han har ondt ved at følge med os. VSO.
I første Øieblik havde hun ondt ved at
samle sine Tanker. Gylb.TT.110. HCAnd.
Y.304(se haard sp.652^). det har jeg van

Vejen var det ikke til at tage fejl af;

hun havde jo bare at følge Diget. .Rør^i.

KK.191.
II
have at bestille (med), at

forrette, at gøre (med), se bestille (5.2-3),

forrette (II.2.1), gøre (II.1).

10) (videre udvikling af bet. 3 0^ 9; jf.
lign. brug af II. faa, især II. faa 6j styret

af modalverberne ville, skulle, maatte, kun-
ne, burde: (ønske at) holde ell. forefinde

skeligt ved at forstaa
j
(nu 1. br.:) ha.'ve 5Q noget (anbragt) paa et sted ell. i en vis

j. j _^ __i- _.i xTJi
stilling ell. tilstand; (ønske at) opnaa,
medvirke til, tilstræbe et vist (ved obj.-

præd. olgn. betegnet) resultat (m. h. t. ob-

jektet). lO.t) m. adj. ell.perf. part. som obj.-

præd. (jf FalkT.Synt.219). *(Olaf Kyrre)
skulde have sig Høisæde giort. Oehl.AV.
80. nu var Prinsessen saa vred, som hun
vilde have hende. Schand. IF. 246. Tror

suurt ved at erhverve sit Udkomme
Levin, have ondt at gøre, se gøre 9.2.

9*6) (jf bet. 3.2^ m. angivelse af maaden,
hvorpaa noget foreligger, møder en osv. (m.
et part, præp.-led olgn. som obj.-præd.). vi
havde en sværm af tiggere rendende efter

os
i
han havde alle(s) blikke rettede mod

sig i have vinden imod (sig)
j
have skin-

net imod sig, se Skin, nu har vi spillet du, jeg vil have dig syg og daarlig. OBen-
gaaende, se Spil. 9.7) (jf. FalkT.Synt.197. 60 zon.Sp.2. jeg kan ell. vil ikke have bade-
208; sml. bet. 5.i, 5.4 og 9.8^ m. obj. og fig.

inf.: være stillet over for noget, hvis udfø-
relse, behandling osv. er forestaaende, nød-
vendig, uundgaaelig. jo, jo, hvad har hånd
at giøre? hånd reiser, min Troe. Holb.GW.
1.3. de have mange Møisommeligheder at

vandet saa varmt
j
han vil absolut have

manden straffet
i
ville ell. skulle have sig

noget frabedt, se frabede 2.2.
|| (jf. bet. 18;

m. perf. part. direkte forbundet m. have:
jeg skal have hevnet mig over Hans
Frandsen, førend Soel gaar ned. Eolb.Jean.
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TV.8. jeg skal have udspioneret, hvor dette

henger sammen. sa.StuJ.1.10. jeg skal (bør,

maa, vil) have skrevet et brev (ell. et

brev skrevetj inden frokost j 10.2) iforh,

m. præp.-led ell. adv. vi maa have ham
herind for at fixere ham lidet. Holb.Bars.
II.2. sieldne Værker . . som man ikke
vilde have i Fremmedes Hænder. FrSneed.
1.311. *Man vilde ha' mig

|
Til Skaanes

Bred. Eeib.Poei.IX.400. hvorfor vil De ab-
solut have den Sag (o: et brændetyveri) frem.
Schand.BS.422. Sandheden (maa) under-
støttes af ydre Magt; thi de vil ikke have
det anderledes, de Folk paa Tronerne.
Brandes. VII. 392. Skal De (o: en maler-
inde) have noget paa Salonen (o: udstil-

lingen)? Bergstrøm.l)T.12. nu maa jeg have
. . mine Frakker hen for at faa Snore
gaa åem. Bannebrog.^^/iol909.1.sp.2. vi maa
ave maskinen i gang

j
skal du have no-

get med (posten)? I skal De ikke have
tøjet af?

i

(jarg.i) Vi er Kjøbenhavnere,
er vi og vi vil i Tivoli. Det er det, vi

skal ha' frem (o: have iværksat ell. gen-

nemført). PoU''hl905.2.sp.4. (jy.:) Min Mo-
der bliver gammel, og jeg skal vel snart
til at „have En ind" (o: giftes). Blich.

III.632.
II

m. præp. til og efterfølgende inf.

(jf. bet. 10.8;. Han vilde havt Moder til at

stege (agerhønsene). Blich. (1920). VII. 4.

Bostr.(StudenterUom.94). Skjoldb.SM.3. ,jf.

f: min Hierne er saa confus af Specula-
tioner, at jeg maa have en Uhrmager at

sætte Hiulene i Orden igien. Holb.LSk.III.
11.

II
(overf.) m.h.t. mening olgn.: ville

have til, (jy.) ville hævde; paastaa. (jf.:
hine Skabninger, som jeg vilde have (o:

henregne) til Fiskeslægten, men som de
Andre regnede til Fuglene. Blich.(1920).
XIII.145). man vil have til, at her i for-

dum Tid har været Færgested.sa.VP.Sl.
sa.(1833).VI.29. Feilb. jf. f: I hans Tiid
vilde de (o: romerne) have Hercules at

være kommen fra Spanien til Italien. Holb.
Intr.1.34. 10.3) (svarende til II. faa 5.i) m.
(obj. og) inf. (jf. bet. 5.1 og II.2:; jeg maa
(vil) have noget at spise

i
især (jf. faa

8p.590^*) m. inf. at se, at vide: Da nu Kon-
gen . . fik at høre, at der var født ham
en Datter, blev han jo meget . . lykkelig
og vilde da strax have hende at se. Sv
Grundtv.FÆ.I.144. W. var . . nysgerrig;
han vilde gerne have haft lidt mere at

vide. Pol.'^/7l925.3.sp.3. jeg maa have hans
mening at vide

i
er obj. en hel sætn., sættes

denne efter inf.: jeg vil have at se, hVad
han har skrevet

i
jeg maa have at vide,

hvad han har sagt
i

11) (især m. futurisk bet.) komme i be-
siddelse af; modtage; faa (fat i); op-
naa; erholde. II.1) (nu næsten kun i en-
kelte udtr., der staar paa overgang til og
(nærmest) føles som en af de foreg, bet., især
bet. b) i alm. til den Ende . . at have stad-
fæstelse paa ergangen Dom af Kongens
højeste Ret.DL.1—6—22. (infinitiv) haves.

naar r kastes bort af Præsens Indicativi.
Bøysg.AG.78. »For fem Bajocs har jeg
den bedste Nmi.0ehl.C.152. dersom enhver
Opoffrelse strax havde sin Hæder . . vilde
Egennytte og Forfængelighed tage alle

Dyders V\2t.ås,Mynst.Betr.I.117. tag til Det,
som overalt er at have I Sibb.II.16. jf. bet.

9: Og da de loddede, havde (Chr.VI: fandt;
1907: fik; de tyve FsiViie.ApG.27.28. i udtr.

10 m. en vis foregribende bet: der har hånd
min Haana paa, at ingen anden skal faa
min Datter end hsrnå.Solb.Jean.IV. 7. *Her
har du

|
Et Hornl og naar din Nød er

størst, da. Hother,
| Da stød kun stærkt

deri. Ew.(1914).111.33. jf. bet. 9.2: „Maaske
vi ses igen." — „I hvert Fald ikke før
vi igjen har Sommer.'* EBrand. G G. 194.
hav tak, se Tak. 1 1 .2) styret af modalverber
(ofte m. refl. hensobj.) \\ efter burde. *Her

20 har du endelig det Brev,
|
Du burde havt

for længe siden. Bagges.Ep.315. den plads
burde han have

j || efter maatte. *Jeg
maatte ha' mig

|
En Doctorhat.-Hei6.Poef.

IX.401. han maa have betaling for at gøre
det

i jf. bet. 5.4: De er jo Dagens Mand —
vi maa ha' noget om Dem (i avisen).JMag-
nus.EK.56. \\ e/'<er skulle. Er ikke Verset
got, skal I have jere Penge tilbage.Holb.
LSk.III.2. *Horatses Datter Mette (sagde

20 til sin fader:) Du snart af denne Mave
|

En Dattersøn skal b.2iYe.Wess.208. *De fyr-

retyve Daler skal du b.2ive.PalM.(1909).
11.58. Nu skal De jo have Dem en Kutter.
OBenzon.Sp.204. jeg kunde ikke følge ham
(o: min mand), for jeg skulde have (o:

føde) Agnete.Kidde.E..313. (dagl.) i afskeds-

hilsen: nu skal I have farvel ell. godnat
}

Blich.III.633. Feilb.1.272. de ugudelige
skulle have bærmen, se I. Bærme 1. du

40 skal have en god dag, se Dag 2.5. skulle

have paa gummerne, se 1. Gumme 2. i

forsk. dagl. talem.: ikke skulle have
noget af (noget), ikke ønske sig; frabede
sig (have sig frabedt). Vi skal ikke have
noget af dine Trus\er.Brandes.NG.183. „Jeg
har boet i London." „Skulde jeg ikke have
nogetaf— KulrøgI"£sm.I.P8. ikke skulle
have mere af noget, være færdig med;
have faaet nok af. han skulde ikke have

50 mere a,f denFrø]s.en.Schand.BS.ll. saadan
skal han have (det) olgn., den behand-
ling, den medfart fortjener han at faa. ja,

saa skal du hå. Lig nu der, det du faae

sksiml Nysted. Rhetor. 41. Saadan skal de
have det, disse Gavtyve, der frækt vil

tilegne sig af de Flittiges Forraad.Iiiawn-
kiær.ID.26. han skulde have, han for-

tjente at faa en omgang (skænd, prygl olgn.).

Jo, De skulde rigtignok havel . . saadan
60 at lade min Søsterdatter tage bort lige

for Deres Næse. Goldschm.1.267. det er
af sine egne man skal have det, se

egen sp.208^*. \\ efter viUe. alting stiger,

vil du have et stykke Flesk, vil du have
Smør, vil du have Ost, Gryn, Lius, Brende,
saa kand mand ikke veje det op med
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Fenge.JSolb.Bar8.II.12. jeg vilde gjærne
have mine Husholdningspenge. OBenzon.
Sp.6. 8mst.63. hvor meget vil du have for
åen Hest? D&H.

|| (nu sj. uden for forret-

nings-spr.) efter kunne. Omhenget af Da-
mask, foret med Taft, (kan) knap haves
for 200 Rigsda.ler.EFont.Men.IIL546. *Men
har du en sulten Mave,

| Og ei anden
Mad kan have,

| Gaaer den tørre Jyde ned.
Wess.lO. man finder sig i at undvære en lo

Nydelse, naar man ikke kan have den.
Heib.Intel.I.S. for hvilken Pris der . . vil

kunne haves en Kutter paa cirka 12 Tons.
OBenzon.Sp.73. jf. bet. 5.4: hvad andet Nyt
her i disse tider er forfaldet, kand haves
af Berlings Aviser. Langebek.Breve.l2 9.

12) paH. anv. som adj. 12.1) p7'æs. part.

II
m. aktiv bet. Moth.HllO. nu kun i ssgr.

som ansvar(s)-, jour-, lyst-, pant-, vagtha-
vende, i/", velhavende ||

(emb.; nu sj.) m. 20

pass. bet. (jf. FalkT.Synt.216): som man
besidder, (det er ham) forbudet at beholde
sin hafvende Maitresse. Klevenf.RJ.lO. ad-
skillige fra de Tider havende Skrifter.
Rahb.Tilsk.1794.519. Landbrugerne maatte
. . behielpe sig med den havende Besæt-
nmg.Blich.MT.60. naar Husbonden opgiver
sin hidtil havende Bolig. Lov''yBl854.§43.

(jf. bet. 4r:) Den 2. Juni d. A. fratræder
efternævnte Søofficerer deres havende Tje- 30

neste og tiltræder Tjeneste som følger.
BerlTid:'V3l924.Aft.7.sp.l.jf.ll. fore-, inde-,
nu-, paa-, underhavende. 12.2) (iD, nu sj.;

emb., arkais.) perf. part.
|| til bet. 6 : af Aar-

sage, at Byen ej haver sine hafte Privile-
gier ladet fornye. Cit.l736.(JySaml.4R.III.
237). II

til bet. 7.1 : Sielen har en Evne til

at gienkalde og gienkiende havte For-
nemmelseT.Mynst.Fsychologie.(1830).20.

\\ til

bet. 8: han havde . . examineret den Syge 40

i Henseende til hans Levemaade og til-

forn havte Sygdomme.Gylb.X.255.
\\ til bet.

9.5 (m.h.t. umage, udgifter olgn.): jeg vilde
gierne bede, at hånd vilde betale mig for
min hafte \]msige.IIolb.GW.IV.9. Tops.l.
83. Sabbatsfreden i Hjemmet (bød) ham
rigelig Erstatning for al den hafte Møje.
VortHj.II.42. ved sin Mands Død fik (hun)
Boet udlagt til Erstatning for hafte Be-
fravelsesudgifter op skyldig Husleje. Jwr 50

'ormularbog.^179. JakKnu.R.112.
13) (videre udvikling af bet. 8.2; jf.FalkT.

Synt.156. Sandfeld.S.^163) som hjælpever-
bum i forb. m. et perf. part. til dannelse af
sammensat tid : i præs. har ell. inf. have, sj.

i imp. hav fHav elsket den skjønneste Pige,
hav levet et heelt Liv lykkeligt med hende
. . det lader sig ikke evigt erindre. Kierk.
XIV.310) til betegnelse af det førnutidige,
i præt. havde til betegnelse af det førda- 60

tidige. 13.1) ved trans, verber samt ved intr.

verber, der betegner en virksomhed ell. (va-
rende) tilstand. j| om handling, der foreligger

afsluttet ell. paa et vist tidspunkt forelaa af-
sluttet. Kand det og bevisis, at Dommeren
haver taget Gunst, Gave, Vild, eller Frænd-

skab for Retten. DL.i—5—5. *Min Gud,
min Gud I hvi haver Du

|
I denne Nød

forladt mig nu ? Kingo.180. Man har klyn-
ket, man har ivret, man har præket, man
har spottet over denne Menneskets Unøi-
somhed. Rahb.Tilsk.l795.417. *han har al-

drig levet,
I
Som klog paa det er blevet,

|

Han først ej havde kjær. Grundtv.FS.VI.
11. Jeg veed ikke at have seet nogen
prægtigere AltertSLvle. Molb.BfS.L8. *Da
gik han (o: en nisse) hen til Havet

| Og
stirred i det klare Vand, | Han smilte, thi
nu havde

|
Han set den største Mand. Ger-

son.50D.46. (jf. bet. lO.i:) jeg vilde (skulde,
burde) have besøgt ham, da jeg var i

Jylland, men jeg fik ikke tid (til det)
j

trykstærkt, dels som udtr. for, at noget alle-

rede er sket, er afsluttet olgn. : „Du kan ikke
gaa til (middag hos etatsraadens).**' — „Det
har du fortalt mig. Jeg ønsker at høre
Ginnden.'* EBrand.GG.28. dels som forsik-

ring om, at noget virkelig (faktisk) er sket

olgn.: du tror det ikke, men han 'har nu
gjort det

i II
ogs. til betegnelse afhandling,

der vil være ell. vilde være afsluttet paa et

vist punkt i fremtiden. Naar Dronningen
hår svared derpaa, holder Hun en Tale.
Holb.Anh.155. *da har i Rigdom vi drevet
det vidt,

I
Naar faa har for meget, og

færre for lidt. Grundtv.PS. V.64. *Før du
ved det har du levet. JVJens.Di.^104. jf.:
Siger jeg „Vi har spist kl. 5", er det for-

tid; ved „Kl. 5 har vi spist" henlægges
dærimod spisningen til fremtiden.Jesp!(Vid
SelskOversigt.1914.393). \\ til betegnelse af en
handling, der endnu vedvarer ell. paa et vist

tidspunkt endnu vedvarede, saasom der altid

har været et troe, oprigtigt og uforfalsket
Venskabs Kiærligheds og Amours Baand,
der har sammenknyttet, sammenheftet og
foreenet vore Huuse sammen, saa bør og
maa jeg glæde og fornøje mig over Ma-
damens Glæde og Fornøielse.Holb.Bars.II.
7. Jeg har kendt ham i to år. Jesp.(VidSelsk
Oversigt.1914.394). det havde regnet hele
dagen og regnen faldt endnu tæt

i || m.
hypotetisk forskydning af tiden (jf. Mikkels.

Ordf.452/f.). naar I seer (magister Tycho-
nius), skulde I tæncke . . at Gud og Na-
turen havde skabt ham alleene til at staa
paa en Hylde blant andre Folianter. Holb.
Tyb.1.2. havde vi blot havt en Præst om-
bord, saa kunde han og den lange Peer
Degn ha'e splidset Jer strax. Blich.(1920).

XI V.138. han ser ud, som han havde slugt
Falster osv., se Falster.

||
(dagl.) gentaget

(i alm. trykstærkt) uden part. „De har maa-
ske skyndt Dem." — „Saamænd om jeg
har (0: nej, jeg har saamænd ikke skyndt
mig).*" EBrand.GG.8. Et rigtig pænt Træ
har jeg været, ja, jeg har saamænd. CEiv.
Æ.III.33. det har han aldrig sagt I — Jo,
han harl I i forb. m. det i st. f. gentagelse

af et foreg, part.: har De nogensinde været
forelsket? . . Ja, det har De naturligvis .

.

det har vist alle Mennesker. OBenzon.8.19.
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han har altid holdt af stærke drikke og
det har hans broder ogsaa

j
se videre det

sp. 687^*. (nu næppe br.) m. part. underfor-
staaet fra det foregaaende: jeg maa først

. . bringe denne Skønhed i sickerhed, paa
det Hun icke paa nye skal sticke andre i

Øynene, som Hun har i jnine.Kom Grønneg.
1.279.

II
til dannelse af smsat. tid i passiv i

forb. har, havde været ell. (nu kun i mere
skødesløst spr.) blevet m. part. (nu i mere
omhyggeligt spr. næsten kun i hypotetiske

sætn. og i tilfælde, hvor den passive bet. er

mindre fremtrædende, saa at part. føles som
en slags præd., der betegner en tilstand; se

FalkT.Synt.174. Mikkels.0rdf.384/f.). Havde
(nu alm.: var^ jeg bleven skikket i Byen
først i hans Stæd, saa havde jeg maaskee
kunnet giordt samme Lykke. Holb.HP.II.
8. De Tragoedier, som stedse havde været
spillede mellem Paverne og de Tydske
Keysere.sa.^.788. og er det troeligt, at

hvis hans Historie havde været (nu hellere

:

var blevetj skreven af en Arrianer, han
havde (nu: var) bleven afmalet som et

Mynster paa Dyd. sa.MTkr.526. de u-rime-
ligste Fabler og Jærtegn, som dagligen
opdigtes, skiønt de dagligen bevises at

haveværet opspundne udi Munke-Klostere.
sa.Ep.I.360. Autor (siger) at ved store . .

Forandringer det Menneskelige Kiøn kand
have været (nu hellere: kan være blevet)
styrtet udi Uvidenhed . . igieji.smst.21. selv
om forbrydelsen havde været udført paa
en mindre raa maade, vilde dommen være
blevet streng ! jf: Der synes ej heller

paa den Tid at kunde have været (nu:
kunne værej skeet saadant Nederlag.Holb.
DH.II.58. 13.2) ved intr. verber, der i alm.
(med være som hjælpeverbum) betegner for-

andring m. h. t. sted ell. tilstand, bruges i

særlige tilfælde have som hjælpeverbum (ofte

m. stærk vaklen i brugen; se Mikkels.Ordf.

422f. samt begynde sp.l60\ falde sp. 659\
forekomme sp.375^\ forfalde sp.427*^,
følge sp.412^^, gaa sp.479^*), saaledes dels

(især tidligere), naar der betegnes noget blot

tænkt, forudsat ell. ønsket: jeg var tilfreds

du havde aldrig kommet tWbage.Holb.Bars.
III.3. hvis det ikke havde hendet, saa
havde jeg ladet dem stevne. sm8#.JJI.5. be-
meldte Kaaberstykkers Tal (maatte) have
blevet over Hundrede. EPont.Atlas.iI.a4v.
(jeg) havde vel hellere aget, men undsaae
mig ved at tilstaae det. Blich.(1833). V.97.

Gud give jeg havde druknet med mine
Forældre! Bhch.(1833).Y.62. (jf. drukne -ep.

1021*"). se videre blive sp.820^\ dø sp.l262"^.

dels naar blot ell. i særlig grad selve hand-
lingen ell. virksomheden betegnes: en Præst
havde (alm. : yslt) veltet med Yognen.Holb.
Ep.Y.108. Hertug Erik og Fyrst Jermer
havde (nu alm.: var^ allerede for mere
end een Maaned siden landet paa Sælland.
Car8t.(KSel8kSkr.VI.223). Da jeg saaledes
havde gaaet og siddet omtrent i to Timer
(blev jeg) opmærksom paa de andres Til-

bagebliven.^a^^'esX.II.iS. Vi har gaaet i

Skole sammen. OBenzon.Sp.l3. nogle Rov-
fugle var det vist alligevel, der havde (ogs.

:

yslt) slaaet ned paa Haagens MøHe.Bregend.
BU.171.
Have-, i ssgr., især — hvor ikke andet

siges — af I. Have 3 (jf. dog have-begær-
lig, -lyst, -syg, -syge, -værdig;; foruden
de ndf. anførte ssgr. kan nævnes Have-ar-

10 bejde, -bed, -blomst, -bog, -bord, -bænk,
-dige, -ejer, -gang, -gitter, -gærde, -hind-
bær, -hæk, -jordbær, -kurv, -mur, -møbel,
-plante, -produkt, -redskab, -rive, -stakit,

-ukrudt, -anlæs, et. 1) CP handlingen at

omdanne et areoT til have. HavebrL.^345.
2) areal, der er omdannet til have; især om
større, kunstnerisk anlagt have (jf u. Anlæg
3.2; jf -anstalt;. Ing.EF.YII.192. gamle
franske Haveanlæg. 5er^s.jBB.59. LandbO.

20 11.540. t -anstalt, en. d. s. s. -anlæg 2.

EPont.Atlas.I.590. -arkitekt, en. (fagl.)
gartner, der leverer planer til (og vejleder

ved udførelsen af) haveanlæg; ogs.: anlægs-
gartner. FLevin.SG.27. YortBj.IY2.178.
-arkitektur, en. (fagl.) kunstnerisk ord-
ning af haveanlæg. LandbO.II.541. Gart-
ner-Tidende.1920.138. \\ ogs.(konkr.) om balu-
strader, bassiner olgn., som anvendes til en
haves dekoration.HavebrL."346.•baldrian,

30 en. 2( (nu næppe br.) den (tidligere) som
haveplante dyrkede Yaleriana phu. L. Schu-
macher. (1808). 8. Kjærbøll.FB.453. -he-
gærlig^, adj. {dannet (til IV. have 5; efter

havesyg og videbegærlig; s;.) havesyg, den
onde, tyranniske og havebegjærlige Ben-
gevd.JohsSteenstr.YoreFolkeviser.(1891).229.

-betjent, en. opsynsmand i et offentligt

haveanlæg. Drachm.F.I.50. -boligø, en. bo-

lig i ell. ved en have (jf. -hus;. Lægen.reg.
40

II
nu spec. (fagl.) om (mindre) beboelseshus

m. tilhørende have i en haveby ell. lign. by-
mæssig bebyggelse. Haveboliger i Danmark.
FCBoldsen. (bogtitel. 1912). -brng:, et. 1)

(dannet efter Agerbrug olgn.; fagl.) have-

dyrkning. KancSkr.'^''U1845. Havebrug i

Danmark omfatter dels Gartneriet . . dels

det landøkonomiske Havebrug ved Land-
ejendommene. LandbO. II. 541. HavebrL.*
346.

II
hertil Havebrugs-eksamen (LovL.IL

50 982), -forening, -kandidat (Krak.1917.680),
-skole (sm8t.l728), -tidsskrift, -udstilling o/?.

2) i forb. til havebrug, til benyttelse i

haven ell. ved havearbejde. Staalredskaber
til Avls-, Have- og iiushmg. Krak. 1917.
1728. -brns:er, en. (fagl.) person, der

driver havebrug. LandmB.1.245. StNyeland.
(Belgien. (1916). 189). -by, en. {efter ty.

gartenstadt, eng. garden city; indført ca.

aar 1900) byanlæg (især: i offentligt eje ell.

60 værge) af en saadan art, at en væsentlig del

afbyomraadet kan benyttes som have. Danne-
brog.^Viol 907.2.sp.6. I)anmHavebr.539. Pol.

Viol924.4. 'hjgning, en. (nu 1. br.) (let-

tere) bygning opført i en have; ogs.: lysthus.

Vi ere her under Tag; men da den lette

Havebygning ganske er aaben mod Østen,
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tilsteder den os en M Udsigt. Ørstill.100.
Brz.II.25é. IIavehrL.^348. -benne, en.

Sf den dyrkede bønneart, Phaseolus vulga-
ris L. SalJII.1046.
Hav-edderkop, en. (zool.) et (alm. til

leddyrene henregnet) havdyr afgruppen Pyc-
nogonidæ. Bøv.P.III.440. SaUXI.39.
Have-dild, en. % (nu 1. br.) d. s. s.

Dild. VareL.(1807).I.459. Bredsdorff.BE.
11.100. SaVyi.177. t -dyrkelse, en.

d. s. s. -dyrkning. LTid.1740.508.1745.604.
O -dyrker, en. vAph.(1759). Indkaldelse
af hollandske Havedyrkere til Amager.
TroelsL.III.102. BMøll.DyL.III.92. -dyr-
ket, part. adj. (sj.) dyrket som en have.

Frugtbare, havedyrkede . . Sletter. Bagges.
DY.IX.361. C9 -dyrkning:, en. O/.-brug,
-dyrkelse, -tugt;. vAph.(1759). Hallager.30.
MO. Sal.XIIl.540. -der, en. indgangsdør
til en have; nu især om dør, hvorfra man
fra et hus (en havestue) kommer ud i en
have. Moth.HllS. VSO. MO. Fru Lyhne
(sad) i Havestuen og stirrede ud gennem
de aabnede Fløjdøre . . Niels kom ind .

.

lukkede Havedørene og satte Krogene paa
Vinduerne.JPJacII.ijfO. -fest, en. fest (2),

der holdes i en have. HomoS.GL.144. -folk,
pi. (nu 1. br.) personer, der anvendes til (gro-

vere) arbejde i en have (jf. -karl, -mand,
-kone;. VSO. VortHjJV4.33. -forening,
en. forening, der har (til leje) et (i alm. kom-
munen tilhørende) areal, der udlejes som smaa-
haver (kolonihaver) til medlemmerne (jf. -ko-
loni;. SaVXIV.338. -frnst, en. {ænyd.
d. 8.; nu 1. br.) 1) især i flt, om alle spise-

lige haveprodukter. Moth.H119. LTid.1726.
578.

|[ t spec. 07n bælgplanters frø. vAph.
Nath.L160. 2) om træ- og buskfrugt. Lægen,
reg. smst.Till.1772.117. Wilst.D.Lll2. -fra,
et. (fagl.) frø til haveurter (mods. Markfrø;.
Adr.^ysl762.sp.l4. VSO. MO. HavebrL.^
348. -g^rille, en. se u. I. Grille 1 slutn.

-^ræssmntte , en. \ d. s. s. -sanger.
Kjærbøll.269. -g;ront, et. (nu næppe br.;

jf. Grønt 2.2; haveurter, hvis blade ell. top
spises; grønsager. MO. -hat, en. hat (bred-
skygget straahat olgn.), som bruges under op-
hold ell. arbejde i haven. FalM.lV.276. Høm.
S.245. -hns, et. hus oyført i (ell. ved) en
have, især som lysthus ell. gartnerbolig olgn.

Grundtegninger og Facade af det nye
Hauge-Huus i Hirschholms Slots-Hauge.
LTid.1747.27. Hostr.T.129. Schand.SD.59.
ogs. om hus til haveredskaber: MO.

|| (fler-

etages) beboelseshus, der ikke ligger til gaden,
og som har lidt haveanlæg foran; villalig-

nende baghus, han bor i nr. 128, havehuset
i

Krak.1923.L344. jf. smst.[iv]. -hans, pi.

engelske havebøns, navn paa en eng. hønse-

race. SaVXILl38. -irisk, en. \ gulbug.
Kjærbøll.275. Brehm.DL.11.24. SaVX.384.
-jord, en. 1) (muld)jord, som findes i en
have, egner sig til havebrug olgn. Funke.
(1801).IIL1L VSO. MO. e. alm. 2) jord-
areal, der (kan) benyttes til have; i forb. som
et stykke havejord. Schand.BS.201. -kaal.

en. S( dyrket kaal, Brassica oleracea L. Lange.
Flora.637. Eo8tr.Flora.L166. -kalender,
en. (fagl.) oversigt over de i hver af aarets

maaneder forefaldende havearbejder. SaU
XL40. -karl, en. karl, der forretter have-
arbejde. Heib.Foet.IV.265. Hostr.EF.IV.3.
Landbo. 11.166. -karse, en. 2( dyrket
karse, Lepidium sativum L. Moth.Hil 9.

Rostr. Flora.L. 171. -klinte, en. ^ (nu
lp næpye br.) plante af nellikefamilien , som

minder noget om klinte; Lychnis coronaria
Desr. Schaldem. HB. I. 35. Hempel. Flora.
(1836).64. -klokke, en. (nu næppe br.)

glasinstrument, der ophængt i trægrene klin-

ger ved vindens bevægelse; vindklokke. Adr.
^^/6l762.sp.l4. -kniv, en. (gart.) kniv (m.
krumt blad) til beskæring af træer olgn.

vAph.(1759). VSO. MO. Es.2.4(Chr.VI:
segle;. Landbo.II.545. -koloni, en. (1.

20 br.) haveareal, inddelt i mange smaahaver
(der udlejes til en haveforenings medlemmer).
KancCiry/al826. DanmHavebr.122. -ko-
ne, en. 1) kone, der udfører (grovere) ar-

bejde i en have; lugekone. VSO. MO. D&H.
2) t kone, der sælger frugt og grønsager;
grønthandlerske. Moth.HW. VSO. -kon-
kylie, en. (zool.) konkylie, der bruges til

pynt i haver, Strombus gigas. BøvF.III.449.
-knnst, en. kunsten at anlægge, dyrke og

zo passe en have; spec: kunstnerisk ell. kunst-

færdigt anlæg af lysthaver. Kort Under-
viisning i Hauge-Kunsten. J'C/ir5fieen.('?>o^-

titel.1795). Ing.F0.L48. Hrz.IX.358. Un-
der (Ludvig d. 14.) opfandt man en gan-
ske særlig Art af Havekunst, hvor Bedene
vare inddelte helt regelrette, hvor Træ-
erne stode stift paa Rsiå.Legeb. 11.131.
HavebrL.^350. -kunstner, en. (1. br.)

person, der giver sig af med havekunst.
40 Olufs.(MO.). -korvel, en. S( dyrket kør-

vel, Anthriscus cerefolium (L.). Hoffm. Rostr.
Flora.L264. MentzO.Fl.l75. -laag:e, en.

1) laage, der fører ind til en have. MothHlW.
Winth.HF.209. JFJac.L168. 2) (jarg.)

d. s. s. Havelok. Dania. III. 61. -linse,
en. 2^ (nu næppe br.) Ervum lens L. Funke.
(1801).II.340. VSO.III.L147.
Havelit, en. se Havlit.

Havelok, en. ['hæuilco^, 1. br. 'hou-]
50 flt. -ker. {fra eng. havelock, egl. navn paa

en eng. general (-f 1857), der brugte dette

klædningsstykke; jf. Havelaage 2) kappe
(herreoverstykke) uden ærmer og med fast
slag. Hostr.KG.III.3. med sin lave bred-
skyggede Hat og flagrende Havelock lig-

nede (Bødtcher) en uhyre Flaggermus.
Brandes.L546. Kolumbine sidder paa Hø-
kassen i lysegraa Havelock. TFied.LH.i56.
Haveloken hvirvlede om hans Ben. Kidde.

60 B.261.
Havelse, en. ['ha'valsa] uden flt. {ænyd.

d. s.; vbs. til IV. have; især spøg) det at
have noget; besiddelse; eje. Mennesker,
hvem Havelsen af en Bedstefader vilde
være til megen Gavn. CEw.D V.120. (en)

Egenskab, hvis Havelse . . udelukker en

VII. Rentrykt I8/5 1925 62
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hel Del ubehagelige Muligheder, smst.124.

jf.: paa Grund af Bogens tidligere Ikke-
liavelse. Arlaud.586. || især (spøg.) i forb.

som i mandel af andets, bedres ha-
velse, fordi man ikke har noget andet, noget
bedre. *Men uden Blyant selv, end sige
Pen,

I
I Mangel af de tvende førstes Ha-

velse
I

. . (han) recenseerte med et Stykke
Kul. Bagges.Gieng.105. *i Mangel af andet
og bedres lia.Yelse.Blaum.AE.68. Denne
Kantate . . blev ved Tidernes Ugunst og
paa Grund af ingen andens Havelse, op-
trykt igen. Sganarel.IV.87. jf.: til Brug i

Nødsfald, formedelst intet andets Havelse.
PoUynl903.2.sp.5.
Havel-værk, et. fHagel-. VSO.) (ænyd.

glda. hagel-, hawelwærk; fra mnt. hakel-
werk, ty. hackelwerk, besl. m. Hæk; foræld.)

stakit bestaaende af korsvis nedram-
mede pæle (hvorover der anbragtes grene
og ris); palisadeværk. Byens Befæstning
ved en Grav og Havelværk fra Aaen tU
Holsedore. CTEngelst. OdenseBy.(1862).116.
Allen.IVl.116.
Have-lyst, en. [IV.5] (sj.) d. s. s. -syge.

en vis Have Lyst, der meget ligner Gjer-
Tighed.Ew.(1914).IV.232. EColb.Foraar.77.
-leber, en. (zool.) en art løbebille, Cara-
bus hortensis. BøvP.1.411. BMøllDyL.III.
227. -mand, en. 1) person, der giver sig

af med, driver havebrug. Præsten havde
været ivrig Havemand og dyrket baade
fine Roser og sjeldne Træer. Baud.01.52.
Legeb.II.135. 2) mand, der (som daglejer)

udfører havearbejde. VSO. FalM.IV.51.
Landbo.II.545. m. overgang til flg. gruppe:
(Maria Magdalene) mente, det var Have-
manden (1819: Urtegaardsmanden^. jro/i.50.

15(1907). (jf. Grundtv.SS.II.260). || mand,
der har opsyn med en have. VSO. Der
ringes ud! sagde „Havemanden" (i Fre-
deriksberg have). Drachm.F.II.151. -mæl-
de, en. S? Atriylex hortensis L. Funke.
(1801).II.298. Rostr.Flora.I.140.

I. Havende, et. se Forehavende, Til-

godehavende. II. havende, part. adj.

se IV. have 12.2.

Have-nellike, en. {ænyd. d. s.) ^
dyrket nellike, Dianthus caryophyllus L. (jf.
Desmernellike ). IIaveI).(1762).199. Bavebr
L.U97.
Hav-ens, en. (sj.) vegetation paa hav-

hunden, mindende om en eng. Fedders.R.59.

t -enge, subst. flt. -r. (efter ty. meerenge;
jt. II. eng) snævert farvand; stræde. AW
Mauch.(1799).744. -enfi:el, en. (efter ty.

meerengel, fr. snige de mer; navnet efter
de store, vingelignende brystfinner) Jf hajen
Rhina squatina L. (jf. Engelrokke, Engle-
haj;; munkefisk. BøvP.III.510. SaUX.666.
Haven-torn, en. se II. Havtorn.
Have-oldenborre, en. (zool.) d. s. s.

Gaasebille. LandbO.II.545. -persille,
en. ^ dyrket persille, Petroselinum sativum.
vAph.Nath.VI.221. MentzO.Pl.l74. -pest,
en. 3f (dagl.) Campanula rapunculoides L.

OrdbS. -plads, en. (nu I br.) areal, der
benyttes til have (jf. -plet, -stykke 2). EPont,
Atlas.II.129. Bistader indtoge største Delen
af den lidt vildt udseende Haveplads. Ing.
LB.IV.156. Hauch.MfB.7. MO. -plet, en.
(1. br. i alm. spr.) lille stykke have (jf. -plads,
-stykke 2). Grundtv.SS.II.208. Bergs.GF.1.
195. (hun) er omme at grave Havepletten.
Skjoldb.A.lll. -plov, en. (nu næppe br.)

10 plovlignende redskab, der (trukket af en hest)
bruges til rensning af havegange; skuffeplov.
VSO. MO.

I. Haver, en. [-jha-var; i enkelte ssgr.

som Ihænde-, Inde-, Velhaver alm. r|ha'-

var] flt. -e. (ænyd. havere (i ssgr); af IV.
have (5)) person, der besidder ell. sid-
der inde med noget; kun som andet led

i ssgr. som Afsætnings-, Andels-, Aktie-,
Arrest-, Befal-, Bestillings-, Brugs-, Del-,

20 Dom(s)-, Fordrings-, Forpant-, Ihænde-,
Inde-, Lyst-, Magt-, Panthaver ofl., jf.
Velhaver.

II. Haver, en. se II. Have.
Haver-, i ssgr. se Havre-.
I. Haveri, et. se Havari.
II. Haveri, et. [-ha()v8'ri-'] (som vbs.)

til IV. have, i ssgr. (efter ty. ord paa -ha-
berei^ sotn Li(e)b-, Lyst-, Rethaveri.
Have-roe, en. ^ fællesbetegnelse for

30 kulturformer af agerkaal (Brassica campes-
trisL.); roe-rybs; turnips. Lange.Flora.639.
HavebrL.^II.294. || spec. om de som køkken-
urter dyrkede former; have-turnips. FJC
Jensen.Da.Havebog.^(1888).141. Bag. VI.155.
-rose, en ^ (nu næppe br.) Rosa centi-

folia L. Moth.B119. Taxt f. Apothekerne.
(1842).21. S&B. -rnde, en. (nu næppe br.)

2(» rude, Ruta graveolens L. Johs.de Buch-
wald.Specimen botanicum.(1721).430. vAph.

40 Nath.VI.597. -sag;, en. (næsten) kun i flt,

især om køkkenurter, grønsager olgn. en Gart-
ner, der solgte Frugt og Havesager. Gylb.
(1849).IX.17. LandbO.II.546. ^et/6.-saks,
en. stor saks til klipning af hække olgn.;

hækkesaks. Moth.B119. VSO. h&n (gik) med
den store Havesax i Haanden og klippede
Hjerter og Kroner i Taxtræerne. Jn^.PO.
1.48. D&B. -sal, en. (1. br.) stor havestue.

Gylb.XII.144. Schand.UM.196. -sangøer,
50 en.\ Sylvia hortensis Gm. (jf. -græssmutte,

-smutte). Kiærbøll.269. Bogan.1.127. -sel-
leri, en. 2e dyrket selleri; Apium graveo-

lens. MentzO.Pl.l89. -selskab, et. forening
til fremme af havebrug. BavebrL.^242. Det
kgl. danske Haveselskab . . stiftet 23. Sept.

18S0.Krak.l923.I.155. -skade, en.\ mun-
kefugl, Sylvia atricapilla L. Funke.(1801).

1.195. Kjærbøll.267. -slange, en. vand-
slange til vanding af haver. Krak.1917.1728.

60 PolitiE.KosterbUViol923.2.8p.2. -smntte,
en. \. d. 8. 8. -sanger. Kjærbøll.269. -snegl,
en. (zool.) slægt af mindre snegle m. farvet

skal, Belix L., især arterne B. hortensis og
B.nemoralis. LTid.1754.9. Andres.Klitf.216.

BøvP 1.478.
II

ogs. om voldsnegl ell. vinbjerg-

snegl, Belix pomatia. den . . store Have-
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snegl, som nogle spise. MO. MøllB.III.42.
-sover, en. (zool.) stor hasselmus, Myoxus
nitela. BøvP.1^43. f -spindel, en. (zool.)

stor edderkoppeart. Havespindlerne . . ere
hos os de største Edderkopper.i2a;f.('i784j.
204. -sprojte, en. (fagl.) redskab til he-

sprøjtning (af træer osv.) ell. vanding (af
plæner osv.) i haver. HavebrL.HlS. -stil, en.
kunstnerisk ejendommelighed (stilart) ved et

haveanlæg (jf. -kunst^. HavebrL.^1.355. især
i forb. som engelsk, fransk havestil
olgn., se engelsk (II.3) osv. -stol, en. stol

af forsk, art (flugtstol, tremmestol olgn.) til

brug i fri luft, især i haver. Heib.Poet.V.64.
Hostr.FG.lsc. NMøll.H.l. -stue, en. stue,

der vender ud imod en have og hvorfra man
i alm. gennem havedør (ell. veranda) har
adgang til denne (jf. -ssil). Moth.H.119. Eeib.
Poet.V.82. JPJac.II.109(seu.-døT). LandbO.
11.426. -stykke, et. 1) (nu næppe br.)

haveanlæg. Moth.HllQ. Deserten paa det
Kongelige Taffel (fremstillede) et Have-
stykke med Parterre og Blomster-Urter.
Adr.^l<il762.sp.l0. 2) haveplads; haveplet.

Schand.SB.5. sa.F.351. CP -syg, adj. {dan-
net af (ell. i tilslutning til) -syge efter ty.

habsiichtig; „Nyt og sieldent forekom-
mende Ord.'' MO.; „Dette Adj. er P. E.
Miillers (jf.PEMull.n93). Suhst.(o:-syge)
forekommer dog undertiden hos nyere
Forff., Adjektivet slet ikke." Levin.) som i

(alt for)- høj grad er begærlig efter at eje

noget (jf. -begærlig^. Kong Achab, som
ikke kunde faa Naboths Viingaard (og
derfor) lagde sig paa sin Seng og aad
ikke Brød . . skildres som havesyg, men
ikke som vindesyg; thi han giorde intet
selv for at tilvende sig denne Eiendom.
PEMiill.n94. For (Balzac) er den Have-
syge . . en magtelskende Monoman. Bran-
des.VI.160. VVed.BB.389. (en) havesyg
(ISW'.Gierng), hvilket er en Afgudsdyr-
ker. Æ;i9/ies.5.5f^P07;. tXJ -syge, en. {efter

ty. habsucht (af ty. håbe, ejendom; jf. Ha-
bengut og HI. Have; føles som hørende til

IV. have 5; „aldrig i Talespr." Xemn.; jf.
w. -syg) stærk, hensynsløs begærlighed efter
at komme i besiddelse af noget, skafe sig

ejendom, ikke blot om Pengebegjerlighed
og Havesyge er her Spørgsmaal. jffawc^.

SK.i. Holst.FF.81. Kierk.X.77. Balzac har
forstaaet at gøre Havesygen og Gerrig-
heden . . imponerende som Laster, bran-
des. FI.i 60. vogter eder for al Havesyge
(1819: Gierrighed). Luc.l2.15(1907). -ti-

mian, en. S( dyrket timian. Thymus vul-

garis L. Lange.Flora.464. -torn, en. se II.

Havtorn, -trappe, en. trappe foran en
havedør. Tops.IL265. Recke.ST.11 7. -trom-
le, en. mindre tromle, hvormed man tromler
havegange, nysaaet græsplæne olgn. MO. Cit.

1912.(0rdbS.). -træ, et. træ i en have;
spec. (nu næppe br): frugttræ (mods. vildt

frugttræ ell. skovtræ). Éolb.Metam.6. Funke.
(1801).II.16 f. t -tugt, en. havebrug. JJ
Lund.(SkVid.IX.192). -turnips, en. ^

(1. br.)d. s. s. -roe (slutn.). Hag. VI.155. -nd-
stilling, en. udstilling af produkter fra
haver. Drachm.EO.266. -ugle, en. (zool.)

natsværmer af slægten Mamestra. FrHeidt.
Sommerfugle-Atla8.(1913).9. FloraogFauna.
(1915—19).53. -nrt, en. (nu 1. br.) køkkenurt.
Holb.Intr.(1728).265. VSO. MO. -vogn,
en. ^Hav-. Aakj.SV.VIII.45. Bregend.PG.
5). [II] (landbr., dial.) vogn m. (høst)haver.

10 MøllH.IV.240. OrdbS.(Fyn).
\\ (jy.) om vogn

med tætte haver (vognkasse): kassevogn. Aakj.
VB.187. Feilb. || ogs. om holstensk vogn. de
stive, skumplende Havvogne eller „Hol-
stenskvogne". jBre^cwd.P6r.5. CP -vækst,
en. plante, der vokser i en have, især om
køkkenurter. Holb.Qvægs.396.HCAnd. VI.211.
Brandes.I.12. -værdig:, adj. [IV.5] (sj.)

værd at have; attraaværdig. jeg vidste, hvor
der var mange haveværdige Pigebørn,

20 nemlig i Horbelev Præstegaard. Fich.D.31.
CP -væsen, et. hvad der hører til en haves
anlæg, dyrkning og pasning. LTid.1745.601.
De forstaaer Dem slet ikke paa Hauge-
væsenet. Winth.IX. 147. OpfB."- VIII. 363.
-ært, en. 2( dyrket ært, Pisum sativum.
vAph.(1764). JTusch.172. LandbO.II.548.
Hav-fisk, en. (især GJ; Moth.HS. VSO.

HCAnd.VIII.227. Laxen er en Havfisk.
BMøll.DyL.III.150. -flab, en. >f (sj.) d.

30 S. S. Bredflab (Havtaske). Drachm.LK.61.
CP -flade, en. (især i best. f.) havets over-

flade (7/"- -bryn, -skorpe^, i Havfladen tum-
lede sig store T)e,\^\i\nQx.HCAnd.XL279.
(geogr.) i højdebestemmelser: 100 Fod over
Havfladen. /Sc^eZier.ilfarO. (Palæstina) lig-

ger i det hele højt over Havfladen. CKoch.
JL.25. -flod, en. {ænyd. d. s. i bet. „over-
svømmelse foraarsaget af havet" ; nu næppe
br.) d. s. s. 1. Flod 1.2. Søebugten, hvilken

40 . . Havfloden jevnlig satte under Vand,
menEbben . .tøTTede.Mall.SgH.532. -folk,
et (Levin.) ell. (nu alm.) pi. fællesbetegnelse

for havmænd og havfruer. Moth.H8. Hav-
folkenes Kjærlighed til Musik staaer i For-
bindelse med Bølgernes rhythmiske Bevæ-
gelse.JTei&.Pros.i V.230. HCAnd.V.82. Feilb.

CP -forskning, en. udforskning af havet
og dets forhold. Hag. V.225. -frue, en. ('-fru.

Oehl.HK.131. sa.EA.291. Heib.Poet.III.448).
50 {ænyd. glda. d. s.) 1) kvindeligt fabelvæsen,

der tænkes at have fiskeskikkelse neden for
bæltestedet, og som i sagn og eventyr bebor
havet (jf. -folk, -jomfru, -kvinde, -mand,
-mø, -pige^. Holb.Mel.IV.7. *En Havfrue op
af Vandet steeg, | Hun spaaede Herr Zink-
lar ilde. Storm.SJD.142. Da sukkede den
lille Havfrue og saae bedrøvet paa sin
¥\s\Léh2i\e.HCAnd.V.96. Thiele.Il.255. Hal-
leby.144. jf.: paa flere Steder kalder (man)

60 et Slags Conferva ogsaa Havbændel, Hav-
fruens Traad m. v.Handels- og Industrie-Tid.
1811.103. 2) overf. 2.l) om ell. som navn paa
skib: Orlog Skiibet Hsd-Fruen. Æreboe.170.
naar min skjønne Havfrue (o: et skib) . .

er færdig til at holde sit Indtog i det store
Ocesui.Gylb.X.19. 2.2) (dial)^ mareflynder,
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Platessa microcephalus Don. Krøyer.II.320.
-fra-haar, et. (spøg.) om udslaaet haar.

Sørup.11.21. -fru-san^, en. (især poet.)
*Under steile Fieide

|
De hørte Havfru-

sang. Oehl.NG.15. Grundtv.FS.Vl.629. *en
Havfrusang, | Der over hendes Læber
klang,

I
Som skulde lokke ud min Sjæl

|

Paa Sorgens Hav. Winth.V.109. -fag:l, en.

(ænyd. d. s.; især CP, jf. dog Feilb.) fugl,
der opholder sig paa ell. ved havet og søger

sin næring der. VSO. Bogan.1.114. f -fæ,
pi. fabeldyr i skikkelse af køer, der tænkes
at leve i havet (jf. -ko). Ruge.FT.60. -født,
part. adj. (poet.) født af havet. *hin Gud-
inde (d: Venus), som hav-født af Bølgen
steg.Drachm.DD.30. -gaaende, part. adj.

[-igå'ana] (1. br.) om fartøj: som er egnet til

at gaa ud paa havet; søgaaende. to russiske
havgaaende Torpedobaade. Dagbl.^yalOOS.
2.sp.6. I. -gaard, en. {af I. Have 1 ; dial)
indhegnet stykke jord nær ved gaarden. Feilb.

Hestene stod i Havgaarden, og aad sig
kredsformigt ind i den duggede Rødklø-
ver. J.afc/.PJ..14. II. -g-aard, en. {ænyd.
d.s.; første led rimeligvis omdannet af Kov;
nu næppe br.) ring om maanen (ell. solen);

maanegaard; maanehov. Moth.H8. MDL.637
(u. vade^. Meyer.^237. de store Maaneringe,
som Forster kalder Halolunares (Tydsk
„Hof-Hofe", Maanegaard, Havgaard osv.).

BerlTid.Viil867.2.sp.l. S&B. -gang:, en.
(sj.) bølgegang; (stærkt) bølgeslag; søgang.
£erlTid.^yi2l905.Aft.6.sp.3. -gasise, en.
{ænyd. d. s.;jf.jy. havgaas, -gæs om maager
og terner) 1) \. navn paa forsk, søfugle (jf.
Feilb.), især rødstrubet lom, Colymbus sep-

tentrionalis L. (vAph.N'ath.111.356. Kjærbøll.
729. SaVXV.lOOé) ell. (nu næppe br.) (stor)

skallesluger, Mergus (merganser) L. (Moth.
H8. Kiærbøll.696).

\\ (jy.) svartbag, Larus
maximus. FVHeiberg.ThylandsFugle.(1886).
36. 2) overf. (jf. -gast). 2.1) (nu næppe br.)

om et skib. Dampskibene, disse kæmpe-
stærke Havgasser, der blæse ad Vinden.
Blich.VP.8. 2.2) betegnelse for en havfisker
(ved Jyllands vestkyst). Moth.H8. Blich.

(1833).V.43. Havgasserne ere ikke blød-
hjertede Folk. H0And.II.15. ESkram.HG.
54. 2.3) (nu næppe br.) sømand (jf. Hav-
gast 1) II

om engelske orlogsmænd: disse
Havgasser, der ville tilegne sig alt Vandet
paa Kloden. Molb.Dagb.250. 2.4) hidsig og
arrig person. Moth.H8. VSO. jf. Feilb.

\\

nu især om (ældre) kvinde, der er skænde-
syg, arrig, rapmundet, har en hvas tunge
olgn.; rappenskralde, mine Piger skal ikke
blive Havgasser. Bahb. (Skuesp. XII. 413).
Oversk.Com.IV.63. Hrz.III.294. EBrand.
Brud.28. Jeg kender det gamle Fruen-
timmer og værre Havgasse har der aldrig
existeret. CEw.F.75. -gast, en. 1) (nu
næppe br.; jf. -gasse 2.8J sømand. *Det
ferske Farvand var mig ubekiendt, | Som
er en Havgast. Bahb.Skuesp.III.50. 2) (jy.)
d. 8. 8. -gasse 2.2. Feilb. -gedde, en. Jf
(1. br.) kulmule, Merluccius vulgaris Cuv.

Krøyer.II.141. -grand, en. {glda. d. s.

(5Mos.33.13(GldaBib)); nu næppe br.) hav-
dyb; havbwid. LTid.1742.768. -græs, et.

{ænyd. d. s.) 2( 1) bændeltang, Zostera ma-
rina L. LTid.1726.331. *En Krands jeg
under Fiskeren af Havgræs og Siv. OeU.
HK.52. sa.L.1.298. SaUXI.52. 2) søgræs,
Buppia, især B. maritima L. Lange.Flora.
203. MentzO.Bill407. 3) marehalm, Elymus

10 arenariusL. JTusch.76. SaZ.^XJ.5^. -gran,
adj. (1. br.) søgrøn. *I havgrønt Klæde vik-
let . . sidder Bølgens Mø.0ehl.ND.211.
B:CAnd.XI.138. -gud(inde), en. gud-
(inde), der tænkes at bo i havet (og herske
over det). Moth.E:9. Clitau.PT.164. Drachm.
D.26. -gns(e), en. (sj. -gusse. HCAnd.II.
98. VIlI.171). {opr.jy.; ikke anført i VSO.,
der derimod har Havravs, se Havrag; jf.
ogs. -sug) kold, meget tæt taage, der dannes

20 paa ( Vester)havet og paa varme dage af
vinden føres ind over landet; gus(e) (1.2).

(ogsaa paa Anholt) opstiger fra Havet en
Vind, som er blandet med en Slags øde-
læggende Dunster for Sæden. Man kalder
den Havguusen.Jm.i80i.17. ^4. Andres.
Klitf.9. -gus: Olufs.DB.311. denne nøgne
Klitegn, hvor . . den saltmættede, isnende
Havgus uophørlig stod ind i al sin . . Barsk-
heå.Font.LP.VII1.212. Frem.DN.196.-gu-

30 s e : Blich. (1833). V. 80. ThomLa. F. 236.
Drachm.DD.88. ThitJens.J.194. -helt, en.
/f laksefisk af heltfamilien; snæbel; Core-
gonus oxyrhynchus. Krøyer.III.1140. Sal.^

XV.270. -best, en. 1) (nu næppe br.)

flodhest. Moth.E9. vAph.Nath.IIL357. *Fny-
sende Havhest laae for hans Fod, nærlø-
bende Nilarms

|
Vældige Søn. JMHertz.

Isr.184. VSO. MO. 2) /f en art udenl. naale-

fisk; søhest; Hippocampus (marinus). BøvP.
40 111.554. Scheller.MarO. 3) CP et (især i

græsk og romersk billedkunst og digtning be-

nyttet) fabeldyr med hestekrop og fiskehale

(„hippokamp"). LTid.l725.719. *Paa den
vilde Havhest skal Du ride; I Under Bøl-
gen deiligt Engen gToer.HCAnd.X.434.
idet jeg (vaagnede), syntes jeg endnu
tydelig at se iPoseidon ride bort paa en
Uavhest. Goldschm.II.209. JFJac.1.3. FB
Grandjean.Heraldik.(l91 9).152. jf. Læsøfolk.

50 174. -hund, en. (ænyd. d. s.; nu næppe
br.) 1) sælhund. Moth.M9. VSO. 2) ^ haj.

LTid.1724.287. Buge.FT.60. -hymber.
en. se -imber. -hæng-stille, adj. (dial.

(sydsjæll.) ell. især ^; 1. br.) om vejret (tU

søs): blikstille (uden den svageste Luftning

ell. bølgebevægelse, saa at sejl olgn. hænger
slapt ned), nu bliver det hav-hæng-stille,

og saa kommer vi (o : nogle lystsejlere) inte

til Vordingborg iaften. BolfHarboe.Havet.
60 (1897).125. OrdbS. -imber, en. Mmmer.
S&B. t -hymber. vAph.Nath.III.364). \
islom, Colymbus glacialis L. Kjærbøll.725.

SaUXV.1005. -is, en. is, der danner sig

paa havet. Blich.IV.539. NaturensV.WlS.
225.

II
spec. (fagl.) d. 8. s. Fladis. OrdbS.

-jonifk*n, en. (sj.) havnymfe; havfrue (1);
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sirene. Hauch.Y.114. -junker, en. Jf læhe-

fisk af slægten Coris; junkergylte; Coris Ju-
lis V. Julis vulgaris. SaUXVI.211. -kal,
en. [-|ka-'q ('fHaakal. LTid.1755.367.fnay'
kalv. Moth.H9. IslKystél. VSO. S&B.). flt.

-e. {ænyd. haakal (DSt.1909.56) (og haa-
kærling^, no. dial. haakall, oldn. håkarl „haj-
han" (jf.no. hkkleTTmg, sv. håkårring, egl:
haj-hun); sidste led er Karl, første led I.

ell. hau'licZ (jf. Børd.DT.^80)] (f Havlite.
Moth.H.10. dial: Havelit. SiSbB. Gravl.Øen.
28. Feilh.IV.205). flt. -ter. (navnet (m. til-

knytning til I. Hav^ efter fuglens skrig, der
lyder omtr. som „(h)av-avlit" ; jf. -lyk) 1)

\ svømmefugl af andeslæaten; isand, Sa-
relda glacialis (jf. Angeltaske, Gaddis^.
Moth.H10. Kiærbøll.686. Bogan.II.84.*\sings
den øde Forstrand I skriger Havlit og

Haa, omdannet i tilknytning til I. Hav ell. loTærne. Jørg.D.12. jf.: Tærner, Vildænder
ved efterligning af isl. udtale; formen -kalv
skyldes tilslutning til -kalv ndf.) /f stor haj-

fisk, Somniosus microcephalus Bl.Schn., der
lever i de nordiske farvande (jf. Haaskær-
dingj.Indbyggerne^^aaJsZawajlevermeest
af Fiskefangst, i sær falder her Sælhunde,
Torsk og liasi-KsL\.LTid.l755.367. Hauch.
VIL478. Krøyer.III.914. BøvF.III.503.

\\

hertil: Havkal(s)-tran (Politivennen. 1800.

og et Slags kaldet Haliter, baade blaae
sorte og hvide, hvilke lade sig høre med en
liflig Lyd, baade syngende og skrigende.
EPont.Atlas.III.342. 2) (fagl.) en slags sejl-

sportsbaad (lille halvdækket finnekølsbaad m.
stort overhæng for og agter; konstrueret i

1910).DagNyh.^lsl921.9.sp.l. -lit-and, en.

\ d. s. s. Havlit 1. Kjærbøll.686. O -luft,
en. søluft. VSO. MO. Schand.UD.215. hans

1942. SaUXI.54), f Havkalvs- ("(rreew. 20 Hoste kunde foretage sig, naar han op
UB.238), Havkalve- (VSO.). -Ual\r, en.

(jf. -ko) if. (tidligere) folkelig

fa'
'^ • '" '

abeldyr i skikkelse af en kalv, der menes at

leve i havet (jf. ogs. u. -kalj. Moth.E.9. Trold-
qvinden omskabte sig selv til en Havko
og sin Søn til en Havkalv. Thiele. 1. 15.

-kant, en. I) (nu 1. br.) d. s. s. -bred. be-
mældte Bye ligger halvanden Miil fra
'HL2d-^2inien.EPont.Atlas.l.410. 2) (nu næppe
br.) del (egn) af landet,

havet. Han er fra Havkanten i Jylland
VSO. -karnsse, en. (ogs. -karuds. Danm
Fauna.XI.134). ^ læbefisk af slægten Cteno-
labrus: søkarusse, C. rupestris L. Sal.^XVI.
211. -kat, en. )f fisk af tangsprælfamilien;

holdt sig i B.2i\\\dten. Dannebrog.^^Iiil906.
4.sp.l. -lyk, en. (især dial.) % d.s.s.
-lit 1. lris.l801.IV.4. Kjærbøll.686. Sal.
XVII1.845. -løkke: OrdbS.(fynsk), -læg,
et. {ænyd. d. s.; især dial.) tilfrysning af
havet. Moth.HlO. MDL. Feilb. den Vinter
. . havde vi Havlæg i November. Gravl.
Øen. 51. -log;, et ell. (nu kun som plante-
navn) en (LTid.1755.339). ' ' '

søulv, Anarrhichas lupus; ogs. (nu næppe
br.) d. s. s. Havmus (vAph.Nath.III.364.
Krøyer.111.787). Havkatten . . viste alle

sine Tddnåev.HCAnd.VIII.236. Krøyer.I.

{ænyd. d. s.; nu
som vender mod 30 1. br.) (løg af) planten strandløg, Squilla ma-

ritima Steinh. vAph.(1759). Funke.(1801).
11.478. MO. -maage, en. \ især om
Larus argentatus, ogs. kaldet graa navmaage.
Moth.H10. *Hav-Maagen slaaer med Sang
i Søen sine YmgeT.CFrim.FII.73. Hauch.
11.355. KjærbøU.612. Drachm.F.11.69.

\\

sOTthsiYma Sig ej svartbag, Larus maximus.
Kiærbøll.617. BMøll.DyL.IL312. -mand,
en. (ænyd. d. s.) mandligt fabelvæsen, der if.

370. Svenskerne har nok set os! . . De 40 folketroen menes at bo i havet (jf. -tolk)

har jo Øjne som en Havkat 1 Drachm.STL.
240. -klima, et. (fagl.) klima, betinget af
havets nærhed; kystklima (mods. Fastlands-
klima;. Paulsen.II.643. Sal.X.607. -klit,
en. (nu 1. br.) klit, der begrænser stranden;
strandklit. MO. Andres.Klitf.84. MøllH.IIL
71. -ko, en. if. folkelig forestilling: et i

havet levende (havfolkene tilhørende) fabel-

dyr i skikkelse af en ko (jf. -kalv, -kvæg^.
LTid.17U.551. Grundtv.Saxo.1.297. Thiele.

IL255. Feilb.
|| f havokse. HCAnd.Vni.237.

-kTabbe, en. Jf torskefisk af slægten Mo-
tella (åen tre-, fire-, femtraadede havkvab-
be, med tre osv. skægtraade). Krøyer.II.185.
198.213. Fedders.H.134. -kvinde, en.

(glda. d.s.; nu sj.) havfrue. SvGrundtv.FÆ.
11.52. -kvæg, et. if. folkelig forestilling:

havmandens kvæg (j/.-kalv, -ko, -nød^. Moth.
BIO. Thiele.IL342. Feilb. JVJens.EE.158.
Havl, en, et. se Hagl. 60

Hav-lampret, en. Jf (ænyd. d. s.)

havnegenøje, Petromyzon marinus. Krøyer.
III.1027. BøvP.I.603. -lig, et. (1. br. i

rigsspr.) lig, der skylles op af havet. Der
er drevet et Havlig inå. Søiberg.FLP.57.
VoHLand.^lil904.3.sp.l. -lit, en. ['haU|liÆ

DFU.Nr.11.1. *Skiøn Havmand sig op af
Havet skiød, | Beklædt med Ta.ng.Ew,
(1914).III.205. Oehl.L.L297. HCAnd.VII.
104. Thiele.II.255. Feilb.

||
(spøg.) om en

havgud. Kierk.I.153. -mands-skæg, et.

som navn paa en slags juletræspynt: Pol,
^yiil917.2. -munding, en. (jf. ænyd.
hafmund, stræde; sj.) munding af (indløb
til) fjord olgn. Mall.SgH.401. Andres.Klitf.

50 230. t -munk, en. (ænyd. d. s.) om blæk-
sprutteart (sømunk). Moth.HlO. LTid.1725,
720. -mus, en. Jf navn paa underorden
af bruskfiskene: helhoveder, Holocephala;spec.
om Chimæra monstrosaL. (nordisk havmus;
jf. -kat;. MotLHlO. Krøyer.III. 784. Frem,
t)N.102. Feilb. || ogs. om panserulk, Agonus
cataphractus. Krøyer.I.144. -mo, en. (poet;
sj.) d. s. s. -frue (jf. -jomfru;. *Som Markens
Lilier er Havmøens Kind. Ing.BSE.II.186,
Havn, en. [hau'n] flt. -e ell. f -er (Holb,

DH.II.849. Slange.ChrIV.180). (æda. hafn,
SV. hamn, no. havn, oldn. h^fn, eng. haven,
mnt. havene (ty. hafen laant fra nt.); besl.

m. oht. havan, kar, beholder, og muligvis m.
IV. have)

1) et af naturen ell, ved kunst delvis inde-
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lukket vandareal, hvor skibe kan finde

beskyttelse mod storm olgn., og hvor de kan
foretage ind- og udladninger, reparationer

olgn. ('naturlig ell. kunstig havn. MilConv.
111.602. SaVX1.57f.); ogs. (i ssgr., fagl.)

om landingsplads for flyvemaskiner olgn. (se

Flyve-, Lufthavn), der Havnen ikke var
beqvem til Vinterleie, besluttede de Fleste

at fare bort ogsaa d.evivsi.ApG.27.12. *Ei
nogen Havn | Den (o: øen) har, og intet

Skib kan lande der. Hauch.DV.L197. *Der
er et Land; dets Sted er høit mod Nor-
den,

I
Og Dybets Bjerge svømme nær

dets HsiYn. Boye.PS.IV.151. hans Flaader
(søgte) Skjul i befæstede Havne. Goldschm.
BIS. III. 334. Scheller. MarO. anløbe en
havn, se anløbe 1.2.

||
(især ^ ell. CP^ i

faste forb. uden art. som bringe, føre, gaa,
komme, løbe i havn, søge (f faa, tage.

Moth.H12) havn olgn. (jf. naa i havn, til

havns olgn. u. bet. 2). han førte dem i Havn
efter deres Begjering.Ps.i07'. 50. Vinte-
rens Strenghed (nødte) Floden at gaae i

Havn. Wand.Mindesm.1.275. *Han undgik
hvert Skiær, og løb hurtig i sin Havn.
OehLHE.125. vi maatte søge Havn ved en
af Øerne. Hauch. MfU. 38. Scheller.MarO.
jl

i videre bet. ogs. om havnens nærmeste om-
givelser (lossepladser, bygninger osv.). *Folk,
som i Havnen løbe | Og hele Ladningen
flux opkiøbe. TBruun.Skr.58. VSO. Har-
boe.MarO. *Tit sad han og spilled om
Aftnen paa Dækket . .

|
og ligned en

dødshærget Dreng —
|
Men var han i

Havn, stod der kogende bag ham | et

Kølvand af vildeste Slæng. LCNiels.RR.41.
sml. Nyhavn som navn paa en gade i Kbh.

jf.: han satte Ild paa Havnen om Natten
og opbrændte Baadene. -5Mafcfc.i^.6. (de)

besluttede . . at overvintre i Phoenix,
hvilken er en Havn (o : havnestad) i Greta.

ApG.27.12.
2) (uden for særlige forb. især {^) bil-

ledl. ell. overf., især som udtr. for endemaal,
tilflugtsted, hvilested olgn. (jf. havne 2).

*Man veed kun to Havne (o: paa livets

sejlads),
\
Bekiendte af Navne,

|
Den eene

vor Vugge, den anden vor Grav. Stub.

40. 'Naar snart. Kammerateri mit gamle
Skrog

I
Jeg i sidste Havn skal fortøie

(o: naar jeg dør). Winth.IV.21. \\ især i

forb. som komme, naa i havn, (1. br.:) naa,
være (vel) til havns (f lande til havns.
Graah.PT.1.286) olgn. jo farligere Farvan-
dene ere, hvorover du seyler, jo meere
Ære er det for dig, naar du kommer i

Havnen. Holb. Philos. III. 7. Han (skulde)

naae den ret rolige Havn, hvis Tryghed
ingen af Livets Storme forstyrrer, iliyns^.

Hessen.S. Hrz.XI.8. *Ak, var jeg saa sandt,
som den lodne Hund, |

Fortøiet og vel
tilhavns. Winth.IV.101. *jeg undte Dig (o:

Livingstonek at snart | Du tilhavns maatte
nsi&e. Rich.II.96. Schand.IF.171. i forb. m.
en gen. i udtr. som: *Hvad er det got at
lande

| I Himlens søde Havn. ^ror8.505.

hairne

dersom et Menneske i Skibbrud paa Ver-
dens Hav har mistet Mast og Anker, da
aabnes ham . . Himlens Fred i Klostrets
stille Havn. Gylb.(1849).IX.47. (lyset var)
et Fyr, der viste Vej til Hjemmets Havn.
Schand.SB.37. || talem. lide skibbrud,
kuldsejle (midt) i havnen, {jf.fr.Uire
naufrage au port; nu 1. br.) have uheld med
sig, just som man er ved at naa sit maal.

10 TBruun.S.128. *Saa lykkelig udstaaet en
farlig Reise,

| Og lide Skibbrud midt i

Havnen. Oehl.VI.291. Det var da fordømt I

At kuldseile midt i llsLvnenlHrz.1.225.
ogs. (nu næppe br.): have uheld med sig
straks ved begyndelsen af et foretagende.
Moth.H12. t sanke i een havn, samle
sammen (paa eet sted). Oct. d. 9. blev de-
stineret til adskillige Visiter, som længe
vare opsatte, og mand gierne sanker i

20 een Havn. Elevenf.RJ.102.
Havn-, i ssgr. se Havne-.
HaT-naal, en. ^ (nu næppe br.) stor

tangnaal, Siphostoma Acus L. LTid.1725.
720. Krøyer.IIL693.
havne, v. ['hauna] -ede. (no. d. s., sv.

hamna; af Ravn) 1) (£i om skibe ell. søfolk:

komme i havn; ogs.: lande. Moth.H14.
(de) maatte stræbe at søge Land under
Norge, hvor de endeligen . . hafnede un-

30 der Opsloe. Slange.ChrIV.29. Graah.PT.L
198. en saadan dyb Vig, som Ariel i „Stor-
men" lader Skibet havne i. Brandes. IX.
221.

II \ dep. i sa. bet. *Kutter efter Kut-
ter stævner

| indad . .
|
ingen savnes I

|

Naar de havnes,
|

vil der være Glæde
overalt. LCNiels.RR.SO.

\\ (jf. bet. 2) billedl.

*Jeg seer mit Glædes Skib jo lyckelig at

\i2iwne.IIolb.Mel.I.6. Bagges.SkR.242. Man
kan (let) havne paa det modsatte Sted af

40 det, som man styrede til. Heib. Intel. IIL
169. *jeg efter mangt et Skibbrud hav-
ner

I
Ved Ungdomslykkens Arne. J^ecfce.

BB.18. 2) overf.: naa (til sidst) til et sted;

ende (sin omflakken) et sted; komme i ro
ell. sikkerhed; komme i fast stilling,
(nu især dagl. og m. tilføjet stedsbestemmelse
samt m. bibet. af uberegnelighed, ufrivillig-

hed, tilfældighed olgn.). *Den Tro, hvorved
man havner

|
I Himlens Fryde-Land.Pror8.

5Q 191. *Nei, skreg hun, neil | Løb bort sin

Vei.
I
Tilsidst vi her i Teltet havne. Heib.

Poet.y1.200. *Jeg kæmper, jeg svimler,

dog eengang jeg havner. £"0^11^.7X555.

(j^y) ^^ atter fra Haand til Haand med
mine Papirer, og jeg havnede hos den
ny Oherst.Schand.0.11.238. som de hun-
drede, de tusinde unge Piger „havner"
i ægteskabeligt ^dimMv.Drachm.F. 1.513.

Men det var vist godt for mig, at jeg traf

60 dig. Ellers véd man aldrig, hvor man var
havnet. Leop.B.61. om ting: måske begge
(lig) er havnede i én kiste. ADJørg.II.259.
(bolden) havnede imidlertid paa et højst

uventet (sted). Høm.S.157. || naa til noget

som (sidste) standpunkt, anskuelse olgn. JLan-
ge. III. 215. man havner i en mere eller
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mindre blaseret Tvivl. Høffd. E. 397. (de)

havnede hurtigt i den skjønneste Enig-
hed. CMøllM.IlI.86. Det 18. Aarhundredes
typiske Aandsretning, Oplysningen . . var
havnet i en gennemgaaende Middelmaa-
åigheå. Fridericia.NH.I.190.

\\
(nu næppe

Ir.) *„Skal jeg da ikke tale rigtigtud?**
|— „Ja, tale udi Men naar jeg troer, I

havner (o: er færdig)y \
Saa ta'er I fat

paany.**ér2:. F/11.58. 3) S trans.: anbringe
paa et sted. (han) fik Tøiet havnet oven-
paa Vognen, Collin og mig indeni Vog-
nen. HCAnd.IX.250.
Havne-, i ssgr. ["haung-] (sj. Havn-, se

u. Havne-gade, -løs^. af Havn 1; fx. (for-

uden de ndf. anførte ssgr.) Havne-admini-
stration, -anlæg, -arbejde, -banegaard, -bat-

teri, -bygning, -bøje (jf. -mærke, -tønde^,

-indløb (jf. -hul, -løb, -munding^, -kaj,

-lods, reglement, -tog, -udvalg, -vægter

oft. -admiral, en. i^ admiral, der har
kommandoen i en krigshavn. Wolfh.MarO.
504. Scheller.MarO. -afiK:ift, en. afgift,

der betales for brugen af havne, bolværker,

kajer, dokker osv. (jf. -penge). MR.1833.
177. Hage.^913. f -anker, et. paa land
anbragt anker, som skibe fortøjes ved. VSO.

-arbejder, en. 1) (1. br.) haandværker,
der udfører (skibsbygnings)arbejde i en havn.
Scheller.MarO. 2) arbejder, der deltager i

ladning og losning af skibe (jf.-s\oYer). JV
Jens.HF.44. Scheller.MarO. -ass^istent,
en. medhjælper for havnemesteren. Scheller.

MarO. Krak.1917.680. -bane, en. (jærnb.)

banespor, der fører til en havn (jf. -spor^.

JVJens.IM.20. Scheller.MarO. -bassin,
et. et af havnekajer (delvis) omsluttet vand-
fyldt rum. Holst. III. 73. Scheller. MarO.
-bestyrelse, en. ledelse af en havns drift

(jf. -forvaltning). Kbh.'sHavneraadsErklæ-
ring.^^U1866.9. || nu især (konkr.): de per-

soner, der leder en havns drift; spec. (fra
1914) om den forsamling, der har den øver-

ste ledelse af Kbh.s havn (jf. -kommission,
-raad). Hage.^917. -betjent, en. 1) (nu
næppe br.) funktionær, der er ansat ved en
havn. MO. 2) betjent i havnepolitiet. Schel-

ler.MarO. SaUXi.61. -bro, en. (nu næppe
br.) kaj; brygge. Kaalund.69. LovL.VIl.251.
-by, en. by, der har en havn (jf. -stad/
Schand.BS.319. Fridericia.NH.I.lO. -byg-
mester, en. person, der leder det tekniske

arbejde ved en havns anlæg og vedligehol-

delse (jf -ingeniør;. MO. Krak. 1917. 130.
-direiiter, en. spec. (fra 1914) om den
person, der under havnebestyrelsen leder drif-

ten af Kbh.s havn (jf. -kaptajn;. Krak.1917.
130. -dæmning, en. d. s. s. -mole. Gold-

schm.VII.266. Scheller.MarO. -foged, en.

{ænyd. d. s.) person, der har dagligt opsyn
med en havn ell. (i Kbh.) et havnedistrikt

(som leder af ell. (i Kbh.) funktionær i havne-
politiet; jf. -mester;. Nørreg.Privatr.1.341.
Bergs.GF.1.243. Sal'XI. 61f -forvalt-
ning, en. ledelse af en havns drift og
(konkr.) de personer, der varetager denne

(jf. -bestyrelse;,* nu spec. om den af havne-
direktøren i Kbh.s havn udøvede driftsledelse.

Lov^V191858.§1. Hage.^917. -fyr, et. fyr
ved (indløbet til) en havn. Ing.RSE.VI.42.
Drachm.SS.93. Scheller.MarO. -gade, en.
(sj. Havn-. MO.). gade, der fører til ell. gaar
langs med en havn. AndNx.MS.118. som
gadenavn: Trap.I2.14.
Hav-negeneje, en. (ogs. -negenøjn.

10 DanmFauna.XX.121). /f Petromyzon ma-
rinus L. (jf. -lampret;. Krøyer.lil.1025.
Havne-hoved, et. den yderste ende

af en havnemole. Harboe.MarO. den yder-
ste Mole, hvor Bjørns Dæksbaad laa for-

tøjet helt ude ved det østre Havnehoved.
Drachm.STL.139. Scheller.MarO. -hnl, et.

^ indløb til en havn (jf. -løb, -munding;.
Scheller.MarO. -ingenier, en. d. s. s.

-bygmester. Scheller. MarO. Sal. ^Xl. 62.

20 -kaptajn, en. person, der har overopsyn
med en havn; spec. (indtil 1914) om havne-
direktøren i Kbh.s havn. BudBay.EP.II.2.
Lov'Vul858.§4. Scheller.MarO. -kasse,
en. (emb.) betegnelse for havnevæsenet som
selvstændigt finansvæsen og for dets penge-
beholdning; ogs.: havnevæsenets kassererkon-
tor. Bek.Nr.il8Vil897.§35. OrdbS. -kas-
serer, en. (nu 1. br.) havnevæsenets kasse-

rer. Pl?U1788.§9. OrdbS. -klokke, en.
30 klokke, hvormed der ringes i usigtbart vejr

for at vejlede ved indsejlingen til en havn.
AndNx.MS.58. -kommission, en. raad,
som har overledelsen af en havns drift (nu
spec. m. h. t. Frederikshavns havn; for Kbh.'s

vedk. indtil 1858; jf. -bestyrelse, -raad;.

Holb.Staat.504. Harboe.MarO. Goldschm.
III.138. SaUXl.62. -kontor, et. (nu 1.

br.) en havnekaptajns ell. havnefogeds kontor.

Harboe.MarO. Drachm.M.106. || uofficiel
40 betegnelse i Kbh.s havn for havnepolitiets kon-

tor ell. for toldvæsenets havneoppebørsels-kon-

torer. OrdbS. -kæde, en (nu næppe br.)

kæde til at afspærre indløbet til en havn. MO.
Hav-nellike, en. (zool.) søanemonen

Actinoloba dianthus. BMøll.DyL.III.319.

t Havne-læg, subst. (sted, hvor et far-
tøj kan lægges (ligge) i) havn. Der Flaaden
nii var kommen i Hafnelæg . . sprang
(han) self først af Skibet.Wing.Curt.141.

50 de Persers Flaade (skal) vel falde af sig
selv: Thi huercken kand de faa Forstreck-
ning eller Forraad, ey heller sicker Hafne-
læg. smst.184. jf. smst.140.180. -lob, et. ^
dels om indløbet til en havn (jf. -hui;, dels

om den del af havnen, hvor sejlads kan finde
sted. Hrz.XVI.357. En afdød Mudderpram
spærrede Havneløbet mellem de to Bol-
værker. Drac/tm. i^. 77. ii. CP -les, adj.

("havn-. Dorph.Sofokles.22. sa.ÆschylosB.35.
60 Allen.IV2.379). som er uden havn; hvor der

ingen havne findes. Moth.H13. (skibene blev)

kastede ind paa havneløse og klippige
Kyster. PHøgh Guldberg. Appiani Historie.

(overs.l806).182. Si&B. -mester, en. per-
son, der fører tilsyn med, at de for en havn
gældende ordensregler overholdes; havnefoged;
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i Kbh.8 havn betegnelse for lederen af havne-
politiet (jf. -iogeå). „kaldes den, som oppe-
bær hafnepenge." Moth.RlS. BerLiisb.S.57.

Vedt.Nr.24?'Viil898.§21. -mole, en. ('-mo-

lo. Both.D.1.66. Larsen.), dæmning, der be-

skytter en havn ell. indløbet dertil mod søen

(jf.-Ådsmnmg). HomoS.GL.300. AndNx.
MS.118. Scheller.MarO. -munding;, en.

(1. br.) indløbet til en havn (jf. -\m\). MO.
Goldschm.lI.327. -mærke, et. (nu sj.)

sømærke, der vejleder ved indsejlingen til en
havn (jf. -tønde^. vAph.(1759). Harboe.
MarO. Bagger.I.188. -pen^e? V^- havne-

afgift. Holb.DNB.736. StBille.Gal.L23.
Scheller.MarO. -plads(, en. plads ved kaj-
erne i en havn. HCAnd.IV.127. Drachm.P.
11.54. Scheller.MarO. -politi, et. fælles-

betegnelse for funktionærer, der har opsyn
med en havn (jf. -betjent 2, -foged, -me-
ster;. Etlar.SB.48. Scheller.MarO. -pæl,
en. (1. br.) fortøjningspæl i ell. ved en havn.
Moth.H13. VSO. MO. -raad, et. raad,
der bestyrer en havn; spec. (1858-1914) om
(del af) havnebestyrelsen for Kbh.s havn (jf.
-bestyrelse, -kommission^. Lov^^/iil858.§l.
SaUXL.62. Scheller.MarO. -sjover, en.fww
især foragt.) d. s. s. -arbejder 2 (jf. Brygge-
sjover;. Schand.BS.311. Jørg.VF.139. Tekn
MarO. -spor, et. (jærnb.) jærnbanespor,
der fører til en havn; havnebane. LovNr.85.
^ya897.§6. DSB.Banebygn.55. -stad, en.
d. 8. s. -by. Scheller.MarO. || spec. om by, der
tjener til udskibningssted for en inde t lan-

det liggende (større) by. Man kan ikke sejle

op til (Edinburgh), men maa blive nede ved
Havnestaden, som hedder Leith.Drachm.
UB.346. (Piræus er) fra Oldtiden Athens
Havnestad.S^a^. FIJJ.4i. -takst, en.(emb.)
takst for opkrævning af havnepenge. MR.
1833.286. MinCirk.Nr.258^Vnl894. -tid,
en. (fagl.) tid, da tidevandsforholdene er

gunstige for indsejlingen til en havn; spec:
tiden ml. ny- ell. fuldmaanes meridianpas-
sage og følgende højvande. Harboe.MarO.
Den danske Lods. (1850). 85. Paulsen. 1. 38.

-told, en. (nu 1. br.) told af varer, som
indføres i en havn. Schytte.IR.II.410. VSO.
MO. -tande, en. (nu næppe br.) tønde-
bøje, der bruges som mærke i en havn ell. til

fortøjning (jf.-mærke). vAph.(1759). Funch.
MarO.Il.58. MO. -væsen, et. alt, hvad
der hører til en havns indretning, vedlige-

holdelse og drift; ogs. udtr. for den enkelte

havn som institution. Holb.Staat.504. stille

laa Kolossen (o: en stor damper) déj, —
og Baade kom paa Siden — Havnevæs-
nets Dampbarkasse — eller var det Ka-
rantænevæsnets ? Drachm.F. 11.123. Krak.
1923.1.155.

Havn-tom, en. se Havtorn.
Hav-nod. et. 1) (sj.) d. s. s. -kvæg.

Gjel.KH.10. ^ (nu næppe br.) d. s. 8. -okse.
Levin, -oddfer, en. (zool.) den i havet
(ved det nordlige Stillehavs kyster) levende
odderEnhydra lutri8.Raff.(1784).529. BøvP.
III.232. -okse, en. (zool.; nu næppe br.;

jf. -ko, -nød 2) havpattedyr af ordenen Sire-
nia; søko. VSO. MO. -omflydt, part. adj.
(poet.) *En Søn af det havomflydte Land
(o : England). Winth. VI.66. Drachm.HI.300.
-omkranset, part. adj. (poet). *Kun li-

det er vort havomkrandste Land. Heib.
Poet.V.262. t -orm, en. vandslange; sø-

slange. MotLHlO. *Den grumme Hav-Orm
selv for Friderich skal rømme. Helt.Poet.

10 233. -padde, en. /f stenbider, Cyclopterus
lumpus L. Krøyer. 1.612. BMøllDyL.IIL
131. Feilb. -pige, en. (sj.) havfrue. Ing.
EF.I.66. -plojer, en. (poet.; sj.) sømand.
Ing.RSE.1.43. -purpur, en (i bet. 1), et
(i bet. 2). ('t -purper. Moth.HlO). i) f pur-
pursnegl. Moth.H10. 2) (bibl.) rød farve, ud-
vunden af purpursneglen, blaat Purpur og
rødt E.SLV-Vur]pur. lMakk.4.23. -rag, en.
C-rav. Møim.III.43. Sal.IV.914. -ravs.750.

20 Feilb.). {sidste led rimeligvis besl. m. isl. ra-
kur, fugtig, isl. raki, no. rake, fugtighed,
væde; dial.) d. s. s. -gus. Moth.HlO. KAa-
gard.Thye.(1802).5. MDL. Feilb.

Havre, en. ['haura] Høysg.AG.38. flt.

(om forsk, sorter; sj.) -r (Drejer.BotTerm.
251). {æda. hafri, no. sv. havre, oldn. hafri,

ty. hafer, håber; oprindelse omstridt)
I) ^ græsslægt med flerblomstrede

smaa-aks samlede i en top, Avena L.;
2a især den dyrkede art heraf, kornsorten

A. sativa L. Moth.H14. Havre, som regnes
for den ringeste Sæd, er villigst til at

voxe endogsaa i en slet Grund. EPontAt-
las.I.540. Kornet stod gult, Havren grøn.
HCAnd.V.298. Han naaede (hesten) inde
i Marken, hvor den ikke havde kunnet
modstaae den fristende halvmodne Havre.
Gold8chm.Hjl.II.205. *Jeg er Havren. Jeg
har Bjælder paa;

|
mer end tyve, tror jeg,

40 paa hvert Straa. Aakj. VVF. 136. Lange.
Flora.76. \\ i talem. og ordspr. Havren ta-

ger først ret til at gro, naar den hører
e'en synge (o: naar høhøsten begynder).

Mau.3524. Halleby.233. Feilb. Havren
siger: „pløj mig dybt og saa mig tykt;
harv mig slet (o: jævnt): saa kommer jeg
retogtætl''Mau.3532. Frem.DN.258. Feilb.

Naar Havren er som en spraglet Høne, skal
den meles (Havren er nemlig slem til at

50 blæse ai, naar den er stærkt moden, altsaa

helt gul). Halleby.233. jf. Mau. 3528.4293.
Feilb. jf.bet.2: Det er Havren, der driver
Læsset (o: den bruges til hestefoder). Frem.
DN.258. jfMau.3531. \\ skære havre,
navn paa en sangleg. JRPaulli.JM.39.
*Skære, skære Havre I | Hvem skal Hav-
ren binde? | Det skal Allerkæresten min,

|

ihvor jeg ham mon Unde. SangB.35. Legeb.

I.c.lO. Dania.III.371. \\ broget eZZ. graa
60 havre, havresort, der særlig dyrkes i Jyl-

land (paa kolde og sandede jorder). JTusch.
288. LandbO.II.551. dunet, død, guld-
gul havre, se dunet (2), død (3) osv. om
talriae andre betegnelser for havresorter som
fx. aansk, hvid, kort, skotsk havre
osv. se JTusch. 32f, 288. MøllH. III. 44ff.



993 Havre- HaTresaad 994

LandhO.II.550ff. MentzO.Bill.381f. \\ in-
disk havre, d. s. s. Havreblomst. OrdbS.
vild havre, d. s. s. Flyvehavre. JTusch.32.
Erz.XIL292.

2) (koll.) om (aftærskede) frøkorn af
havre (1). et Esel laae imellem to Dynger
Ua-Yie. Holb.Kh.852. *Dog har ei Hesten
end faaet Havre,

| Jeg faster endnu for-

uden I>SLVTe.0ehl.L.II.116. *han tygger med
begge Kjæbers Magt, | som Heste tygger
paa HBLvre. Aakj.R8.38. Naar Havresaaten
(Vipstjærten) kommer, saa er det Tid at

saa HsLvre. IIalleby.233. || talem. jeg vil

ikke stiele Havren fra den villige Hest
(o: være haard mod den fattige). BiehLDQ.
IV.11. købe havre af gaasen, se Gaas sp.

567^^. gaa paa som bukken paa havren,
se u. gaa 33.i. give hel (ell. døden. Thiele.

11.293) en skæppe havre, se Hel. saa
havre, (m. henblik paa, at havre skal saas
i stille vejr; nu næppe br. i rigsspr.; jf. u.

Havresæd 1) være stille; iagttage fuldkom-
men tavshed og stilhed. Biehl.DQ.IIl.238.
Loke saar havre, se Loke.
Havre-, i ssgr. (tidligere ogs. skrevet

Haver-. Haver-suppe. BuchwJS.(1725).26.
-rod. OeconH.(1784).II.206). a/*Havre, iscer

— hvor ikke andet angives — i bet. 1; fx.

(foruden de ndf. medtagne): Havre-ager,
-hakkelse, -halm, -høst, -korn, -kærv, -lo,

-lade, -mark, -neg, -sort, -straa, (til Havre
2:) -foder, -kiste, -klid, -mel, -skraa, -sæk
o/l. -aal, en. (zool.; landbr.) rundorm, der

angriber havrens rødder, Heterodera Schach-
tii var. avenæ. LandmB.1.459. LandbO.II.
563. -avne, en. (dial. -avn. Moth.HM.
TBruun.VI.571. Grundtv.P8.V.372. Schack.
211. OrdbS.(fynsk)), avne af havre. Moth.
H14. VSO. mO.

II
især (nu næppe br. i

rigsspr.) som betegnelse for noget værdiløst

ell. ubetydeligt (jf. -gryn, -lok, I. -saad^. om
nogen beskyldte mig for, at jeg besvigede
mit høye Herskab og naadige Forvalter
for en Havre-Aune. ^r^ws. i 771. i^r. 55.^.

*Vel baader det ey forenHavreavn.TJ5rwww.
YI.571. selv eie Vi neppe en Havreavne.
CBernh.III.287. Der er ikke godt i ham
for en Havreavn.B"aWe62/.^5i. Feilb. OrdbS.
(fynsk), ikke ænse (Grundtv.Snorre.III.

39) ell. (alm.) agte (noget) for eW. fved
(VSO.) en havreavn(e) oZ^w., ikke regne

(for) det allermindste. Grundtv.FS.V.372. det,

der staaer i Bladene, det bryder vi os ikke
noget om, det agter vi ikke for en Havre-
avn. Schack.211. -blomsit, en. ^ (stue)-

plante af ananasfamilien, Billbergia nutans
E.Wendl. OrdbS. -bod, en. [2] (dial.) op-

bygning (m. vognskur olgn. under), hvorpaa
havren sættes i stak. Pont.FL.151. -brand,
en. (bot; landbr.) støvbrand, der angriber

havren, Ustilago avenæ. Rostr.Flora.11.28.

Landbo.II.564. -brad, et. [2] {ænyd. d. s.;

nu 1. br.) vAph.(1759). *Jeg slaaer jer flade,

som et Havrebrød. Oehl.VlI.118. Ing.VS.
III.181. Det ældste Brød i Norden har .

.

været Byg- og Havrebrød. TroeZsi.^F.^^.

-fag;l, en. \. (nu dial.) vipstjært, Motacilla

(jf -sæd S). Funke.(1801).1.196. Kjærbøll.
235. Esp.128. -gimpe, en. se u. -vimpe.
-gryn, et. [2] Apot.(1791).43. LandbOJL
564. EPHanss.FK.1.226. til betegnelse af en
ubetydelighed: kand der nogen bestiele jer?
I slaar jo et Havregryn i Laas. KomGrønneg.
1.49. -gryns-suppe, en. (nu 1. br.) d. s. s.

-suppe. Kogeb.(1710).43. -græs, et. 2( blød
ip hejre, Bromus mollis L. VareL.^309. Sal.^

IV. 74.
II
draphavre,AvenaelatiorL. JTusch.

31. MO. MøllH.1.466. ^ purhavre, A. strigosa
Schreb. JTusch.288. -grød, en. [2] grød
af havregryn. Holb.Berg.293. VSO. MO.
Const.GH.9. Frk. Magna skulde begynde
. . at spise Havregrød om Morgenen, saa
fik vi nok Has paa den Daarligdom. SvLa.
UR.61. -bat, en. (bot.; landbr.) slimskim-
mel, der angriber halm og aks af kornsor-

20 terne, og som efter høst kan danne en hætte
paa spidsen af stubbene af havre og andet
korn. LandbO.II.564. Sal.XVL243.-h.Tip-
pe, en. se -vimpe. -jord, en. jord, hvori
der dyrkes havre; spec. (landbr.) som beteg-

nelse for tarveligere, mindre frugtbar jord
(jf.-l&nd). Moth.H14. Holb.Qvægs.401. LTid.
1760.235. MO. Sædsjorden (kan) ikke .

.

regnes for andet end Havrejord. Bomh.
Samlinger.XIII.(1920).103. -kælling, en.

30 (dial.) det sidste neg, der bindes ved havre-
høst; ogs. om den, der binder dette. Feilb.BL.
342. Katalog o. landbohist. Udstill. Odense.

(1900).39. -land, et. (nu 1. br.) d. s. s.

-jord. Moth.H15. VSO. Cit.l848.(RibeAmt.
1915.37). -lok, en. (sj.)en dusk (en haand-
fuld) havrestraa; som betegnelse for noget
ubetydeligt ell. værdiløst (jf. -avne^: *Kiø-
benhafn . . agted Rigets gaun nep for en
lisiYTe-L6k.Schandrup.Nl*: -las, en. (zool.)

40 art bladlus, Aphis avenæ. LandbO.1.298.
-malt, et. [2] (nu næppe br.) malt af
havre. Moth.H15. VSO. MO. Feilb. -mns,
en. (zool.) dværgmus. Mus minutus. Zool
Dan.I.109. LandbO.IL614. W^] '

Hav-rending, en. (jy.) havets bryden
gennem klitten og trængen op paa land. Feilb.

BL.8.
II (fagl.) om (rendeformet) indbrud

af havet gennem en sandtange. SRambusch.
RingkøbingFjord.(l 900).10. Ingeniøren.1911.

50 93.

Havre-rod, en. (jf. ty. haferwurzel)
dels (gart.) om roden afporrebladet gedeskæg,
Tragopogon porrifolius L., dels Sf som navn
paa selve planten. JTusch.244. MO. Rostr.

Flora.I.360. \\ tidligere ogs. (sj.) om skor-

zonerrod, Scorzonera hispanica. HaveD.
(1762).27. -rnsme, en. (nu næppe br. i

rigsspr.) havrens blomsterstand; havretop.

Moth.H15. VSO. MO. f -ror, et. (efter
60 ty. t haberrohr, der gengiver lat. avena i

sa. bet.) hyrdefløjte; billedl: Hvo som . .

ikke kan spille landlig simpelt paa Havre-
røret som Voss (skal) ikke befatte sig
med den antike Poesi. Oehl. Svar. 70. I.

-saad, en. (ogs. -saaj. (dial.) om skallerne

af malet havre. Hafresåer. Moth.H15. \\ som

Vn. Rentrykt ^/s 1925 63
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betegnelse for noget ringe og ubetydeligt (jf.

-avne^. (ingen) vilde hjælpe hende med
saa meget som en lia.YTesB.si.JFJac.1.276.

II. -saad, en. (i bet. S ogs.: -saat Thorsen.

143. SjællBond.l7. IIalleby.233). [2] (dial.)

\)d.s.s.-sddål. Moth.S15. OrdbS.(Falster).

2) d. 8. s. -sæd 2. OrdbS.(Falster). 3) d. s. s.

-sæd 3. Moth.H15. Naar Havresaaten (Vip-
stjærten) kommer, saa er det Tid at saa
iLsiVTe.Éalleby.233. -suppe, en. [2] afkog

af havregryn ell. -mel (ofte brugt som læge-

middel) (jf. -gryns-suppej. Holb.Bars.III.6.
Apot.(1791).43. naar han var forkjølet, fik

(han) en Spølkum Havresuppe uden Suk-
ker. Goldschm.Hjl.II.575. FrkJ.Kogeb.114.

1 1 (m. hentydning til suppens anvendelse over

for patienter olgn.; jf. lign. brug af ordet

Øllebrød; sj.) talem.: der skal ikke koges
Havresuppe ("o ; vises rørelse) over ået.Schand.
TF.1.170. -sæd, en. [2] (jf II. -saad;. 1)

(nu dial.) saaning af havre; ogs.: tid at saa
havre i. Moth.H15. Nu er det i den bedste
Havresæd.y50. Feilb. OrdbS.(Fyn).

\\ (jf.

w. Havre 2j talem.: nu er der godhavre-
sæ d olgn., bruges, naar der i et selskab ind-

træder alm. tavshed (m. hentydning til, at

havre helst skal saas i stille vejr). Mau.I.
399. Moth.E15. Frem.DN.258. Feilb. OrdbS.
(Fyn), jf. : (vi) sadde som tause Tilskuere
. . indtil Urold . . gjorde en Ende paa
„Havresæden" med det Spørgsmaal. Blich.

(1833).Suppl.31.
li
Lokes havresæd, se

Loke. 2) ^ de i jorden saaede havrekorn
og den deraf fremspirede afgrøde. VSO.
MO. jf. bet. 1: den gruelige Stile-Trældom,
der udpidsker Livet af Ungdommen, som
evig Havre-Sæd af Jorden. Grundtv.Myth.
21. S) \ vipstjært, Motacilla (der kommer
paa den tid, da havren bliver saaet; jf. -fugl,

-vimpe;. MothM15. Kjærbøll.235. BMøll.
DyL.II.74. jf.: Havresædsfugl. Andres.
Klitf.208. t Havresæer. EPont.Atlas.I.

629. -træthed, en. (landbr.) det forhold
ved en jord, at havren ikke mere vil trives

paa den. LandbO.11.564. -Tikke, en. i

flt. (landbr.) om blandingssæd af havre og
vikker (hvori havren er overvejende; jf.Yik-
kehavrej. Cit. 1905. (NkS4''2964. IX. 84).
OrdbS.(Taasinge). -Timpe, en. f-hvippe.

Moth.JE[14). (sidste led af ænyd. vimpe, be-

væge frem og tilbage (jf. vimsej, no. vimpa,
vimse, sv. dial. vimpa, gynge; sml. dial. hav-
regimpe, vipstjært. OrdbS. (Fyn. Falster);

dial.) V vipstjært, Motacilla. Funke.(1801).I.
196. Kjærbøll.235. Kvæmd. OrdbS.(Fahter).
-Tægft, en. [2] (fagl.) balancevægt, der
bruges til vejning afhavre. Hage.H91. -væl-
ling, en. [2] Moth.E15. Rolb.Berg.293.
MO. S&B.
Hav-rude, en. Jt sparusfisk af slægten

Cantharus, især C. lineatus Montagu; havbra-
sen. Sal.XV1.474. DanmFauna.X.83.
Havs-, i ssgr. se Hav-.
Hav-salat, en. ^ alge af familien TJl-

vaceæ; søsalat; Ulva lactuca. JTusch.348.
8al.VIII.620. I. -salt, et. salt, der findes

i ell. udvindes af havvand (jf. Baj-, Bjerg-
salt;. OpfB.^IV.138. BoganJ.44. II. -salt,
adj. (især tD) som er salt af havvand ell.

som havvand. Brandes.XI.294. en aaben,
havsalt Vig. Jørg.RH.88. *Taagen fra Vest
. .

I
sænker sin havsalte Gus over vind-

slidte Tage.AakjMS.58. billedl: EBrand.
UB. 134. -side, en. {ænyd. d. s.; nu sj. i

rigsspr.) side af noget, som vender mod ha-
lo vet. hvorvel den samme Øe er (smal)^ lig-

ger der dog paa Hav-Siden meget Land
øde, da derimod Sund-Siden er vel be-
bygget. Grundtv.Snorre.II.1 73. || spec. (tiu

næppe br. i rigsspr.): bred; kyst (jf, -kant/
Ptolemæus blev herre over stæderne ved
hav-siderne (1871: langs Kysten). IMakk.
11.8(Chr.VI). (slottet ligger) en god halv
Miil fra Hirsholm paa en maadelig Banke
mod Øresunds Hat-Side. EPont.Atlas.il.

7Q244. Ew.(1914).III.300. VSO. MO. Feilb.

-sild, en. (zool.) betegnelse for de silderacer,

der hører hjemme i det aabne hav. Krøyer.
III.156. OrdbS. -skib, et. (jf oldn. haf-
skip; 1. br. i rigsspr.) skib, der egner sig til

fart paa havet; søgaaende skib. Wors.Dan-
ske i Engl. (1851).144. KKålund.Island.II.5.

II (jy-) ^^^"^ baad til havfiskeri. ThomLa.Skit-
ser og Eventyr. (1881).103. Feilb. -skild-
padde, en. (zool.) skildpadde af familierne

30 Chelonidæ og Sphargidæ. BøvP.II.203.588.
-skorpe, en. (sj.) d. s. s. -flade. Bogan.I.
45. -skum, et. 1) ((^ ell. dial.) skum,
fraade paa ell. af (oprørte) bølger. *fra Dæk-
ket i sydende Havskum

|
Styrted de hy-

lende ned. Oehl.XIX.183. *Som Havskum-
met skal du smelte og døe —

|
Skal al-

drig til Livet opstige. Ing.EF.1.76. Feilb.

2) (næppe br. i rigsspr.) rygskjold af blæk-

sprutte; hvidt merskum; Os sepiæ.FolkLægem.
40 1.30. -skummer, en. (jf. ty. meerschåu-

mer, sørøver) \ en art rovmaage; storkjove;

Lestris catarrhactesL. Kjærbøll621 .-skælv,
et. (dannet af JapSteenstr. i lighed m. Jord-
skælv; fagl) rystelser i havet frembragt af
undersøisk jordskælv. Aarb.1871.142. Jord-
skælvet ledsagedes af Havskælv, hvis Bøl-
ger havde flere Meters Højde. -BeWTi^Z.Vi
1909.Aft.l.sp.3. HMygind.Pompeji. (1923).
10. -skær, en. ('-skære. vAph.Nath.III.

50 381). \ (nu 1. br.) toppet lappedykker, Po-
diceps cristatus L. Kjærbøll. 716. SaWXV.
447. W -slagen, part. adj. (sj.) f) be-

skyllet af havet. *vore havslagne Kyster.

Rørd.GK.156. 2) præget af havets indflydelse

(havets barske vind olgn.). Det danske Aa-
syn er ikke just havslagent, vi er ikke
alle Skagensfiskere her i hanået.VilhAnd.
FM.147. -slange, en. (zool.) i havet le-

vende giftsnog af underfamilien Hydrophii-
60 næ. Prosch.DyrerigetsNaturhist. (1851). 211.

BøvP.II.214.III.592. II
ogs. som betegnelse

for et fabeldyr: søslange. MO. Frem.DN.
104. Feilb. -smelt, en. y|f smelt, Osmerus
eperlanus L., som væsentlig opholder sig i

havet. Krøyer.IIL20. SaUXV.268. -snegl,
en. (ænyd. d. s. i bet. „musling"; zool.) om
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megle (af forsk, grupper), der lever i havet.

Hauch.y.l22. MO. Eag.IX.ll. -sneppe,
en.>f sneppefisken Centriscus scolopax(m.lang,
rørformet snude). Sal.XVI.309. -snæv-
ring, en. (jf. ty. meerenge; sj.) smalt far-
vand; stræde

(Jf.
-enge). Blich.IV.416.

Havs-ned, en. {ænyd. d. s.; især ^,jf.
dog Feilb.) overhængende fare for skibbrud
ell. forlis paa havet, der kommer Storm,
eller anden Havsnød og Aarsag, saa at

hånd fortrængis udi een anden Havn. DL.
4—3—22. Holb.Ep.IV.499. *En Søemand
tit i Havsnød sværger paa, |

ei meer om-
bord at gsme. Bagges.Ungd.I.151. Aarestr.
SS. III. 42. et Skib i Havsnød. Scheller.

MarO.
Hav-so, en. ^ d. s. s. -taske. vAph.Nath.

VIL603. Krøyer.1.448. FoVyzl911.4.sp.2.
Feilb. GJ -spejl, et. havets overflade, især
naar den fremtræder som jævn, glat, spejl-

blank. Ørst.(Da.Folkeblad.III.(1837).88.sp.

2). Solen blinkede paa Havspeilet. Ing.LB.
IV.8. Hauch.II.357. Lufttrykket ved Hav-
spejlet (svarer) til en Kviksølvsøjle paa
760 mm. Steensby.Geogr. 134. -stille, et.

{ænyd. d. s.; jf. ty. meeresstille; nu 1. h'.)

d. s. s. -blik. VSO. MO. EBrand.S.206.
-stjerne, en. (zool.; nu næppe br.) sø-

stjerne. LTid.1725.720. -stok, en. {opr.

jy., jf. MO.; endnu ikke i VSO.(1802); QP

ell. dial.) egl. om lang, regelmæssig sandvold,
der ved bølgeslaget aflejres paa strandbredden;
strandvold. MDL. TJss.DanmGeoU316. der-

næst alm. om det sted, hvor bølgerne brydes;
strandkant, stil Dig paa Havstokken der
seer Du Havet i sin Yælåe. Blich.(1833).
IV.261. lige i Havstokken kæntrede Baa-
den. Goldschm.VIII.333. Man kalder den
Deel af Havbunden, som fra Land løber
skraat og temmelig brat ned. Havstokken.
Andres. Klitf. 23. *jeg spaserede alene i

Havstokken, smed Tøjet og badede. J"F
Jens. Di. 81. Skibet staar i Havstokken.
Scheller.MarO. Grændserne for de faste

Ejendomme dannes, for saa vidt de støde
til Havet, af Havstokken o: det Sted, hvor
Land og Vand ved daglig Vandstand mø-
des. Torp.23. CP -strand, en. (glda. hafs
strand (Suso.9); 1. br.) Slange.ChrIV.165. en
aaben Havstrand.Ponf.i:P. 7III.7^.t-stru-
del, en. {efter ty. meerstrudel; sj.) strøm-
hvirvel i havet (jf. -svælgj. Ew.(1914).V.
207. O -strås? et. (1. br.) egn af havet.

Fedders.H.134. aet dybe, fiskerige Hav-
strøg tættest ind til Kysten. MylErich.(Pol.
^^/ul901.1.sp.5). -snSf en. (jy.) d. s. s.^us.
CDalgas.RibeAmt.(1830).58. MDL. Feilb.

MøllH.III.43. Sall V.914. jf: et Slags tyk
Taage, som Indbyggerne kalde Havsuue.
EPont.Atlas.I.31. || hertil vel ogs. (ved mis-
forstaaelse ell. forvanskning) : den saa kald-
te Hav-Suus, en Slags Taage. smst.377.

*Naar Havsulen klæder Himlen i Graat.
Blich.(1833).Suppl.l81. (jf ogs. no. havgu-
l(e), eftermiddagsvind fra havet, se MDL.
198). -snle, en. \ tossefugl, Sula bas-

a (jf ogs. -sug slutn.). vAph.Nath. III.
?. Kjærbøll.703. Sal.XVI.908. -sns, en.

sana
382. iLjæn
se -sug slutn. -svamp, en. ff -svomp.
Moth.Hll). (zool.) svamp, der lever i havet
(Spongozoa). LTid.1726.302. Lutken.Dyr.
634. -svin, et. 1) (e/^^er ^y. meerschwein;
zool., nu 1. br) marsvin (en delfin). Buge.
FT.60. VSO. *Det kolde Havsvin snøfter

|

mod Skibets tynde Fjæl. JFJens.C.i 75. 2)
'9 (jy-) -^ stenbider, Cyclopterus lumpus. Feilb.
-svælg, et. {ænyd. d. s.) 1) (nu 1. br.) hvir-
vel i havet; malstrøm (jf. -strudelj. Holb.
Ep.V.73. hine farlige Havsvelg, der op-
sluge alt i deres Uvirvel. LSmith.(Bahb.
LB.I.414). HaucKDV.11.123. 2) CP (1. br.)

havdyb. Gram.Nucleus.506. Aanden, som
boer i de dybe Havsvælg. Ing.EF.IV.67.
Meisling. Overs. afMusæus: Hero ogLeander.
(1825).6L D&H. 3) (jy.) dybet ml, strand-

20 bred og inderste revle ved Vesterhavet. Feilb.
-syge, en. (jarg.) søsyge. VortForsvar.y12

1895.3.sp.4.

I. Havt, en. se Hauk,
IL havt, perf. part., se IV. have.
Hav-taage, en. (jf. -damp, -gus^. HC

And.V.177. Kaalund.VG.118. Andres.Klitf.
9. -taske, en. Jf bredflab, Lophius pisca-
torius L. (jf. -flab, -so^. Moth.Hll. vAph.
Nath.VIl.603. Krøyer.I.603. Drachm.DM.

30 75.

havte, præt., se IV. have.
Hav-terne, en. \ terneart, der særlig

opholder sig ved det aabne hav: kystterne,

Sterna macrura Naum. Kjærbøll.592. Frem.
DN.417. Feilb. -tidse, en. ^ d. s. s. I.

-torn. Rostr.Flora.1.198. MentzO. Bill. 198.
-tidsel, en. ^ strand-mandstro, Eryngium
maritimum L. JTusch.84.301. Éostr.Flora.
1.255. MentzO.Bill.213. Feilb. -tjorn, en.

40 2( (sj. i rigsspr.) d. s. s. I. -torn. Søiberg.
FLP.45. i. -tom, en. {sv. havtorn, ty.

haffdorn (og haftdorn^) S( sandtidse, Hip-
pophae rhamnoidesL. (jf. Hav-tidse, -tjøm^.
JTusch.107.307. Andres.Klitf.172. MentzO.
Bill. 198.

II
ogs. om mandstro, Eryngium.

JTusch.84. SaUXI.69. IL-torn, en. ("Have-.

Moth.H119. VareL.(1807). 459. Hage-, J
Tusch.68.296. Moth.HW. VSO. Haven-. J
Tusch.68.296. Moth.Conv.H8. Esp.129. Thor-

50 sen.142. Havn-. JTusch.68.296. Funke.(1801).
11.128. Hagen-. JTusch.68.296. OecMag.VI.
334). {ænyd. haff(n)torn, hage(n)torn, æda.
hauenthorn, haghæn thorn (AM. Harp.
Kr.88; jf. smst.309), sv. no. hagtorn, oldn.

hagJ)orn, eng. hawthorn, osax. haginthorn,
M?/. hagedorn; føi-ste led besl. m. I. Have;
egl. „hækketom" ; jf. Avnbøg; nu kun dial.) S(

hvidtjørn, Cratægus oxyacanthus L. JTusch.
68.296. Moth.Hll. Hans Haar . . vare

60 saa lange og stive som Spyd-Stager af
Hage-Torn. Schousbølle.Saxo.252. *Rønnen,
mod Havtornen høiet JHSmidth.Haver.56.
Feilb. OrdbS. (Sjælland, Falster, Langeland).
-trold, en ell. f et (Hauch.II.361). {ænyd.,
glda. d. s.) fabelagtigt uhyre, der tænkes at

leve i havet (jf. -mand, -vættej. Tullin.IL

63"
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14. Grundtv.BrS.244. Kongen har maattet
love (sin datter) bort til en gruelig H^lv-

trold. SvGrundtv.FÆ. 1. 86. Feilb. SaUXI.
53. H t navn paa en stor hval. Moth.Hll.
-taase, en. )f 1) fisk af tudsefiskenes fa-
milie (Lophiidæ), Antennariuspictus. Brefim.
Kryhd.298. 2) fisk af panserkindernes af-
deling, Scorpæna porcus. BøvP.III.521.
-tyr, en. fabeldyr i tyreskikkelse (jf. -koj.

Thiele.II.255. AdrhFrhorg.1918.12. -tæg:e,
en. (zool.) tægeslægt, der færdes paa havets

overflade, Halobates. Frem.DN.573. BøvF.
111.440. -tende, en. (zool) en art salpe;

søtønde; Doliolum. BøvP.III.498. -tarv,
en. (dial.) tørv, der graves i klitten; mar-
tørv (jf. ÉPont. Atlas. 1.411). Andres. Klit

f

128. Feilb. -uhyre, et. Ing.RSE.VII.275.
Hrz.D.1.27. Job.7.12(Chr.VI: hvalfisk;.

-ulv, en. ^ (nu kun dial.) søulv, Anar-
rhicas lupus L. Moth.Hll. KAagaard.Thye.
(1802).45. Krøyer.I.370. Feilb. -vand, et.

('ffiavs-. EPont.Atlas.L426). {ænyd. d. s., glda.

haffs vatn (HellKv.47)) 1) (især fagl.) det

saltholdige vand, som findes i havet. „Kal-
des meest Søvand".750. det grønligklare
Havvand. Drachm. TJBJ.24. Christians.Fys.

545.
II
uden henblik paa den kemiske sam-

mensætning osv., om massen af vand, der

findes i havet. Havvandet slaaer mod den
slimede M.\mT. E:CAnd.yiII.113. 2) (nu
næppe br.) d. s. s. I. Hav 1.2. (Columbus)
giorde mange Rejser omkring i alle de
[av -Vande, som i hans Tider vare be-

kiendte. LTid.1732.686. EPont.Atlas.1.426.
-vant, adj. (sj.) vant til at færdes paa
havet; søvant. JVJens. SS. 42. -vejr, et.

(dial.) vejr til at gaa ud paa havet med
fiskerbaade. SvGrundtv.FÆ.1.80. Havet laa
slet og blankt med Havvejr — men ikke
en Baad var uåe. Søiberg.LL.234. Feilb.

-vogn, en. se Havevogn. -vætte, en.
(især brugt af sprogrensere) d. s. s. -trold.

Ottosen.VE:.I.35. B&H. -are, et. (jf.ty.
meerohr; zool, nu næppe br.) havsnegl m.
ørelignende skal; søøre; Haliotis. Funke.
(1801).III.545. -arn, en. \ ørn af slæg-

ten Maliaétus, især: gaaseøm, S. albicilla L.
Moth.H12. Kjærbøll.l3. Frem.DN.391. Høm.
AA.233. -arred, en. ^ (næppe brugt før
aar 1900) navn paa den form af ørreden,
der tilbringer en del af sit liv i havet, Salmo
trutta L. formå trutta; laksørred. Fiskeri-
Beretning for 1901-02. (1 903). 343. LandbO.
11.858. SaVXV.266.
he, interj. [he] {jf. ænyd. ha ha. he

(DGrammat.II.261) samt ty. he, fr.hé; sml.

II. ha, II. haa, II. hi, ho, hy, hæ, hø) 1) (nu
l.br.) gengivelse af den lyd, der frem-
kommer ved latterudbrud, især ved del-

vis undertrykt ell. skadefro, ondskabsfuld lat-

ter, fnisen (ofte gentaget : he he^. „Hvilken
Karet?** . . „He, he, he, tie kan vi. Kom
min Broer I lad os drikke; det er ikke
værdt at snakke med ham.** Olufs.GD.94.
Hvad mon det er for en gammel Hane?
He he hel sikke et pænt Stykke Mand-

folk !PJV^Jør^.J5ff.iO. Det er Laar, hvadl
Hehe, jeg havde en Gang en lille sort
Hoppe . . hende kunde jeg spænde saa-
dan, at hun hven i vilden Sky værre end
et tovligt Fruentimmer. Holstein. T. 118.

\\

(sj.) som udtryk for foragt, spot olgn. „Læs
kuns meer af Brefvet." — „Hel ieg har
nock af det, ieg hår læst. *" KomGrønneg.
III.206. Peer: „Hvordan I jeg skulde lade

10 ham raadel nei det skal Diævlen forbyde
ham.** Don Juan: „He.** Peer: „I bilder
jer nok ind, Junker, at fordi I er en stor
Herre, kan I cortisere med vore Koner,
og kneppe os paa Næsen oven i Kiøbet.**
Don Juan: „He, endnu engang." Peer:
„Ja he." (D. Juan giver ham et Ørefigen).
Lodde. (Skuesp. IV. 296). 2) (sj.) som gen-
givelse af den lyd, der fremkommer,
naar man rømmer sig: hm! Henrich .

.

20 „He, Ehe." (han rømmer sig). Jacobi.(Skue-
sp.IV.241). en Gudinde, som — hm —
ja — he — det sømmer sig nok ikke, at
jeg siger eder det. Børn. Oehl.XIII.lO. 3)
(nu næppe br.) efter et spørgsmaal, for at
udtrykke forventning om svar: hvad? VSO.
LL.488(u. HæJ. jf.: Don Juan: „Men synes
Du ikke, jeg har Ret til at bære mig saa-
ledes ad?" Sganarel: „Hvordan Herre?"
Don Juan: „Hel hvad, tal?" Lodde.(Skuesp.

30 LV.269).
Hebbeke, en. se Hippeke.
Hebleri, et. se Hævleri.
hebraisk, adj. [he'bra-'is^r, o^s.he'brai'-

(i)is5'] (nu sj. i alm. sprog hebræisk [he-
•bræ.'is^] (LTid.l720.Nr.27.2. KomGrønneg.
LII.86. SaUXL.90(Sal.VLLL.634: hebraisk).
nu sj.: ebraisk. Moth.E2. KomGrønneg.II.
427. Grundtv.SS.lII.170. Birkedal.F.ll. nu
næppe br.: ebræisk. lMos.39.14(Chr.VL).

^Jud.l2.11(Chr.VL).
II

i bet.2 f Ebraiske
(jf.

ænyd. ebriske, oldn. (h)ebreska, f, se ogs.

FalkT.Synt.95): paa ebraiske. Joh.5.2(Chr.
VL)). {ænyd. hebræisk, hebraisk, ebraisk,
ebrisk, glda. ebraisk(e) (lMos.39.17; 41.21
(GldaBib.)), hebraisk(e) (2Mos.l.l9; 2.11
(smst.)), oldn. (h)ebreskr, ty. (h)ebråisch,
gr.-lat. hebraicus) 1) som adj. til Hebræer:
israelitisk; jødisk; uden for bibl. (jf.
Hebræer 1) nu næsten kun: som hører til

50 ell. vedrører jødernes gamle sprog, en
hebraisk (Chr.VL: Ebræiskj Mand (o: Jo-
sef). IMos. 39. 14. den hebraiske (Chr. VI:
Ebræiske>l Kvinde (o: Judith). Jud. 12. 11.
det hebraiske sprog. Moth.H121. en æld-
gammel Hebræisk Bibel skrefven paa PeT'
gsiment.Slange.ChrIV.1447. Hans hebrai-
ske Excellents (o: Holofernes). Oehl. XXV.
141. en deilig Flok sortøiede Pigebørn
af den hebraiske R&ce. HCAnd.I.lOS. he-

60 braiske Skrifttegn. Selmar.^194. jf. He-
bræer 2: Som Student kaldtes (L.CMvX-
ler) „hebraiske", „syriske" eller „island-

ske" Miiller paa Grund af sine sproglige
Studier. 5ai.XI7J.55. 2) somsubst: det se-
mitiske spro^, der var talesprog i Pa--
læstina indtil ca. 200 f.Kr., og hvorpaa
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(det meste af) det gamle testamente er skrevet.

det har i sig ikke ganske samme Betyd-
ning, naar det siges paa Hebraisk (Chr.VI:
Ebraisk), og naar det er oversat i et an-
det Sprog. /Sir.^oH. (dammen) kaldes paa
Hebraisk (Chr.VI: ebraiskej Bethesda.
Joh.5.2. Jeg forstaar ikke Hebraisk Rabbi.
Solb.Masc.III.6. Michaelis har bevist at

man til at kiende Hebraisken til Gavns,
maa forstaa de andre østerlandske Sprog.
Rask.NS0.30. Sandfeld.S.^254. Ord- eller

Sætningsformer, som stammer fra He-
bræisk. SaUXI.85.

II
{tilsvarende udtr. i sv.

eng. og fr.) i udtr. det er hebraisk for
mig, det kan jeg slet ikke forstaa; det gaar
over min forstand (jf. u. I. Græsk 1 samt ela-

mitiskj. Det er Hebraisk for mig; Jeg for-

staar icke hvad I vil sige. KomGrønneg.I.
290. Denne heele Tale var Græsk og He-
braisk for Bønderne. Biehl. DQ. III. 166.
Naturhistorie? Nei, det er Hebraisk for
mig. Heib. Poet. VI. 160. jf.: alt dette var
som Hebraisk for den brave Skomar. Berg-
stedt A. 251.

II
lære hebraisk {jf. ty.

hebråisch lernen; nu næppe br.) om ting:

blive pantsat til en jøde. lade sin Kones
Juveler og Sølv-Service gaae hen og lære
Hebræisk. Kom Grønneg.II1.86. Wiwet.EL.
8. Hebræer, en. [he' bræ-ar] (nu sj.

Ebræer. Chr.VI (se ndf.). Ehréer. Moth.E

2

(jf. Hebréer. smst. H121). Høysg. 2Pr. 8.

Birkedal.F.12. jf. SaUXI87). flt. -e ell. (nu
1. br.) d. s. {ænyd. (flt.) ebreer (Kalk.1.425
u. Ebræinde^, hebræer (DGrammat.I.108),
SV. hebré, jf. glda. (flt.) hebrey (lSam.13.3
(Thott2''8.220^)), ty. (h)ebråer, Zaf.hebræus,
gr. hebraios, af hebr. ibri; grundbet. vistnok:

den fra den anden side (af en flod olgn.)

komne (egl. brugt om Abraham, se ndf.))

1) (især bibl. og teol., jf. SaVXI.87) person
tilhørende det semitiske folk, som i oldtiden

bosatte sig i Palæstina, og hvorom det gamle
testamente handler; ogs. (nu 1. br., især spøg.)

om efterkommerne af dette folk; jøde. He-
bræeren Abram (Chr. Vi: Abram, den
WoiddeT).lMos.U.13. Brevet til de He-
bræer (Chr.VI: de Ebræer; 1907: til He-
bræernej. Hebr.overskr. Jeg er . . af Israels

Slægt, af Benjamins Stamme, en Hebræer
af Hebræere (Chr.VI: en Ebræer af Ebræ-
er). Phil.3.5. nogle Rabbi grinede fra en
Slags Prædikestol og morede sig over et

Par gamle Rehræer. HCAnd.XI.167. Man
antager i Almindelighed, at Harpen fra

Ægypten naaede til Hebræerne. OpfB.^
111.482. 2) (sj.) kender, dyrker af det
hebraiske sprog (hebraist). Moth.H121.

jf. Meyer, hebræisk, adj. se hebraisk.
I. Hed, en. se I. Hede.
II. hed, præt. af hedde.
III. hed, adj. [he'91 intk. og adv. -t [hecfj

;

flt. -e (ell. (nu 1. br.) d. s. i forsk, faste forb.

som hed om ørene (Cit. 1721. (Kali. 399a.
99 r), hed i kammen (Drachm.SH.52) olgn.).

{æda. heet (AM.), het (Harp.Kr.7.8.10), sy.

no. het, oldn. heitr, eng. hot, ty. heiss; jf.

II. Hede, III. hede, forhedet; sml. i del hele

varm)
1) som besidder en meget høj temperatur

;

som afgiver ell. (ved afgivelse af varme)
fremkalder stærk varme; meget varm. t.l)

(uden for enkelte faste forb. som gloende
hed nu 1. br. i talespr.) i al alm. *Ingen
Ild, hvor hed (Brors.73: heftige den sy-
der,

I
Noget mod vor Gud formaar. /SaZm

10 Hj.514.4. den hede Kakkelovn. VSO. hun
"/.(følte) en Arm slynge sig om hendes Liv,
mærkede en hed stønnende Aande i sin

^B^e.Schand.BS.128. de hedeste Lege-
mer, vi kende (det elektriske Buelys, So-
len, visse Fiksstjerner).iSfaZ.7J7.S59. bræn-
dende hed, se brænde sp.l9^ (jf. brænd-
hedj. *Jernet i Ilden blier gloende
he e dt. Faye.LitArb.I.119. jf. gloende sp.

1087^^y samt glo-, glødhed. talem.: gaa uden
20 om noget som katten om den hede grød,

se Grød 1. smede, mens jærnet er hedt,
se Jærn.

|| f om gødning: som udvikler
stærk (gærings)varme; varm. Heste-
og Faare-Møg for sig allene, ere for heede
til sandig Mark. vAph. Nath. III. 392. 1 .2)

m. h. t. luftens høje temperatur (paa et

sted ell. til en vis tid). (Abraham) sad i sit

Telts Dør, der Dagen var h.ed.lMos.18.1.
den hedeste Tid om Sommeren. Solb.Arab.

30 3sc. Puh I — Det er hedt i Dag. Oehl.XIII.
308. *derinde

|
Var altfor hedt og lum-

mert. Her er Luften |
Sval og behagelig.

Beib. Poet. III. 250. *Hindufyrsten ligger
vaagen

|
i den sorte Tropenat

|
med sit

Øre fuldt af Suset
|
fra de hede Skoves

Grøde. JVJens. Di. 47. det hede bælte
ell. den hede zone (Hag.IX.588), det tro-

piske, varme jordbælte. D&H.
||

(nu sj.) jf.
bet. 1.4 og 3.3: Det var ham en heed Dag,

40 siges, naar een har havt mange eller vig-

tige Ting at forrette. VSO. hun (søgte) at

gøre den Gamle Dagene hede ved al Slags
psætsighed. Pont.F.1.88. jf. ndf. u. bet. 3.4:

Kvinderne laa rigtignok hedt og fedt
og puslede ved Arnen i de lange Dage.
JVJens.Br.l67. 1.3) om person ell. legemsdel:

som har forhøjet, unormal legems-
varme (der ofte giver sig udslag i rødme;

jf. feberhed samt bet. %.i). Han blev heed
50 og svedig af den Bevægelse. VSO. Død

og al Ulykke 1 jeg bliver hed og kold
bare ved at tænke derpaa. Oylb.VIII.35.
*to Øjne store og blanke,

|
et Ansigt blus-

sende hedt. Schand. SD. 57. jf. u. bet. 3.1

:

jeg er saa hed i hovedet; bare jeg ikke er

syg
i II

(med.) om byld (absces): som er

udviklet meget hurtigt (akut) og ledsages af
feber, hede og rødme. Panum.l3.

\\
(nu

næppe br.) i videre anv., om hals, gane:
60 tør; tørstig (jf. bet. 3.2). *bliver Ganen

tør og heed, | Pounche qvæger da og
fryder. Storm.SD.168. jf.: *Troer I ei, hans
(o: Tartujffes) Andagt lædsker | Sig, naar
den blir tør og heed? Skuesp. X. 15. 1.4)

i forb. m. Helvede; i sammenligninger:
*Hvert et jammerligt |

Sekund
|
gør som
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hede |
Helved ondt. Stuck.S.80. kaffe bør

være hed som helvede osv., se Kaffe.
||

(vulg.) i eder, udraab, trusler olgn. Hal
i hede Helvede! Satan og al Ulykke!
Eahb.(Skuesp.IX.181). Hvad Satan i hede
Helvede tager De Dem for? JVJens.H.
269. jf.: (du skal) skære dig lidt i den
høire Tommelfinger . . og saa bande dig
ned i hede Helvede paa, at du ikke kan
holde paa en Fen. Ing.LB.I.60. gaa ell. lo

rejs ad hede helvede til! D&H.I.
332. jf. Hedehusene samt : Naa reis nu ad
hede Italien til „Gliickzu." NWGade.(Aarh
Musik. 1922. 64).

||
gøre (en) helvede

hedt (f hed. ¥80.11.549), (dagl.) dadle,

revse kraftigt; tale donner til; nu især: volde

en saa meget bryderi ell. gøre en saa betæn-
kelig, at en stilling ell. et standpunkt bliver

ham uudholdelig(t). Moth.H122. derfor vil-

de hendes Omvendelse falde Dem lettere 20

end mig, naar De blot griber Sagen an
paa rette Maade og ret gjør hende Hel-
vede hedt. FalM.IL.III.146. du (maa) gøre
ham Helvede hedt, naar du ser ham med
et andet Kvindfolk paa Skødet. PUMøW.
DS.83. FeilbJ.589.

2) C9 overf. anv. af bet. I.1, om farve, lys-

virkning olgn.: stærkt lysende; brændende;
glødende, over alle Veje drysser Bladene
i de hedeste Farver, røde, gule, orange 30

oghTonce.SvendbAmt.1922.6. jf.: Tidsfor-
holdene og Folks Omdømme bragte (P.A.
Heiberg) i en Belysning, der gav hans
offentlige Fysiognomi en langt hedere
(o: mere revolutionær, „rød") Farve end
den, som var det ejendommeligt. fi/Sc^i<ja-

nenfl.H.198.

3) overf. anv. af bet. 1.3, om person ell. om
følelser, ytringer, handlinger osv. 3.1) som
ved en ell. anden ydre paavirkning er kom- 40

m^t (ell.: let kan komme) i stærk sindsbe-

vægelse; dels: som ved en vis legemlig paa-
virkning (fx. ved nydelse af stærke drikke)
ell. ved aandelig paavirkning (fx. drilleri,

modgang osv.) er blevet (ell. let kan blive)

stærkt ophidset, rasende, vred. Jeg vil

gjøre dem et Gjestebud, naar de ere
blevne hede, og jeg vil gjøre dem drukne,
paa det de skulle fryde sig. Jer. 51. 39.
*Hver Gjæst blev hed af Mjød og Vin, |

50

Det bøded mangen Ridder fin. Grundtv.
PS.I11.197. *Hed og harmefuld du blev.
8m8t.478. Professoren og Erhard saa' sig
hede paa hinanden, blot de kom i Stue
sammen. Bang.S.311. en hed Karl var han
.. og sloges som en Røverkaptajn. sa.T.
67. dels (nu sj. i rigsspr. uden for forb. hed
om ørernej: som (p. ar. af en ell. anden
paavirkning) er opfyldt, ophidset af æng-
stelse, frygt, bekymring osv. *0, det var 60

Slangen selv! som der den laae 1 1 Knude
slynget . . Jeg blev ganske heed. HCAnd.
X.32. Feilb. || nu især i faste forb. hed i

kammen, se Kam. hed i hovedet (f om
hovedet. Moth.Hl22. EeynikeFosz.(1747).
217. Leth.(1800). MO.). 1. (nu sj.) ophidset

(indtil raseri); vred; gal. Bryggersvenden
blev heed om Hovedet, og gav ham et
Slag af en Dragestang. ffoZ6.i>fi^.III.^05.
giør I mig heed om Hodet, skal jeg flye
jer anden Grød at grine ai. Kom Grønneg.
1.103. *Jeg bliver vel i Hovedet lidt heed,

|

Men sagtnes efterhaanden siden. Bagges.
1.162. VSO. D&H. OrdbS.(Falster). 2. (nu
næppe br.) d. s. s. hed om ørerne. Moth.
H122. BeynikeFosz.(1747).217. Molb.Ord-
spr.321. hed om øre(r)ne olgn., (dagl.)
bange; forskrækket; nervøs. *hand heed om
øre blev, | Angst-Svedens Draaber ham
af Pande-Benet drev. PoulPed.DP.38. »Sa-
tan selv en smule

| Perplex og heed om
Øret blev den Gang | . . Og havde Møie
med sin Skræk at s'kin\e.BaggesJ.47. Da
nu denne Feil vilde givet Anledning til

det største Spektakel . . blev han heed
om Ørene, og sendte sin Pige hen i Bog-
trykkeriet; Oehl.Er.111.190. Han vaagner
nu den næste Morgen og bliver hed om
Ørene ved at tænke paa, hvad han har
gioTt.JLange.11.66. Pont.GA.65. Feilb.lll.

1180. 3.2) opfyldt, optændt af en stærk

følelse, lidenskab ell. (nu sj.) virkelyst,
iver (Moth.11121). *Jeg skulde kaste mig
for den Gruesommes Fod;

|
Jeg skulde

vise dig, hvad Bønner kan udrette
|
Naar

man er heed som jeg, og ikke kold som
Mette. TTess.^ 7. *End kneiser en Støtte paa
samme Sted,

|
Som Norges Uvenner mon

true.
I

Vee hver en Nordmand, som ei

bliver heed, | Saa tit hans Øine den skue.
Storm.SD.145. Jeg maatte derhen (o: til

en spilleklub); jeg blev hed i Spillet, og
iaftes gik . . de sidste af mine Penge.
Gylb.111.211. *Han var saa hed, hun var
saa varm,

|
Hun støtted ømt sig ved hans

Arm:
|
Her var dog saa romantisk.Z)rac/i>w.

D.87. (nu næppe br.:) At blive heed om
Hiertet (o: forelsket). VSO. de havde det
hedere om Ørerne end i Hiertet, og gav
Broderskabet en god Dag, naar de selv
kunde slippe heelskindet. Grundtv.Saxo.l.
215.

II
heapaa, (nu dial.) begærlig, ivrig

efter; opsat paa; „varm" paa. Moth.H122.
Du skal aldrig vænne dig til at være saa
hed paa Maden som paa Arbejdet. KSkytte.
JB.202. 3.3) til bet. 3.1, om sindsstemning,

temperament (og dettes udslag): som er i,

let kommer i (vidner om) uro, ophidselse;

hidsig; heftig; ilter; urolig. Et heedt
sind (1871: en lidenskabelig Sjæl) er som
en brændendes lld.Sir.23.24(Chr.Vl). *Mit
Blod var hedt, og ilter min Hu, |

Jeg for-

stod mig kun lidt paa Forstanden. Winth.
IV.41. jf.: Naturligvis var Halvfemsernes
Skribenter i Periodens hedeste Aar sig

ikke deres Maal . . klart hevidst. AGarde.
DanskAand.(1908).121. PauU hede Ho-
ved gav sig ikke Tid til at fordøje Ga-
maliels Phi\osophie.Eorreb.ll.375. (dis-

kussionen) maatte afbrydes for at give de
hede Hoveder (o: de ophidsede personer, de
oprørte gemytter) Lejlighed til at kølnes.
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PolMitl920.1.8p.2. II
om kamp ell. lign. hand-

ling: som føres m. stor heftighed, forbitrelse

olgn.; (meget) haard, heftig, voldsom.
Tvistigheden blev derpaa heedere og hee-
dere. Holb.Kh.l48. Kongen var . . midt i

Striden, hvor den var hedest. Molb.DS.
11.324. en usædvanlig hed Debat. Brandes.
IX.403. *Jeg rendte ind med Landsen

|

Hvor Huggene faldt hedest, | Jeg stor-

med op paa Skandsen
| Hvor Mændene

var vredest. Drachm.D.82. (nu næppe br. :)

Nu er Feltslaget paa det hedeste. FiSO.

ofteiforb. det gaar hedt til: Min Herre
giorde i sit trettende Aar den første Ba-
taille med. Der gik det heedt til; men
han gik i Ilden, som en Brandenborger.
Skiiesp.yiL233. Det gik hedt til ved Dis-
putationen. iliO. D&H. (nu næppe br.) m.
overgang til bet. 3.4: det gåer meget hedt
til (o: det gaar ivrigt, hurtigt) med den
gerning. Moth.H122. 3.4) til bet. 3.2, om fø-
lelse, lidenskab (ønske, attraa olgn.): dyb
(7.2); heftig; inderlig; voldsom. Kiær-
ligheden er ikke saa heed nu, som den
var tilforn. Eolb.Er.L5. Skal jeg qvæle
Sielens hede Længsel? Mynst.Betr.I.l. de
andre gejlede de lige saa hedt tilvejrs,

ved at lade som om de beundrede For-
svaret af Port Arthur. AKohl.MP.III.201.
(han hadede ham) af hedeste Hjerte. Da^
Nyh.^y9l922.2.sp.3. hed attraa, hedt ønske

i

jf.: *et Luftstrøg hedt romantisk. DracAm.
DJ.11.257.

II
om livlig, stærkt følelsesbetonet,

tankevirksomhed, en heed Indbildningskraft.
Sorreb.II.167. *Hold din tanke hed I

|
Virk

og vær bered. NMøll.E.92. jf.: *Øjet ro-

ligt. Panden hed,
|
hvilken Slægt af Helte.

Drachm.(SangB.128). || om ytring, handling
olgn., der er udslag af stærk følelse ell. liden-

skab. *høit skal da min heede Bøn op-
stige,

I
. . til Dydens Yen. Bahb.PoetF.

11.129. Sammenhæng er der ikke (o: i

en salme)y men vel digterisk Styrke og
hed Paaikaldelse. EBrand. S. 52. en hed
omfavnelse

j
et hedt velkomstkys

j
om

graad: *Dig skal vor heede Graad ledsage.
Ew.(1914).II.9. Det lovede jeg med hede
TsLSirer. Hauch.II.94. Kaper. \\ intk. hedt
som præd. og adv. i faste forb. det er
(meget) hedt (i)mellem dem, (dagl.)

om el meget kærligt, fortroligt, men oftest

overdrevent og usikkert venskab. Moth.H122.
(det) var ii±e saa heedt mellem samme
Rige og Dannemark, som det ellers stedse
plejede at være udi denne Konges Tid.

Holb. DE. II. 710. det var nok ikke saa
hedt alligevel mellem Pigen og Fruen.
Levetzow.AD.129. det er meget hedt med
dem; bare det holder I

j jf.: *Børn, kan
De tro, det har hun faa't, |

Fine Folk for-

staa det ei saa godt. |
Er det hedt (o: i

det højeste),
\
Faa de ét.PFaber. VV.78.

hedt og fedt, (dagl.) meget fortroligt,

venskabeligt olgn. (jf. bet. 1.2 slutn.). det
(var) een Tiid saa heedt, og saa feedt; ae-

curat ligesom hos os i Fior; men see, da

han saa skulde til, at have Pengene iglen
. . saa fik Piben en anden Lyd. Rahb.Pros
F.IV.56. *Heel vel han blev modtaget,

|

De sammen sad og drak, | Og det var
hedt og fedt I

Med Gammen og med
Snak. Winth.HF.165. Forbund kunde maa-
ske være bleven tilbudt igen, og Alt hedt
og fedt, hvis det blot havde været Catu-
lus alene de havde med at gøre.JVJens.

10 CT. 276. OrdbS. (sjæll.) havedethedt
(for en), (nu 1. br.) være stærkt forelsket.

Vilde I vel meene, at jeg skulde see jer

i en andens Arme, og endda have det
lige heedt for jer. Kom Grønneg.II.234. de,

som havde det ret hedt, laae hele Nætter
for deres Elskedes Dør (og gav serenader).

JBaden.Eoratius.L92. Eostr.US.1.2. have
det hedt for noget, (nu næppe br.) være
ivrig efter, opsat paa. Moth.E122. De bør

20 ikke have det saa heedt for at blive gift.

Jacobi.(Skuesp.IV.232). f talem. han bræn-
der sig ikke saa hedt, han understaar
sig ikke, gaar ikke saa vidt. JRPaullLSB.
35. se endvidere brænde sp.22^^.

4) {jf. ænyd. æda. heet, pirrende, eng. hot)

som ved pirring fremkalder (en følelse af)
stærk varme; (op)hidsende; nu kun (især

fagl.) om vin: som har et forholdsvis
stort alkohol- og sukkerindhold og der-

30 for virker varmende, opstrammende,
oplivende osv. VSO. Begge Kaptajner
blussede . . Det var ikke for intet, mær-
kede man, at Briggen havde de hede
Middelhavsvine ombord. Drachm.PV.47.
hede Vine, ogsaa kaldet Likørvine, d. v. s.

Sherry, Portvin, Madeira o. 1. MentzO.Pl.
264.
-hed, suffiks. [-|he'9] flt.-er [-|he'3ar, ogs.

-|he(*)8ar] 1. led har som regel hovedtrvk,

40 dog kan (især i lidt gldgs. sprog) trykfor-

holdene ændres i ord, hvor 1. led har en tryk-

stærk forstavelse (som af-, efter-, fuld-), saa-

ledes at denne kun faar bitryk og den flg.

stavelse hovedtryk, se fx. Afholdenhed, Af-
hængighed, Eftergivenhed, Efterladenhed,
Fuldkommenhed, Fuldstændighed, God-
gørenhed, Velgørenhed, {æda. -heet (fx. i

blindelekhet (AM.), mildugh het (Cambr.),
miscundæligh heet (Earp.Kr.Lxxii); se ogs.

50 MKrist.Fr.68), sv. no. -het, sen. oldn. -heidr
(i skalkheiSrj; fra mnt. -heit, osax. -hed,

jf. ty. -heit (-keit), eng. -hood (-head); opr.

selvstændigt ord: mht. heit, maade, beskaf-

fenhed, got. haidus, oldn. hei9r (gen. heiQarj,
hæder; besl. m. Hæder og Herre; i vestgerm.

opr. anv. til dannelse af abstr. subst. (til

subst., senere adj.), der angav karakter, stand,

se EOl8on.Appell.subst.(Lund.l916).515f. \\ 1.

led er oftest uforandret; i nogle faa ord
60 (laant fra ty. ell. dannet efter ty. mønster)

mangler tryksvagt -e i 1. led, se fx. Bang-,
Direkt-, Fir-, Stil-, Ægthed; adj. paa -ho-

vedet mister som regel sidste stavelse, se fx.
Barhovedhed, Galhovedhed (u. Galhove-
dethed^. || undertiden findes i st. f. -hed
den udvidede form -ighed, efter mnt. -icheit.
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ty. -igkeit (opstaaet i aft. paa -ig, jf. Sand-
feld.SM4); se fx. Rettighed; efter ord som
Beskaffenhed, E^ristenned, Nøgenhed osv.

er dannet en endelse -enhed, der anvendes i

afi., svarende til præs. part. paa -ende, se

fx. Afholdenhed, Alvidenhed, Efterladen-
hed, Godtroenhed, Velgørenhed; jf. Væ-
senhed.

II
sammensætningen kan være laant

fra ell. dannet efter tilsvarende ty. ord, uden
at det tilsvarende adj. findes paa dansk, fx.
Begivenhed, Erhvervsomhed, Flydighed
(sml. Dædighed samt Forfoldighed^ || subst.

paa -hed findes undertiden ved siden af subst.

af anden dannelse, jf. fx. Dovenhed— Do-
venskab; Daarlighed — Daarligdom; Be-
rømthed— Berømmelse ; Gladhed— Glæ-
de; Dybhed— Dybde || suffikset, der allr.

forekommer i æda. (dog ikke i landskabslo-
vene), er stadig levende og anvendeligt, se

ndf.)
afledningsendelse, hvormed der dan-

nes (abstr.) subst. (af fælleskøn); disse

subst. betegner især en tilstand, et for-
hold ell. en egenskab, hvis art nærmere
angives af første led, men kan ogs. have en
(mere) konkr. bet. (og kan da ogs. anvendes
i flt.); i denne anv. betegner de især: 1. en
egenskabs ytringsform i ord ell. handling, se

fx. Behagelighed (2.2), Dumhed (2), Gru-
somhed, Skødesløshed, Velgørenhed, Ven-
lighed, Virksomhed. 2. person ell. ting, der
har egenskaben; fx. Berømthed (2), Person-
lighed, Skønhed, Uskyldighed; Mærkvær-
dighed, Nethed, Nyhed, jf. o^s. Lejlighed

;

ofte i titler, fx. Durchlauchtighed, Højhed,
Velærværdighed, jf. Gefærlighed, Gros-
mægtighed || 1. led kan være: 1. et subst.;

nu kun i gamle ell. fra ty. laante ord som
Menneskehed, Skalkhed, Tølperhed, sml.

Haanhed (jf. ænyd.glda. daarhed, mandhedj,
ell. i tilfældige nydannelser, som især fore-
kommer i maniereret ell. komisk sprog (fx. i

den „sirligestil"), jf.: hendes blotte Haands
Alebasterhed. Jffo/6.Z7s2/wZ.Zr.i. eders Magi-
sterhed. sa.Ty&.F.^. 2. et adj. (part.), fx.
Billighed, Fandenivoldskhed, Godhed,
Snarraadighed; Afgjorthed, Belæsthed, Ef-
tergivenhed, Nærgaaenhed osv. osv.; da
-hed er den almindeligste afledningsendelse
til dannelse af subst. af adj. i dansk og kan
anvendes ved de allerfleste adj. (der ikke har
subst.-abstrakter af anden art, fx. lang —
Længde, vred —Vrede, rød— Rødme, ond— Ondskab, ung— Ungdom^, er kun de vig-
tigste af disse ord medtaget i ordbogen, jf.:
Der er noget i vor Danskhed, som end-
også kan have såre godt af noget Sam-
qvem med Tydskheden. Man kunde kalde
det Jydskheden. Men om dette Navn
skulde krænke, kunde der også tales om
Kjøbenhavnskheden og Indbildskheden og
Overfladiskheden og flere andre -heder.
Bjort.Pol.281. Vi ere saa uendelig lede og
kiede af dette evige Beføleri . . Huses
Gulhed, Vejes Hvidhed og al den Gud-
ved-hvad-hed.i^a<ri(f."/8i897.M.rtW.5.«p.5.

3. et mængdetal; /b?. Enhed, Tohed, Trehed;
'\: to Punkter, Toheden, udgøre Linien.

g breder hele Linien sig til Side, faar
jf.: to Punkter, Toheden, udgøre Linien
Og breder hele Linien sig
vi som Treheden Fladen. Og skyder ende
lig Fladen opad, faar vi som Firheden
Legemet. TroefeL.XJIJ.74. 4. (kun i faa
tilfælde) et pronominalt ord; fx. Alhed, Fler-
hed, Intethed; jf.: Quidditas . . (i det sko-
lastisk-filosofiske Kunstsprog) Hvadhed,

10 Væren, Væsenhed. Meyer.832.
Hed-, i ssgr. 1) [ihe()a-] afllLhed. 2)

af II. Hede, se Hede-. 13 -blodig^, adj.

[-|blo-'di] [III.3.3] (jf. varmblodig; sj.). Der
var ved dennes stærkt bevægede og hed-
blodige Natur noget vulkansk. t7Xan^e.J.
103. f-blæ»eikde, part. adj. [III.S] meget
ivrig, nervøs ell. vred (jf. hæsblæsende^.
Moth.B122. Høysg.S.49. Han kom saa heed-
blæsende, og spurgde derom. F50. -bo,

20 en. se Hedebo. -breg^ne, en. se Hede-
bregne.
hedde, v. ['heda] jf.: baade sidde og

hedde kunne gjerne læses, som de skrives,
uden at rime sig med hmanåen.Høysg.Anh.
21. (nu kun dial. (sjæll.) hidde. Holb.Mel.I.
1.II.1.IV.6. KomQrønneg.II.204. LTid.
1758.214 (c^ besidde). Thorsen.22. VnivBl.
1.363. nu især dial: hede ['he'da] Holb.
Metam.76 (csi udspreder). Brors.322. Wess.

30 83 (co vrede;. Grundtv.SS. 1.140 (oo nede;.
Esp.§185.jf.Feilb.). præs.-er ['hea'ar] Høysg.
AG.91 ; præt. htd [he-d] (jf: „taber sig
mere og mere, og tilhører nu Talespr.**

Levin.) ell. (nu kun gldgs. ell. dial.) hedte
['he(-)(i9] (hédte.Høysg.AG.25). Holb.Tyb.I.
4. sa.Pern.II.4. Falst.Ovid.69. Wess.99. Élich.

IIL619. Schand.UM.56. FrNygaard.E.20.
jf.Feilb.; ogs. skrevet hedde (B.øysg.AG.91.
Balle.Bib.1.5. Blich.(1833).II.242. Wilst.D.

40 III.9) ell. he(e)de (Holb.Paars.130. sa.Mel.

IV.10. Skattegraveren.l889.1.138); part. -et

ell. (nu dial. ell. vulg.; jf: „Talespr."Jievm.;
hedt[he^ (Moth.É12b. YSO. MO.jf.Thor-
sen.91. Feilb.). {ænyd. hede, hide (Robert
Etienne. DetYpperligste, som den Hellige Skrift
indeholder. Overs.afPederParvus.(1543).a2 f),

æda. hetæ, sv. heta, no. hete, oldn. heita,

wmord. haite(ka), (jeg) hedder, haitinan, jper/".

part. mase., ty. heissen, got. haitan, byde,

50 kalde, befale ^formen hedde (der fx. fin-

des Holb.Heroa.a5v. Høysg.Anh.21. vAph.
(1759)) bliver først alm. efter ca. 1800)

1) aktivisk: (be)nævne med et vist navn.

l.t) (arkais., sj.) i forb. m. ad ell. paa: til-

kalde; kalde paa; anraabe. Hede på gud.
Moth.H125. *Herr Erik heder ad Dotteren
sin:

I
Du komme ind til Brudgommen din.

Oehl.Digte.(1803).73. Recke.SB.66. 1.2) f w.
obj. og præd.: give, tillægge et navn, en be-

60 nævnelse; benævne; kalde. Holb.Metam.76.

2) have, bære et vist navn ell. en vis

betegnelse (sml. kaldes samt PEMull.^269).
(kun m. præd., dels, i bet. 2.1 og 2.8, et subst.

ell. et dette repræsenterende ord ell. led, især

et pron., sj. en inf. (se ndf sp. 1010^^) ell. et

præp.-led (En Ting hedder med det Navn,



1009 hedde hedde 1010

som den i følge sin Natur har: den kaldes
med den Benævnelse, som Villie, Vane,
og Omstændigheder, har givet åen.Sporon.
E0JIL71); dels, i bet. 2.8, et adj.). 2.1) m.
det egentlige navn som præd. (m. h. t.

person: døbenavnet, i ældre spr. og i dial.

(OrdbS.(sjælL)) kun : fornavnet). }\ om per-
son, min Herre heedte Jacob Tyboe i

gamle Dage. BoZ6.ry&.I.4. Han veed ikke
at sige os, hvad de tre østerlandske Vise
heåtQ. Horreb.II.356. Hun hedde Frøken
Sillie, og var en snild Tøs. Blich.(1833).II.

242. „De vil altsaa ikke opfylde mit Ønske
(o: at siae mig Deres virkelige navn)?^ . .

^Jeg hedder det, jeg kaldes for." Nans.JD.
66. „Jamen Mor, han hedder jo allerede
Georg," indvendte Ditte. „Ja, vi kalder
'n'et jo, men hedder 'et gør han jo da
inte, saa længe han inte er døbt." AndNx.
BM.V.243. ved bekræftelser: du henter dig
ligesaavist en Kurv, som jeg hedder Valde-
mar Valdemarsøn. Iw^.7*S.JJI.i57. Til det
at være Christen . . hører: at have lidt

for Læren. Og troe Du mig, saasandt som

i'
eg hedder Søren Kierkegaard, det faaer
)u ingen officiel Præst til at sige.Kierk.
XIV.211. talem.: han glemmer snart,
hvad han selv hedder, se glemme sp.

1052^\jf.Kierk.VlI.99. || om dyr. Holb.
Mel.IV. 10. (jeg) opdagede snart, at Til-

talen gjaldt den ene Hest. „Hedder den
Gamle?" spurgte jeg iorunåret. Scharling.

N.22.
II
om ting ell. forhold. „Hvad heedte

dend Comoedie." — „Dend heedte Lucre-
iisi.'*Holb.Bars.III.5. Hvordan Land er det?
heeder det ligedan om Vinteren, naar Da-
gene ere korte? sa.Ul.V.2. *( landet) hugter
sig i Bakke, Dal,

|
Det hedder gamle Dan-

mB.rk.Oehl.L.II.102. *Wartburg monne den
hedde,

|
Wartburg er Slottets Navn. Seib.

Poet.IX.115. Før Krigen hed (damperen)
„Wien", nu har den . . et italiensk Navn.
Jørg.JF.I.16. Dengang da Maanederne
endnu havde smukke sindbilledlige Navne
. . hed Avgust: Aks-Maaned.PoZ.^Vsi 9^5.8.
sp.l. denne plante hedder gederams

j
m.

overgang til bet. 2.2: Der er Ting, som en-
ten formedelst Klogskab, eller Anstændig-
hed, eller Pænhed, eller andre Aarsager,
ikke allevegne kan kaldes som de hedde:
derfor komme de omsider til at hedde,
som man kalder dem. Sporon-EO."^101. den
agterste mast hedder mesanmasten

i
spec.

^ om melding (jf. døbe 3.3 slutn.): „Hvad
hedder hun (o: hvad er meldingen, hvad
melder De)?'* brummede han. „Kløver",
messede Skolelæreren; han havde lagt
sine Kort ned paa Bordet. Pont. FL. 31.

„naa, hvad skal den hedde?" — „lad den
hedde spar."

i ||
(nu dial; jf. FalkT.Synt.

246) i subjektløs sætn. hun har faaet en
visz Person, hedder Cleonte, iHodet.jS'om
Grønneg.II.388. Der var en, hed Hedevig,
hun var saa elendig af Vattersot. J-FiM^er.
Liv.251. *To Grisesøer hun havde i sit

Bo,
I
ej fler, tre Køer, og saa et Faar, hed

MaUe. UBirkedal. (StSprO. Nr. 90. 20). Der
var mange og (o : som) hed Aan, men der
var kuns een hed Aan fra Aisinge. (xravZ.

AB.25. 2.2) m. et uegentligt navn (fx. øge-,

kælenavn) ell. en alm. appellativisk be-
tegnelse som præd.: kaldes; blive kaldt;
gaa under navnet. \\ om person. En udi
Verdslig Videnskab øvet Mand vil give
Øvrigheden et got Raad, strax heder han

10 den politiske Kandstøber. IIolb.Hex.IV.4.
Naar man har os nødig . . saa ere vi saa-
danne kostelige Folck . . men hellers . .

maa Vi hidde Hunsvotter og Døynigter.
KomGrønneg.1.242. *Siællands Bønder ere
Mænd,

| Og blive umaneerlig vrede,
|

Naar man dem lader andet hede. Wess.83.
Tænker du, at jeg vil heede Mutter . .?

Jeg vil i det mindste være Madame. PA
Heib.Sk.II.314. *Saa vil jeg ikke hedde

20 den Lille,
|
og saa skal Peter mig aldrig

drille. Bich.II.165. Vi hedde jo et kristent
Land og et kristent Fo\k.VBeck.LK.L406.
hans navn var Frederik, men hjemme hed
han aldrig andet end Frits

j
hvis det ikke

er sandt, vil jeg hedde Hans (Johan-
nes) ell. Mads, se Hans l.i, Johannes,
Mads. t (Luther) selv maatte hede at
være en Hoerunge, den liderligste Dran-
kere, Horebuk. Tychon.AB.47. |T om ting

30 ell forhold, (hun) vil, at det skal hidde en
stor Dyd, hvad hun giør af puur Nødven-
digheå.ÉomGrønneg.11.204. *Hand kiender
Verdens Lysters Jammer, | Hvis Ende
heder: evig Yee.Brors.267. Jeg interes-

serer mig levende for Alt, hvad der hed-
der (o : hører ind under, henregnes til) Kunst.
Holst.III.17. Almindeligt Hospital hedder i

daglig tale Almindeligheden
i || f i forb.

m. af , der angiver den person, der anvender
40 prædikatsbetegnelsen. Jeg er slet ingen Møe

. . ey heller vil jeg heede saa af dig, jeg
er Mademoiselle. jffoZ&.r2/&.JI7.7. Agre.ÉK.
28.

II
(dagl) m. afsvækket bet., i forb. som

det er der ikke noget, der hedder,
det nævnte findes slet ikke ell maa slet ikke

findes (ogs. i tilsvarende spørgende udtr.). De
er nok i daarligt Humør, Bavelse. Det
er der ikke noget, der hedder. Idag skal

alle være glade. ÉChristians.Generationer.
50 (1889).72. Fra i Dag af er der ikke mere

noget, som hedder Kirsebærmarmelade om
Aftenen. Holstein.T.107. er der noget, der
hedder gratiale i det firma?

i
2.3) (gldgs.

ell. højtid.) m. adj. som præd.: kaldes.
Herren hedder (Chr.VI: hederj nidkjær,
han er en nidkjær Gnd. 2Mos.34.14. Hvor-
for heeder een, som er fød skievbeenet,
ve\hsia.ren?Holb.Tyb.L4. En Stavelse heder
Lang i Vers, naar den har noget Tone-

60 hold. B.øysg.Anh.15. Hvis hun ikke var saa
smuk, vilde hun hedde mindre koket.
Drachm.T.79. alle vil længe leve, men in-

gen gammel hedde, se H. gammel 1.6.

3) til angivelse af lighed, ækvivalens,
overensstemmelse ml. to begreber ell. be-
tegnelser. 3.1) m. h. t. lighed, ækviva-
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lens, overensstemmelse ml. sprogfor-
mer, ord: findes, lyde, bruges osv. i den an-

givne form; ogs. (uden nævnelse af det ord,

den form osv., hvormed der sammenlignes)
upers. det hedder, sprogformen, -brugen,

ordet er saadan og saadan. en Frøken heedte
(o: i si. f. ordet „frøken" anvendte, sagde
man) da Statsmøe, en Musicant Spille-

mand, og en Sikketerer Skriver. Holb.Er.
1.2. sort (som får hédte svort). Høysg.AG.
25. (tysk dUrr) heder i den Kjøbenhåvnske
Dialect tør. smst.5. det hedder Konge, men
Kong Christisin. Mikkels.SproglS.16. Hvad
englænderne kalder easel „staffeli" hedder
gaa fransk chevalet „lille hest^. San dfeld.
.^108. jf.: hverken Anna Kjærulf eller

Clara Kristensen kom med paa Skoleballet
efter deres Konfirmation. Nu hedder det
(o: nu kommer de til) Officersbal paa Raad-
husei.JYJens.D.5. 3.2) "^ om overensstem-
melse, ækvivalens m. h. t. betydning ell.

vigtighed, værdi: betyde. Hvad skal det
hede (o: hvad er meningen, hvad skal det

betyde)? Moth. E125. *Troe, Forpligt og
dyre Eder | I hans troeløse Mund saa got
som intet heder. Kom Grønneg. III. 305.
*rvcoéi asavtov, det hedder: Kjend dig selv.

IIeib.Poet.II.143. At Begyndelsen er ind-
holdsløs, kan ogsaa hedde, at den er ab-
strsict. sa.Pros.II.123. || upers., m. en nær-
mere forklaring (af noget foregaaende) som
præd.: det vil sige. Man kand ikke sige
. . at Tingenes Mængde er alt for stor,

og at Forsynen derfore ikke kand besørge
dem alle: det heder at giøre sig et slet

Begreb om Alvidenheden. Eilsch.Fhilhi8t.

47. Det hedder med andre Ord at være
en Bedrager. FiSO. Kierk.XIV.292.

4) upers. det hedder ell. (i bet. 4.2 nu
især) det hedder sig (jf. ogs. u. bet. S).

4.1) m. h. t. ytring (befaling, forbud osv.),

der (af en enkelt) fremsættes ved en given
lejlighed: det bliver sagt. (hyppigst ipræt).
„hun laa endnu" — hedte det — „for hun
var ikke saa ganske vel.** Blich.III.619.
Jeg spurgte til Camilla. Hun var upasse-
lig, hed det. Ing.EF.IIL104. „Men igaar
hed det sig lo, at —" . . „Igaar, ja. Men
der er skam sket store Ting siden igaar."
SvLa.TJR.122. || m. en ordre, befaling,
et paabud, en regel olgn. som præd.:
det lyder. *OpI op I til Bedrings Graad,

|

Og efter Jesum jag, | Men snart, det er
mit Raad.

|
Nu heder det: i J)sig.Brors.l09.

Det heder til Soldaten, og jeg troer til

alle Besoldings Mænd: Lader eder nøie
med eders Sold. OeconT.VI.62. *Men hed
det: Kyskhed, Lov og Dom, | Saa blev
vor Felix bange,

| Saa hed det: gaa du
kun dit Skudl Grundtv.PS. 111.236. Der
kommer en Dag, da det hedder: „Alle-
mand paa J)æ]!±et\''Blich.(1833).Suppl.42.
Så snart Tarmene var stoppede, så hed
det afsted til Arbejde. jRørd.jBr7iL.i45.

||
(nu

8j. i rigsspr.) det gælder om; det er vig-
tigt. Det hedder at tænke først og handle

ha.geiter.CBernh.IV.84. det hedder at passe
paa (skuespillerne) her i Byen. Her har
været en Jagt efter min Frimadonna.-6øa/i.
III.156. Mikkels.0rdf.354. OrdbS.(fynsk).
A.2)m.h.t. ytring, meddelelse, som ikke
har nogen bestemt ophavsmand, men er
alm. kendt, gaar mand og mand imellem: det
forlyder; det forlydende, rygte gaar;
man siger. Leth.(1800). Om Hertugen hed

10 det, at han laae syg i Slesvig. Ing.EM.III.
178. *Jeg har erfaret, at et Baal der rei-
ses,

I
Hvorpaa det hedder, du idag vil

døe.PalM.TreD.176. Det hedder, at hun
banker ham hver Dag. Kofoed-Hansen.DL.
77. Det hed sig, at hun var død af Føl-
gerne af et uheldigt Fald. Gylb.(1849).lX.
74. MO.

II
m. h. t. urigtigt, uholdbart fore-

givende: man giver detudseende af; man
vil have folk til at tro. Det skal heede,

20 at vi stræber for vore Børns Velfærdt, og
dog søge vi alleene vor egen Fordeel.
Hdb.Mase.III.11. Det skulde vel hede, at

(de kristelige ordener) vare stiftede til Re-
ligionens Forsvar 2lleene.sa.Ep. III. 387.
Det hedder, at Pigen gaaer i Aftensang,
men hun gaaer andensteds hen. VSO. nu
især i forb. som: det hedder sig, at han
er fattig; men i Virkeligheden er han rig.

D&H. det skal hedde sig, at han er
30 overanstrengt, men han er bare doven I

(dagl.) i forb. det maa ikke hedde ell.

især hedde sig, man søger at hemmelig-
holde noget, vil ikke vedgaa rigtigheden af
et udsagn, et rygte olgn. hun havde nok
ogsaa . . faaet en stor Sum Penge af gamle
Weylgaard forat tie, og saa maatte det jo

ikke hedde. JakKnu.GS.63. det maa ikke
hedde sig, at han faar hjælp af faderen,
men det gør han nu alligevel

i
S&B. 4.3)

40 m. h. t. (hævdvunden, gængs) mening, udta-
lelse (fx. ordsprog, talem. olgn.), som man
fremfører for at bestyrke rigtigheden af sine

egne udtalelser: man plejer at sige; som
der siges. Engang, heder det, er ingen
Gang.Ruge.FT.327. en ung Pige (kan ikke)

angive Grunde, hun lever i Følelsen, hed-
der det. Kierk.1.9. det hed tit, at Haand-
værkernes Sønner og Døtre var indbild-

ske, fordi de var Haandværkerbørn. »SopA

50 Claus8.A.22. Kjærlighed er som Taaren,
hedder det for et gammelt Ord; den
begynder i Øiet og falder i Barmen. CK
Molb.Amb.90. \\ m. et citat (fra et værk,

en forfatter) som præd.: der staar. Der-
for hedder (Chr.VI: indeholdes^ det og i

Skrivten: see jeg sætter i Zion en Hoved-
Hiørnesteen. lPet.2.6. Her virker (statuen)

som en Silhouet, man kan se under Et
(in un subito, som det hedder hos Lio-

60 nardo). Wanscher.RM.69.
I. Hede, en. ['he'flo] (nu kun dial. Hed.

Falst. Ovid. 69. Reynike Fosz. (1747). 291.

Thorsen.63. Halleby.104. (poet., sj., efter no.:)

Hej. Ho8tr.NF.90. BlichCl.Vi.83. f (efter

ty.) Heide. Reynike Fosz. (1747). 291. jf.
VSO.). flt. heder ell. f (jf> dog Feilb.) hede
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^.

(Argus.l771.Nr.l3.4. smstNr.15.1). (ænyd.
hed(e), hej de, glda. hedh, æda. hethæ, sv.

hed, no. hei, oldn. hei8r, eng. heath, ty.

heide, got. hai})i) 1) (uopdyrket) land-
strækning med mager og næringsfat-
tig jordbund, oftest bevokset med lyng og
forsk, mindre buskvækster (jf. Al-, BaWie-,
Lynghede;. Setter mand Ild i Heede, og
brænder anden Mands Lyng, eller Tørv.
DL.6—19—6. (i det indre af Jylland) fin- lo

des adskillige heeder og udyrket jord.
Rolb.DNB.35. vAph.Nath.III.391. *Min
Barndoms Sol har smilt paa mørken Hede.
Blich. (1920). III. 137. *Langt heller vil

eg brede | Min Dug bagved en Tjørn,
|

"aa lyngbegroede Hede. Winth. HF. 211.
Landbo.li.564. i best. /".Heden spec. (brugt
som en slags stednavn; if. u. bet. 2) om den
jyske hede: Geographiske Billeder fra He-
den. i)aZ^as.('&05'fffeU8(57;. jyJens.HH.175. 20

II t om ør fe en. Vi skal i en Hast faae
saa mange Folck sammen som der er
Sands-Korn paa de Arabiske Heeder. Holb.
UI.L6. 2) flad, skovløs strækning, der
ligger hen som græs- ell. kornmark. *0m
Morgenen laa baade Kalk og Sten | Vidt
om paa den grønne B.ede.PMøll.1.17. i

ældre tider (var der) en vis tilbøjelighed
til at opnævne de store slag efter „heder"
o : træløse sletter. ADJørg.II.329. især (jf. 30

dog Thorsen.reg.) som stednavn (i best. f.)
om forsk, flade, skovløse strækninger paa
Sjælland, fæ. om det saakaldte Bringstrup-
plateau i Midtsjælland (SMBeyer. Bring-
strup og SigerstedSogne.(1791).77), om egnen
mellem Tissø og Storebælt ell. især: egnen
ml. Kbh., Køge og Boskilde (jf. Hedebo 2).
VSO. „Héd-en" mellem Kjøge og Roskilde.
SvGrundtv. Trap.*II.202.378. Medebo.9. 3)
(ænyd. he(j)de, pors, glda. hedh, lyjig, ty. 40

heiae, klokkelyng; nu kun dial.) Sp om forsk,
hedeplanter, især lyng, Calluna vulgaris
Salisb. Moth.Conv'.II47. EHHagerup. 33.
JTusch.292. Kalk.II.180(Salling).

\\ f gy-
vel. Heide. Moth.Conv.H53.

II. Hede, en. ['he-Qa] flt. (i bet. 3) -r.

(æda. hetæ (AM.), sv. hetta, no. hete, oldn.

hiti, m., hita, f, jf. oldn. heita, brygning,
eng. heat, ty. hitze; til III. hed; j/. III. hede,
I. Hedme, forhedet samt hidsig; sml. Var- 50

me)
1) (jf. III. hed 1) den naturvirksomhed,

som forhøjer legemers temperatur; varme;
især (ikke i fys. spr.) om en særlig høj grad
af denne virksomhed og af den derved frem-
kaldte tilstand; meget høj temperatur;
stærk varme. 1.1) (jf. III. hed l.ij i al

alm. (jf. fx. Glødhede;, (smeden) drages
med Essens Rede. Sir.38.33. Salt, som vi
samlede imellem Klipperne, der var størk- 60

net af Solens Hede. Prahl.AH.III.S. Det
kogende Vands Hede. VSO. jo hedere
(ovnen) er . . des mere henvises Jærn til

at spille en underordnet Rolle som Arma-
tur eller Beklædning og maa afkøles ved
gennemstrømmende Vand, hvor det ikke

kan undgaas at lade Heden paavirke det.

Sal.XIIl.1050. gloende hede, se gloende
sp.1087^. 1.2) en temperatur af luften
(et vist sted), der føles som me^et høj og i

alm. ubehagelig, trykkende (jf. fx. Badstue-
hedej. Saalænge Jorden staaer, skal Sæd
og Høst, og Frost og Hede, og Sommer
og Vinter, og Dag og Nat ikke aflade.
lMos.8.22. Jeg er ikkun bange, at min
Dotter ikke kand fordrage den store Hede,
som er i Ahyssinien. Holb.DR.IV. 7. *Han
(o: sømanden) lider af Hede, han lider af

Frost,
I
Han sover kun lidt og faaer daar-

lig Kost. Winth. II. 158. „Her er en for-

færdelig Hedel" — sagde han. „Ja, vi
stege Hanekyllinger i Dag I" sagde Konge-
da.UeTen.HCAnd.VI.253. Varmen var nu
vokset til Rede. SMich.HB. 291. bære
dagens byrde og hede olgn., (jf. bet.

2.1) se Byrde sp.l87^^. jf: *lad ham hvile;
han er træt;

|
han har baaret Dagens

Rede.Lemb.DS.79. talem.: de tykke ell.

lade (dovne. VSO.) og de fede har det
ondt i hede, se fed sp.84P\ det gamle
Ordspil . . Hede giver Hvede (o: en
varm sommer giver god hvedéhøst).PoV^h
1921.5.sp.4. enhede,saaenravnmaatte
gabe, se Ravn. 1.3) forhøjet legems-
temperatur ell. fornemmelse af stærk
varme i kroppen, fremkaldt af stærk
varmepaavirkning, anstrengelse, feber, sinds-

bevægelse olgn. (jf. Feber-, Flyvehede;.
Herren skal slaae dig med svindsot, og
med hidsig feber, og med hede (1871:
Betændelse; og \)Tjnde.5Mos.28.22iChr.
VI). Han har en stærk Hede i Hovedet.
VSO. Saå hun et Kjøretøj med Blink-
topper, mærkede hun sit Hjerteslag helt
oppe i Struben og en Hede stige op i

RoYedet. Schand.BS.60. *Vi (o: Fenja og
Menja) maler dig Sommer og Vinter som
Feber; Hede skal flyve paa dig og vige
igen for Kulde. JVJens.Di.l3. jf. III. hed
4: Paa vor Konges Dag blive Fyrsterne
syge ved Hede (Chr.VI: med hidsighed;
af Vinen. ÆTos. 7.5. m. overgang til bet. 2:

jeg har slaaet Vand ned, for at temperere
Heden af jer Rierne. Holb. Vgs.(1731).11.17.
*de bringer Tigerdyret, | spiddet, skudt
og trampet fladt . .

|
Slukt er Dyrets Ild

og Hede. J7Jews.jDi.48. || have det med
hede (jf. u. bet. 2.2;, døje, lide under den
høje varme; have det med varme; føle sig

meget varm. VSO. Schand.IF.78. Feilb.

2) billedl. ell. overf. (sml. III. hed 3 samt
I. Brand 3, Ild;. 2.1) (^O, 1. br.) billedl.

værer ikke fremmede ved den hede (1819:
Ildprøve; 1907: Ild;, som skeer udi eder,
eder til en fristelse. IPet. 4.12 (Chr. VI).
*Trusel og Vrede

|
Er kun en Hede,

|

Hvori vi verden af Sindet udsvede. Brors.
204. jf. bet. 2.2: (jeg) holdt mig til Drik
og lystigt Selskab, og fik snart dæmpet
Heeden, (saaledes kaldede jeg de gode
Tanker hos mig) som vilde vende tilbage.

Robinson.1.13. 2.2) (nu 1. br.) tilstand, i

64'
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hvilJcen man har mistet sindsligevæg-
ten, selvbeherskelsen, overlægget ell.

ikke er sig selv og sine handlinger helt
bevidst (ude af sig selv), fx. om stærk
ophidselse, vrede, stærk iver, optaget-
hed ell. heftig elskov, lidenskab, (ofte
i udtr. som bringe, komme, sætte, være i

hede ell. f heden: Leth.(1800)). den aller-

deyligste Kone skal ilde kunde hindre, at,

naar Heeden er over, der jo følger Kiee-
de og Kaaldsindighed ^pasi. KomGrønneg.
1.313. Som en god Acteur, i sin Rulles
Hede, ofte glemmer sig selv, og virkelig
bliver den, som han kun skulde forestille.

Ew.(19U)JV.300. underveis fik de Dan-
ske Underretning om, at et Slag var for-
haanden og at man længdes efter deres
Ankomst. Dette var nok til at sætte dem
i Hede. De fordoblede deres Skridt. Mali.
SgH.339. Man maa undskylde deres Ung-
doms Hede. VSO. *naar han kom i Hede,
gik han fra Vid og Sans. Grundtv.PS.YII.
325. hun (gav) voldsomme Scener med
Manden, i hvilke hun i Heden kom til at

tale Tjsk.Schand.TF.1.23. paa Mælet
hørtes det at Andriken var i Hede (o:

kønslig ophidset). Yngletid var i Luften.
JVJens.CT.28. \\ første hede, en saadan
tilstands første og heftigste stadium, naar
den første Heede er over, begynder vi .

.

at begræde vor Daarlighed, saa at den
hæftige Kiærlighed forvandles til Had og
U-eenighed i Ægteskab. Eolb.Pem. II. 5.

Ew.(1914).IV.238. *Han er hidsig,
i
Kan

i den første Hede sig forløbe. Heib.Poet.
IV.364. lige i den første Hedes friske
Forbitrelse, nu mens alle Minder vare
ømme Vunder og gabende Saar. JPJac.
1.211.

II t have det med hede (jf.u.
bet. 1.3;, være heftigt forelsket. VSO. 2.3)

(jf. III. hed 3.3 slutn.) dels i forb. som i

kampens hede, i en meget heftig (ogs.

(jf. bet. 2.2j: ubesindig, ophidset) kamp olgn.;

i kampens midtpunkt, værste rasen. *0g stri-

der jeg, er du i Kampens Hede | Med
Kraft til Stede. SalmHj. 9. 7. hvad hørte
man ikke sige privat om Oppositionens
Mænd i Stridens lieåe.Schand.0.IL62. dels

t abs. (især i best. anv.): (heftig) kamp;
dyst. *Half Hundrede Tusend' er reede

|

At storme . . | Ja prøve mod Fiinden en
Ueeåe. Sort.HS.H2v. I denne første Hede
fik han tre Saar i Armen. MalLSgH.303.
Kun nogle Regimenter kom i Heden (o:

„kom Ulden"); men disse sloge som Helte.
sm8t.339. nu var jeg dog nogle Gange i

Heden med din Fader. Grundtv.Snorre.I.
143. 2.4) (jf u. bet. I.2, III. hed I.2 slutn., gøre
helvede hedt u. III. hed 1.4J f fortræd;
skade; overlast, de giorde ham så me-
gen hede. Moth.H123. *om hånd faaer mig
fat, da faaer jeg vist en Hede,

|
Hånd

lader ikke af, før hånd faaer hengt mig
op. ReynikeFo8z.(1747).248.

3) {glda. d. s.; mere konkr. anv. af bet. I.1)

opvarmning (ophedning) af et me-

tal for at faa det til at smelte, gøre det
smedeligt olgn.; den tid, en saadan proces
tager (jf. Fejlhede, Flikhede u. III. flikke
3;. Antallet af Heder eller Smeltninger
(o: ved Bessemerprocessen) var oprindelig
ikke mere end 2-3 i Døgnet, nu naas de
fleste Steder det tidobbelte. Wagn. Tekn.
379. Staal kræver . . længere Heder end
Finkornsjærn. sms^.568. || slaa et søm af

10 een hede, (smed.) slaa et søm ved kun at
gløde jærnet een gang. Kværnd. Feilb.
(dial.) i videre anv.: paa een gang; i eet
træk. „Kan i blive færdige med at høste
Havren til Mellemmadstid?" — „Ja, om-
trent, vi tager da Resten af en Hede."
Kværnd. || overf., om virksomhed, ar-
bejde, der udføres uden afbrydelse. For
hver 25 Slag (0: under ramning), en „Hede*
eller en „Talje", holdes et kortvarigt Hvil.

20 Sal.XIV.876.
III. hede, v. ['he-åa] -ede ell. (især dial.)

-te (KSelskSk7\ I. 7(sdjy.). Skattegraveren.
1884.II.164(Møn). Thorsen.106. NordsjællF.
IV.175. jf. Feilb.). vbs. (1. br.) -ning (jf Ovn-
hedning. ChMourier.Brød.(1821).134). {glda.

hedæ (HellKv.49.58), sv. hetta, no. hete,
oldn. heita, eng. heat, ty. heizen; til III. hed;
jf. hidse; uden for dial. 1. br. i talespr.) 1)
gøre hed; opvarme stærkt. Nebucadne-

30 zar . . sagde, at man skulde gjøre Ovnen
syv Gange hedere, end man pleiede at
hede den. Dan.3.19. *Varmen lægger sig
bredt over Landet . •

| Og svangrer Luf-
ten og heder Ysindet.Srz.D.IV.146. Solen
hedede hans Ryg. Jørg.LT.89. Stegen sæt-
tes i en hedet Ovn. Const.Kogeb.70. \\ om
vin, sindsbevægelse olgn.: forøge legemsvar-
men; faa en til at føle sig varm, blusse olgn.

(jf. III. hed l.s). *Jeg hader det, som an-
40 det Kryderi; [ Det heder Blodet og for-

dærver Maven. Oehl.A.294. Nu begynder
de at hedes af Vinen. VSO. Jeg følte

Blodet hede mine Kinder. StuckFO. 37.

I
GI billedl. *Næstens Vee og vaagne

"ætter
| Heder Venskabs Prøve-Steen.

Brors.281. *Hvo før var kold og dovn,
|

Den hedes som en Ovn. smst.182. Einar
følte Ydmygelsen hede sig om Ørene.
JVJens.EE.68. || hede helvede for en,

50 (si.) gøre en helvede hedt (se u. III. hed 1a).

*ae,
I
Man kalder Engellændere, |

Som
Diævellænd're burde hedde, | Har søgt
os (0: i 1807) Helved ret at hede. J^a^^es.

11.199. 8a.NbW.237. 2) uden obj.: udsende,
udbrede, frembringe stærk varme. So-
len heder stærkt i Dag. VSO. *Dagen
heder. Dagen kjeder, I Natten kun er
svalog god.Heib.Poet.III.68. Feilb. (dagl.:)

nu begyndte den at hede (o: nu begyndte
60 det at blive varmt). Cavling.A.1.302. uegl:

Fyrstemordet i Serajevo var . . allerede

halvglemt . . da det en lille Maaned efter

begyndte at hede og inflammere paa en
helt anden . . MaaLde.JVJen8.A.II.219.
•tavst vi gled sammen i hedende Lyst.

I

'fiJVibe.RS.*(1921).7. 3) antænde ell. ved-
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ligeholde ild. Tag og kom Vand i Bryg-
gerkjedlen og hed godt under den. Sv
Grundtv.FÆ.11.71. Indbyggerne . . skulle
gaae ud og gjøre Ild paa og hede med
(Chr.VI: optænde^ Rustninger og smaa
Skiolde.Ez.39.9. 4) (sj.) væremegetvarm;
brænde (3.2). Mit Ansigt heder af Varme
og Vask, mine Hænder gløder. Bønnelycke.
Sp.l92.

IV. hede, v. se hæde.
V. hede, v. se hedde.
Hede-, i ssgr. 1) (dial Hed-, se u.

Hede-bo, -bregne;, af 1. Hede; især (hvor
intet andet angives ndf.) af I. Hede 1 (ofte
brugt m. spec. henblik paa jyske forhold);

fx. — foruden de ndf. medtagne — Hede-
befolkning, -beplantning, -dannelse, -drag,
-dyrker, -dyrkning, -kirke, -kultur, -land-
skab, -opdyrker, -opdyrkning, -plante,-skov,
-sogn, -sti, -strækning, -stykke, -sø, -vej.

2) af II. Hede 1 (ell. III. hede;, -ager, en.
opdyrket hedestykke. SvGrundtv.FÆ.II.22.
-bakke, en. (jf. -banke samt Bakke-hede,
-ø). de Stier, der over Hedebakkerne fø-
rer ned til Hørlum Stationsby. JafejKnw.iU".
32. SaUXI.lOO. -banke, en. i min Barn-
dom stak den sorte, nøgne Hedebanke
overalt frem. ThomLa.F.262. -blegn, en.
("-blegne. Gram.Nucleus.1153). {ænyd. d. s.;

til II. Hede 1; nu 1. br.) blegn, fremkaldt af
stærk varme, betændelse olgn. (jf. -tø\). VSO.
MO. D&H. -blomst, en, f et. blomst,

der vokser paa heder, hvor disse (blomster)
ikke findes, voxer dog vel i det mindste
et ^QåQb\omst.Bagges.L.II.lé7.}\ spec. {jf.
ænyd. hedeblomme i sa. bet. (JTusch.103);
dial) ^ (gul) evighedsblomst, Gnaphalium
(arenarium) L. Jtusch.l03(Sejerø). jf.(isa.
bet.): Hedensblomst (Thorsen.143) samt
(vist m. tilknytning til 1. heden) f Heden-
blomster, en (Moth.Conv.H48). -bo, en.
(især dial. i bet. 2(.i) ogs. Hed-;, {ænyd. d. s.

i bet 1 samt som tilnavn i bet. 2.1 (OrdbS.))
1) beboer af en hede (I.l). Moth.H125. Na-
turen har paa en synderlig Maade viist

sig ugunstig mod Hedeboerne. Olufs.Ny
Oec.1.61. den fattige Yieåebo.Hedebogen.
(1909).33. 2) til 1. Hede 2. 2.1) person fra
en af de landstrækninger (paa Sjælland),
der kaldes „Heden", især den ml. Kbh. og
Roskilde. MO. Blandt Hedeboerne . . paa-
vises Udtrækssyning som den ældste (hvid-

syning).VortHj.IIIl .16. Hedboernei By-
erne langs Storebælt. Halleby.209. Trap.*-

11.206. 2.2) (haandarb.) forkortelse for Hede-
bosyning. *Lige fra Ama'er ud til Vester-
bro

I

Har de købt Masser Alen Hedebo.
Blækspr.1903.12. lære hedebo

\
en lysedug

med hedebo
i
-bo-, i ssgr. især til -bo 2(.i),

fx. (haandarb.) Hedebo-dug, -krave, -sting,

-syning (navn paa en slags hvidsyning (hvid-

søm), der egl. hørte hjemme paa „Heden" ml.

Roskilde og Køge; ogs. konkr., om haandar-
bejde af denne art (jf. Hedebo 2.2;. et Tør-
klæde i B.eåehosjiimg.SvLa.HjG.420. Vort
Hj.IIIl.14. i de ældste Hedebosyninger

er Mønstrene i allerhøjste Grad prægede
af LæTTedsstoffet. Stilart.304) samt -amme
(nu næppe br.: amme fra „Heden" ml. Kbh.
og Roskilde. SvGrundtv.(1870).31. Saaby.''),

-pige, -stue. -bonde, en. (jf. -bo 1, -bru-
ger;. Blich.(1920).XIV.35. Rich.L30. JV
Jens.HH.141. -brand, en. (jf. -brynde).
Dagen.^^hl826.1.sp.l. det er Hedebrand.
Det er vist kommet af Uforsigtighed, Kar-

lo lene havde tændt Ild derovre. Goldschm.
VIII.218. Feilb. -bregne, en. ^ (nu sj.)

alm. mangeløv, Aspidium filix mas L. Hed-:
Schumacher.(1808).21. Wendt.(1810).62. jf.
Hedbregnerod (o: bregnerod, Rhizoma
filicis). Ny Pharmaceutisk Tidende. 1891. 165.
-brng, ét. landbrugsvirksomhedpaa en hede.
Staten maatte hjælpe de smaa Hedebrug.
Pol.^Viol906.3. jf.: Hedebruget er et Sel-
skab, der . . virker for Hedernes Opdyrk-

20 ning til Agerland. LandbO.II.566. -brn-
ffer, en. (l.br.; jf. -bonde). PoV^liol906.3.
-brynde, en. {jf. æda. hethæ brynd (Jy
Lov.3.68); nu kun dial., se Feilb.I.129 u.

brynde) en hedes brand (jf. -brand;. Om
Mordbrand og Heedebrynde. DL. 6—19.
overskr. Pl.^^/io1766 (se u. Brynde 1). || ogs.

d. s. s. -brænding. Moth.H125. Baden.JurO.
1.212. -brænding, en. forsætlig afbræn-
ding af en hede som indledning til dens op-

3X) dyrkning (jf. u. -brynde;. LandbO.lI.567.
-bølge, en. [II.l] (især avisspr.) zone af
meget høj lufttemperatur, stærk sommervarme,
som bevæger sig hen over jordoverfladen ; var-
mebølge. Det var under en af de store He-
debølger i New York. Riget.^Ixil913.5.sp.2.
-egn, en. egn, der ligger hen som hede, ell.

som er rig paa heder (jf. -land, -mark;, de
jydske Yleede-Egne.EPont.Atlas.I.607. Tops.
n.235. SaVXLlOS. -faar, et. faar, der

40 holdes paa heder; ogs. som (fagl.) benævnelse
for en af de hovedgrupper, hvori landfaarene
inddeles. Olufs.Landoecon.439. LandbO.II.
21. -falk, en. \ blaa kærhøg, Circus cya-
neus L. (jf. Blaafalk;. Kjærbøll.52. Brehm.
DL.1I.184. -flade, en. 1) til I. Hede 1.

Dalgas.BH.58. 2) til II. Hede 1 (ell. III.

hede 1): flade, der opvarmes, ophedes; spec.

den det af kedelvæggene ell. -rørene, der be-

røres af forbrændingsprodukterne i en damp-
50 kedel. WSchwanenfl.TF.39.Sal.W.477. -fr»,

en. (zool.) den spidssnudede frø, Rana arva-
lis Nilsson. Frem.DN.548. -gaard, en.
gaard, der ligger paa en hede. EPont.Atlas.
IL20. Aakj. VF.187. -grad, en. [II.l] (nu
1. br.) varmegrad, de yderste Kulde- og
Hedegrader. 0rst.YII.63. overf. (jf. II. He-
de 2;.- en religiøs Harme, som afviger i

Hedegrad og Udtryksform fra Søren Kier-
kegaards sædvanlige. TroelsL.B8.III.226.

60 -hngst, en. (faglT) om en form for hede-
opdyrkning. Landbo. II. 567. -husene,
propr. [1.2] navn paa en landsby (stationsby)
paa „Heden" ml. Kbh. og Roskilde; (dagl.)
i visse forb. brugt eufem. for (hede) Hel-
vede. Hvad i Hedehusene— hvad var det I

Rørd.BB.136. især i forb. adHedehusene
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til: (hun ønskede) at han snarest muligt
maatte rejse ad Hedehusene tH.Bergs.Pige-

sorger.(1910).19é. helt „ad Hedehusene til"

er Sammenligningen mellem den attiske

Slette og „en Bondepiges brede Smil."
VilhAnd.GoeJI.267. Sparepolitiken blev
sendt ad Hedehusene til, nu var der ingen
smaUe Steder længere. PoZ.'Vei908.5. en
skønne Dag gaar (det) ad Hedehusene til

med mit Teater. smstMdlQlS.lO. -høg:, en.

\. graa kærhøg, Circus pygargus L.; eng-

falk; enghøg. EWeis. Kærhøge. (1923). 59.

-jord, en. Moth.E125. EaveD.(1762).3.
hist og her kunde man se et Stykke sort

Hedejord skære sig midt ind i de gule Agre.
HomoS.GL.335. -klokke, en. ^ (sj.)om en
slags klokkeblomst, Campanula L. den blaa
Hedeklokke. Bogan.1.44. GJ -klædt, part.

adj. om lokalitet, der ligger hen som hede ell.

er bevokset m.lyng. hedeklædte Bakkeskræn-
ter. Trap.^II.363. (et) hedeklædt Plateau.
NaturensY.1916.109. -land, et. (æcZa. hethe-
land. RibeOldem.66) landstrækning, bestaa-

ende ell. opfyldt af lieder (jf. -egn, -markj.
den anstrengende Fodvandring gjennem
Hedelandet. HCAnd.XII.224. Hede- eUer
Kj*atland . . traadte i Stedet for kornbæ-
rende Marker. Fridericia.l7&18Aarh.I.206.
(sj.) brugt som propr., om Jylland: *aldrig
forstummer i Hedeland

| Den Herres (o:

Niels Ebbesens) Fris. Grundtv.PS. VI. 235.
-lod, en. hedestrækning, der hører til et

hedebrug. Gaardmænd og Husmænd, hvis
Hedelodder ofte er meget store. Frem.DN.
307. LovL.VIII.227. -lyng, en. ^ alm.
lyng, Calluna vulgaris iSalisb., der er den
fremherskende vegetation paa heder. vAph.
(1764). JTusch.47. *Hedelyng og Sand

|

under Klinten ved Tidsvilde. Kaalund.185.
Eo8tr.Flora.I.270. -lærke, en. \ lærke,

der i Danmark lever paa de jyske heder;

skovlærke; Lullula arborea L. vAph.Nath.V.
96. Hedelærkernes vexlende Elskovstoner.
Blieh.(1833).1.265. Kjærbøll.33L SaUXI.
100. jf.: Hedelærkens (o: Blichers) Vel-
kommenhjem til Nattergalen (o : Ingemann).
Blich.(1920).V.120. -mark, en. (nu I br.)

hedestrækning, -land. EPont.Atlas.L399.langt
ude over Moser og Hedemarker, der er
overtrukne med Mos som med grønt Fløjl,

synker Solen. Jørg. Danimarca. (1921). 24.
Feilb. 'mo»e, en.fisærfagl). Blich.(1920).

V.185. JakKnu.GP.68. LandbO.II.567.
I. heden, adj. ['he-(')a(8)n] flt. og best. f.

(nu sj.) hedne. {glda. d. s., æda. (intk.) hethet,
SV. heden, oldn. heiQinn, eng. heathen; oht.

heidan, if. ty. heide, hedning, got. haiJ)no,
hedensk kvinde; af omtvistet oprindelse; sml.

hedensk, I. Hedning; uden for dial. (seJV
Jens. Intr. 165, Feilb. u. hedensk^ nu kun
højtid, ell. arkais. (1. br.); jf: „obsol." VSO)
d.8.8. hedensk. En heden Mand. 750. barnet
der fandt sin grav før det fandt sin dåb,
døde hedent og lagdes i uviet jord. Grønb.
Beligionsskiftett Norden. (1913).4L \\ he-
dentbarn, (dial) d. s. s. Hedenbarn. Feilb.

(u. hedensk). \\ heden jord, d. s. s. He-
denjord. VSO. MO. en Meneder og band-
lyst burde hvile i heden, og ikke i hellig
Jord. JohsSteenstr.EE.50.

|| f substantivisk:
d. s. s. I. Hedning. Moth.Hl25. ogs. om udøbt
barn og (jf. Dania.III.348) om en kvinde,
der har født, men endnu ikke holdt sin kirke-
gang, smst.

ILheden, adv.[^he<')d(Q)n] {glda.hedheiiy
10 hædhen, run. heQan, sv. hådan, oldn. heQan;

sml. n. hen; maaske besl. m. hin; jf. deden
hveden; „næsten forældet." MO. „Brugdes
fordum." VSO.; nu kun arkais., poet., høj-
tid.) 1) om sted, hvor den talende befinder
sig, og hvorfra han ell. andre fjerner sig

(vil, skal fjerne sig): herfra. 1.1) m.h.t.
egl. bevægelse, fjernelse, det er kun
tre Dage siden han seilede heden. Abrah.
(Alm. Da. BibliotJiek. 1 778. IV. 315). *Gaae

20 med Held da heden!
| Kom med Held

tilhsige. Bagges.NblD.265. *Snækker med
kostbare Vare . .

|
Stævnede heden og ud

i det fjærne. Grundtv.PS.III.129. *I Øster-
leden

I

Og langvejs heden,
| Der er et

hånd. smst7VI.297. 1.2) (højtid., især kirk.)

m. h. t. en tænkt bevægelse (forsvinden,
bortsvinden, især livets bortsvinden,
ophør), en Træl fik Lov til at tage Livet
af sig, for at følge (sin herre) heden. En-

^ gelst.Qvindekj.301. *Dig befale vi vor Aand,]
Om Du os heden kalder. Gutfeld.107. *min
Haand . . i Vreden

|
Og i lumpen Iver-

sot
I
Havde sendt en Tydsker heden. Ing.

DM.63. især i forb. som drage, fare,
gaa, vandre heden, dø (jf. u. herfra, og
henfare 2). *Snart vi skulle heden van-
dre,

I
Evigheden er os nær. SalmHus.489.5.

*Lad saa din Naade blive ved,
|
Til jeg

skal heden fare! smst.25.5. *Her tænkte jeg
40 paa Død og Grav,

|
Naar Dagen vandred

heden. Oehl.HrS.213. *han drog heden
|

Til Himmerigs Stad. Grundtv.Snorre.II.363.
*saa gåa vi glade heden. sa.PS.IV.412. in-

gen Lægekunst kunde udrette noget her.
Da Kjeld kom, var den Gamle faret he-
den. Kørd.KK. 15.

II t i (pleonastisk) forb.

m. hen. *hver Fornuftens mørke Grille
|

Far heden hen sin Vei i Veir og Vind.
TBruun.I.100. sm8t.370. *ogsaa Jeg engang

50 gaaer heden hen. Rein.NV.70. 1.3) (sj.) i

forb. heden og deden olgn., frem og til-

bage; hid og did. *0m i Taaget igien, Aga-
memnon, vende vi hiem da,

|
Sværmende

heden som deden, hvis ellers Døden vi

undflye. Bagges.NblD.57. se endvidere u.

deden l.i. 2) {videre udvikling ell. misfor-
staaelse af bet. 1; jf. deden 2; sj.) om et

sted, der ligger noget borte ell. fjernt fra den
talende (og som er endepunktet for en bevæ-

dO gelse fra det sted, hvor han befinder sig):

hist. *Hans Liv (var) en langsom Stigen
op

I
Fra Lavt til Høit, fra her til heden.

ÉaggesIII.16. *Naar du (o: et æble) mod-
nes er han heden (o: død, hisset). sa.Ros.

29. \\heden for, paa den anden side (af);
hinsides. *Ja — vi to har levet et helt lille
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Digt —
I
mens alle de andre sov —

|

langt heden for Grænsen for Snorken og
Pligt,

I
her midt i den duftende Skov.

BerlTid?Va922M.6.sp.2.
III. heden, interj. ell. -heden, suffiks.

[-|he'5(8)n] {oprindelse usikker; maaske egl.

hest. f. af -hed ell. sa. ord som II. heden
(se især dettes bet. 2); dial. (sjæll.)) anv. som
tilføjelse (en slags s^iffiks) til eder, ud-
raab, udbrud uden (væsentligt) at ændre
disses betydning ell. styrke; hyppigst i forb.

som (herre) gudheden: Herre Gud-
heden, hvordan har det sig med Dum
(o: Dem)? ZakNiels.NT.148. Herre Gudhe-
denl Det er jo dog ikke derpaa, det kom-
mer sin.Font.UE.54. Aa, Herre Gudheden,
at én Snaps kan gøre saa megen Ulykke.
KLars.UÉ.193. Gudheden, Povel — du
maa da itte hjælpe ham til det! Gravl.Øen.
146. Dania.y1.187.X.126. (ih, kors) dog-
heden: Doghedenl Hvad er det, hvad
er det, det trækker op tH? ZalcNiels.B.105.

Ih dog heden 1 Koss dog heden! jDania.

VL114. jf.: „Ok ja da. Gud i Dovhedenl"
sagde en af dem. Børd.M.41. endvidere i en
række mer ell. mindre tilfældige, spøg. forb.

som: Hille den heåenl Dania.VI.114 (jf.
hi\iedenhe'(e)ne.AarbFrborg.l920.89.Nord-
sjællF.V.178). gudbevares-, jøssekors-, jøs-

senavn-, hillemænd-, dødogplne-, hilleden-
fortærendesyge-heden, se Dania.X.126f.
Heden-, i ssgr. \)afl. heden (jf. Hed-

ninge-^. 2) (højtid., især kirk.) af II. he-
den, især i bet. 1.2 (jf. hen-^. -barn, et.

[I] (foræld, ell. dial.) d. s. s. I. Hedning 2

(jf. u. I. heden. Hedningebarn;. MDL.199.
ÉerLiisb.(Danmark.1905.27). -blomster,
en. se Hedeblomst. CP -dom, en ell. f
et (LTid.1740.317). [I] {oldn. heiainn domr;
jf. Hedningedom) t ) d. s. s. -skab 1. Heden-
dommens og Christendommens Kamp.jØrsf

.

Br.1.192. ADJørg.I.206. *fjærnt ved Bos-
poros' Strand rejste sin Borg Konstan-
tin,

I
hvor ingen Hedendoms Spor hans

nidkære Sjæl kunde såre. TJBirkedal.LTF.
67.

II
mere konkr., om hvad der vidner om

hedenskab (1), rest fra den hedenske tid olgn.

Der blev ikke ladet Sten paa Sten tilbage
af den gamle Hedendom (o: ApollonoraMet
i Delfi). SMich.(BerlTid.^/xol919.Aft.3.sp.5).
alskens Vildskab, Hedendom og Ringrid-
ning. Gravl.DB.1.60. || om et moderne men-
neskes ikke-kristelige (religiøse ell. moralske)
livsanskuelse. Den artistiske hedendom i

Ke&ts.VVed.FF.126. saa kunde de spille

Skak og tale om Kristendom, deres egen,
og Hedendom, hendes naturligvis. T/iifJms.

G.163. 2) (1. br.) d. s. s. -skab 2. fra saa
mange hundrede Aar op i Hedendommen
(findes ingen dokumenter bevaret). Langebek.
(KSelskSkr.VII.292). MO. \\ den hedenske
oldtids mennesker. *den, som strax om Sagn
hos Hedendom

|
Til Kundskab i sin Barn-

dom kom.Wess.108. -domme, et. [I] (sj.)

d. s. vAph.(1759). man skulde troe, at

Landet var gaaet tilbage i Hedendømmet.

HCAnd.V.126. f-fare, v. [II] (jf. -faxen,

-fart; sj.) drage bort; spec: dø (jf. fare he-
den u. II. heden I.2;. Moth.H126. -faren,
part. adj. [II] som er gaaet bort, død (jf.
-fare, -gangen sam< henfaren^. vAph.(1759).
Lytten efter hedenfarne Aanders sagte
Hvisken. Qrundtv.Udv.III.624. *0m ei det
dog var muligt at erfare, | Hvad Vei de
hedenfarne Sjæle gik. PalM.V.358. D&H.

10 jf.: *i hedenfarne (o : svundne) Dage. KKar-
stens.S.213. -fart, en. [II] {ænyd. d. s. (ogs.

i bet.: bortrejse)) død; bortgang (jf. -gang.
Henfart;, den Kummer, som mine Ar-
vinger havde følet ved deres Hr. Fætters
alt for tilige Hedenfart. LTid.1758.133. Saa
ginge de da til Galgen med Hiørvard .

.

for at see hans Hedenfart. Oehl.ØS.230.
*Jeg føler nær min Hedenfart. Grundtv.
SS.III.388. D&B. jf.: (vinteren) tog ret

20 fat for Alvor, da man alt saae dens He-
denfart \mQåQ.Rahb.E.y.348. -g;ang, en.
[II] d.s. Rahb.E.V.175. Han er jo endnu
saa rystet over Madames sørgelige Ke-
dengSLng. Schand.IF.93. -ganggen, part.

adj. [II] d. s. s. -faren (jf. hengangen), de
Hedengangnes Grave. FGuldb.(Bahb.LB.
11.123). *Hos hedengangne Fædre Kon-
gen boer. Heib.Poet.IX.121. Schand.IF.84.

jf.: at bjerge saa meget som muligt af

30 den hedengangne (o : forliste) „Bowhead**.
EMikkels. N. 42. -gnd, en. [I] (sj.) he-

densk guddom (jf. Hedningegudj. Præsten
havde hyldet Hedenguderne. ADJørg.NE.
1.155. JOlr.SD.1.299. -hos, subst. [-,hø.'s]

{glda. (af) hedhen høss (jf. ænyd. fra he-
denhu (Kalk.II.181), aff heden hug (Lys-
chander.Slectebog.(1622).Fort.2)), sv. (fran,

av) hedenhos, fsv. (af) hedhnom hos; til

I. heden; 2. led er dial. høs, svinehoved m. m.,
40 glda. d. s. i bet.: hjerneskal (jf. glda. howeth

høs, kriger. Rimkr.), æda. d. s. i bet. : kæbe-
(ben), oldn. hauss, hjerneskal; arkais., sj.)

den hedenske oldtid; hedenold (jf. -dom 2,

-skab 2). Moth.H126. i Hedenhøs var det
en Offerlund, talløse Bautastene, Rune-
stene . . minde endnu den Dag idag om
Livet, som havde hjemme i disse Egne.
FrHamm. Den hellige Birgitta. (1863). 15.

\\

især i forb. af (VSO.) ell. fra. hedenhøs,
50 ogs.: fra meget gammel tid; fra arilds tid.

*hos mig fra Heden-Høs |
Aanden sig et

Grav-Sted søger. Grundtv.Krøn.27. sa.PS.

V.394. den rigeste skat af minder fra he-
denhøs, fra hele vor folkeæts barndom.
FrEamm.EK.130. G) -jord, en. [I] (især

arkais.) jordstykke , der anvendes til begra-
velse, men ikke er indviet, ligger uden for
kirkegaarden (jf. heden jord u. I. hedenj.
Moth.H126. MO. D&H. -mand, en. [I]

60 (glda. heden man (DGL.I.3); arkais., sj.)

hedning (I), en lille ell. ung hedenmand,
d. s. s. I. Hedning 2. TroelsL.^ VIII.89. AErs-
lev.ØrneklippenJ.(1906). 110. f -morke,
et. [I] om den hedenske tid ell. tro; heden-
skab. Da Hedenmørket forsvandt, og Op-
lysningens Sol begyndte at fremstraale.
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VSO. C3 -old, et (Ing.RSE.yi.xi. sa.LB.
111.190.17.104) ell. (især) en (Moth.H126.
MO. TroelsL.YII.r). [I] den hedenske (old)-

tid (jf. -dom 2, -høs, -skab 2). Moth.H126.
*et rustfuldt Sværd om Heden-Old ham
mmåeT.Bull.(Bahb.LB.I.562). en sagte
Stemme af Saxos og af Snorros Aand til-

hviskede mig glemte Ord fra Heden-Old.
Grundtv.Vdv.ni.624. HCAnd.VI.246. Vi
drikker jo som i Hedenold, sagde Frøken
Jensen. Éang.1.36.
Hedens-blomst, en. se Hedeblomst.
hedensk, adj. ['he'9ans^, sj. 'he-Qans^]

(f hedenske. Eolb.Anh.116. f hednisk. DL.
2—9—29. Eolb.Intr.I.156. LTid.1726.615).
{ænyd. he(de)nsk(e), hej(de)nsk, hednisk(e),
glda. hetensk, sv. hednisk, no. hedensk,
sen. oldn. heidneskr; efter mnt. heidensch,
ty. heidnisch; til I. heden) som ikke beken-

der sig til ell. tilhører kristendommen ell.

jødedommen (ell. muhamedanismen); som til-

hører, henhører til primitive, ikke-kristne folk

ell. deres religion, (af)gudsdyrkelse, moral
osv.; ikke-kristen (jf. I. heden), dersom
du, som er en Jøde, lever paa hedensk
Viis . . hvorfor tvinger du da JHedningerne
til at leve paa jødisk Yu.s?Gal.2.14. endeel
Theologi tale med Foragt om det heden-
ske Morale, giøre alle hedenske Dyder til

Synåer. Holb. Hh. 11.488. Sultan Sujah (i

Bengalen) veyrede sig ved at give Kongen
(af Arracan) sin Dotter tilægte, maaskee
efterdi han var heånisk. smst.1.134. I de
hedenske Lande. VSO. Det er hedensk at

bruge Mennesker til Synde-Offere. Gylb.
Novel.II.75. Høvdingen (o: en taterhøvding)
holdt Tale i deres hedenske Sprog. HC
And.AV.56. *Her er Aaen og Dalen, hvor
vore Urfædre tog Land, | her dækker
Kirkerne de hedenske Blotpladser.JFJens.
Di.72. jf.: *Agnete (der er gift m. hav-
manden) træder høvisk for sine Frænder
ind.

I
„Vi kiende dig ei mere, du heden-

ske Qvind!** Oehl.L.1.299. f Den Heidel-
bergske Tønde (er) ziret paa god He-
densk (o: paa rigtig hedensk vis) med
Bacchi Billeder. EPont. Men. III. 82. jf.
Hedninghund: *vi frygte maa . . | At Tyr-
cken Mester bliir, og samme Hednisk
Hund,

I
Der gode Christne Folck med

Haar og Hud opæder . . |
Vil engang

Overhaand faa i vor Canaans Land.^oZfe.
Paars. 139. || ('CP, 1. br.) fritænkerisk;
ateistisk (jf. I. Hedning 3 samt w. Heden-
dom 1). Jeg kjender ham ikke, bryder
mig heller ikke om at kjende ham,* for
han er hedensk sindet. Schand. AE. 321.

Hans Aftener kunde undertiden være
christne. Men hans Morgener var altid

vantro, hedenske. Jørg.RB.157. || om hand-
ling olgn.: som ikke er i overensstemmelse
m. kristendommens væsen, forskrifter: ukri-
stelig (jf. I. Hedning 3). at af een ringe
Misforstand ikke skulle følge een Hednisk
Uforligelighed. DL. 2—9—29. Det var en
hedensk Opførsel. VSO. Det kalder man

jo at leve hedensk, smsf. Et Par unge
Knægte paa Bøgholm levede i hedensk
Ægteskab uden kirkelig Yielse. NSvends.
H.166.
Heden-skab, et ell. (1. br.) en (Troels

L.I.77. DagNyh.'yil923.7.sp.4). [I] (glda.
hetenskab, hedhen-, hethærnskap (Mand.
153. Postil.65. EellKv.81); sml. -dom) 1)
det forhold ikke at tilhøre kristendommen ell.

io jødedommen (ell. muhamedanismen); den til-

stand, det standpunkt, hvorpaa lavtstaaende
(ikke-kristne) folkeslag staar m. h. t. deres
tro, religiøse skikke osv.; ikke-kristen tro,

religion; indbegrebet af alle ikke-kristne reli-

f
ioner ell. livsformer. Kongen . . overtalede
.eiff at forlade Hedenskabet. Eolb.DH.II.

598. at forsage Hedenskabets Digt og
Tant for at bekiende den sande Gud.
Mynst.Betr.II.29. det var ved sit Heden-

20 skab Svenn havde vundet Folkets Yndest.
Grundtv. Saxo. II. 298. *min Christendom
imod

I
Al deres Hedenskab jeg veier.

PalM.TreD.293. Hjemligt Hedenskab.
GSchutte.(bogtitel.l919). \\ ogs. (jf u. -dom
1) mere konkr. nogle af vore folkeviser
indeholder jo en mængde hedenskab. i)a-
nia.III.346. overtro og lignende heden-
skab

i 2) (nu 1. br.) om den hedenske oldtid;

hedenold. Det har været til fra Heden-
30 skabet af. VSO. MO. 3) (nu næppe br.)

hedensk land; især (i best. f.): om alle he-

denske lande (ell. folk). Hedenskabet ligger
Nord Nordvest her fra. Hovedstaden udi
Hedenskabet heder Constantinopel, og
Keiseren, som nu regierer, heder Mephi-
stoie\ns.Holb.HAmb.lII.3. hærgende . .

vidt og bredt i det Spanske Hedenskab.
Grundtv.Snorre.III.294. Kierk.IX.71. C9

-tro, en. [I] (1. br.) hedensk tro, religion;

40 hedenskab (1) (j/.Hedningetro^. Mythologen
søger at paavise Hedentroens sidste Sta-
dium. /So^/iifwW.FO.659. Dødsriger i nor-
disk Hedentro. OSchoning. (bogtitel. 1903).
-Tandre, v. [II] (sj.) d. s. s. vandre heden
(se u. II. heden I.2). *En Slægt, der længst
har maattet hedenvandre. ^a^^er. JJ. 408.
Hede-nælde, en. [II] ^ 1) (dial.)

brændenælde, TJrtica urens L. Moth.H123.
OrdbS.(Sjælland, Loll-Falster). jf. JTusch.

50 254. 2) en fleraarig nælde: stor nælde; tvebo-

nælde; TJrtica dioeca L. Rostr.Flora.1.109.

OrdbS.(Loll.-Falster). jf. JTusch.254. -nad,
en. i flt. ^y/". Jordnød(der)j: 1) f (knoldene

af) knoldfladbælg, Lathyrus tuberosus L.
JTusch.158. Moth.E125. vAph.Nath.IV.166.

2) (især dial.) navn paa rodstokken af tor-

mentil (Potentilla Tormentilla L.), tidligere

anvendt til garvning; Bhizoma tormentillæ.

Bostr.Flora.L215. Sal.XIV.582. JTu8ch.345.
60 Feilb. -oldenborre, en. (zool.) olden-

borreart, der lever paa den jyske hede; Bhi-
zotrogus Fallénii. SaVXL102. -plantag:e,
en. (jf. -plantning 2). LovL. VII. 256.

-plantnmfi:, en. (især fagl.) 1) beplant-

ning af en hede. Landbo.II.570. 2) konkr.:

plantage paa en hede; hedeplantage, nogle
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unge Graner i en Hedeplantning. VilhAnd.
AD. 112. AErslev. Sommerferie. (1899). 103.
Heder, en. {til III. hede 1; fagl.) gas-

kogeapparat (jf. Dobbelt-, Gasheder).
VortEj.IV3.255.
Hede-rose, en. (sj.). I) {efter ty. hei-

den-rose, -roslein, vild rose, Rosa canina)
rose, der vokser paa en hede; billedl.: *mig
(o: Sigrid) drev Fortvivlelsen (o: over Am-
leths vanvid) | Til Hexen hist paa Heden;
men der voxte mig

| En Hederose, skiøn
som Freias Morgenblomst (o: der trafjeg
Amleth og erfarede, at han elskede mig).
Oehl.Aml.236. 2) ^ sydeuropæisk slægt af
soløjefamilien, Cistus L., især C. ladanife-
rus É. Lange.EnEeise i Spanien. (1860).91.
-mg:, en. (landbr.) en slags rug, der fra
gammel tid er blevet dyrket i magre egne
(især paa opdyrket hedejord) i Jylland;
sandrug ; gammel dansk rug. Frem.DN.258.
Landb0.1V.103. -rom, et. [II.l ell. III]

^ det rum i visse (kraft)maskiner, hvor
ildstedet er. OpfB.^111.616. -sadde, en.

(jf. -tørv ; nu næppe br. i rigsspr.) lyngtørv.

Forordn.''Viol794.§l. ChrBrors.3DL. 1.459.
-sag:, en. i best. anv., om arbejdet for at

opdyrke ell. beplante Jyllands heder. Dalgas.
BÉ.125. Tops.II.217. Sal.lV.82 9. -sand,
et. (fagl.) især om detsand(lag), der findespaa
Jyllands heder. *i Vendelboers Land

|
Mel-

lem Hav og B.eåesanå.Ing. DM.88. Frem.
DN.49. -slag:, et. [II.l] (især med.) syg-

domstilfælde (bevidstløshed i forbindelse med
meget høj legemstemperatur), der kan opstaa
hos mennesker ell. dyr paa meget varme dage
(især naar der samtidig udføres strengt le-

gemligt arbejde; sml. Solstikj. OBloch.D.^I.
57. Tandr.É.9. -slette, en. spec. (geol. ell.

geogr.) om de sletter m. meget ringe hæld-
ning, som findes i de jyske hedeegne. Uss.

DanmGeoU240. -slav, adj. [II.l] (sj.)

p. gr. af hede. D&H.
||

(bot.) om
plante: d. s. s. -stiv. „Hede-Stivhed", eller,

bedre, Hede-Sløvhed. WJohannsen.Plan-
tefysiologi.^(1904).241. f -sot, en. [II.l] hid-

sig feber, sygdom (jf. -syge). Moth.H123.
Langeb. Lex. S144a. „Brugdes fordum."
VSO. -spræng:niné9 en. [II.l] (geol,

geogr.) forvitring (i heae, tørre lande), der
skyldes den betydelige forskel ml. etagens

og nattens temperatur. Steensby. Geogr.147.

-stiv, adj. [II.l] (bot.) omplante: ubevæge-
lig p. gr. af for høj temperatur. Warm.Bot.^
(1895).465. jf. u. -sløv. f -syg:e, en. [II.l]

{ænyd. hedesiuge) d. s. s. -sot. De skal for-

tæres af hunger, og opædes af hede-syge
(1871: hidsig Sygdom^ og bitter ødeleg-
gelse. 5Mos. 32. 24(Chr. VI). Moth. H123.
„Brugdes fordum." VSO. -t«rj, et. [II.l]

(især dagl.) smaa røde pletter paa huden,

fremkaldt (oftest hos børn) ved stærk varme,

for varm paaklædning olgn. Levin, („hos
Landalmuen"), (det) kunde være lidtHede-
tøj, der havde „sat sig paa hende" (o:

grisen). Font.F.L29. Hver Morgen Styrte-

bad lige fra Søen . . bagefter en Spand

fersk Vand for ikke atfaa Hedetøj.JFJens.
My.III.5. Panum.282. Thorsen.143. Feilb.

-tarv, en. (især jy.) tørv, skaaret af det

morlag, der paa Jyllands heder er dannet
ved formuldning (fortørvning) af hedeplan-
ternes affaldsstoffer; lyngtørv (jf. -sadde^.
Moth.H125. JTusch.292. Stakke af sorte
Hedetørv. Aakj. VF.187. || ogs. om hele mor-
laget. Landbo.11.565. -ngle, en. V sump-

10 hornugle, Asio accipitrinus Pallas. Éjærbøll.
86. Sal.XVn.988.
Hedevig:, en. (ogs. Hetvig (HUbertz.

Ærø.(1834).247), Hætvi(g) (OrdbS.(Ærø))
ofl. former, jf. ndf.). fit. -er. {jf. sv. hettvågg,
no. heitevegg; efter nt. (fit.) heetweggen,
mnt. hete weggen (ty. heisse weckeny, var-
me boller, egl. smsat. af III. hed og YddggQ
(Vække), kile, kileformet bagværk; se Fest-

skr.Feilb.518ff.; dial. (især sdjy. ell. paa de

20 sydlige øer)) varm bolle ell. fastelavns-
bolle. Hittevægge: ForSandhed.il.157
(lollandsk; nu især om et godt, tykt stykke

smørrebrød: OrdbS. (Lolland, Langeland)).
Hed(e)vig: Hubertz.Ærø.(1834).247. da
de kom til (Løgumkloster), fik de Kaffe
og Hedevig af (karruselmanden), men saa
maatte de love at trække Karrusellen.
Skovrøy.LM.19. FortNut.III.25. Feilb.

\\

t (kbh.) i videre anv., om børnene, der risede

30 op fastelavnsmorgen for at faa varme boller.

Hyttevækkere: DanmarksFolkeminder.1.

(1908).40f.
Hede-a, en. {if. HjælpeO. dannet af

Dalgas; sj.) d. s. s. Bakkeø. -ag:le, en.

(zool., sj.) firben, der bl. a. findes paa Jyl-

lands heder: skovøgle, Lacerta vivipara Jacq.
Frem.DN.560.
Hed-hoved, et. (jf. u. III. hed 3.3; sj.)

lidenskabeligt, letbevægeligt, uroligt ell. op-

40 hidset, hidsigt gemyt (menneske); hedspore.

Formodentlig vil vore mere koldblodige
Venner . . bringe Hedhovederne til Ro.
DagNyh.^yal912.1.sp.l. -hovedet, adj.

(sj.) lidenskabelig, tlter, hidsig olgn. han
er . . lidt heedhovedet, men des varmere
elsker hanl Eahb.ProsF.I.179. der var .

.

meget faa, der spillede Kort uden hed-
hovedet Lyst til deres Kammeraters Penge.
HBegtr.DF.II.26.

50 I. t Hedme, en. {glda. d. s., æda. het-
mæ, hætmæ (Harp.Kr.15.25); afi. af III.

hed; jf. Fedme, Rødme, Sødme) d. s. s. II.

Hede 1. Moth.H123. „Bruges undertiden
i Steden for Hede." VSO. II. f hedme,
V. (ænyd. hedme, hidme; til 1. Hedme; jf.
hedne) blive ell. gøre hed; hede. Moth.
B123. Gram.Nucleus.410. 'hedne,v.{glda.
hetnæ, sv. hetna, no. hetne, oldn. hitna; afi.

af lll. hed; nu kun bornh. (sj.); jf. II. hed-
60 me) d. s. Moth.H123. OrdbS.(bornh.).

I. Hedning:, en. ['heåneix, 1. br. 'he-d-]

fit. -er ell. (især højtid.) -e (LTid.l720.Nr.
24.5. Prahl.BJ.27. jf. VSO. Saaby.' samt
Mikkels.Sprogl.166). {ænyd. glda. hedning,

(jf. ænyd. heding-konge}, sv. no. hedning,

jf. oldn. hei8ingi; afi. afi. heden) 1) men-

VII. Rentrykt "/g 1925 65
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neske, som har en anden religion end
den kristne ell.jødedommen (ell.muhame-
danismen. YSO. MO.); især om primitive
folkeslag meden lavtstaaende trosform
(fx. sjæle-, natur-, djævledyrkelse, flerguderi).

jeg saae en anden Engel . . som havde
et evigt evangelium at forkynde dem,
som boe paa jorden, og alle hedninger
(1819: Slægter; 1907: Folkeslag;, og stam-
mer, og tungemaal, og io\k. Aab.l4.6(Chr.
VI). naar I bede, skulle I ikke bruge
overflødige Ord, som Hedningerne; thi

de mene, at de blive bønhørte for deres
mange Oiå.Matth.6.7. Mand seer jo u-mæ-
lende Beester holde af deres Unger, ja

end ogsaa Tyrker og Hedninger af deres
Afkom.Molb. Jean. 1.5. Vi maae dræbe
Hedningerne (d: venderne), og redde vort
Fædreneland. MaZi. /S'^'fl. 84. enten du er
en Kristen, Jøde, Tyrk eller Hedning.
PAHeib.US.65. *01af skuer med smilende
Læbe . .

|
Hakon Jarl i Blod.

|
„Den yp-

perste Hedning faldt." Oehl.L.1.44. »Hed-
ninger som Jøder,

|
I Daaben Du gien-

føder
I
Til Støvets Himmelfart I Grundtv.

SS.I.655. Kierk.XIV.169. Nutildags står

al tyrkisk litterær kultur under moham-
medanismens indflydelse (Jakuterne, som
er hedninger, har ingen litterær kultur).

HolgPed.SN.100. hedningernes dyder
er glimrende laster, se Dyd sp.ll74^^.

2) (uden for dial. især spøg.) barn, der
endnu ikke er døbt (jf. Heden-, Hed-
ningebarn samt u. I. heden;. *BarnI Du
er en Hedning, | Har ei den christelige

Daab annammet. Hei6.Poe<./J7. 45^. Esp.
129. Thorsen.143. Feilb. OrdbS.(Lolland,
Møn). 3) (især nedsæt.) videre anv. af bet.

1, dels om moderne menneske, der staar uden
for de kristne trossamfund, i opposition til

disse olgn.: fritænker; dels om person,
der opfører sig, lever paa en umoralsk,
ugudelig maade. næsten alle, paa en
lille udødelig Skare nær, ere Aandløse
og døbte Hedninger. Zierfc.7II.55i. Han
er en ren Hedning. D<fcff. jf: Jeremias
Tobakspinder . . levede som en Hedning
heele Juulen igiennem.Holb.Jul.7sc.

II. Hedning:, en. vbs. til HI. hede
(s. d.).

Hedninge-, i S8^r. fo^s. Hedning-;, især

(t^ ell. kirk.) af I. Hedning 1. -apostel,
en. spec. om apostlen Paulus. Sal.1.970. Rom.
11.13 (1907; se Apostel sp.775^*). -barn,
et. (især dial.) d. s. s. I. Hedning 2. Junge.
290. Thiele.III.86.171. -dom, en. (sj.) d.

8. 8. Hedenskab (jf. Hedendomj. kristne
Kirker staa paa begge Sider (af Forum
Bomanum) ligesom vagter for at holde
den mægtige, døde Hedningedom fra igjen
Sit røre sis.Gold8chm.VI.294. Larsen. Hed-
ning-: Gold8chm.Vn.237. D&H. -folk,
et. (1. br.) hedensk folk(efærd). de mægtige
Hedningefolk i Asien. NatTid.''*/iil910.1.sp.

6. Hedning-: BDiderichsøn.Friderichsberg.
(1705).C3r. -gnd, en. (1. br.; jf Heden-

gud;. Hedning-: *som en Hex du talte
. . I
Om Hedningguderne og Hevn ved dem.

Søtoft.EH.105. Kaalund.F.106. -hnnd, en.
(1. br.) nedsæt, betegnelse for (ell. skældsord
til) en hedning (jf. hedensk hund u. hedensk;.
Hedning-: (Kalk.V.425). hvor tør en saa-
danHedninghundforagte en ChristenMand?
Hauch.EØ.lO. Larsen. Hedninge-: Ing.
EF.IV.63. D&H. -kristen, en. (teol.) per-

10 son, der fra hedenskabet gaar over til kristen-
dommen. KirkeLeks.III.268.

\\ spec: person,
der i den første kristne tid gik over til kri-

stendommen (særlig ved Paulus's virksomhed)
uden at lade sig omskære. SaUXI.112.-kvin-
de, en. (1. br.) hedensk kvinde (jf. Hedning-
inde;. (Kalk.V.425). »Kvindelill din Tro
er stor,

|
Ske dig, som du vildel . . | Det

var Herrens Ord engang
|
Til den ^eA-

ningkvinåe.(x^'undtv.SS.lII.166. Søtoft.KB.
20 106. -land, et. hedensk land; ogs. som fæl-

lesbetegnelse for alle hedenske lande. Lemb.
DS.9. ingen Missionær i det mørkeste Hed-
ningeland kunde udvise større Glød og Op-
ofrelse end denne (afholdsagitator).Aakj.
PAM. Hedning-: Søtoft.KH.107. -IIt,
et. livet i hedenskabets tid ell. bl. hedninger;
ogs.: det at leve som (en) hedning. D&H.
Hedning-: Ing.RSE.II1.50. Larsen,-mis-
sion, en. Sal.XII.862. -missionær, en.

30 den særlige Hedningemissionær (o: Pau-
lus), der bar (evangeliet) ud over den gr.-

rom. YeTåen.KirkeLeks.III.265. -pig:e,
en. (1. br.) Hedning-: Hun var en dansk
Skjoldmø . . men hun var en vild forfær-
delig Hedningpige.Jw^.£M.IiJ.5jf . en Jøde,
der elskede en Hedningpige. Goldschm.I.
224. -sjæl, en. en hednings sjæl; ogs. (ned-
sæt.): hedning. MO. D&H. du er en raa
forvildet Hedningsjæl; du kjender hver-

40ken . . Gud eller . . Ære.Ing.PO.II.177.
*Hvor de gode Hedningsjæle,

| Som ei

lyve, som ei stjæle,
| Boe saa godt ved

Søens Bred (o: i Elysium).Heib.Poet.X.202.
-tro, en. (j/*. Hedentro;. i><felf. Hedning-:
Ing.BSE.VI.24. Søtoft.KH.lOl. -verden,
en. (jf. -land;. Send mig ud i Hedninge-
verdenen, hvorhen Du vil 1 Kaalund.F.87.
NatTid.''Vijl910.1.sp.5. Hedning-: Kaa-
lund.F.' (1881).100. \ Hedning-inde,

50 en. d. s. s. Hedningekvinde. Oehl.0beron.27.
kednisk, adj. se hedensk.
kedse, v. se hidse, hisse, bedsig^, adj.

se hidsig.

CP Hed-spore, en. (gengivelse af eng.

hotspur, egl. : person, hvis spore er varm (p.
gr. af heftigt ridt), tilnavn til Henry Percy

(f 1403); tilnavnet er blevet alm. kendt fra
ShakespearesHenrikIV.) person, som besidder

stor dristighed, med iver, lidenskab giver sig

60 i lag med noaet, ell. indlader sig paa vove-

lige, farlige foretagender olgn. ; iltert, uroliot,

lidenskabeligt gemyt (jf. Brus-, Hedhoved;.
Kun en enkelt Gang nævnes i (Margretes)
Tid en haard . . Fremfærd mod en bestemt
Stormand, og det var snarest Kong Erik,
den unge Hedspore, hvem det skyldtes.
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Ottosen.YH..II.20. (Absalon) var og blev
en Hedspore ogsaa som Biskop. jBrand«.
T.87. (Meissonier) synes i det nele taget
at have været Rokokoens Hedspore og
gav Tegning til en Kirkefaeade . . der
aldrig kom til Udførelse, men i hvilken
Tidens Had til den lige Linje, den plane
Flade og Symmetri kom kraftigt og be-
vidst til Udtryk. FrPoulsm.MH.lL21. Hr.
B. er en af Motorsportens Hedsporer. Al-
tid i Spidsen, naar det gælder et Sports-
arrangement, altid beredt til at vove Fe\-
sen. Pol.^yil922.2.sp.4.

Hedvig, en. se Hedevig.
belle, V. se hæfle.
Hefte, hefte, se Hæfte, hæfte.

t heftelig(en), adv. {ænyd. d. s. og hef-

tiglig; efter mnt. heftliken, mht. heftecliche)

adu. /tZ heftig, (han) blev hefftelig For-
iulåtHolb.Intr.I.160.heiteligeji:8mst.l85.
heftig, adj. ["hæfdil Høysg.AG.99. adv.

d. s. (især som grads-adv.) ell. -t ell. (f) -en

(vAph.(1759). VSO.), jf. heftelig. {ænyd. d. s.;

fra mnt, ty. heftig, mht. heftic, heftec, jf.
mht. heifte, voldsom, oldn. heipt, fjendskab,

got. haifsts, strid; besl. m. I. Hast; især tU)

1) som besidder ell. foregaar med
stor styrke, kraft, energi olgn.; meget
stærk, kraftig; (ret) voldsom; nu især

om foreteelse, som er stærk, kraftig og
samtidig virker (meget) ubehageligt
ell. skadeligt. 1.1) om naturforeteelser.
den heftige (1871: blussende) lue skal

ikke uåslukkes.Ez.20.47(Chr.Vl). naar Be-
vægelsen, bliver noget heftig, da findes
den Modstand ikke kiendelig, som kand
ansees for eensdan i de sammenhængende
Partikler. Kraft. (KSelskSkr. III. 231). En
heftig Storm. MO. et heftigt uvejr, regn-
skyl

i
han var blevet forkølet af den hef-

I
tige træk fra de utætte vinduer ! jf.:
*Jeg er som de Planter, der voxer paa
Bunden

|
af hæftige, rislende Kilder. Th

Barfod. Spot og Spe.(l91 9).83. \.2) om hand-
linger dl. livsytringer. Deres Ordstrid
blev immer heftigere. FiSO. Da Feltslaget
var paa det heftigste, srws^. en heftig op-
stand

i
hun brast i heftig graad \ 1.3) om

sygdom, lidelse, (ubehagelig) fornem-
melse olgn. *dersom du . . fornemmer

|

Jln hæftig Lyst til noget vaadt,
|
Pounche

fiør, du alting g\emm.QY. Storm. SD. 168.

eftig feber, tørst
\
S&B. en heftig rødme

i ansigtet \ heftige smerter \ 1.4) som adv.

(undertiden vanskelig at skelne fra bet. 2).

en ung Løve (kom) brølende imod ham.
Og Herrens Aand kom heftig over ham,
og han sled den i Stykker. Dom.14.6. *Ret
som et Asen, naar det allerhæftigst skry-

åeT.Holb.Paars.165. Jeg maatte heftig græ-
de, og følte en usigelig Medlidenhed med
baade ham og mig selv. Gylb.II.42. hans
Hustru var heftig, dødelig syg. Goldschm.

^VII.245. det stormer, regner, sner hef-

tigt
i II t * videre anv.: meget; vældig.

*(skinken) var heftig tiing.Holb.Paar8.244,

2) m. h. t. stærk indre optagethed af
noget; om person: som føler stor interesse,

iver, medfølelse, lyst osv.; om følelse, egenskab
ell. handling: som, vidner om stor interesse

osv.; (meget) ivrig, inderlig ell. liden-
skabelig; nu oftest, om en altfor stærk ell.

en ubestandig, ikke varig indre optagethed.
haver for alle ting den heftige (1819: en
inderlig^ kierlighed til hverandre. iPc<.4.

ip8(Chr.Vl). der skede heftig (iW 9: ivrig;
1907: inderligj bøn af menigheden for
ham tU G\iå.ApG.12.5(Chr.VI). hæftig Be-
giæTligheå.vAph.(1759). Han blev heftig
i Aanden.FiSO. Goldschmidt . . skrev efter

„Enten— Eller" en heftig Lovtale over
Victor ETemita.VilhAnd.BT.255. en heftig
forelskelse, et heftigt raseri

j
hun er saa

heftig paa det (o: utaalmodig, alt for
ivrig)\ Døer hun ikke i Galop, saa døer

20 hun 2ilåTig.ECAnd.X.152.
\\

spec. (1. br.)

om person: som føler stærk livslyst, kærlig-

hedstrang olgn. Vend dine Øine bort fra

mig, thi de gjøre mig heftig. jGTø/s. 6. 5.

(jarg.:) Jeg boede jo i Pensionat ude paa
Vesterbro . . sammen med nogle andre
hæftige Svende. JVJens.EE.105. \\ som adv,
(undertiden vanskelig at skelne fra bet. l.i).

der han var i Døds Angest, bad han hefti-

gere. Luc.22.44. „hvorfor tar Madamen sig
30 den Mand saa hæftig an." — „Min Kone

har Aarsag at tage hans PsLTti.** Holb.LSk.
1.3. Han blev heftig vred derover. VSO,
Der Jesus da saae (Maria) græde . . rørtes
han i Aanden, og blev heftig bevæget (Chr.

VI: blev hånd heftig i aanden, og hart
bevægede sig selv; 1907: heftigt bevæget
i sit lnåre).Joh.ll.33. han tog sig det grov
hæftig (o: meget nær).Feilb. jf.isi2isp.589^''

(nu næppe br.): „det kalder jeg et Bon
40 mot, jeg vil saamend kysse dig derfor,

lille Abelone." — „Herre Gud hvor hef-
tig hånd faar åetl*" Holb.Vgs.II.4.

3) som let bliver meget opbragt, ophidset

og lægger sin vrede for dagen, lader den gaa
ud over andre; hidsig (og voldsom); ogs.:

som vidner om hidsighed (og voldsomhed) (jf.
hastig 2.2 og PEMiilU61f). ingen er hef-
tigere end den taalmodige naar han bliver
oipiTret.Ew.(1914).I.215. Han er meget hef-

50 tig i sin Yrede.VSO. *Udsaaer jeg Storm
med heftigt Sind,

|
Den bittre Høst bli'er

tiyiryelYiad.Boye.AD.V.45. hendes Fader
var . . saa hæftig, naar han blev vred, at

hun skjælvede torhsim.Gylb.(1849).IX.109.
han bliver let heftig. S&B. heftig Tiltale.

smst.

O Heftig-hed, en. {ænyd. d. s. (HMo-
ens.)) 1) til heftig 1. i.\) til heftig l.i.

veiret tager . . igjen til med fornyet Hef-
60tighed.irr^.F.95. 1.2) til heftig 1.2. Jeg

saae dem og at løbe med saadan Heftighed
imod disse Bielker, at (osv.).Ew.(1914).I.
73. (spanierindens) Ydre er et Udtryk for
hendes Karakter: hendes smukke Skik-
kelse . . sorte, fyrige Øjne og Gestikula-
tionensHæftighed.7oreDawier.i9^i.^r.5.i4.

ge^

65'
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1.3) til heftig 1.3. Den store Qvæg-Syge .

.

er en af de mærkværdigste Ting . . i hen-
seende til dens Hæftighed. Holb.Qvægs.385.

e. br. 2) til heftig 2. *han elsker Jomfru
Valborg I Med al sit Hiertes Heftighed.
OehlAV.13. Fra den Dag af syntes Prind-
sessen . . oprømt og munter . . hun deel-

tog med Heftighed i alle Forlystelser. Jw^'.

¥8.11.61. t Taleren kom i Heftighed
(o: blev ivrig).VSO. 3) til heftig 3. ^før I

strengt begaaer | I Heftighed (Oehl.EA.
293: Harm^ maaskee en overilet Hand-
ling,

I

Tillad en Ridder at forsvare sig.

0ehl.(18él).y.210. enhver Feil, jeg begS:
. . vakte hans YLQiiigheå.Hauch.y11.396.
Hegel-, i ssgr. se Hegle-.
Hesenyne, en. se Hakkenyne.
I. Hegle, en. ['haila] (nu dial. : Hægl(e).

LThura.Poet.335. Feilb. jf. Hamphægel (u.

l{&mph.egle).nu dial: hegl. Moth.H132{B.eg-
gel). Aakj.VF.233. Feilb. OrdbS.(sjæll.)).

flt. -r. {cenyd. hegle, hægel, heggel, sv. hack-
la; fra mwi. hekele, ft/. hechel, en^. heckle,
hackle, hatchel; vist besl. m. oht. hecchen,
stikke, ty. hecht, gedde) 1) (fagl. ell. dial.)

redskab (til hegling af hør ell. hamp), be-
staaende af et bræt med flere rækker
spidse Staal- ell. jærntænder (jf.Jiamp-
hegle 1, Hørhegle^. *en Heile. Holb.Skiemt.
G2v. jo finere Hørren skal være, desmere
hegler man den og des finere Hegler tager
man tilsidst dertil. Funke. (1801). II. 649.

Nye Heglerog Karter IOeR/Sffi^.i^. LandbO.
11.574. slikke fedt af en hegle, se

Fedt sp. 852^^. slikke smør af en hegle,
(dial.) intet faa; ogs.: „koge suppe paa en
pølsepind". Moth.E.132. *Der (o: i Sagas
skole) ser vi ingen Pungparyk, | Der slik-

kes ej Smør af Hegle. Grundtv.FS.Y1.590.
Feilb.III.373.

||
(nu næppe br.) i udtr. for

skarp kritik, revselse, bagtalelse, udskældning
olgn. (jf. H. hegle 2.2j; i forb. som gaa
gennemheglen, drage, trække gen-
nem heglen {Jf. ty. durch die hechel
ziehen) gennemhegle {^.2). Det unge Menne-
ske . . slap igiennem aUe Hegler ved De-
positzen med bedre Held; end adskillige.

Gram.Breve.215. *brave Folk med Spot
igiennem Hæglen ysiiiåTe.LThura.Poet.335.

naar (skribenten) faaer nogen Stand under
sine satiriske Hegler.LTid.1746.404. (for-
anstaltningen) drages baade igiennem den
grove og fine Hegle. smst. 1757.251. *at

trekke det (o: folks lastefulde liv) igiennem
heglen. Worm.Sat.9. Der ere kun faa Folk,
som jo maa gaae igiennem hendes Hegle.
VSO. *Trods dem, der ret vil raade Bod

|

Paa alting med en Hegle (o: vil kritisere

alt).Grundtv.PS.VI.373. 2) (daal, især dial.)

overf., som nedsæt, betegnelse for en kvinde,

som bagtaler, skælder ud over folk, er grov
i munden olgn.; kvinde, som er vanskelig at

gøre tilpas ell. vanskelig at omgaas; rap-
penskralde; skrap kælling; især m. af-
bleget bet, i forb. som en gammel hegle,
et gammelt kvindfolk (jf. Hamphegle 2).

Tode.1.266. Kan jeg tiene Jer i noget . .

saa kalder mig en gammel Hegle . . om
jeg ikke skal giøre det med Fornøielsel
PAEeib.Sk.lV.252. disse gamle Hegler
gjennemhegle . . hine (d: de yngre kvinder)
samt deres Mænå. Blich.(1833).VI.62. *En
gammel Hegle, fed og lasket som |

et Af-
gudsbillede hos Hottentotterne. /Sødt. 6rD.
63. Aakj.VF.233. OrdbS.(sjæll.). Bietz.235

10 (skaansk).
II. hegle, V. ["haila] jf.: E læses af

alle som æ i . . hegle. Høysg.Anh.20. (nu
dial: hægle. Cit.l721.(Kall399a.l00v). Kom
Grønneg.II.207. VS0.1.73. Feilb. jf.Thor-
sen.115. t hekle. Eilsch.PhilBrev.42. jf. ogs.

Feilb.(sdjy.)). -ede. vbs. -mg (s. d.), jf. Hegleri.

(cent/d. hegle, hægle, sv. håckla, fsv. hækla.;

fra mnt. hekelen, ty. hecheln; til I. Hegle)
1) (fagl. ell dial.) underkaste (hør, hamp

20 olgn.) en slags kæmning med en hegle, saa
at blaarene renses fra, og taverne spaltes fint

(jf. gennemhegle 1). Hegle (ell.) Heile.
Moth.E132. Disse stykker (asbest) slaaes
saa lenge med en Hammer og rives med
Hænderne indtil den bliver til en Uld, der
siden bliver heglet, spundet og giort til

hæret. LTid.1729.176. Hallager. 32. *Jeg
saae den gamle Trine, hun sad og hegled
liør.Winth.VI.244. Wilkens.MT.267. Ud-

30 byttet af heglet Hør i Forhold til den
skættede er . . meget forskelligt. LandmB.
111.105. hegle ('blaar olgn.) fra ell. (nu
næppe br.) af (Moth.H132. VSO.I.73. jf.
afhegle^, udrense, fraskille ved hegling. Saa-
vel de grove som fine Blaar maa reent
hegles fra. VSO. SjællBond.63. \\ billedl, i

udtr. ren (klar) som heglet smør,
(dial.) egl. m. henblik paa den i ældre tid

anvendte maade at rense smør paa, idet man
40 førte en kniv paa kryds og tværs gennem det

nykærnede smør for at faa kreaturhaarene
fjernet; ganske ren, klar. Det hele var som
klappet og klart — klart som heglet Smør.
Gravl.AB.38. Feilb. jf.: *Behold kun I den
Tanke: | Den Sag er heglet ren,

| At Ty-
sker-Tryk i Banke | Det er de vises Sten.
Grundtv.PS.VI.442. ogs. m. modsat bet:
uren; snavset. OrdbS.(sjæll.).

2) overf. 2.1) (nu næppe br.; jf. gennem-
50 hegle 2.1J om besværligt ell. ørkesløst,

kedeligt (aandeligt) arbejde. Hele Vin-
teren har (C. Flor) heglet paa det smudsige
Jødefolks Historie og er først nu kommen
til Phønizierne. Cit.l846.(PLaurids.S.VIII.

129). jf.: Ikke, som nu, ved indheglede
(o: indterpede) uforstaaede Regler skal den
Enkelte føres til at leve dygtig for sig

selv. [FDreier].Folkenes Fremtid. (1848). 42.

2.2) (i rigsspr. I br. uden for forb. hegle
60 igennem ) kritisere, irettesætte ell skæl-

de ud (ofte paa en streng, ubarmhjertig maa-
de ell (m. overgang til bet. 2.8^ uden særlig

grund, p. gr. af ondt lune olgn.). *Af stive.

Sæder neglende Catoner
J

Han (D:Amor)
bøielige Pudderdukker giør. Bagges.I.115.

(han) begyndte at hegle hende i al God-
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I

modighed. A71dNx.DM.39. (han) var „en
sær snegl", som med sin nærsynethed, sin
stammen og sin pudsigt hoppende gang
. . nok kunde indbyde til at „hegles" af
de SLRdTe.DSt.1934.53. i forb. m. præp. over
ell. paa: de som vil hegle paa os, maae
see sig vel for, at de ikke skamslaaer Pin-
gerne (Litb.DQ.II.275: riive deres egne
Fingre paa Heglen;. Biehl.DQ.IV.43. (De)
har havt saa meget at hegle over os Fruen-
timmer. i2aA6.T27sfc.i79P.455. Nu har han
faaet noget at hegle over. 750. Søg Grun-
den hos Dem selv, men hegl ikke paa
Verden. Hvad Fanden feiler Verden r er
den ikke vel skabt? Oversk.Com.IV.15. æl-
dre Herrer heglede jo altid paa Ungdom-
men. C'J5ern/i.Zl.586. OrdbS.(Falster). Man-
den og Konen . . var aldrig enige, uden
naar det drejede sig om at hegle ned
over Anders Peter og Figen. BGrandrup.
Men-ket.(1917).49. || hegle (en ell. noget)
af (Moth.H132), over (smst. OrdbS.(sjæll.,

Møn.)), VLd(Moth.H132. Cit.l721.(Kall.399a.
lOQv). jf. udheglej ell. (i rigsspr. nu kun)
igennem, d. s. s. gennemhegle 2.2. Comoe-
dien . . har heglet deres Feil igiennem.
nolb.IIex.IV.2. I veed vel selv hvor let

Hånds Galde løber over, hvor smuckt
hånd pleyer at Hegle jer igiennem naar
Jeres Galne adfærd kommer ham for Ørne.
KomGrønneg.1.242. HCAnd.IV.451. „Ja,Du
veed vel ikke, hvem Dante er?" Maleren
. . havde foreslaaet, at det var en italiensk
Biskop. Derpaa var han . . bleven heglet
igjennem for sin Uvidenhed. To;?s.IJI.i56\

2.3) (dial.) (gaa og) smaaskænde, give
sit onde lune luft; ideligt gøre ophæ-
velser, vrøvl; ogs.: vrøvle, vaase (jf.
hævlej. *Moster Birthe heglede om Dyd.
TBruun.I.240. Han giør ikke andet end
gaaer omkring i Huset og hegler.VSO.
Der kan han sidde og hegle i hele Timer.
smst. Feilb.

III. heg^le, v. {vistnok til (roden i) hæge

;

nu næppe br. i rigsspr.; jf. hævle) i forb.

m. over: være meget ell. overdrevent omsorgs-

fuld for; pylre om. De forderve Barnet
ved at gaae saaledes og hegle over det.

VS0.II.541. hegle (hejle) over et barn.
FDyrlund.(OrdbS. ; jy.).

IV. hegrle, V. se II. hejle.

Hegle-, i ssgr. (nu kun dial. He^el-,

Hægle-; se u. -mester, -tand; jf. Feilb.). især

(fagl. ell. dial.) af II. hegle 1. -blaar, pi.

ell. en, et. heglet blaar. Hannover. Tekstil.I.

113. Feilb. -bræt, et. (1. br.) bræt, hvorpaa
hegletænderne sidder. D&H. -bænk, en.

d. s. s. -maskine. S&B. Larsen. I. -hoTed,
et. [II.2.2-3] (1. br.) dels: person, der (ideligt)

kritiserer, irettesætter, skælder ud; person,

der altid gør ophævelser, vrøvl; dels: vrøvle-

hoved (jf. -mester 2, Hegler 2, Hegletand
2). Det er ubehageligt at høre paa saa-

danne Heglehoveder.7S0. avindsyge Heg-
le-Hoveder. Grundtv.Saxo.1.2. jeg naaber,
(han) trøstig vil blive ved at slaa de

gyldne Strenge trods enkelte Heglehove-
ders ilde klingende Knur derover. HBegtr.
FrborgHøjskole.(1920).31. II. -boved, et.

se Hejlehoved. -liiis(, et. (nu næppe br.)

den del af en hørfabrik, hvor heglingen fore-
gaar (jf. Hegleri 1). Olufs. Oec. IX. 245.
-kam, en. [I.l] hørkam; hørrive. Larsen.
D&H. -kræmmer, en. [I.l] (nu næppe
br.) person, der gaar omkring og sælger

10 hegler. MO. -magrer, en. [I.l] (nu 1. br.)

person, der laver hegler. Moth.É132. S&B.
jf: Heglemager Arbeide er forbuden at

føre ind til Kiøbenhavn. OeconT.1.19. -ma-
skine, en. maskine til hegling af hør,

hamp (jf.-hænk). OpfB.^II.63. -mester,
en. t) person, der forestaar heglingen af
hør, hamp (i et hegleri). i Khavn er an-
lagt en Hægleskole under en Hægle

-

mesters Bestyrelse. Fl.*/8l780.Indl. Heg-
20 le-: S&B. 2) [II.2.2] (sj.) nedsæt, betegnelse

for en kritiker (jf. I. -hovedø, dette histori-

ske Misgreb, som de løierlige Hegleme-
stere (1. udg. : Recensenter^ ventelig kun
af Svaghed i Modersmaalet kaldte et Mis-
foster. Grundtv.HV.U.(1867). VII. sa.PS.VI.
551. Hegeler, en. I) (nu 1. br.) person,

der hegler hør ell. hamp. Hegler: VSO.
MO. S&B. Hægler: Pl.^/8l780.§2. 2) (nu
næppe br.) (i. s. s. I. Heglehoved. Hegler:

30 VSO. S&B. Hesleri, et. 1) (nu 1 br.)

til II. hegle 1. 1.1) som vbs. jf.: Haand-
hegleriet er . . ingenlunde . . gjort gan-
ske overflødigt. Oi>f^.2IJ.65. 1.2) sted, fa-
brik, hvor der hegles hør, hamp (jf. Hegle-
hus), hvor der tUforn var holdet Søndags-
selskab, var nu et betydeligt Hægleri,
i Spillestuerne spandt msiJi.Bahb.LB.L522.
Hegleri: VSO. Han anlagde . . 1790 et

Hegleri. Trap.^V.619. 2) (talespr., 1. br.) til

40 II. hegle 2.2: det ideligt at kritisere, irette-

sætte, skælde ud. VSO. MO. S&B.
Heg^le-istol, en. [I.l] (fagl.) stol, lad,

hvorpaa heglen hviler. Feilb.BL.116. D&H.
tand, em (nu kun dial. -tind. Gram.Nu-

~ " ' - — ijggig.

egle-:
cleus.584. Feilb.). [I.l] (ænyd. (flt.) hegle

"

(pi9) paa en hegle. H
Moth.Hi32. VSO. VortHj.III1.70.nege\
tænd) 1) tand (pig) paa en hegle.

tind: Gram. Nucleus. 584. Hægletand:
vAph.(1759). (nu næppe br.:) i Foraaret,

50 naar Sæden er Hægletand høi. Begtr.Sjæll.

11.456. 2) t vred, arrig, ondskabsfuld per-

son, især kvinde (jf. I. Hegle 2). Hegle-:
Moth.H132f. jeres Hr. Får er . . en arrig

H egelta.nd.ÉomGrønneg.L71. Heglins^
en. (fagl. ell. dial.) vbs. til II. hegle 1 (jf.
Hegleri;. Biehl.DQ.IV.43. OpfB.'VIL447.
SjællBond.62. ogs. om maaden, hvorpaa
arbejdet udføres: VSO.
Heg:n, et ell. f en (Moth.H16). [hai'n]

60 (^ Hegne, en. smst). flt. ('„sielden, eller

neppe brugelig." ilfO.; nu alm.) d. s. ell.

(nu ikke i rigsspr.) -e (Bagges.ltl.149.253.

jf. Feilb.). {ænyd. hegn(e), glda. hegn, sv.

nagn, no. hegn, osaac.hagin, <y. hain, lund;
til roden i I. Have; jf. Hegned)

1) spærrende ell. værnende skel (om-
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kring mark, skov olgn.), bestaaende af en

over jordoverfladen anbragt afspærring af
forskellig art (dige, stakit osv.), hyppigt i

form af (jordvold med) tætplantede buske

ell. træer (jf. levende hegn u. levende samt
IV. Gærde Ij. l.l) i egl. bet. Moth.H16.
*I Dalens Skjød en Hytte laae . . |

Dens
Hægn var Roser vilde. r/iaar.P^.50. Steen-
gierde giver det sikkerste og varigste
Hegn. Forord7i.^^/iol794.§ll. Abildgaarde
med Hegn af Planker og Tjørnegjærder.
Ing.KE.lLlll. *lifligen duftede de blom-
strende Hegn. Winth. VI. 217. *det (o: et

raalam) kom ej tilbage; — det var ej dets
Natur

I
at leve indelukket bag Hegn og

bag Mvir.Floug.1.334. ethvert . . Hegn
(er) „lovligt Hegn", naar det er tilstræk-

keligt til at frede mod løsgaaende Krea.-

tvLTeT.HavebrL.''369. jf. bet. 3: At holde
Hegn og Fred med sine Naboer. AfO. jf.
I. Dige 2.2 (sj.) : *Har Jorden ei mod n^B.-

vet liegn.Ing.RSE.VIL39. 1.2) (tD, især

højtid.) billedl. (undertiden m. overgang til

bet. S). *Fred omgierde vore Sletter;
|

Venskab være Danskes 'Regn[Ew.(1914).
111.17. *Korset er for Kirken Hegn.
Grundtv.SS.lV.166. *Foran stred Herr
Vendelbo, han brød de Skjoldes Hegn.
Hauch.SD.IL281. *Som et Æble jeg hang
mellem Bladenes Hegn,

|
I min Moders

GsiaTd.IIrz.VI.73. *(Max Muller) stansed
den stormende Fjende, |

slog Hegn for

vor vigende Hær. Børd. GK. 53. *Frø af

Ugræs er føget over Hegnet (o : grænsen).
Ottosen. S. 34. (1. br.) jf. Espalier 2 slutn.:

gennem Soldater, der danner Hegn, be-
væger man sig o^. Brandes.XI.85.

2) (nu 1. br. i rigsspr.; tidligere vistnok

undertiden som gengivelse af ell. paavirket

af ty. hain^ omraade, der indesluttes, be-

grænses af et hegn (1); indhegnet om-
raade; indhegning; især: indhegnet
skov (jf. Bøgehegn samt Hegned 2). ingen
maa jage i anden Mands Hægn. VSO. Her
ved denne Kirkes Mure, i det stille Hegn,
er der en Grav. Mynst. FrBr. 14. *(jeg)

fandt mig . . | I Dyrehavens gamle Hegn
p&Ruy. Hrz.D.II.4. Sommer var det; midt
?aa Dagen; i et Hjørne af Hegnet. JPJac.
1.273. hyppigt som sidste led af stednavn

i navne paa (indhegnede) skove (vist kun
paa Sjælland), fx. Jægersborg Hegn, Rung-
sted Hegn, Bistrup Hegn (ved Birkerød),
Øster Hegn (ved Bagsværd).

||
(nu sj.)

billedl.: *Hvo vrister dig (o: en selvmorder)y

som fræk forloed,
|
Min (o: Jern)' Frie-

stads Hegn, mit Alters Foed, |
Af Mor-

der-Englens Hænder? Ew.(1914).III.227.
*Da staaer han (o: H. C. Andersen) i Lit-

teraturens Hegn
I
Som det orientalske

Spørgsmaals Tegn.Heib.Poet.X.229. iÆgte-
skabets Hegn. Eierk. VII. 150. if.: *Paa
Skjold bar \eg (d: Holger Danske) Løverne
stærke

|
I Hjerternes milde Hegn (o: mit

vaabenmærke var løver omgivet af hjerter
o: det danske vaaben). Ing.MSE.Vl.260.

3) (sj. i rigsspr.; overf.J m. svækket bet.

(videreførelse af bet. 1), i udtr., der beteg-

ner, at noget er beskyttet, værnet, fredet.
Hegn (kaldes) lignelse vifi, forsvar og be-
skeTmelse.Moth.H16. *Friheds Hegn gjør
Fyrstens Ære,

| Despotismen Fyrstens
GTSiv.PAHeib.US.593. det, I planter, skal
lyses i B.egn.Skjoldb.SM.105. Feilb. (Dan-
mark) fryder sig i Hegn af (o: beskyttet

10 af, i ly, læ af) Loven. Grundtv.PS. VI.393.
Der var Gammel-Bergamo oppe paa Top-
pen af et lavt Bjærg, i Hegn bag Mure
og VoTie.JPJac.il.375.
Hegn-, i ssgr. ['hain-] (især fagl.) af

Hegn 1 ; jf. Hegns-, -dige, et. (1. br.) dige,

der tjener som hegn. MO. I. Hegne, en. se

Hegn.
II. hegne, v. ['haina] -ede. vbs. -ing (s.

d.). {ædaTnægnæ, sv. hågna, no. hegne, oldn.

20 hégna; af Hegn)
1) m. person-subj. l.l) (t^y fagl. ell. dial.)

i egl. bet.: opsætte hegn; især m. obj.:

forsyne (et omraade) med hegn (paa alle

sider); indhegne. *Danemark vi nu kand
ligne

I

Ved en frugtbar vang,
|
Hegned

runt omkring. LKok. (PSyv. Viser. (1695).
586). at freede og hegne de udhugne
eller afbrændte Skove. LTid.1760.200. En-
hver, som det paaligger at hegne . . skal

30 være pligtig til aarlig at opføre en be-
stemt Strækning af . . varigt Hegn.^or-
ordn.^^/iol794.§3. At hegne sine Marker.
MO. Tilbedelse af hegnede, hellige Træer.
FrPoulsen.DG.31. Feilb. billedl: *Du fandt
din Hjord paa Hede gold, |

Adspredt for

alle Vinde,
|
Men hegned strax en Faare-

Fold,
I
Hvor Føde er at finde. Grundtv.

SS.V.521. *I gamle Dage det var engang
|

At Danske Folk var i Kongetrang; |
De

^ gode græd, og de Onde loe, |
Hvor Ingen

hegner, kun Torne groe. sa.(Køster.lOO
Sange. (1865). 100). hegne om (noget),

omgive med hegn (jf. omhegne^. Moth.H16.
At hægne om sine Kornvange. VSO. e. br.

II
m. trykstærkt adv. (i rigsspr. nu mindre

alm. end de tilsvarende ssgr.). hegne af,

d. s. s. afhegne (jf. frahegne X Moth.H16.
VSO. I. 73. hegne ind, indhegne. Moth.
H16. VSO. 1.2) (jf Hegn 3; CP, nu 1. br.)

50 overf.: bringe i sikkerhed, i beskyttet,

værnet stilling; beskytte; værne. *Hegn
mig med Naadens Grene |

Fra Verdens
Synde-Stil Kingo.l5. *Dannerbonden hen-
rykt skuer

I
Hegnet sin og sines Tarv.

Bagges.IV.197. i ortodokse Kredse ynder
(man) at hegne og forklare hele Tilvæ-
relsen gennem Bibelsprog og Mundheld.
FrPoulsen.DG.101. \\ tsær i forb. hegne
om i væsentlig samme bet, dog ofte om en

60 gentagen ell. over længere tid udstrakt Jiand-

Ung. Himlen . . hegner om de gode Kon-
ger. Jacobi.(Rahb.LB.II.28). *En kjærlig

Engel hegned | Om det spæde Blomster-
siv (o: en ung pige). Winth.V.226. Huus-
moderen vidste med Flid og Omhu at

hegne og holde sammen om det Lidet,
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som den karrige Skjæbne havde beskaaret
hende. FJHans.Novel.L59.

2) O m. subj., som betegner hegn, indheg-
ning, grænse, afspærring osv.: omgive,
indeslutte, afgrænse (et omraade); ogs.:

danne, udgøre, være hegn osv. om. 2.1)

i egl. bet. *Snævert og kort er det Grændse-
skjel,

I
Som hegner min Boismarks Flade.

CKMolb.ED.2. de mørke Fyrrer, der heg-
nede Lars Hansens melankolske Hjem.
Bergs.BR.141. Enebærstaverne . . hegner
Dyrehavsbakken. DagNyh. Ve 1910. 1. sp. 3.

jf.: (vi) kommer forbi et stort, murheg-
net klosterligt Bygningskomplex. Jørfl'.J^.

11.46 (sml. gitterhegnet^. billedl.: *hvert
Ord, der kom fra Hjertet, og som til Hjer-
tet naar, | det blev en Sten i Muren, der
hegner hendes Gasirå. Lemb.D.lOS.Wheg-
ne mellem, (sj.) danne hegn, skel, grænse
mellem, disse Mure hegne mellem de Le-
vende og de Døde. Mynst.Mall.3. hegne
om, omgive som hegn, beskyttelse, værn.
*det Led . .

| Der længe hegned om det
danske Vænge. Holst. D. II. 80. jf. bet. 2.2

:

naar disse Porte atter lukkes, hegne de
om de Dødes llvWQ.Mynst.DrMaria.l5.
2.2) (oyerf., uden forestilling om egentligt

hegn, indhegning osv.; især højtid.) omgive
som grænse, som beskyttelse, værn eller

som spærring, hindring mod fri udfoldelse.

*Belt af Guds forsiun her hegner,
I
Vær-

ger fleeste land (o: landsdele, provinser).

LKok.(PSyv.Viser.(1695).584). *Hver Plet
(o: af jorden), der hegnes mildt af Him-
lens Blaa. Hrz.DJ.33. Men Hytte, der din
Dødskamp hegned. Jørg.BF.45. den Stil-

hed . . der nu hegnede mellem Hende
og Yerden. Mynst.Wilh.ll. jf sp.l036^^«-:
gid du kunde løfte mig ovenud af hvert
et Forhold, der hegner om mig. JPJac.
11.214.

Heg^ned, en. ['hainaQ] {æda. hægnæth,
SV. hagnad, oldn. hegnaQr; til H. hegne)
1) t d.s.s. Hegn 1. Præsterne paa Lands-
byerne skulle holde tilbørlig Lykkeise,
Gierder, Hegnet og andet, med deris Na-
boer. J>i^.^

—

11— 6. 2) indhegnet om-
raade (jf. Hegn 2); spec. (paa fællesska-

bets tid): indhegnet del af bymarken; vang.
Falder een Byes Fællet imod anden Byes
Hegnet, da skulle de der Fællet eje, rejse
half Gierde med dem, der Vong eje. Di.
3—13—36. smst.6—14—19. jf.: naar de
legge deris Mark i Hegnet (d: indhegner
den), smst.3—13—55. nu kun som stednavn,
i navne paa (opr.) indhegnede marker (ell.

skove): Hegneden, Skov ved Stege. JoAs
Steenstr.DS.94. „hejneden" . . (N. Sams.),
navn til et stykke af hymaTken. Feilb.I.

578. jf. Trap.^III.494.
Hegn-fred, en. (jf. Fred I.2; jur., nu

1. br.). Brud paa Hegnfreden. Goos.lII.8.

-graft, en. se Hegnsgrøft.
Hegning:, en. 1) MD ell. fagl.) som vbs.

til H. hegne (1). Markenes fordeelagtige
Indretning og Hegning med levende Gier-

der. EPont.Atlas.III.81. Hegning foretages
for at frede, værne eller skaffe Læ om
Mark, Have, Skov, Bygninger el. lign.

Landbo.II.574. 2) (1. br.) indhegnet omraade;
indhegning, til Hundedressur (kan man)
have nogle Harer eller Harekaniner ^aa-
ende i en B.egmng.VigMøll.HJ.48. 3) (dtal.)

materiale (stave og ris) til hegn (risgærder
olgn.); gærdsel (2). OrdbS.(Loll.-Faister).

10 Hegn-mnr, -pæl, en. se Hegns-mur,
-pæl.

Hegns-, i ssgr. (især fagl.) af Hegn 1

;

til enkelte ssgr. findes sjældnere sideformer m.
Hegn-, se u. Hegns-grøft, -mur, -pæl, -syns-
mand, -traad (jf. ogs. D&H.).

||
foruden de

ndf. medtagne kan spec. nævnes en del (især
jur.) ssgr. som Hegns-byrde (o: pligt til

opførelse og vedligeholdelse af hegn;jf. --pligt),

-erstatning, -forordning, -linie,
20 -lovgivning, -materiale, -pligt (jf.

-byrdej, -ret, -sager, -grøft, en. (1.

br. Hegn-. MO.). grøft langs med et hegn.

Landbo.II.576. -nnis, et. (1. br.) en hegns-
mands hus (jf. Skovløberhus^. Blaum.0.12.
-mand, en. (forst.) skovbetjent (skovarbej-

der), hvis hverv det er at føre tilsyn med
(en vis del af) hegnet omkring skoven. Un-
der Skovriderne ansættes . . indtil 120
Ledevogtere eller Hegnsmænd.iov^VaiS^J!.

30 §4. han (blev) funden af Hegnsmanden fra

Naboskoven og baaret op til Nikolaj Skov-
løbers. JPJac. II. 302. Fleuron. DTN. 111.

-mur, en. (1. br. Hegn-. Kaper.), mur, der
tjener som hegn. Mellem Hegnsmuren og
Kirkedøren staar en blaamalet Bænk. Jørg.
JF.1.122. VortHj.IV2.176. -plante, en.

busk (træ), der plantes som hegn (jf. -træj.

Tornblad . . dyrkes som Hegnsplante.i^rem.
DN.231. DanmHavebr.456. -plantning,

40 en. (plantning af) levende hegn; ogs. omplant-
ning, der har det formaal at skaffe materiale
til risgærder. LandbO.II.578. SaUKI.131.
-pæl, en. (1. br. Hegn-. Børd.KK.191). pæl,

der anvendes til hegnssætning ; spec. som navn
paa en bestemt kvalitet af ege- ell. fyrrepæle.
ForstO. SaUXI.131. -synsmand, en.

('Hegn-, JurFormularbog.^667). betegnelse for
de af kommunalbestyrelsen valgte mænd, som
skal udføre synsforretninger, søge at stifte

50 forlig ell. (i visse tilfælde) afsige kendelser i

stridigheder angaaende hegn (jf. Gærdesyns-
m&nd). LovVsl869.§14. HavebrL.^370. -sæt-
ning, en. det at opsætte hegn; ogs.konkr.:

hegn (1). De i Nutiden vigtigste Hegns-
sætninger af dødt Materiale er Planke-
værk og Stakit. HavebrL.^367. -traad, en.

(1. br. Hegn-. LandmB.1.397). forzinket jærn-
traad, der anvendes til indhegning. LandbO.
11.581. -træ, et. træ, der plantes som hegn

60 ell. m. det formaal at skaffe materiale til

risgærder (jf. -plante^. I Skovbruget spil-

ler Alm. Hassel en ikke uvigtig Rolle .

.

som B.egQstT2e.SaVX.947. Hegn-syns-
mand, -traad, se Hegns-synsmand,
-traad.

I. Hej, en, et. se Hæg.
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II. Hej, en. se I. Hede.
III. Hej, en. se Haj.

IV. hej , interj. [haiCO] Høysg.A G.15. (ænyd.
(ogs. som udtr. for sorg, smerte) hei, sv. hej,

no., oldn., ty., lat. hei; jf. H. ej samt heja,

hej da, Hejdidelum, H. Heje, hejsa)

1) udraab, der anvendes for at vække ens

opmærksomhed, for at hidkalde en ell. for at

lægge større eftertryk paa et udsagn, især et

spørgsmaal, en befaling, trusel olgn.; hal-
løj! (jf. II. ej 3;. Hej Jeppe I er din Fæ-
hund endnu icke kommen i Klæderne?
Bolb.Jep.I.l. Hej Gevalt 1 Gevalt! I gode
Mænd skal vidne, hvad som er passeret.

8a.llJ.y.2. *Hej SorenI | Du drukner jo

Øgene og dig selv. Blich.(1833).Suppl.l63.

Hei begynd, begynd, Baronen kommer 1

Beib.Foet.V.244. Hej Du — hvad var det
nu han sagde. Du heåte? Schand.UM.56.
*„Hei Vægter I Hvor skal Slaget staae (o:

hvor er branden)?""
\
„Oppe paa Hjørnet af

Aabenraa."AJBecfee.ii^. *Hej, Piger smaa,
|

en Dans skal I fsia.. Drachm.RB.51. (han)
gaaer til Døren og kalder ud. *„Hei der!"

(Tjenere vise sig i Børen). Becke.DE.166.

II om forb. w. hu se hu. hej da, se hej da.

hej op, (1. br.) bl. a. brugt som raab, naar
noget skal hejses op. et Par store Kister
(blev) hejsede op af Rummet med fyrige:

„Haa-hajopI** af Matroserne, som ventede
honnette Drikkepenge. Blich. (1920).XIV.
145. *Hej op, o storm, jeg vil lytte til din
brusende store musi^. NMøll.E.11. hej sa,
se hejsa, o hej, se ohej.

||
(nu næppe br.)

anv. som (mindre høfligt) svar paa en kal-

den olgn. „HenrichI" — „Heyl" — „Hen-
rich, du maa icke svare saa herefter."

Holb.Kandst.III.4.
\\
(nu 1. br.) som udtryk

for protest: hov! Sganarel: . . (saasnart Sga-
narel faaer noget paa sin Tallerken, tager
een af Tienerne det bort.) „Hei, hei, min
Tallerken, min TBXi.evls.en.'^ Lodde.(Skuesp.
IV.345).

2) udbrud, der udtrykker (oversta-
dig) glæde, lystighed, munterhed, tje-

ner til at opmuntre en olgn., ell. som udtryk-
ker overraskelse, forundring; ogs. brugt
til at udtrykke (male) stor larm, fart,
overstadig lystighed olgn. (ofte i forb.

m. andre interjektioner). heyl hvilket et

herligt værd, hvilket jeg er agtet værd
af diem.Sach.ll.l3(Chr.yi). *Lad os aabne
Laaget (o: paa bægeret )\ . . Hei, Hurra I

|

Af blanke Dalere til Randen fyldt I Hauch.
SK. 49. *Hei, mine Laml hvor rap de
løbe dog afsted I Søtoft.Fanth.279. Digteren
hævede sin Røst: Hej for en Flugt det
blev \ KLars.DM.49. Sorte Kutter løber
over Engene, — hej, dér faldt en Munk I

A Winding. Vag.131. nu hej, se hu. || hyp-
pigt brugt i lydige omkvæd (jf. Hejdidelum^.
•Hej kom laXaenddirallsda.. Krist. Skæmte-
viser.(1901).47. Trilleri hej I sm8t.255. TnWe-
Tumheil 8m8t.256. \\ hej hop, udtryk for
munterhed, kaad lystighed, glæde ved at danse,
ride olgn.; ogs. brugt som tilraab til en hest,

der skal løbe ell. sætte sig i bevægelse. *Hej
hop, sa'e Ræven, vi vil springe I

|
Ak nej,

sa'e Gaasen, vi vil flyyel SangB.14. *Min
Hest den hedder: „Nok et Glasl" | Og jeg— jeg hedder Faber.

| . . Jeg kjøbe vU— paa Kridt — en PidskI
| Lad knalde I

Lad knalde I
|
Hei hop, hei hop, hei hop,

vil Du g&a. FFaber.yv.66. *Hej hop, saa
rider vi gladelig

| af Sted paa den høje
10 Kest. LCNiels.ML.18. jf.: kan du så ikke

se (Artemis) fare over det våde græs og
fribe sine hunde ved halsbåndet og hidse
em? Og så går det med hej, hop og

hallo, til de bliver borte helt inde i den
gule kastanielund. NMøll.E.10. Mikkel for-
rest. Hundene efter. Jægerne efter dem
igen. Hej og Hop, gennem Heder og Kxat,
over Grøft og Hegn. Børd.(NatTid.yil925.
Aft.2.sp.l). i omkvæd: *Fru Kedsomhed

2p satte sin Krone paa |
hej hop hejfaldera

|

Og nu skal I kysse min Storetaa
|
hej

hop hejfaldera. Holstein. T.44. *Dengang jeg
var kun saa stor som saa, — | Hej,
Hop sal i Regn og i 'Eliest.Lemb.Shak.
XIILllS.

II
hej lystig! (nu 1. br.). Moth.

H133. Hei lystig! skienck paa en frisk.

Holb.Tyb.iy.6. *Hej lystig! med Plaser
|

jeg Fanen svinge ser,
| og hører Trom-

mens Bombommelom. FolketsSangB. 555.
30 Krist.BBL.23.

3) t udbrud, der udtrykker sorg,
klage, graad olgn. (jf.h.eja.2). Moth.H133.
JBaden. Gram.160.161.
beja, interj. ['haia] (glda. heya, heyia

(Brandt.LB.204), sv. heja, ty., lat. heia; jf.
eja, IV. hej, hija) t) (nu l.br.) d. s. s. IV. hej 2

(jf. eja 1). Moth.H133. jf. Krist.Skæmteviser.
(1901).99. 2) t d. s. 8. eja 2, IL ej 2. Moth.
H133. Mr. J.: „. . jeg skal giøre (min dat-

40 ter) til en Grevinde." — Mad. J.: „Grev-
inde." — Mr. J. : „Ja, Grevinde." — Mad.
J.: „Heya! Gud bevare mig vel." Kom
Grønneg. 11.370. bejda, interj. ['haidå]

{fra ty. heida; til IV. hej og ty. da, der) d.

s. 8. IV. hej 1. vAph.(1759). Hei da! Hvor
ere mine Folls.? Luxd.FS.75. *„Heida, gode
Ven!"

I
. . „Du kalder mig." Oehl.S0.120.

*Heida, Spillemænd!
|
Spil op nu og blæs.

Winth.HF.160. Hejda, Vært! Tre Sorte!
50 S0db.DU.57. jf.: Marie-Pige vækkede dem
med nogle vældige „Hejda" til Kaffen.
Bang.L72.
L Hejde, en. se I. Hede.
II. hej de, v. se hæde.
Heiaidelnni, en, et. ['haidida(,)lom]

(ogs. tfejdelum ofl. former, se ndf.) {substan-

tivering af interj. (især br. som lystigt vise-

omkvæd) hejdidelum (S&B.) osv., af IV.

hej og didelum, jf. nærstaaende former som
60 hejdididum (Krist.BBL.89), hejdelit (smst.

131. Feilb.iy.206), hejderum (Krist.Skæm-

tevi8er.(1901).44.132), hejdikkedum (Børne-
ne8Mu8ik.(1871).Nr.ll8), hejdikkeda (Hrz.

D.II.99); spøg., nu si. i rigsspr.) 1) lar-
mende lystighed; gilde (med støjende sang
og musik); ogs. om aaarlig musik, jeg (skal)
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i Aften have et Par gode Venner til et
laie HeiåiååHåom. Over8k.Com.IV.26. de
glade Fugle . . med deres evige Kvivit og
[e]didelum.I)rachm.KW.147. (man) seer

Kortspil fra Morgen til Aften og . . hører
Heidudeldum fra Aften til Morgen. Schar-
ling.N.322.

||
(dial.) svir; rus (jf. I. Dimme-

limj. en Hejdummelum. OrdbS.(sjæll.). 2)
en omgang prygl, klø. give En en Hej-
delom. S&B. Larsen.
Hejduk, en. ['hai|do^, ogs. 'hai'-] (ogs.

-dukke. VSO. Kierk.V.27. MO. Drachm.
FHK.7o). flt.-ker. {ligesom sv. hejduk gennem
ty. heiduck laant fra ungarsk haiduk, flt.

afhaidu; j/. Hejgut) \) (hist.) medlem af
visse, i nationaldragt klædte friskarer i

Ungarn (særlig kendte fra deres kampe mod
tyrkerne); senere ogs.: ungarsk infanterist.

Moth.Hl33. JMilling. Geogr. Haandlexicon.
1I.(1835).341. Sal.''X.663. jf.: en KeyserUg
Oberst, som var en Heyduk eller Ungerer.
Slange.ChrIY.695. Hun var i sin bekvem-
me Hajduk-Dragt: skarlagenrøde Knæ-
bukser, lyseblaa pelsbræmmet Snorejakke
og lakerede Eiåestøvler. EmilRa8m.FB.8.

2) om ældre („^u . . ikke mere hos os."

VSO.) ell. udenl. forhold: drabant ell. la-
kaj, klædt i (en efterligning af) ungarsk
dragt („ere iførte lange røde Kapper, med
høie Huer, og en lang Sabel ved Siden."
VSO.; sml. Kammerhusar;. Cit.l748.(HistM
Kbh.VII.519). Ew.(1914).III.302. prægtige
Vogne . . med Løbere foran . . og med Hei-
du&er bagpaa. CBernh.II.34. Drachm.T.
118. Pont.LP.11.107. jf.: (hvad vilde der)

blive af (unge piger), dersom de . . ikke
havde en Heidukke af Tjener, hver Gang
de gik om Aftenen ud paa Gaden, eller en
Dragedukke af gammel Tante, hver Gang
de toge paa Bal. Bergs.PP.318. 3) (dagl. ell.

dial.) som nedsæt, personbetegnelse, især

(jf. I. Dukke 2.2) om udstafferet ell. skab-
agtigt kvindfolk. Min Hensigt er aldeles
ikke at gifte mig med den gamle Hei-
dukke, som I vel kan hegrihe. ALArnesen.
Intriguen.(udg.l891).69. „Hvad mon det
(o : om en aldrende student) er for en Hei-
dukke?" tænkte Flink. BlochSuhr.ÆS.VL
28. Feilb. (jf. ogs. Hejdagger. sms<.;.

I. Hep e, en. {af uvis oprindelse; nu kun
dial.; jf.: „Bruges allene i daglig Tale."

VSO) hvad der gøres stort væsen af,
er genstand for opmærksomhed (ofte

iron.). 60 Aar er nok en mægtig Heye,
det er en Mands feyerste Aar. Komurønneg.
L83. smst.II.60. Det var vel en stor Heie,
om du tiente dem deri. T^O. Der er jo

ingen Heie paa Færde. sms^. Jo du skal

noK giøre ham en Heie (o: noget, som er

værd at nævne), smst. || mesterstykke; stor-

værk; vovestykke. Rietz.279(skaansk).

II. Heje, en. flt. -r. {jf. no. heie, vilter,

støjende kvinde, samt Moth.H133: „Heie .

.

kaides et spøgelse"; vistnok til IV. hej;

nu kun dial.) nedsæt, betegnelse for en kvin-
de; især: letsindigt kvindfolk. E8p.l29.

jf.: *hun blant andre Hiader, | Som Slat-

tenheye (o : uordentlig kvinde) gik foruden
Klogskabs LsideT.PoulPed.DP.61. samt Esp.
97 (galneheia), 358 (tosaheia).

III. t k©j©> v. {vel lydord) om den lyd,

høgen frembringer. Moth.H133. VSO.
IV. neje, v. se hæge.
Hejgut, en. ['haiigud] (maaske omdan-

nelse af Hejduk, ell. til IV. hej, II. Heje
10 olgn.; talespr.) opr. næppe uden for forb.

spille hej gut, dels (dial): være lystig,

holde sjov olgn. de spiller hej gut. JFeitb.

dels (især talespr.) i forb. m. med: behandle
(en) overlegent ell. (især) gøre nar af, drive
løjer med, holde for nar. Levin, det er denne
Slubbert af Nisse . . som nu har hittet

paa at spille Heigut med mig. FolketsNisse.
Va1861.5. (bladet) som altid skal spiUe
Hejgut mea det, der stemmer andre Men-

20 nesker til Alvor og Enfold. Hørup.III.238.
Aaki.PA.107. man taler en Jargon, der
spiller Hejgut med Borgermusiken. i^ørti.

BH.73. jf.: (det er ikke) smukt, at gaae
saadan og spille fiin Heigut for din Kjæ-
reste . . navde det været mig, der var
bleven forlovet med en saa peen Pige,
saa vilde jeg strax være gaaet til Be-
kjendelse og sagt: Jeg er en slem Dreng
. . men nu skal det være forbi. Chievitz&

30 AEecke.EnFortid.(1853).111. \\
(sj.) som ned-

sæt, personbetegnelse; vist især: uvederhæftig
person. En af Fremmedkarlene, der kunde
snakke lidt Dansk, vilde købe Køer og
væltede sig ind paa flere Mænd, der stod
og saa til, men de vilde . . ikke sælge
ham Køer, hvad var han for en Hejgut?
JVJens.NH.7.

I. Hej le, en. se Hjejle.

II. hej le, V. (ogs. h^le, se ndf.). -ede.

^ {af uvis oprindelse, jf. Torp.EtymO.206 (u.

Heidrun; ; sj. i rigsspr.;jf. Hejlehoved sami
hævle) være utilpas, sløj, syg olgn. ell.

uden livskraft, livslyst, energi olgn.;

gaa (staa) og hænge. MDL.234 (hddglo).

smst.683 (heile). Du er mig . . vel meget
en Kakkelovnshelt og hegler formeget.
FrHol8t.Revuen.(1880).72. Feilb.

III. hejle, v. se III. hegle.
Hejle-hoved, et. (ogs. Hegle-;, {til II.

so hejle; sj. i rigsspr.; jf. Hævlehoved) person,

der skranter, er svag, sygelig ell. uden energi

olgn.; svækling. Den Dreng er et Heile-
hovedl Da jeg var i Din Alder, da skulde
Du se, sikken en Karl jeg yslt. FrHolst.
Bevuen.(1880).13. Heglehoved, smst.72.

Hejlo, en. se Hjejle.

Hejn, en. se I. Hen.
I. BCejre, en. ['haira] flt. -r. {glda. d. s.,

ogs. om et ell. andet insekt (vistnok myg; jf.
60 Feilb.), SV. hager, no. hegre, oldn. hegri,

mht., osax. heiger, jf. ty. reiher og fr. hé-
ron (laant fra germ.); vist opr. lydord; m.
h. t. oet. 2 jf. no. hegre, langhalset, maabende
mand, shetlandsk hegri, lang, tynd, ubehøvlet

person) 1) V vadefugl med lang hals og
lange ben af familien Ardeidæ; især om

Vn. Rentrykt 27/5 1926
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slægten Ardea L. („de egentlige hejrer"), ofte

spec. om Ardea cinerea L. (fiske-, graahejre).

Eolb.Metam.46. vAph.Nath.IIL395. »Her
høres ingen Fugleqvidder,

|
Hiin Heire

stum paa Klippepynten sidder. Staffeldt.D.

11.271. *Der kommer Hejren i Bølgeflugt.
Blich.(1833).Suppl.211. *Det bli'er et Helte-
værk,

I
Min Falk, om Du kan tvinge den

Heire stor og stærk. Hauch. SD. II. 206.
*Trygt Heiren lagde Æg i det sivede
K\ddT.Kaalund.BS.62. KjærbølUTéf. Frem.
DN. 397.

II
i sammenligninger (jf. bet. 2).

*Mollberg, adræt,
|
Rank som en Heire,

|

Fører hende nok saa net. Eeib. Poet. VII.
407. Han er saa mager som en Heire om
Foraaret. CBernh.IV.76. *han minded om
en Heire paa en Sten,

|
der faaer sin

Hvile paa sit ene Ben. JFibiger.(Diod.)Gr.
131.

II
ordspr. (nu 1. br.). hejren straffer

(Mau.3534. Moth.E134. D&É.) ell. laster

(VSO. Erz.VI.133. CBernh.IILUO) van-
det, for han ("hun. CBernh.III.140. den.
VSO.) kan ikke svømme olgn., ofte haa-
ner, kritiserer man noget, som man ikke selv

er i stand til at gøre ell. nyde godt af. hvor
hejren flyver, fører han (åen. F/SO.^ ha-
len med, man løber ikke let fra sit tidligere

liv, sit rygte olgn. Mau.3535. 2) overf., som
nedsæt, betegnelse for ell. skældsord til et

menneske. 2.1) (nu 1. br.irigsspr.) om langt,
tyndt menneske (jf. Hejrebenj. VSO.
*Naar mangen en langbenet Hejre lo . .

|

han (o: Zakæus) maatte staa der . . |
og

spørge sin Kone: „Af h.vsiå?'' Aakj.VVF.
44. Feilb. jf. bet 2.2: Fanden skal tage mig,
om jeg nogensinde har gjort andet end
Kommers med den magre Hejre. Drachm.
FÆ. 112. 2.2) (dagl.) ubehagelig, uom-
gængelig kvinde; hegle (1.2); ogs. i al

alm. som nedsæt, betegnelse for en (ældre)

kvinde: kælling; heks (ofte i forb. en
gammel hejre^. Hvorfor kunde de gamle
ejrer ikke faa deres Øjne fra den Kakkel-

ovn? Men Birgitte vilde ved Gud ikke
lade sig sjofle af saadanne to Tjeneste-
piger. /Sc^awd. J5S. ^44. (ikke)^ nogen ung
Dame, (men) en gammel Hejre med røde
Uldblomster paa Hatten. Pont. LP. IL 143.
Sødb.DU.78. TomKri8t.LA.176.

II. Hejre, en. ['haira] (ænyd. d. s.; jf.
shetlandsk hegri, meget tyndt og løst uldgarn;
til no. hagr, haarene i hestens hale og manke
(sml. m. h. t. bet-udviklingen no. sv. faxe,

hejre, til no., oldn. fax, manke); besl. m. no.,

8v. dial. hagre, havre) ^ græsslægt af
svingelgruppen (topgræs m. mangeblom-
strede, stakbærende smaa-aks), Bromus L.
(hvoraf nogle arter dyrkes som græs); især
om den som ukrudt i rugmarker alm. B.
secalinus L. (almindelig hejre; jf. Hejre-
havre); undertiden ogs. brugt om hejre-
svingel samt tidligere om giftig rajgræs,
Lolium temulentum L. (JTusch. 133; jf.
Hejregræs 2). JTusch.42. Bondens Ager
staaer ofte tyk og prægtig; men, naar
Klinten og Heiren derira tages, bliver

ikkun lidet Korn tilhage. Eolb.MTkr. 254.
LTid.1759.239. *Rugen gror paa Heden,
ren

|
For Klinte og for Hejre. Grundtv.

PS.IV.4. Lange.Flora.94. Landb0.1L581.
blød hejre, d. s. s. Blødhejre fj/". Havre-,
Hejregræs l). Frem.DN.259. gold hejre,
d. s. s. gold hejresvingel (se u. Hejresvin-
gei;. Rostr.Flora.1.38.

III. hejre, v. ['haira] -ede. {rimeligvis

10 afl. af oldn. hagr, stilling, vilkaar, fordel,

no. hag, maadehold, orden, skik, shetlandsk

hag, vilkaar, orden, udførelse, (daarligt)

stykke arbejde, jy. hav, gunstig lejligJied,

oldn. haga, indrette, være passende, oeng.

ehagian, passe (for); jf. jy. hejre, orden
Aakj.VF.121.sa.B.179), mængde, hejrende,

gunstig(ere) tilstand, samt oldn. hegQa, ordne,

indrette, sv. hejd, maadehold, æda. uhæghth,
vanrøgt, forhæghthæ, sætte over styr; se

20 behage; ogs. m. tilknytning til I. Hejre; dial.)

tildanne, tilhugge løseligt; bringe i en
vis form ell. stand. MDL. Feilb. || spec.

i /br&. hejre sig ud, ugle sig ud. Sikke
Fru M. har hejret sig ud i Aften. Mon
hun gaar i Giftetanker, den gamle Tudse I

KMich.LUK.97. Feilb.

Hejre-ben, et. [I.l] spec. (sj., meton.)
om spinkel person m. tynde ben olgn. (jf. I.

Hejre 2.ij. hun kunde træde paa Lærke-
30 æg uden de gik istykker, saa let var
hendes Gang paa Jorden, men hun var
ingen af jeres Hejreben for det, hun var
fyldig som en Svanefugl . . og fast som
nogen Rasi. JPJac.1.242. -blik, et. [I.l]

(sj.) overf, om meget skarpt, gennemtræn-
gende blik (jf. Falkeblikj. Strikkepindene
arbeidede . . men pludselig sank de ned
paa Skjødet (og) Jomfruens Heireblik slog
ned i Retningen af Kjøbmagergade. ^er^s.

40 GF. II. 5. -brand, en. [H] brandsvamp,
der optræder paa (ager)hejre, Ustilago bro-

mivora (Tul). LandbO.IL586. Bostr.Flora.

11.28. -byg, en ell. et. [H] navn paa^en
slags seksradet byg. LandbO. 1.424. -ije-
(de)r, en. [I.l] (især fagl.) fjer af ædel-

hejre, der anvendes som esprit (3). Han tog
sin Hue af med den lille Hejrefjær i.

Drachm.VD.74. Sødb.GD.48. -græs, et.

[II] 2( 1) (dial.) blød hejre. Bromus mollis

50 L. (jf. Ba.vregræs). fTusch. 41 (Falster).

2) (nu næppe br.) giftig rajgræs^ Lolium
temulentum L. (jf. II.

"
J

-havre, en. [II] ^ (nu næppe br.) alm.
Hejre;. JTusch.133.

hejre. Bromus secalinus L. JTusch.42. -lø-

ber, en. [I.l] \. tropisk fugl, hvis gang
minder om hejrens, Dromos ardeola. BøvP.
11.420. -næb, et ell ^ en. [I] spec. 2(

:

i) tranehals, Erodium VEér., især E. cicu-

tarium VEér. (almindelig hejrenæb). Kjær-
60 bøll.FB.183. Rostr.Flora.L187. SalXVII.

610. Rode. SE. 37. 2) (drivhus)plante af
pisangfamilien, Strelitzia reginæ Ait OrdbS.

-»Tingel, en. [II] ^ betegnelse for forsk,

hejre-arter, der ofte udskilles som en særlig

slægt, Schedonorus L.; spec. om den alminde-

ligste danske art: gold hejresvingel, S. ste-
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rilis L. (jf. u. II. Hejre;. LandbO.11.586.
Bostr.Flora.L88.
hejret, adj. ['haira«] (a/?. a/" II. Hejre

;

nu næppe br.) om korn: opfyldt af, fuld
af he,jre. Den Rug er meget heiret. YSO.
hejsa, interj. ['haisaT {ænyd. hejsa

(DGrammat.1.259), jf. sv. hejsan, no. hei-
sa(n); fra ty. heisa, nt. heissa, af hei (jf.
IV. hej; og sa, interj. (laant fra fr. 9a,
her(hen)); jf. halløjsa olgn.) udbrud, der
udtrykker opmuntring, glæde, lystig-
hed, (glædelig )overr askelse olgn. (jf.
IV. hej 2, heja l). Heil så. Er et glæde
ord. Moth.H 133. *naar en tyve, tred've
Mand

| Med Hoho! Heisa 1 . .
|
Opha-

ler hist ved Gammelstrand
| Et gammelt

Beest af Pram i Lsind. ChrBorup.PM. 392.
*Nu lystig, Jeppe! heisa I frisk tilmode!
Bagges. ComF. 165. *Heisa, hopsa, uior-
ssLgtl Oehl. SH. 19. Heisa I en eneste dri-
stig Idee af mig har paa 14 Dage gjort
min Principal 5000 Daler rigere. Oversk.I.
439. *Der laa den Ridder i Græsset og
drev.

I
Hejsa, nu sadler vi sd.Drachm.

RR.3. Holstein. T.57. hejsa hopsasal DÆIT.
*Saa ramled Stakken hejsasa! —
Rabalder! Bergstedt. TR. 45. \\ (sj.) d. s. s.

IV. hej 1. *Heisa, Diane (o: en hund)\
hvad gjøer du og snuser?

|
Kjender du

ei længer vor Postmesters Ksit. Erz.D.I.
183.

hejse, V. ['haisa] (f højse. Tode.S.112).
præt. -ede ell. -te; part. -et ell. -t [hai'sd]

vbs. -ning (MO. Scheller.MarO. FrPoulsen.
DG. 85). {ligesom no. heise laant fra holl.

hijschen (jf. ty. marinespr. heissenj; for-
men højse fra eng. f hoise, jf. eng. hoist;
besl. m. hisse; „Bruges aliene til Skibs
i Steden for hisser." VSO. „i Alm. kun
i Skibssproget." MO.; ordet har nu i alm.
spr. (samt ^) fortrængt hisse) 1) (især ^)
V. hi. af tove, snore olgn. (oftest i forb. m.
trisser ell. taljer) hale noget i vejret, op
paa plads. Ew.(1914).III.187(se Flag sp.
1134*^). *Med lettet Hierte kan du heise
Ankeret. Oehl.HY.173. *Jeg hejser og Du
haler . .

|
Jeg drikker Du hetaXer. Blich.

(1833). V. 43 (jf. hale sp.7W). Paa Grev
Henriks Vink heisedes strax Seilet. Jna.
KE.II.139. AKohl.MP.III.5. klar til at

hejse Chefens ^\u^\ Scheller.MarO. hejse
et flag, se Flag sp.1135^*^. hejse kom-
mandoen, se Kommando, hejsende
part, ^ (1. br.) den frie ende af et (mer
ell. mindre) vertikalt farende tov, hvori der
hales (jf. halende part u. II. hale I.3;. Har-
boe.MarO. D&H. 2) bet. 1 anv. i forb. m.
adv. ell. præp.-led; i alm. spr. ogs. i videre

anv., om bevægelse op ell. ned af ting, som
er fastgjort til et tov, en snor olgn. *Nu
høit i Raa de hvide Seil man heiser.
Oehl.L.I.70. Jeg blev firet ned i en Stoel
og paa samme Maade heist ombord i det
engelske Linieskib. H^D/tZ;?. 2. 59. hejse
Mærssejlene helt for eller i Top. Scheller.

MarO.
II

(især uden for ^:) hejse op.

Jeg skal binde Dig en Strikke om Livet,
for at jeg kan heise Dig op igjen. HCAnd.
V.l. *Lad til Seilads ham holde Baaden
rede,

|
Og byd ham heise Flag og Vim-

pel op. PalM. IL 218. hejse Vand op . .

med \ippen.Schand.F.242. Ved Hjælp
af et Tov, som (fra en bjælke) hænger
ned, hejses alle Sager op i Etagerne fra

(j2iden.Brandes.XL 243. (spøg.:) *Skørtet
10 var hejst lidt vel rigeligt op.JVibe.Rulle-

sten.(1918).21. jf.: Menig 217 hejsede op
i sine Bukser med kVoMeine.AKohl.MP.
III.386.

II
hejse ned, (ikke ^; jf. Idræts

B.I.365) fire ned. *Han lader | Sig heise
ned ved Snorene. Oehl.LH.20. Paa samme
Tid heisede de en Baad ned i Søen.jffawc/i.

Y.118. Soldaterne . . havde hejset (orig.I.

251: hisset; en Lygte ned i Hvælvingen.
Etlar.GH.(1900).172. Bagtæppet skulde

20 hejses ned. Bang.SF.108. Hejse-, i ssgr.

udeladt ndf. er en del (især ^) ssgr. som
Hejse-apparat, -bom, -bro, -maskine, -ram-
me, -reb, -ring ofl. -kvist, en. (bygn.)
lille kvist m. fremstaaende bjælke og hejse-

apparat. YLorenz.DIII.64. -lampe, en.

(fagl.) (elektrisk) lampe, der kan trækkes op
og ned. HHolst.Elektr.1.316. -skorsten,
en. ^ skibsskorsten, der er til at hejse op
og ned. Scheller.MarO. -skrne, en. ^

30 skibsskrue, der kan hejses op i brønden (3.3).

Scheller.MarO. Buchh.EG.141. -spil, et.

(fagl.) spil (vinde) til at hejse noget op.
Krak.1917.1729. -stald, en. (landbr.) to

krybber m. mellemliggende fodergang, der
danner et sammenhængende hele, som er op-
hængt i et hejseværk. MøllH.III.673. Landb
O.IY.359. -stige, en. (fagl.) stige, be-

staaende af to ell. fiere dele, der ved et trisse-

værk olgn. kan skydes ud i forlængelse af
40 hinanden. PolitiE. Kosterbl. ^V9 1 923. 2.sp.2.

-strop, en. ^ strop (tov ell. kæde) i bunden
af en baad olgn., hvorved denne kan hejses

op og fires ned. Scheller.MarO. -værk,
et. indretning (vinde, kran osv.), v. hj. af
hvilken en byrde (oftest anbragt i en krog
i et tov, en kæde) kan ophejses og nedfires.

CamilloBruun. GjennemlOOAar.(1879).191.
Wagn.Tekn.43. Brøndoverbygninger med
Hejseværk. HOlr.Absalon.I.(1908).242. An-

50 delsslagteriet . . med Luger og Lemme
og Hejseværk og Dampskorsten. Skjoldb.
KH.200.
Hekkenfeldt, propr. ["hæg(8)n|færd]

(ogs. (især tidligere) -feld; nu kun arkais.:

-fjæld. Moth.H135. Holb.UHB.II.2. Thiele.

1.317. JPJac.I.303). {ænyd. Hækken-,
Hækkelfeld (jf. mnt. Hekelvelde;,* afoldn.
Heklufjall, smsat. af Hekla, propr. (egl.

„hætte(kappe)'' ; besl. m. I. Hagei; og fjall,

60 se Fjæld; jf. Bloksbjerg) 1) (nu kun ar-
kais.) i egl. bet.: navn paa den islandske
vulkan Hekla. Moth.H135. *Det var, som
Hekkenfeld brød ud med sine Strømme,

|

Og Afgrunds hele Veld sig vilde her ud-
tømme. Brors. 318. *ach see! den lærde
Thura velter,

|
Før hånd fik Heckenfeld

66*
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paa HeUcon opsat. Wad8k.(LTid.l740.217).
TroelsL. VIL 183. 2) sted (egl. vulkanen
Sekla), hvor der if. folketroen til visse

tider holdtes sammenkomst ml. heksene
og fanden. *Ved St. Hans Nats Tiider
. .

I
Man til Blocksbierg riider, | Og til

Heckenfield Top . . | Paa Koste-skaft fly-

ver op.E:olb.UÉ:B:.IL2. det søger Kirke
det Djævelens Pak iligemaade som Hek-
ser de far' til Aftensang, naar den Lede
holder St. Hans-Messe i Hekkenfjeld. JP
Jae.I.éO.

II
i videre anv. (især i trusler,

forbandelser olgn.) om sted, hvor alt ondt
hører hjemme, og oftest som en omskrivning
for helvede (jf. Bloksbjerg^. Gid alle

lærde Folk var i Hæckenfelt, som ey vil

høre andre tale. KomGrønneg.II.433. *Jeg
ønskede mig ud i Hekkenfeld langt borte.
BeynikeFosz.(1747).507. Gid han sad paa
Hekkenfeldtl Hrz. III. 158. at pakke ned
al Verdens Morale i en Kiste og skikke
den til Hekkenfjeld. JFJac.L303. Han var
kommen op at ride paa et Bibelsprog
eller en anden Sentents og røg saa til

Hekkenfeldt paa åeii.JakKnu.A.320. Feilb.

i rigsspr. (talespr.) især i forb. ad Hek-
kenfeldt til (dial. ad Hekkenfeldt. Rey-
nikeFosz.(1747).580. Feilb.), pokker i vold;

ad helvede (Hedehusene) til. Rejs ad Hek-
kenfeldt til. Arlaud. 526. „Kan du ikke
laane mig 10 kroner?" — „aa, gaa ad
Hekkenfeldt til I" j ofte i videre anv., dels

som adv.: paa en meget daarlig maade;
elendigt; taabeligt. Vurderingsmændene har
baaret sig ganske sindssvagt ad og vur-
deret ad Hækkenfeldt tW. PoU^U1921.5.
sp.3. jf. ovf.: „Jeg kommer til at gjøre no-
get Mere for min Sundhed", sagde Fak-
toren, „ellers gaar den rent ad Hækken-
feld til." Schand.F.302. dels som præd. : me-
get daarlig; elendig; taabelig. Hans Eksa-
mination er i det hele taget ad Hekken-
feld til. Egeberg.Afet Ungdomsliv. (1916).29.
Statsbanernes Økonomi er ad Hekkenfeldt
til. NatTid.^^kl921.Aft.6.sp.4.
hekle, v. se H. hegle.
I. Heks, en. [hægs] ('\ Hekse. Holb.

Rex.1.3. Gram.(KSelskSkr.IV.252). Suhm.
Hi8t.I.60. MO.). flt. -e ell. (nu dial ell. arkais.)

hekser (Holb.UHH.I.l. Suhm.HistJI.478.
Oehl.II.8. MO. (ved siden af -e). Drachm.
PHK.48. Feilb. OrdbS.(Falster)), (sv.håxa,
no. heks; fra ty. hexe (nt. hexj, oht. haga-
zussa mfl., oeng. hægtesse (eng^hsig); 1. led

.. Have;
ff.

Hakkenyne^, 2. leds oprindelse uvis;jf.SpraK-

maaske til oht. hag, skov (se I.

vetenskapliga sållskapets i Uppsala forhand-
lingar.l922l24.Bil.D.53ff. \\ ordet har været
dadlet som plat af Abrah. (LEft.l808.Nr.
4-5); ældre betegnelse var bl. a. Trold-kvin-
de, -kone) 1) kvinde, som men(t)e8 at kunne
hekse (II.l); troldkvinde. Heks . . kaldes
en troldkone. Moth.H17. man støvede efter
Hexer og Hexemestere. Holb.Ep.IL66. paa
den Tid, da de troede Spøgelser og brænd-
te Kexer.JSneed.III.218. *Kong Frode

sidder i Gyldenkiol,
|
Han lod indbære

den Tryllestol.
| Den gamle Hex, i Skoven

var,
I
Til Julegildet paa Baar man bar.

Oehl.XXX.75. Der kom en Soldat mar-
scherende hen ad Landeveien . . Saa mødte
han en gammel Hex . . hun var saa ækel,
hendes Underlæbe hang hende lige ned
gaa Brystet. HCAnd.V.l. *hver By har sin
[eks og hvert Sogn sine Trolde,

| dem
10 vil vi fra Livet med Glædesblus holde.
Drachm.DVE.148. TroelsL.^VL33. VIL235.
Der boede Hekse i Sognet og en Varulv
i Byen. Der var Ellefolk paa Gaardens
Jord og Genfærd i hver en Gyde, ned-
gravede Sk3.tte. Gravl.E.17. Feilb. (jf.bet.

3.1^ om gammel kone, der kan spaa: *Lyk-
ken var mig blid; hun er døv, den gamle
Hex,

I
Hun raabte: „Trende Piger, og

Drengebørn sex." WmfA.FJ.-246. spøg., efter

20 et citat fra Horats (se Arlaud.84): *Han (o:

tyven) stirred atter paa dem hen, I Og
Rapse-Nykken kom igien; | Naturam furca
gellas ex, |

Hun kommer dog igien, den
[ex I (o: naturen, naturlige tilbøjeligheder

olgn. lader sig vanskelig udrydde). Bagges.
11.173. 2) (sj.) om mandsperson: hekse-
mester; troldmand. VSO. (han) kaldtes
i daglig Tale ofte „Hans Christian Heks"
eller „Heks Hans Christian"; thi det var

30 en almindelig Antagelse, at han kunde
hekse. Og som selv Heks kunde han . .

kurere for Forhékselse.HKau.Afdekloge
MændsSaga.II.(1922).50. smst.63. 3) overf,
om kvinde. 3.1) (dagl.) nedsæt, betegnelse for
ell. skældsord til en gammel og grim ell.

arrig, umedgørlig kvinde. „Hvi gifte

de (d: enkerne) sig ei, saavelsom andre
Møer?" — „En stakkels tandløs Hex?"
Ew.(1914).II.259. VSO. hans Kone, som

40 var en Spanierinde, var den værste Hex,
der kunde gaae i to Skoe. Gylb.VL53. sup-
ponér at I, naar I er fyldt de Tredive,
drages med en rynket Heks af en Kæreste.
JPJac.I.61. jf.: Han har sæl sla'et sej op
paa en Hæks, som ikke ha'de annet til og
begønne mæ', end hva' hun tjente om Aft-
m.ngen.VillHans.NT.46. 3.2) (nu kun spøg.)

(ung) kvinde, som kan besnære, fordreje ho-

vedet paa en mand; fortryllende kvinde;
50 ogs. (nu oftest i forb. en lille heks^ som

(kælende) betegnelse for en skælmsk, lune-
fuld, intrigant (ung) kvinde olgn. VSO.
*„vofft jer. Herre . . | At ikke jeg slaaer

Kreds om jer, og drager |
Jer ind deri,

og gjør jer elverskudt." |
— „Det har du

Hex (o: Agnete i „Elverhøj") for længe
siden giort.'' Heib.Poet.lII.397. Jeg troer

næsten, den lille Hex (o: en skolepige) er

med i Fortroligheden. smsf.7I.-2i. Din lille

60 Hexl MO. D&H. 4) (zool.) natsværmeren
Phobetron pithecium. BøvP.IIL327.

II. Heks, en. [hægs] flt. -e. {vistnok

besl. m. I. Hage; i/". HL hekse) ^ hestesko-

formet jærnb øj le med et øje i enden af hver

arm, gennem hvilke der kan stikkes en boU
(anvendes til fastgørelse ell. forbindelse af
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tove ell. kæder; jf. Ankerheksj; sjækkel.
Funch.MarO.L90. TeknMarO.
Heks-, i ssgr. se Hekse- 1.

Heksameter, et, fen. [hægsa'me'^Zar]
flt. -tre ell. f -trer (Bagges.L.1.63. JBaden.
Gram.274). {jf. ænyd. (flt.) hexametra (D
Grammat.III.301); fra lat. versus hexa-
meter, af gr. héx, seks, og métron, maal
(se Meterj; metr.) seksfodet daktylisk
vers (versemaal), hvis sidste fod (ofte ogs.

en ell. flere af de fire første, sjældnere den
5te) er en tostavelsesfod, og som har cæsur.

Oehl(1851).XXIII.22. I Hexameteren træ-
der denne Stemning frem med et vist Op-
løftetheds- eller . . Værdighedspræg. Sibh.

PK.III.106. Runebergs Digtninge . . i Hek-
sameter. Brandes. XVIII. 136. Eecke. Vers-

lære.101.

I. Hekse, en. se I. Heks. II. kekse,
V. ['hægsa] -ede. vbs. (nu næppe hr.) -ning
(vAph.(1764)), jf. Hekseri, {sv. håxa, no.

hekse, ty.hexen; tilLHeks) I) øve over-
naturlige kunster; øve trolddom ved
mystiske kræfters ell. dæmoners (spec. djæve-
lens) hjælp (især i ond hensigt); øve sort
magi (hekseri). Moth.ElT. en troeværdig
Koene bød sig til at vidne, at hun havde
seet samme Smeede-Enke flyde paa Van-
det, hvilket var et vis Tegn til at hun
kunde hexe. Holb.Hex.1.3. da Harthgrepe
var en Jetinde, saa maatte hun og nød-
vendig kunne hexe. Suhm.Histl.100. for

at kunne lære at hekse maatte man hoppe
avet om Kirken paa venstre Fod tre Tors-
dage i Træk, naar Klokken var tolv om
Natten, og saa fløjte tre Gange ind ad
Kirkedørens Nøglehul, saa fik man den
slemme i Tale og al fornøden Vejledning.
AarhFrborg.1918.108. f heksende sager,
hekseri. *Troldom og hexende Sager.Key-
nikeFosz.(1747).97. \\ m. obj. i forb. m. adv.,

præp.-led olgn.: ved trolddomskunster frem-
bringe, tilvejebringe noget, bringe noget i en vis

tilstand olgn. kun en Trold kunde hexe
sig ud af de Mure. Fdisen.Idda.74. kan hun
hexe sig ung igjen, har du maaske gjort

din Lykke. Ing.EF.XIII.100. Det var ikke
Andet, end Kosteskafter med Kaalhoveder
paa, som Trolden havde hexet Liv i. EC
And.V.75. Man troede fuldt og fast paa,

at der var baade Mænd og Koner, der
kunde hekse Smørret bort og skaffe det
tilbage igen, ligesom de behagede. ^ar&
Frborg.1918.108. jf.: al den deilige Mad .

.

som han nu troede, at Troldmanden . .

havde hexet til dem.SCAnd.V.l5. 2) i vi-

dere (uegl.) bet. 2.1) (især O ; jf. I. Heks 3.2

og forhekse sp. 520^^* ^^) udøve magt, ind-
flydelse, der synes overnaturlig, er

ubegribelig, meget mærkelig, virker paa
en betagende, forførende maade olgn. (ofte

spec. m. h. t. erotisk magt, indflydelse). *Hvis
der kan hexes, skeer det |

Ved Hjelp af

Øielaaget. Aarestr.SS.III.164. især i forb.

m. obj. og adv. ell. præp.-led.: han erfarer

hendes Bolig, og nu er han hexet til den.

Bahb.ProsF.II.7. *Snart en Menneskestige
(o: om artister, der staar paa hinandens
skuldre) paa Muren der hang,

|
Bygget op,

hexet hid, som af Fanden. Oehl.XXIV.361.
(din) Spidsfindighed kan hexe Dig ind i

en Kreds af Conseqyentser.Kierk.II.13.
Det er som om han havde hexet mig Mar-
ven ud af Beiieiie.HegermL.DFort.125. 2.2)

(dagl.) udføre et meget vanskeligt ell.

10 uoverkommeligt arbejde, usædvanlige,
ubegribelige præstationer olgn. ingen
kand begribe, hvor hun faaer de mange
skiønne Klæder fra. Vi troer, at hun kand
hexe.B:olb.Tyb.IV.9. *du (o: den nyfødte)
. . ganske punktUg til Terminen kommer
(o: er født d. 11. juni)y

|
Saa punktlig, at

man skulde sværge paa, | Din Fader kunde
hexe lidt. Bagges.V.247. Skulde Ideerne
ikke godt kunne virke, selv om de ikke

20 kan hexe? — spørger Lotze. Høfd.LT.63.
det er umuligt for mig at faa arbejdet
færdigt til den tid; jeg kan jo ikke hekse

i

talem. (nu dial.): han kan hexe Grøden af

Fadet (d: han er en grovæder).VSO.jf.Feilb.
3) {maaske ved paavirkning fra herse; tale-

spr., 1. br.) i forb. hekse med, være be-

skæftiget med noget, som er meget besværligt,

gaar langsomt fra haanden, volder bryderier
olgn.; anstrenge sig (vedholdende) med;

30 herse med. Blodet styrter ham til Hove-
det af Utaalmodighed, naar han sidder og
hexer med at læse (brevet) med Ordbog.
Kierk.XII.317. der kom saamange Læger
og hexede med mig.GyrLemche.SJ.60. Man
havde . . den Gang kun Lommetørklæder,
som var rigtig ubehagelige for Næsen, og
Tietgen heksede og heksede med alle

Lærredsfabrikanterne i Belfort for at faa
dem til at lave nogle bedre. Hjemmet.1913.

40 27.sp.l. 4) {dannet til Heksevand; fagl.)

fuldende poleringen v. hj. af heksevand
og wienerkalk. OrdbS.

III. hekse, v. ['hægss] -ede. {til II. Heks)

^ fastgøre, forbinde v. hj. af en heks
(jf.ihekse). hekse to Kæder sammen./Sc/ieZ-

ler.MarO. Sal.I.854.855. XI.228.
Hekse-, i ssgr. ['hægsa-] 1) (sj. Heks-,

se u. -agtig. f Heksen-, se u. -mester^, (især

hist. ell. i folkloristisk spr.) af I. Heks l(-2)

50 (i nogle tilfælde, fx. Hekse-kunst, -mester,
-stav, maaske af (ell. m. tilknytning til) H.
hekse 1); udeladt ndf. er fx. Hekse-bræn-
ding, -dommer, -forbrydelse, -forfølgelse,

-formular, -remse, -ridt, -sang, -sprog, -tro.

2) rl^ af II. Heks; se -bolt. -a^ig;, adj.

(sj. heks-. Ing. EF.VI. 124). *Den lange
Birthe med den skjæve Mund

|
Og det

hexeagtige Blik.Winth.IV.100. -baal, et.

baal, hvorpaa hekse blev brændt. (I har)
60 tændt Hexebaal for lille Tove. Ing.PO.II.

274. Sal. VIII.698. -bad, et. hekseprøve, ved
hvilken en for hekseri anklaget kvinde m.
sammenbundne hænder og fødder kastedes i

vandet (hvis hun gik til bunds, frifandtes
hun; hvis hun svømmede ovenpaa, erklæredes

hun for heks); vandprøve, (jf. Oehl.XXVII.
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309f.). D&H. -blns, et. blus, der tænd(t)es

(især St Hansaften) for at skræmme heksene

bort, vise dem vej osv. (i sammenligning:)
(hendes) forvirrede Ophidselse . . stod nu
ogsaa kun paa et Øjeblik. Den var kun
Straaild, et Hekseblus, der slukkedes af

sig selv. Pont.RK.79. -bog^, en. egl.: bog,

der giver anvisning i heksekunsten, indeholder

trylleformularer, magiske kure olgn. Moth.
H17. LTid.1740.15. (en spaakone) kan faa
Alting at vide baade af Kort og af Kaffe-
grums og Heksebøger og Fanden og hans
låemoeT.BøghJ.Sl. Gamle hegsebøger

har der været mange af (fx.) „Lille—Ma-
rens hegsebog". Lucifer står på titelbladet,

pyntet med horn, hale og hestefod. Xris^.

Anholt.(1891).85.FOhrt.Trylleord.(1922).45.

}\ (foræld.) bog m. forsk, kort, billeder olgn.,

V. hi. af hvilke man kan udføre selskabs-

kunster, „tryllekunster", selskabslege, kunst-

stykker olgn. (jf. -brev 1^. Nye Tærning-
eiler Hexebog til moerende Underhold-
ning i muntre Selskaber . . Med 50 for-

skjellige Spørgsmaalskort og 550 spøge-
fulde Svar. (bogtitel.1802). jf. FOhrt. Trylle-

ord.(1922).45.
\\

(gldgs.) d. s. s. -brev 2.

Levin, i sammenligning: Overalt traf vi
Venner ogBekjendte; snart var det mig,
der præsenterede Ernst, snart Ernst, der
præsenterede mig; vi vare som en Hexe-
bog, der er aaben fra begge Sider. Gold-
schm.VI.469. -bolt, en. (til IL Heks) ^ øje-

bolt til en heks. Funch.MarO.1.61. -brev, et.

1) (nu næppe br.) billedhæfte ell. -bog (mappe)
m. et antal overskaarne billeder af mennesker
ell. dyr, af hvilke der kan sammenstilles og
dannes forsk, nye figurer; (nu alm.:) for-
vandlingsbilleder (jf. -bogj. Nye Hexebreve.
(titelpaahæfteell.mappe.1868). i sammenlig-
ning: Den, der lever ethisk, har seet sig
selv, kjender sig selv . . han er ikke sig selv
som et Hexebrev, der snart kan komme
Eet ud af, snart et Andet, alt eftersom
man vender og dreier det. Kierk.Il.232.
smst.iy.425. 2) (gldgs.) lille mappe (til visit-

kort ol^n.; tidligere ofte lavet som haandar-
bejde i hjemmene), hvis sider er forbundne
ved baand ell. bændler paa en saadan maade,
at mappen kan aabnes til begge sider (jf.
-bog slutn.). OrdbS. -bryg, en, et. (1. br.)

d. 8. 8. -drik. en ny italiensk Likør, et
Heksebryg. FrPoulsen.MD.68. -bær, et.

^ den giftige plante dansk ingefær, Arum
maculatumL. ^j/. L Aron, Aronsstavj. Hor-
nemann.OP.U.960. FloraogFauna. V.(1903).
68. -dans, en. egl. om heksenes dans' og
kaade, vilde lystighed ved deres sammenkom-
ster (paa Bloksbjerg ;jf. -sabbat;. LTid.l 737.
486. VSO. MO. n nu især overf., om vild,

voldsom tumlen omkring, om stemningers, be-

givenheders uberegnelige svingninger fra den
ene yderlighed til den anden olgn. (jf.-sab-
bat;. den Ulykkelige (o: den bedragne kvin-
de) . . maatte omtumles af de forskjelli^ste
Stemninger i en rædsom Hexedands.Xterfe.
1.279. de to opirrede Ægtefolk dansede

Hexedans med hinanden ved Haarene.
Aakj.VB.9. Rubler kan blive værdiløse,
svenske Kroner kan stige 50 pCt. i Værdi.
Det hele er en Heksedans, som sandsyn-
ligvis vil udarte i en vild Steppevals, naar
Freden er sluttet.PoUyil917.5.sp.3. -drik,
en. afheks(e) brygget trylledrik. vAph.(1764).
Formodentlig skulde der foretages Be-
sværgelser og en eller anden Hexedrik

10 brygges, hvormed uskyldige Mennesker
skulde hesnddies.Erz.JJ.III.93. MO. D&H.
i videre anv., om stærk, kras drik (jf. -bryg^;
punchen var altfor stærk; det var en ren
heksedrik i -fart, en. (1. br.) heksenes fart
(gennem luften) til deres mødesteder (jf.-færåf
-rejse;. VSO. Sal.VIII.699. -fedt, et. (sj.

i rigsspr.) d. s. s. -salve. Væggene (o : i Elver-
høj) vare gnedne med Hexefedt. ITC^nd.
Vi.6. Feilb. det gik, som om det var

20 smurt med heksefedt, 07. „den gængse
danske TsL[emsia.åe''.Annal.l863.76) det gik
let, nemt, hurtigt („som det var smurt"). OrdbS.
(jy-l jf.FalkT.EtymO.I.281. samt: karlen
smører plejlen med heksefedt og farer så
oven ud af skorstenen. ^et76. -færd, en.

(1. br.) d. s. s. -fart. MO. -g^ren, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -pind. *Med Hexegren

| Og
Blændelygte

|
Vi smaalig søgte

|
De vises

Sten. Grundtv.PS.VI.354. -gryde, en. (jf
30 -kedel;. Padderne har begyndt at samle

sig og gø i Sigene, en Troldekoncert der
lyder saa selskabelig og undertrykt driftig

som en Heksegryde der staar under Jorden
og hohler. JVJens.M. III. 149. CP overf.:

Nedenfor (vinduet) laa Raadhuspladsen og
kogte med sin Strøm af Mennesker, sine
krydsende Sporvogne og sit hvide elek-
triske Lys, en Heksegryde, i hvilken det
kriblede og krablede af godt og ondt.

40 VBergstrøm. M. 98. -kedel, en. {jf. ty.

hexenkessel) kedel, som heksene mentes at

benytte ved fremstilling af deres trylledrikke

olgn. (jf. -gryde, -køkken;. CBernh.V.332.
naar jeg (tænker) paa (Schlegels) Lucinde
(hvori) Sandselighedens forføreriske Toner
og det vilde dyriske Hyl . . lyder . . (saa
er det) mig, som om man havde budt mig
det modbydelige Præparat, der tilberedes
i en Hexekjedel, der berøver En al Smag,

50 al Appetit for Livet. Kierk.XIlI.370. buld-
rende gik den vilde Jagt (o: stormen) hen
over Tagene . . Det kogte og sydede som fra

en Heksekedel. Skovrøy.Fort.80. \\ CP overf,

om sted, hvor alt er i oprør, forvirring, i

larmende, „sydende" bevægelse olgn. (jf. -grj-
d©;. jeg indaandede endnu en Gang det
Luftlag af fredeligt Letsind . . der fylder
ens Lunger i den store Heksekedel, som
kaldes Wien. Brandes.X.9. -knude, en.

60 (nu næppe br.) en slags (bunden) knude, som
mentes at have trolddomsmagt (jf. Werl.Holb.^

390). vAph.(1759). MO. -kost, en. 1) (sj.)

sammenbunden kost (buket) af forsk, planter

olgn., som mentes at have undergørende virk'

ning. JPJac.II.357. 2) (især bot.) tæt filter

af smaagrene, der fremkommer paa visse
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træer ved misdannelse (svampeangreb olgn.);

troldkost. de hvide Birkes „Hexekoste" se
ud som ligesaa mange Kragereder. j5aw<i.

HS.23. KoldBo.SporepL164. -kreds, en.

(nu sj.) kreds, omraade, inden for hvilken

(hvilket) en fortryllelse, trolddom virker; trylle-

kreds. *Er jeg en Hex? Jeg kan mod jer

ei hexe;
|
I selv er mig en overmægtig

Troldmand,
| Som min Besværgelse til-

intetgjorde,
I
Og sprang af Hexekredsen

ud. Heih.Poet.II1.397. (salighedens evige idés)

vekslende Billede (vil) aldrig af nogen
Forstand . . kunne manes ind i de Hekse-
krese, hvori Moralisterne med deres Ru-
brikker ville besværge åen.PMøll.II.301.
-kunst, en. den kunst at kunne hekse;

tryllekunst; magi. (Kalk.V.445). om nogen
kommer for at consulere sig med mig udi
Hexekunsten, da skal han viise dem til

mig.Holb.Hex.IL6. Stub.73. Gudrun rakde
ham Velkomst-Bægeret, hvori Mjøden var
blandet med den fineste Hexe-Konst til

Glemsel af alle Minder. Grundtv.BrS.343.

II
uegl. (jf. II. hekse 1 slutn.). saa kom den

egentlige Hexekunst: saa spillede hun paa
Klaver, gjorde ham kulret med Musik. Gjel.

M.255.
II
især i flt., om kneb, kunststykker olgn.,

der beror paa ell. synes at bero paa hekseri;

tryllekunster; ogs.: fiksfakserier; hundekunster.

VSO. *For Hexekonster hver Mand tør flye.

Ing.DM.80. D&H. Feilb. jf.: *Du var en
Hex — fortjente

|
For dine Hexekonster,

|

At du paa Baalet brændte. Aarestr.SS.II.86.

-kvinde, en. (sj.) d. s. s. I. Heks 1. Hauch.
SD.II.113. (hun) vil agere Hexeqvinde
for enfoldige Mennesker. O^erw/i.JJI. 65.

-køkken, et. (efter ty. hexenkiiche, navn
paa en scene i Goethes Faust. 1) sted, hvor
hekse koger sejd, tilbereder deres trylledrikke

olgn. (jf. -gryde, -kedel^. et Hexekjøkken,
hvor en skikkelig MoerliUe kogte forholds-
vis uskyldig Seid og kun troldede lidt for

sin egen Fornøielse. Baud.01.129. Kaper.
-lygte, en. (nu næppe br.) projektionsap-
parat, som kaster et forstørret lysbillede paa
en skærm; laterna magica; trylle-, troldlygte.

Argus.l771.Nr.27.3. Ørst.IV.158. -mel, et.

(især fagl.) let, lysegult pulver, fremstillet af
sporerne af alm. ulvefod, Lycopodium clava-

tum L. (anvendt som pulver i pilleæsker, til

fyrværkeri osv., tidligere som lægemiddel).

JTusch.138. VareL.(1807).I.491. der skulde
være „Heksemel" i Æsken, saa at Pillerne

ikke blev fugtige og boldnede ud. Drachm.
YT.222. Frem.DN.244. FolkLægem.I.30.
-mester, en. (f Heksen-. LTid.1740.615).

1) mand, som men(t)es at kunne hekse (II.l);

magiker; troldmand. Moth.H18. naar en
Hexemester giør en Søn, blir det en Drage-
Dukke, som i fremtiden drager Penge til

sin Moer. Holb.Hex.IV.1. den Historie om
den Hexemester Joh. Fausto. LTid.1726.
496. *Den lumske Hexemester, som kogte
Qvinde-Seid. Oehl.HK.99. Der kom en Kar-
reet med otte Heste kjørende gjennem
Luften, og saa steg der en Hexemester

ud af åen.Heib.Poet.VII.14. MO. SaUXI.
168. i^e«7&. ji*/". fHeksemesterinde, heks.

LTid.1725.648. 2) person, der kan udføre no-

get usædvanligt, som kan hekse (II.2), er meget
fremragende, dygtig osv. (ofte i forb. som han
er en ren heksemester, ikke nogen hekse-
mesterj. han er . . en Hexemester til at føre
en Ting i god Stiil. PAHeib.R.II.257. Heib.
Poet.V1.139. hans Kone (var ikke) nogen

10 Hexemester i at styre et Huus. CBernh.NF.
IV.238. (hun) var ingen Hexemester paa
Fortepianoet, men hun spillede ganske
i\vakt.IstedMøller.Ilsebil.(1904).27. jf. (sj.,

spøg): (violinisten) heksemestrer paa sin

.. Niolin. DagNyh.^U1919.2.sp.4. -mælk,
en. 1) (jf. ty. hexenmilch; nu næppe br.)

mælk med trolddomskraft. vAyh.(1764). 2)
(med.) mælkeagtig vædske, der undertiden
afsondres af mælkekirtlerne hos nyfødte (af

20 begge køn). Hjemmet.l906.78.sp.2. SaUIV.
154. -ord, et. (nu næppe br.) trylleformu-
larer olgn., der brugtes af hekse; trylleord.

vAph.(1759). VSO. MO. -pind, en. (nu
næppe br.) gren, stok olgn., hvormed man
mente at kunne opdage skjulte skatte ell. an-
dre skjulte ting; spaakvist, -stikke; ønskekvist

(jf. -gren;. Funke.(1801).III.24. -proces,
en. proces mod en for hekseri anklaget kvinde.

Baden.JurO.I.213. Hexe og Hexeproces-
30 ser i Danmark. VDahlerup, (bogtitel. 1888).
-prøve, en. prøve, som en for hekseri an-
Maget kvinde blev underkastet (jf. -had). Oehl.

XXVII.301. MO. Sal^XI.167. -pulver,
et. (1. br.) d. s. s. -mel. FolkLægem.I.30.
D&H.

II
om et pulver, der fremstilles og bru-

ges af hekse (jf. -salve j. JySaml.IV. 240.
-rejse, en. d. s. s. -fart. Werl.Holb.^392.
Hekseri, et. flt. -er. handlingen at hekse

(1); heksekunst; trolddom (øvet af en heks
40 ell. heksemester); ogs. om selve de overnatur-

lige fænomener, der frembringes ved trold-

dom. Moth.H18. paa de tydske Comædier
i Broelegger-strædet . . kand I faae at

see Belejringer, Feldtslag, Gespenster,
Hexene.Holb.UHH.Prol.2sc. det er van-
skeligt aldeeles at nægte Hexerie. sa.^jp.

11.66. Der er Spøgelser, Hexerier, under-
jordiske Huler ('o; i et syngestykke).PAHeib.
Sk.III.283. han (var) slem til at beskylde

50 Godtfolk for Hexeri og Troldom. Thiele.

1.302. det kan jo ikke være gaaet natyr-
ligt til, det maa være Hexeri. Heib. Poet.
V11.89. TroelsL.Vl.29. nu især m. afbleget

bet, i nægtende udtr. som uden hekseri,
paa en ganske naturlig ell. let maade, det
er intet hekseri, det er ikke mærkeligt,

ganske naturligt, let ell. ligetil (jf. II. hekse
2). naar Lycken vil favorisere Forstanden,
kand mand giøre store Ting med liden

60 Konst; jer Machine (o: intrige) var, min
Troe, intet Hexerie. Holb. Jean. V. 5. Jeg
kiender en Mand i Aalborg paa 104 Aar,
der fik Tvillinger; thi Koenen var kun
18 Aar gammel, og naar Koenen er saa
ung, kand det altid gaae an uden Hexerie.
8a.Bars.I.7. at jeg er vaand (o: øm), hvor
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jeg er banket, behøves just ikke Hexerie
til at udfinde. Biehl.nQ.IIL258. (at lære

romanske sprog) er virkelig intet Hexeri,
naar man kan lidt LsLtin. Schand.0.1.203.
Frøken (Solnzev udledte) sin Herkomst
fra (selve) den gamle Fyrste Vladimir . .

(denne) tik af Folket Tilnavnet Solnzé
(Sol), og med et v bliver dette Solnzev.
Det gaar til uden Hekseri. Brandes.VII.465.

(nu næppe br.) konkr.: ting, hvortil der
ytter sig trolddom, som har undergørende

kraft; tryllemiddel, saadan Inscription, som
findes paa Amuletis og andet deslige
Hexerier. Gram.Breve.60. den døde Qvinde
Tovelille hendes Legeme, som Kongen
ikke kunde afsee for Kierlighed, havde
noget Hexerie paa sig som Tienerne fandt
og kastede^ i Gure Søe. EPont.Atlas.II.252.
BLekse-ring;, en. spec. (især hot. ell. dial.)

:

kreds, ring af svampe (paddehatte), opstaaet

ved at svampeløvet breder sig ud til siderne

og dør bort i midten, (rygterne dukkede) op
som Hexeringe i Skoven ved Efteraars-
tide, og lige saa lidt, som man kan for-

jage giftige Svampe, fordi de have deres
Spirer dybt nede i Jordens Skorpe, saa
lidet lod Rygterne sig kue. Bergs.GF.II.
286. KoldRo.Sporepl.236. || o^s. d. s. s. Elle-
dans 2. Levin. D&H. -sabbat, en. den
vilde, løsslupne fest, som heksene mentes at

fejre (især Valborgsnat og St. Hans-nat, paa
Bloksbjerg osv.) sammen med fanden (jf.
-dans^. jeg (o: en gammel trolddomskyndig
kone) (maatte) sværge at helligholde de
fire Hexesabbather, især Sancthans-Nat.
Oehl.XXYlI.289. SaUXI.166. \\ G) overf.

(jf. -dans^. hele denne Heksesabbat af
Farver, Billeder, forvovne Udtryk for be-
synderlige Sansninger. -BmwcZes.Jir.^^. Du
slipper nu for at agere med i den politi-

ske Heksesabbat. Ponf.Z)JB.2J.549. Liden-
skabernes Heksesabbath. PLevin. (Tilsk.

1923.11.404). -salve, en. salve (tilberedt

af forsk, mærkelige stofer, bl. a. af narkotiske
midler), hvormed heksene salvede sig før ud-
farten til heksesabbaten (jf. -fedt, -smør samt
Holb.UHHJ.5). *Han kunde bære ildrødt
(o: rødglødende) Jern i Haand, | Naar først
den vel var overstrøgen med

|
En Hexe-

salve. Oehl. HJ. 97. Hexesalve . . bliver
kogt af Barnefedt, Natskygge, Jødekirse-
bær, Skarntyde, Jødelever og adskillige an-
dre Ingredientser. OehlXXY11.289. Werl.
Eolb.^396. SaUXI.168. -sknd, et. (jf. ty.

hexenschuss) pludseligt indtrædende hoid
over lænderne (if. folketroen fremkaldt' ved
hekseri; sml. Elleskud^; blodskud (2). Pa-
num."^ (1895). 411. Y Yed. H. 74. AndNx.
DM.73. -smar, et. (nu dial.) heksesalve.

Feilb. om hussvamp (Merulus lacrymans
Schum.):JCWiegleb.NaturligHexerie.(l 785).
72. -spejl, et. (nu næppe br.) legetøjs-

indretning med et spejl, hvori tilskueren
snart ser sit eget ansigt, snart et spejlbillede

af forsk, dyrehoveder, der er malet paa en
skjult valse.' OeconH.(1784).IlI.338. -spyt.

et. (dial.) gøgespyt. D&H. Feilb. -stav,
en. (nu næppe br.) tryllestav. MO. -sti,
en. (jæg.) harens selvlavede sti (veksel) gen-
nem kornet. ^Skovdyrkn.(1865).31. YigMøll.
HJ.20. -sting, et. (haandarb.) navn paa
to slags pyntesyning; dels om sting, der
danner en siksaklinie, hvis enkelte stykker er

forlænget ud over vinklerne, dels om sting,

der danner en række vinkler, hvis (skiftevis

10 højre og venstre) ben udgaar fra den foreg,
vinkels toppunkt. LTid.1751.350. en simpel
Heksestings Bort. YortHj.IIIl.29. -trom-
me, en. ('irumme, LTid. 1727. 661). (nu
næppe br.) tromme, der anvendtes ved aan-
demaning, besværgelser olgn. ieg (saa) een
af deres (o: laplændernes) fameuxe hexe-
trommer, dend var af fapon, som een gui-
tarre. JacBircherod.B. .34. EPont.Men.III.
497. -urt, en. urt, der anvendtes af hekse

20 som lægemiddel olgn. Ing.YS.1.46. || spec.

^ steffensurt, Circæa L. KøstersStaudebog.
(1917).38. -Tand, et. (haandværker-spr.)
fortyndet svovlsyre (jf. II. hekse 4:). Folk
Lægem.I.30. OrdbS. -Tæsen, et. indbegreb

af alt, hvad der vedrører hekse, hekseri, det
Kogleri og Hexevæsen, der sagdes at

drive sit Spil paa . . Bloksbjerg. in^.ÆJ^.
XIII.135. Hexevæsen og Hexeforfølgel-
ser især i Danmark. YBang.(bogtitel.l896).

30 -æg^, et. 1) (dial.) om hønseæg: „Hekse-
æg" . . var Æg, som man fandt de mærk-
værdigste Steder, og sørgede man ikke i

Tide for at blive af med dem, skete der
gerne Ulykker. NordsjællF. III. 143. 2)
Tfrugtlegemet af) den alm. stinksvamp, Phal-
lus impudicus L., paa det stadium, da den
har form som et æg. JTusch.324. Rostr.

Flora.II.147. IRaunkiær.ID.102. de hvide
Benkugler, der flød paa Billardets grønne

40 Bund som runde Hekseæg. OEwn^'. Y.47.
Hektar, en. [hæg'ta-V] flt.-er. (frafr.

hectare; af fr. hect- (se Hekto-^ og I. Ar)
flademaal i det metriske system (i Dan-
mark indført ved Lov Vs 1907) = 100 ar
(ofte forkortet: ha/ Tusender af Heetarer
Land (o: i Frankrig) beplantes med (run-
kelroer). Olufs.NyOec.I.104. SaVXYI.1028.
kektisk, adj. ['hæg^iis^] {fra mlat.

hecticus, gr. hektikos, brystsyg, egl.: som
^ er i en vis (varig) tilstand, til gr. héxis,

tilstand; især (D ell. med.) egl. m. h. t. syg-

domstilstand, der viser sig ved tiltagende af-
magring, svækkelse og blodmangel, spec. ved

tuberkulose; hektisk feber, vedholdende,

tærende, ofte høj feber ved denne sygdoms-
tilstand. LTid.1737.734. Panum.202. (nu
1. br.) om person : som befinder sig i en saa-

dan tilstand; spec: tuberkuløs. FrSneed.
1.126. Endogsaa hectiske Fruentimmer

60 lave til Barsel og føde. Tode.YI.374. || nu
især (uden for med. i alm. i overf. oet.)

om udseende (ansigtsfarve), sindstilstand,

handlemaade olgn., der skyldes ell. vidner

(minder) om (hektisk) feber; feberagtig;
febrilsk; nervøs, hendes Kinder (har)

to Roser, saa friske som nysudsprungne;
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og det er tilforladelig ingen hectiske.
Blich.{1833).VILl90.(jf. hektisk rødme.
SaVXL169). *Ilden i Sangerens Blikke

|

brændte som hektiske 'S[vis.Kaalund.72.
Den hele Schiller er . . i dette Digt med
sin ideale Stræben, med sin hektiske Iver
og uovervindelige Ungdom. jBmwdes. Goe.
11.152. (han) havde været hektisk rød i

Kinderne, da han kom fra Legen med
Børnene. £uchh.SP.54. Blodet farer over lo

hendes Ansigt og sætter sig som hektiske
Pletter under de blodskudte Øme.Hebo.
MD. 51. raffinementet kunde føre ham
(o: en maler) ud i sødlige hektiske toner.
Tilsk.1922.II.337.

Hekto, et ell. (1. br.) en. ['hægto] best.

f. -et ['hæg|to-'8<] flt. d. s. (butiks-spr.) for-
kortelse for Hektogram, et (en) hekto cho-
kolade

i
Hekto-, i ssgr. [(')hægto-; i

alm. m. hovedtryk paa sidste ssg.-led] (fra 20

fr. hecto- (hect-, jf. Hektar), dannet af gr.

hekatån, hundrede) spec. i det metriske sy-

stem (i Danmark indført ved Lov *k 1907)
betegnelse for det hundredfoldige af den enhed,
som sidste led angiver, -g^raf, en. [-'gra'fj

flt. -er. (til hektografere) apparat til

mangfoldiggørelse afskrift, bestaaende

af en lim-masse (hektografmasse), v. hj. af
hvilken der kan tages aftryk af det skrevne

07. Autograf 2;. OpfB.^VIIl.97. laCour&3p
HRolst.MenneskeaandensSejre.(190é).224.

\\

hertil fx. Hektograf-blæk, -masse, -grafe-
re, V. [-gr^'fe-ra] -ede. vbs. -ing. {dannet
i nyeste tid af Hekto- og gr. gråphein,
skrive) mangfoldiggøre noget skrevet v. hj.

af en hektograf. hektograferede Rigsdags-
referater blev Spiren til „Morgenbladet."
EEenrichs.MF.il. 179. -grram, et. (f
-gramme. JBaden.FrO.). vægtenheden 100
gram (forkortet hg; jf. Hekto). Hage.H299. 40

-kilogram, et. vægtenheden 100 kilogram
(forkortet hkg). SaUXI.170. -liter, en.

flt. d. s. ell. (sj.) -e (BBrix.GT.179). rum-
maalet 100 liter (forkortet hl). Meyer. Sal.^

XY1.1028. -meter, en. (^ -metre. JBa-
den.FrO.). længdemaalet 100 meter (forkor-
tet hm;. Hage.^1299. -watt, en. 100
watt. LandbO.1.672.

I. Hel, subst. [hæl'] hæl. Høysg.AG.138.
uden flt. (ænyd. heil, hæll (i bet. 2 ogs. op- 50

fattet som mandligt væsen: AS Vedel. Den
XC.Psalme.(1593).A3r), æda. (gen.) heliæ,
hælliæ (i forb. til heliæ, ihjel), oldn. hel,

dødsriget, døden, ogs. sompropr. om det kvinde-
lige væsen (Lokes datter), som tænktes at herske

i dødsriget, eng. heil, ty. hoUe, helvede, got.

halja, dødsriget; besl. m. hæle; jf. Helvede,
ihjel

II
bet. 1 laantfra oldn.) 1) (poet; arkais.)

de dødes rige; dødsriget. *^eg (0: Jesus)

Nøglen har til Grav og Hel. Grundtv.SS. 60

11.299. *Det høje Fjæld, I Det skumle
Hel

I
Kan Livets Vej for os ej spærre, smst.

111.391. Matth.ll. 23 (SkatBørd."-1.(1887);
SkatRørd. og 1907 : Dødsriget; 1819: Hel-
vedej. spec. m. h. t. nordisk mytologi: at fare

til Hel (o: dø). Moth.m37. D&H. \\ spec.

(sj.): helvede. Moih.H138. Blich.EBind-
stouw.(1842).9. 2) (nu kun dial.) døden
(som personifikation). EPont. Everriculum.
(1736).23. MDL. Kok.DFspr.I.308. Feilb.

Il
i talem. (jf. bet. S): give hel en skæp-

pe havre, om person, som kommer sig af
en meget haard (dødelig) sygdom. Moth.H
138. VSO. MDL. Feilb. (jf. Thiele.II.293).

t Alle skal gaae med Hel i Dands, o:

det er bestemt for alle engang at døe.
VSO. jf.: at springe med hel i danfi. Moth.
H137. 3) (dial.) overnaturligt væsen,
som tænkes at varsle død. JySaml.II.3.
Feilb.

II
spec: d. s. s. Helhest. Feilb.

IL hel, adj. [heH] Høysg.AG.157. adv.

-t ell. d. s. (se især bet. S), {æda. hel, hiæl,
SV. no. d. s., oldn. heill, eng. whole ('hale,

rask, kraftig), holl. heel, ty. heil, helbredet,

uskadt, got. hails, sund, helbredet, gahails,

hel; jf. Helbred, Held, II. hele, Helse(n),
hil, hilse || om forb. hel og holden se

holden)
1) uden henblik paa sammensathed ell.fler-

leddethed: som er i sin oprindelige til-

stand; som har sit fulde omfang ube-
skaaret, sit oprindelige udseendeufor-
andret ell. uantastet, l.t) i al alm.: ube-
skadiget; uskadt; især om person: uden
saar. den Tid det (o: vintræet) var heelt,

da kunde intet Arbeide gjøres deraf; hvor
meget mindre . . naar Ilden haver for-

tæret det, og det er forbrændt? ÆJ^;.^ 5.5.

*Bedre er, i brugte Skoe
|
At bringe hele

Fødder hiem,
|
End med en saaret Fod

. .
I
I splinternye Skoe

|
(at) hinke frem.

Wess.168. Bindet om Bogen er endnu
heelt. FiSO. Vel var det, at han kom hiem
med heel Vogn, med hele Arme og Been.
smst. At slippe fra noget med hele Lem-
mer. JlfO. Feilb. jeg kan ikke holde mine
fingre hele, de revner ustandseligt ved
al den vasken op og skrællen kartofler

j

II ('O, sj.) overf, om person: sund; rask.
Den der er hel læger. JVJens.NV.214.

\\

(1. br.) substantivisk (i intk.) om ubeska-
diget (usaaret osv.) del af et hele; især
(dagl.)iudtr.som der er ikke helt (til-

bage) af det, det er helt i stykker. Fra
Fodsaale og indtil Hovedet er intet Heelt
paa det (o: Israels folk): Saar og Skram-
mer ogfriske HugIjEJs.i.6. Men hvorledes
faaer jeg den (o: skjorten) paa? . . inden
jeg har stukket Hovedet og Armene deri,

er der ikke heelt af den. Oehl. ØS. 218.
Hvad gør en Dreng, naar han træffer et

stort Lerrør paa sin Vej? Hans første

Tilskyndelse er at tage en Sten og be-
nytte sig af den, til der ikke er helt til-

bage af Røret. JVJens.EE.7. \\ i faste forb.,

talem. og ordspr. hel og holden, se hol-
den, i talem. (1. br. i rigsspr.) som: slippe
fra noget med helt (nu kun dial.: hel.
Kom Grønneg.1.21 7.jf.Feilb.III.259) skind,
slippe helskindet fra noget. Gud skee Lov,
min Frøiken slap dog med heelt skind.
KomGrønneg.III.126. VSO. jf.: hånd kand
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ei sove på helt skind (o: han kan ikke

dy sig, han „klør efter prygl"). Moth.H135,
Skiøt eder derfor selv og lad os komme
vor Vel, om I ellers vil sove paa heelt

Skind (o: undgaa afstraffelse). Biehl. DQ.
111.82. (sml.Mau.9944 samt Feilh.III.259).

græde, klage over ell (nu især) for
helt skind olgn., jamre, naar der ikke er

noget i vejen, ikke er sket en noget; klage

3) i uhest. anv. (jf. ogs. het. 7), om ting,

person ell. hegreh, betragtet i forhold til

(mindre ell. enkelte) dele deraf: som danner
indhegrehet af (indbefatter, rummer) alle sine
bestanddele; hvori intet (ikke den mindste
del) mangler. 3.1) i al alm. jeg har en
heel Vegter-Mundering her ved Haanden.
Eolb.llJ.V.9. en hel ost. Høysg.AQ.157. i

hel figur, se Figur 2.i. ved koll.: 1000
uden grund. LTid.1760.236. Mau.4786. Sø- lo Meenedere (er) mere end nok til at fnatte
rup.III.240. 1.2) i spec. anv. \\ om glas
olgn.: som ikke er i stykker, ikke er revnet.

Alle Fade og Tallerkener ere endnu hele.

VSO. MO. Feilb. Esp.129. \\ om krydde-
rier olgn.: ikke (fin)stødt; ikke pulveriseret

ell. knust, sort hel Peber. FruNora'sKoge-
bog.(1915).184. hel kanel, kardemomme

j

(kog) om bær (til syltning): Solbær. Hele
_" s;

(1915).140. de 5 pund ribs har je.

(syltes) Som hele Ribs. FruNora'sKogebog.
jeg

hele, resten skal" være til gelé ell. saft

jf.: Halvdelen (o: af kogte kastanjer), de
heleste (o: de, hvoraf der er mindst kogt

hen) og smukkeste, tages fra til at kom-
me hele paa Suppen. Const.Kogeb.il.

||

(bot.) især om blad: som ikke har (større)

(rand)indsnit (mods. delt blad, se dele sp.

58P^J. Træearter. (1799). 320. Drejer. Bot
Term.160. Lange.Flora.XL. || om klæder,
tøj olgn. : ikke hullet, slidt ell. lappet, et helt 30tøi

Klalæde af blaat Uldent. 4Mos.4.6. Esp.129.
et par hele strømper • holde (en) hel
og ren, (især dial.) holde (en) med ell. i

hele og rene klæder. Levin, en Bødekvinde,
som kunde bøde og to (karlens) Tøj og i

det hele holde ham hel og ren. SjællBond.
46.

II
helt brandgods, ^ det bedste af

brandgodset (mods. slet brandgods, se sletj.

Harboe.MarO. Sal.yiII.750. || helt dæk.

et heelt Samfund. Kierk.XIY.266. et helt
Spil K.oit. D&H.

II
især ved enhedsbeteg-

nelser. 1. ved maals- og vægtangivelser. JEn
heel Alen . . Et heelt Pund. VSO. *et helt
Fad Vælling. IngvBond. (Myrebogen. Nr. 1.

(1908).103). 2. ved tidsangivelse: fra begyn-
delsen til enden; fra først til sidst. Herodes
igiennemgik dette (o: kærlighedskvaler) et
heelt Aar med Taalmodighed. Holb.Heltind.

syltet 20 11.265. den lange Fraværelse af fjorten
hele Dage, uden at regne Nætterne med.
Gylb.IV.234. vi kan ikke holde ud at

ligge en heel Uge i (havn). Bogan.II.164.
der er et helt kvarter, til toget gaar

j ||

(især dagl.) ved betegnelser for brøkdele ('halv

og kvartj. (slagteren) kørte omkring med
en hel halv Oksekrop i sin Vogn. HBegtr.
JK.178. Der er gået et helt halvt Minut.
Hebo.MD.72. „køb et halvt rugbrød." —
Ja, hvad mener du? et kvart? eller et

helt halvt rugbrød (o: et 4^'s rugbrød;

jf. bet. 8.2)?"^
j II

hele penge, (nu l.br.)

store sølv- ell. guldpenge (mods. Smaamønt^.
Moth.H135. Oehl.PSkr.L61. Kroner, Du-
kater og andre Møntsorter af den Slags,
som gamle Koner kalde hele Fejige.PMøll.
1.298. D&H. Feilb.L584. billedl: Grundtv.
SS. V. 124 (se Gænge sp.449^^). 3.2) spec. i

modsætn. til halv ell. andre (brøk)dele af en-

(nu næppe br.) d. s. s. glat dæk (se glat sp. 40 heden, retfærdigheds offere, brænd-offere
104P^;jf.he\åækket).Harboe.MarO. Funch - - _ . ..

MarO.11.58. 1.3) i videre anv., om saar, le

femsbeskadigelse olgn.: lægt; (nu alm.:) he-
et. Når hovedet er helt, så er skurven
glemt. Moth. H135 (jf. Mau. 3115). Nu er
den Skramme allerede heel igien.VSO.
en Salve, der strax kunde gjøre hendes
(brækkede) Been heelt og rsiskt.HCAnd. V.63.

2) (1. br.) m. henblik paa den kvalitative

og heelt offer (1871 : Heel-Offerej. Ps.51.

21(Chr.VI; jf. Helofferj. tre hele Brød.
lSam.10.3. *To halve Hoveder udgiør et
heelt. Wess.81. (overskuddet) bliver at ud-
betale (naar) slige Brøker . . tiisammen-
taget kommer til at udgjøre hele Skil-

linger. MR.1825.131. halve og hele Ven-
dinger til begge Sider. Gymn. (1828). 16.

et helt lod i lotteriet
i
(sj.:) Denne Konge

sammensætning. 2.1) attrib.: ublandet; ren. 50 (o: Frants I) bar endnu helt Skjæg, men
II

m. h. t. indre beskaffenhed; om stof. det
er af hel sølf. Moth.H135. det er af hel
uld (jf. heluldenj j |[ m. h. t. ydre beskaffen-

hed. Der var Folk af allehaande hele eller

miksede Kulører. JVJens.SN.47. en rela-

tiv streng og hel Stil findes i enkelte af

(hospitalds bygninger). Pol.^^U 1921 . 7. sp. 6.

enkle Kjoler, enten af Silke, Tyll eller

Gabardine, i hele Farver (o : uden mønstret

saa blev det Mode at bære Knebelsbarter
og Fipskiadg.JohsSteenstr.FN.112(jf Hel-

II
i mere ell. mindre faste forb. hel

aard, "se Gaard 3.i (j/. Helgaard), f
ele metaller, om egentlige metaller i

modsætn. til halvmetaller. Briinnich.M.179.
hel node, J" d. s. s. Helnode. SangB.104.
helt rugbrød, (især fagl.) et 8^'s rug-

brød ; stort rugbrød, staapaahel(t) spænd,
tegning) y blegrøde, blaa, sorte, gule og 60 ^især ^; nu sj.) om geværhane: være helt

grønne. BerlTid.^ysl921.Aftl.sp.2. 2.2) (m. ' ' - • - ^ -- -

overgang til bet. 8) som adv. (ell. præd.): ude-
lukkende; (nu alm.:) helt igennem; helt
og holdent. Det er heelt af Guld. IfO. en
Lysestage heel (Chr.VI: gandske; af Guld.
8ach.4.2,

spændt (jf. staa paa hel u. bet. 8.i). Funch.
MarO.Il.58. hel takt, J^. 1. f taktaH, i

hvilken der tælles til fire; */4 takt. MusikL.
(1801).249. 2. taktdel, der indeholder samt-
lige til en takt hørende rytmiske enheder
(tælletider, taktslag), en hel Takts Pause.
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D&H. helt tal, (regn.) tal, som hestemmer
en samling af ensartede enheder („som kan
deles med een": mods. brudent tal, brøk).
vAph.(1759). hele og brudne Tal. Olufs.
GD.28. Man multiplicerer en Brøk med
et helt Tal ved at multiplicere dens Tæl-
ler med Tallet. RegnebMell.I.12. hel tone,
^ d. s. s. Heltone. Hallager.133. SangB.70.
3.3) (videre udvikling af bet. S.i) for at be-

tegne noget som fuldt ud opfyldende alle

betingelser for at opnaa en vis benævnelse

(ofte rent forstærkende ell. fremhævende);
fuldkommen (1.2 slutn.); „komplet" ; ve-
ritabel (ofte m. bibet. af en vis (nedladende)
anerkendelse ell. indrømmelse), den, som
sad paa (hesten), syntes at have en heel
Guldxustning p&si.2Makk.3.25. Han drak sig

en heel Ruus.YSO. Det var taaget i Gaar,
og heelt Regnveir i Dag. Grundtv.E.26.
(Paris) gjemmer en heel Verden i sit In-
dre. Hauch. MfU. 16. *Hele Lag af Kalk
og Leer. FalM. VIII. 30. Stundom holdt
hun hele Foredrag for mig om, hvorledes
Ægtefolk burde ordne deres Dag. -BZawm.
Sk.226. Ovenpaa Kaleschens buklede Læ-
derhimmel havde der samlet sig en hel
Sø (o: af regn). Pont.FL.411. Sjælden drev
nogen Tiden hen, det ansaas for en hel
Skaia.Halleby.97.

||
(især iflt.) ved maals-

angivelse for at betegne noget som forekom-
mende, optrædende i betydelig, meget stor

mængde. 1. med nærmere forklarende præp.-
led. de kom bærende med hele kurve af

sølvtøj
i

2. med maalsangivelsen som udtryk
for indholdet. Moth.H135. Hele Kander og
Bøtter fulde. VSO. (vranglærere) forvirre

hele (Chr.VI: gandskej Huse (o: perso-

soneme deri), i det de lære, hvad utilbør-

ligt er, for slet Vindings Skyld. Tit.1.11.

der (kan) optræde ondartede Sygdomme
hos de udviklede Bier, hvorved endog
hele Bikolonier gaar til Grunde, ^a^wrens
Y.1918.565.

II
(især i flt.) ved tidsangivelser

for at betegne samme tilstand, forhold osv.

som varende aennem et længere (langt) tids-

rum (ell. række af tidsenheder), jeg sidder
undertiden heele Timer, og taler Latin
med min Tiener. Holb. Kandst. Y. 2. (hun
var) ofte sengeliggende hele Fjerdingaar.
EPont.L.llO. Det er hele Aar siden, at

noget Menneske talte deeltagende . . til

mig. Gylb.(1849).XII.151. Der kunde gaa
hele Dage hen, hvor han ikke tog Føde
til sig. Wied.Fæd.263. || om person. 1. (nu
1. br., jf. dog Feilb.II.93) som gør fyldest

ved dygtighed; dygtig. Han er en heel
Mand i sin Videnskab. VSO. 2. (nu især

spøg. ell. iron.) ved kvalitativ personbeteg-

nelse: fuldkommen osv. VSO. De er en hel
Digter. Goldschm. IV. 38. Han var en hel
Kjender af (skibe), skjønt Faa havde væ-
ret saa lidt paa Søen som han. Tops.III.

351. Du uddanner dig jo til en hel Skri-

bent. Pont. FL. 229. jf.: De er jo en hel
Edison, sagde Fruen. Buchh.UH. 70. hel
karl. 1. (nu 1. br. i rigsspr.) dels om en

fuldvoksen mand, med en mands kraft, evner
osv.; dels om mandlig person, der gør fyl-
dest i en stilling ell. virksomhed, viser dyg-
tighed, evner olgn. Moth.K53, han (holdt)

Hovmester til mig, og det hele Karle i

Sprogene. Blich.(1920).XIIL195. nu var
han hel Karl og ikke Dreng mere.Sv
Grundtv.FÆ.1.29. Forfatteren . . led be-
standig under en nagende Tvivl om, at

10 Folk kjendte Noget til ham . . Men naar
han havde drukket en Flaske god Rød-
vin, og smukt klædte Damer . . hørte paa
ham, saa blev det bedre med ham, saa
følte han sig som en hel Karl. Tops.II.120.
Han saa ussel ud baade i Klæder og An-
sigt, men nu er han bleven en hel Karl
igen. Bergs.FM.156. Tegne kunde de (o:

brødrene Skovgaard) allerede (i skolen) som
hele Karle. Mantzius. MF. 200. jf.: han

20 bukkede aldrig under i nogen indvortes
Strid, han var uopreven og uoptrevlet,
en hel Karl. Brandes. 11.492. (iron.:) Jo
du er en heel Karl, siges af Spot til den,
som man anseer for en Stymper. VSO.
D&H. Feilb.II.92. 2. (dial.) fuldt udlært,

voksen tjenestekarl. Forordn.^'^1^1701. Han
tiener nu for heel Karl. VSO. MO. Feilb,

11.93.
II foran talord, (egl.) for at betegne,

at der intet mangler i det angivne tal, ell.

30 (nu især) for at fremhæve dette (som for-
bavsende stort); ved tidsangivelser: sam-
fulde, han stoed og vevede Kirkens Vad-
mel i heele tu Timer. Nysted. Bhetor. 24.
Vi fik i hele otte Dage ikke et Glimt af

Solen at see. Prahl.AH.IY.69. *(min jarl)

Har hele sexten andre under sig. Oehl.

HJ.5. *01e han haled for hele tyve.
Drachm.SH.64. i hele tre (Chr.VI: tre

gandskej \5ger. Dan.10.2. || iudtr.enh.el
40 del, en hel hob(en), se Del 10, Hob.

3.4) brugt substantivisk || i fk., om talstør-

relse (jf. helt tal ovf. sp. 106P). 18 hele og
36 Hundrededele. jKe^ne&MeW.J.59. billedl.:

*selv han et Minus til Summen maa bære,
|

Og følgelig mangler der Stort i en Heel.
Heib.Poet.lX.403. *hvordan kan vi, vi
Tretten, |

Disse to Hyrdinder dele,
| Saa

ei Brøk det gi' er, men Hele. PalM.III.33.

II t en hel, en (stærk) rus (jf. en halv u.
50 halv 4.i;. Moth.H135.

\\
(vist dannet efter

slaa halv olgn. (se halv 1.8 slutn): dagl.)

ved angivelse af fuldt timetal, i udtr. som
er klokken (ell. åen) slaaet hel?

j
den

mangler 4 minutter i hel
i || efter præp.;

især (^, nu sj.: jf. u. bet. 3.2j t udtr. som
spænde hanen i hel (MR.1849.73) ell. (nu
især; jf. halv l.i) hanen staar paa hel
(sj. paa helt. PMøll. II. 34). || i tntk. ent:
(et) Helt, se I. Hele. || ordspr. bedre er halvt

60 i hænde end helt i vente, se Vente.
4) (jf. bet. 5 og Q) i best. anv., m. for-

anstillet art, (poss.) pron. ell. gen. (i denne
forb. har det nu næsten overalt fortrængt
ganske (sml.PEMull.^536f. MO.) og bruges— i modsætn. til bet. 6 — især fremhævende,
forstærkende, udpenslende osv.), om (koll.)

er
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begreb ell. om ting, betragtet som summen ell.

foreningen af samtlige (bestand)dele : i dets

fulde omraade (omfang, udstrækning);
med alt hvad der hører det til ell. kan
regnes dertil. 4.1) i al alm. min heele
Kjop skielver. Holb.llJ.IV.2. En uforsagt

. . Dyd fremskinnede al deres hele Væ-
sen. Ew.(1914).1.69. (hun) fortalte mig den
hele Historie om de Unges hemmelige
Forlovelsesmaal. Blich.(1920).X.lll. Vide
I ikke, at en liden Suurdei syrer den
hele Dei (Chr.VI: den gandske dey; 1907:
hele Delgen)? lCor.5.6. *mit ukuelige
Hoved, min henrykte Egoisme og hele
SiælerasLheåUVJens. Di. 56.

\\
(spøg. ell.

tron.; jf. bet. 3.3 og 5.s) om hvad der i sit

fulde omfang, sin hele udstrækning osv. dog
kun er lidet, ringe. *Der var en Tid, da
jeg var meget lille, | Min hele Krop var
knap en Alen Istng. Bagges.iy.27. || (nu
næppe br.) i forb. m. al: ald min heele
Politica har jeg af den Bog. Holb.Kandst.
1.4. 6000 Pund (er) al min hele Eiendom.
PAHeib.Sk.III.22. *A1 min hele Velfærd

|

Fik jeg fra dig. Oehl.B.J.11. || ved maals-
angivelse som udtryk for (hele) indholdet

af noget. *Signelil spiste det hele Fad.
Weyse.S.110.

|| (jf. bet. 6.2^ om omraade ell.

sammenslutning, dels i egl. bet., dels uegl. som
udtryk for alle derhenhørende personer. Ma-
gister Tychonius med den heele Magister-
Grad er udi Gevehr. Eolb.Tyb.V.7. *jeg
(bad) for min Fader, for min Moder,

|

Og for min Søster, og den hele By.Bag-
ges.IV.28. *„Hvo følger mig?" — „Det
hele Norrig, Kongel'* Oehl.EJ.154. *hvad
det mindste Ax har hørt, den hele Ager
veå.Aakj.RS.23. Velsign og bevar vor
Konge (og) Kongens hele Hus. Alterbog.

424. den hele verden (jf.hele verden
u. bet. 6.2; især bibl. ell. relig.). 1. d. s. s.

hele verden 1. *Den hele Verdens Guld.
Brors.231. Thi hvad gavner det et Men-
neske, om han vinder den hele (1819:
ganske^ Verden, men maa bøde med sin

Siæl? Matth.l6.26(1907). 2. uegl: alle men-
nesker. *Den hele vide Verden veed —

j

(Ved hele Verden, notabene! |
Poeter i

Særdeleshed | Syv, otte gode Venner
mene). Bagges.DV.U.175. PalM.(1909).III.
183.

II
om tidsrum. Herren lod komme

Østenveir i Landet, den samme hele Dag
hele l!ia.t.2Mos.l0.13. Holb.UHH.1.5.

^aan gik den hele Tid op og ned i sit

Yserelse. Hauch.VIL283. *Hanen stodj)aa
eet Been | den hele lange Dag. Rich.T.33.

4.2) spec. i modsætn. til den halve ell. en
anden (brøk)del af helheden, den hele
Stjert, lige ved Ryggen skal han aftage
den. 3M08.3.9. den hele (Chr. VI: gandske^
Tyr skal han bringe udenfor Leiren. smst.

4.12. især som udtr. for skelnen ml. to (ell.

flere) af samme slags, hvoraf kun den ene
(ell. en del) er hel: au maa gerne faa den
'hele kage

|

5) i forb. det hele brugt substantivisk.

5.1) (til bet. 3.1, 4.i og 6.1 ; især dagl.) alt
det, som vedrører, hører til den foreliggende
(forud omtalte, noksom bekendte) sag, det
foreliggende forhold; det altsammen, een
bør alleene staae for det heele. Eolb.Ep.
IV.360. PMøll.1.399. (han) greb enhver
Lejlighed til at komme ud af Stuen og
være borte fra det Hele. Goldschm.VIIl.
27. (han var) bleven lige glad ved det

ip Hele. Schand.BS.308. mand(en) for det
hele, se Mand. || afsluttende en oprems-
ning, (tyskerne) fordømte Efterskoler og
Højskoler, men oprettede selv saadanne
med Fripladser og det hele. Rosendal.D.
11.223. hvor vi to ligner hinanden — lige
til Skind og Ben. Ja, du er konserveret
lidt bedre i Skindet end jeg — ellers er
vi ens — Tøfler og Kors og det hele.
SMich. Dø. 23. || i udtr. som det bedste

20 fværste osv.) af (ved) det hele. „Det
var vist forkeert . . at jeg førte Selskabet
herud." — „Ih . . jeg havde nær sagt, at

det blev det Bedste af det Hele." HFEw.
JF.I.260. *Værst ved det Hele var det
dog,

I
Hans Plads ved Bordet Hunden

tog,
I
Og aad hans Kage, drak hans Drik.

Bastian.nr.3.4. 5.2) (jf. bet. 3.2 og 4.2^ spec.

i modsætn. til dele af helheden || konkr.
*Det skal være din Straf, at vi dele.

|

30 Havde du holdt dig i Skindet smukt,
j

Saa kunde du drikke det Hele.Erz.D.II.
120. om flade: Herrecykle . . sortlakeret
over det hele paa nær styret. PolitiE.Ko-
sterbWiol923.2.sp.2. || abstr. det sikre og
stadige Øiekast, som paa eengang over-
seer det Hele og hver enkelt Deel. Sporon.
Mod.231. Denne Feil yttrer sig saavel i

det Hele af Compositionen, som i de en-
kelte Dele af \JåiøTelsen.Eeib.Pros.III.257.

40 t (jf. helt tal u. bet. 3.2^ om tal: Cramer.
(1762).55(se -w. bruden sp.1210^'^). 5.3) (jf
ovf. sp. 1063^^^) om hvad der, alt i alt, taget

i sin helhed, dog kun er lidet ell. ringe; alt
(se II. al 6^. (han kunde) paa Krykker
gaae den lille Stue et Par Gange op og
ned, det var det Hele.JS'C4n(2. 7.580. „Hvad
synes De om ham?" — „Han er saamænd
meget rar." — „Er det det Hele?" J3fa^-
nus.B.14. 5.4) efter præp. i, i adverbielle udtr.

50 i det hele. 1. i alt (jf. IL al 7.2;. S&B.
Karl skulde gaa en Tur paa 3,75 Mil.

Paa Vejen tabte han sin Kniv og gik saa
0,625 Mil tilbage for at finde den. Hvor
lang blev Turen i det hele ? RegnebMell.I.
39. 2. (jf. ndf.; nu næppe br.) i sin hel-

hed; helt igennem, hvor faa ere de,

hvis Vandel vi i det Hele tør tage til

MønsterlBasth. Tale. (1782). 61. \\ i det
hele (Oehl.(1851).XXV.192. Nationaløkon

60 TidsskrJ.51. Ojel.GL.296) ell. (nu oftest:)

(taget) i det store og hele ell. i det
hele og store (taget) olgn., som hel-

hed betragtet; alt t alt; ogs.m.mere af-
svækket bet.: i hovedsagen; gennemgaa-
ende. det talrige Besøg, vi (o: to oplæsere)

i det Hele og Store kunde glæde os ved.
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Schand.OJI.93. Formuen er i det hele og
store sikkert og indbringende anbragt.
Ludv. D&H. jf.: I det Hele betragtet. 7^0.
II

i det hele (MO. SjællBond.46 (se ovf.
sp.l059^^)) ell. (nu alm.:) i det hele taget,
* enhver henseende; overhovedet. Hvor
meget Deres Bog i det Hele taget glæder
mig . . derom var meget at sige, men
det behøves ej. Cit.l812.(Grundtv.B.I.92).
D&H. 10

6) (jf. bet. 4 samt V. -(e)n 9) ibest. anv.
uden bestemmelsesord og foran subst. i

best. stilling (i alm. spr. nu (i modsætn. til

bet. 4.1^ den til bet. 3 svarende alm. konstruk-
tion i best. f). 6.1) (jf. bet. 3.i; i al alm.
At bære hele Byrden. Mo. Pludselig kom
der en lille rund, mørk Plet paa det lyse-
graa Muld, én til, tre, fire, mange, flere
endnu, hele Tuen var ganske mørkegraa.
JPJae.II.274.

||
(spøg.; sj.) om (enkelt)person. 20

Hele Holger udtrykte intetsomhelst uden
en kolossal, spørgende dumhed. AnkerLars.
VS.11.

II (jf. II. al l.i; ved koll. Heele Krigs-
hæren staaer i Gevehr for mig naar jeg
psLSserer. Holb.Ul.II.5. *I heele Floden (d:

flaaden) ingen slog
|
Som Hvidtfeldt med

sit Dannebrog. Rahb. PoetF. 1. 186. *Hele
Fugle-Koret. Grundtv.SS.1.462. at andrage
paa en Gageforhøielse for hele Personalet,
vilde være ubeskedent; jeg ønsker den 30

kun for mit Vedkommende. FritzJurg.nr.l.
hele Mængden (Chr.VI: al mangfoldig-
heden; 1819: den hele Mængde). Luc. 8.

37(1907). hele sit Hus (1819: sit ganske
Ruus). Apa.7.10(1907). || i faste forb. som
hele grejen, molevitten, pibetøjet,
sylten olgn., se I. Greje 2.2, Molevit osv.

6.2) ved ord, der betegner et omraade, dels i

egl. bet., dels uegl. om de personer, som bor
der. Hånd forplanter . . sit Kietterie over 40

heele Tjdsklsind. Holb.G W.I.S. *Her frem
I Furier I hvor mange er I? Tre? | Det
vil ei langt forslaae, kom hele Helvede 1

Wess.21. Hele Landet sørgede ved denne
Konges Død. ilfO. *Der er ikke paa hele
den vide Jord . . | saa dygtig en Dreng
som min store Bror. IngvBond.(Myrebogen.
Nr.l.(1908).103). Jesus gik omkring i hele
(1819: det ganske; Galilæa. Matth.4.23
(1907). hele byen, se By 2.2. hele Kø- 50

benhavn ('Paris osv.), spec: de toneangi-

vende, „fine" kredse i Kbh. osv. Hele Kjø-
benhavn læste min Bog, jeg hørte kun
Henrykkelse over den. HCAnd.XI.100. De
Tiders „hele Kjøbenhavn" var paa Benene.
Schand. (Studenterbogen. (1896). 13). hele
verden (jf. den hele verden u. bet. 4.i;

al verden u. II. al I.2J. 1. hele jordkloden;
ogs. (især relig.) : hele universet; alt det skabte.

*Til hele Verdens Ende. Brors.136. *Selv 60

vaager hele Verdens Gud
|
Ved Skab-

ningens store Vugge. Ing.RSE.VII.246.
alle Jøder, som ere over hele Verden
(Chr.VI: over iorderige). ApG.24.5. 2.(jf.
fr. tout le monde) alle mennesker. *ham
hele Verden svigter. SalmHj.194.1. hele

Verden holdt . . Lovtale over ham. PA
Heib.Sk.I.124. *hun, hvem hele Verden
nys rev ned, | Blev Gjenstand nu for Al-
les Kjærlighed. PalM.Dandserinden.(1833).
134. hele Verden . . véd det. D&H.II.557.
3. (dagl.) som betegnelse for en stor mængde.
unge Russer (tror) at de have slugt hele
YeTden.IICAnd.II.135. især i udtr. som:
det er da ikke hele verden, det er da ikke

saa meget; det er da ikke saa uoverkomme-
ligt. 6.3) ved subst. m. abstr. bet. *Vel gift

er Livets Lyst,
|
Vel død er hele Sagen.

Stub.125. *Var ei hele Skylden din? Grundtv.
SS.I.685. fremstillingen af hele et sprogs
bygning. VilhThoms.Afh.I.l 9. Til dette Hjem
var (han) knyttet med hele sit Hjærte. JF
Christensen.MidtsjællandsHist.II.(1910).191.
Matth.22.37 (1907; se ganske sp. 688*'').

\\ om
tidsrum (nu kun ved tidsbestemmelser i ent.).

hele (nu: alle) de tre Dage, han var hos
dem. Horreb.Il.356. Mer jubles hele Da-
gen,

I
men mod Kvælden blir Alting saa

tyst. Drachm. BK. 57. Tilsk. 1920. II. 98 (se

fummelfingret sp. 200^^).

7) bet. 3 brugt i prædikativ ( apposition e

I

olgn.) stilling; især (jf. bet. 3.2, 4.2 og 6.2)

i modsætn. til halv ell. til andre (brøk)dele

af enheden. Hvor alt er evigt i sig selv,

og heelt,
I
Og intet halvt, forgiængeligt,

og deelt. Bagges.V.99. Jeg vil enten have
det heelt, eller slet intet. JfO. *Kristus
hel

I
er vor Del. Brandt.(Kirketid.l879.33).

De er oplært til at være Lovens Haand-
hæver og taler om at bryde den — kan
De faae noget Heelt ud af det? HFEw.
JF.I.274. (jf. udtr. være halv om u. halv
1.5; sj.:) Christi Medarbeider i Forhold til

Forsoningen kan Du ikke være . . Du er

heel om Skylden, han heel om Fyldest-
g\øTe\sen.Kierk.X.316. især i forb. som (det
er) hverken helt eller halvt, (det er)

ufuldstændigt, mangelfuldt, slet ikke svarende
til hensigten. MO. D&H.

\\ (jf. bet. 3.4; dagl.)

m. h. t. timeinddeling paa ur. Klokken blev
tre Kvarter, den blev hel. Schand.F.468.
Klokken var hellerikke hél endnu.Nathans.
S.114.

8) som adv. (til bet. 3-7^, oftest i formen
helt (i dial., prov. og arkais. (se især bet.

8.2-3; jf. MO. D&H.) ogs. hel; sml. hel-).

8.1) saaledes, at der ikke mangler noget;

fuldstændigt; aldeles; ganske (2.i); ogs.:

ligefrem \\ hørende til (hele) udsagnet. *Hvo
sig Gud ej helt (Brors.206 : plat) har givet,

|

Stille hen i Angest g2i2ir. SalmHj.570.5. der-
som det forulykkede Skib strander heelt,

da (osv.). Forordn.^ysl705.§17. Den 14de
tilbragte jeg næsten heel paa Veien fra

Hannover hertil. Ørst.Br.I.15. Nu er det
heelt gaaet af Moden. FiSO. hun helt for-

elskede sig i denne Kristendom. Pont.LP.
VII.12. (hun) følte helt et Stik i Hjertet.

KLars.SA.lll. (sj.) i komp.: i min.. Vens
roligt opfattende Anskuelse lever (jeg) kla-

rere og helere, end i mit eget Livs usta-

dige fiklen. Sibb.I.13. fuldt og helt.
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se fuld sp.l66^\ (I Ir.:) *Eii raadte halvvejs
til Latin, | En anden helt og ganske.
Grundtv.FS.VL292. SibhJI.290. helt og
holdent, se holden, (jf. bet. 3.2, 4.2 og 6.2 samt
ovf.sp.lOee^^) i forh. hverken helt eller
halvt, hverken fuldstændigt eller delvis ; slet

ikke. om ogsaa den sidste Deel af den os
her tillagte Characteer skulde være til

Hælvten rigtig, saa er den første det hver-
ken heel eller halv. Heih.Pros.II.5. Renten
(slog) hverken helt eller halvt til. iV^aws.

LL.14.
II foran adj. ell. adjektiviske ord ell.

udtryk; nu næsten kun (jf. DSt.1922.71.
8anafeld.S.^117) ved adj., hvis bet. er af ab-
solut ell. afsluttet karakter (især adj. m. ned-
sættende bet. ell. part adj.), ell. i tilfælde,

hvor helt følger efter en nægtelse ell. har
stærkt modsætningstryk. han var heel 2^1-

mægtig. H:olb.Kh.29. Han er heel gal. 7S0.
*Den samme Aarsag | Kan . . have heel
forskjellig Virkning. Bei6.P7.i55. Landet
(var) heel oversvømmet, intet Spor af
\e\.Molb.DK.122. Hun var ikke mere
helt ung, 31 Aar gammel. Brandes.IX.262.
„Det bliver nok ganske godt. Frøken!"
— „Ganske godt I Ja Tak skal De have;
men det skulde blive helt godt I" EBrand.
GG.171. det havde du aldrig tænkt om
mig? Helt det Modsatte. JPJac. IJ.i57.
(jeg fik) sét ikke saa helt lidt. Jørg.JF.I.
11. Jeg er ikke blot bleven forandret .

.

jeg er bleven et helt andet Menneske.
EmilRasm.CC.302.

|| foran adv. ell. adver-
bielle udtr. Efterverdenens Domme . . kom-
me ofte til at lyde heelt anderledes, end
den bevægede Stemning udtaler dem ved
GT2iYen.Mart.ÅF.7. Den 28de om Morge-
nen gik Vinden heel ^Y.StBille.Gal.1.67.
Skovbrande i Nordrusland, fra hvilke Rø-
gen har kunnet spores helt ud paa Nor-
ges Yesikjst. NaturensV.1920.502. Bord-
tæpper (med) Frynser helt xxmåt.FolitiE.
Kosterbl.^^/Bl923.1.sp.2. helt igennem, se

gennem 4. helt ud, aldeles; fuldt ud. (han)
var ikke helt ud gl&å. Schand.TF.I.SS.
fordi jeg holder saa usigelig meget af
Dem, vilDe ogsaa give mig Lov til helt-
ud at lette mit Hjerte for uem.Leop.Fru
Lunde.Il.(1924).60. helt væk, spec. (sj.):

hele tiden; stadig væk. Baadføreren var
heeltvæk saa veltalende, at han kun pau-
serede, naar Skraaen skulde vendes. Élich.
(1833).VII.4.

II foran præp. *du havde
fulgt mig hjem

|
fra Teatret helt til Y&\-

hj.Rørd.GD.87. Nøglehullet . . gaar helt
igennem Børen. FolitiE.^^/9l923.3. 8.2) '(nu

næppe br. i talespr.; især poet. ell. arkais.;

foran adj. nu i olm. følt som bet. 8.8^ m.
afsvækket bet., brugt rent forstærkende (ofte
tryksvagt, og i vers ofte blot som fylde-
ord): i høj grad; saare; meget; særde-
les, de (drog) heelt (Chr.VI: heei; langt
ud fra Stsiåen. 2Makk.10.2 7. der kommer
heel beleyligt en af Luciliæ Figer.Eolb.
Mel. IV. 5. *Heel stærke,

| Heel stærke
Tidender, min gode Konge. Oehl.EA.238.

*Hel sjælden rørtes Pen og Bog
|
Af vore

blonde Fædre. FMøll.1.35. *Hun lærte mig
i Løndom

|
Heel mangen kraftig Kunst.

Winth. HF. 84. *Hel tungt han efter sig
foden drog.Hostr.SD.I.305. Heel deilig
er du (Chr.VI: du er aldeles deylig^, min
Veninde I Højs. 4. 7. *„Der er en Sang . . I

Hvis I har Lyst at høre den." — „Helt
gierne." Recke.BB.21. \\ i forb. helt vel,

10 meget vel; meget godt. Jeg veed det heel
vel, Jesper I Holb. Tyb. V. 8. (han) forstod
ogsaa helt vel Grunden. JFJac.I.157. disse
Tal oplyser helt vel Forholdet. iV^Ci^om.
Læsebog.IIL(1887).322. f i udbrud (med
bibet. af anerkendelse ell. indrømmelse) : *Han
sagde . .

I
Jeg eder skal beskeed paa sligt

i Morgen sige,
|
Hun svarede: heel vel;

jeg maa og straxen bort. Holb.Faars.218.
smst.41. 8.3) (undertiden m. overgang til bet.

20 8.2J foran adj., hvis betydning er mindre
absolut og afsluttet: i ikke særlig høj grad;
temmelig; rig tig; ret; nogenlunde; gan-
ske (2.3). det Brød de gav os var giort
til Kager, og stegte paa Gløer, det smagde
heel got.LTid.1728.297. *Hel barsk med
spidset Øre

| staar Arsenalets Komman-
dant. Kaalund.277. Der kommer en Grøde
i Luften, saa Bonden hel ængstelig skot-
ter hen til sin nye B.ng.Font.L.107. (bogen)

30 indeholdt en snes digte . . somme slemt
medtagne, men adskillige i hel god stand.
NMøll. N. 7. De havde det jo helt godt.
Breum. HH. 97. jeg havde en hel rar
tur tU byen. Hjemhv påprærien.(1917). 79.

HjælpeO.(fynsk). Feilb.

Hel-, i ssgr. 1) ['hæl-] (især arkais ell.

dial.) af I. Hel. 2) ['hel-] ; ogs., især i gamle,
faste ssgr. (som helskindet) ell. i tilfælde,

hvor en ssg. m. hel- (i gen.) danner 1. led

4G i enny ssg. (fx. Helaftensstykke, Heldæks-
baad,Heltimeslagj: ['hel-] (i enkelte tilfælde

foran adi. og part. ogs. helt-, se heltdobbelt
samt helbefarenj. til II. hel; første led er,

hvor intet andet bemærkes ndf., IL hel 3; un-
dertiden findes baade en ssg. m. hel- og en
forb. af attrib. adj. hel m. subst, se fx. Hel-
gaard, -node, -offer, -tone H i ssgr. m. adj.

og (især) part. er 1. led oftest II. hel 8.1

(sj. i formen helt-j, fx. hel-befaren, -brændt,
50 -god, -lang, -ulden osv. \\ undertiden fin-

des (især i skriftspr. og fagl. spr.) ssgr. m.
II. hel 3 (og 8.i^ som udtrykkelig modsæt-
ning til ssgr. m. halv- (se fx. hel-fed, -lær-

red, -silke, -uld/ i alm. spr. foretrækkes

som oftest det usammensatte ord Cfed, Lær-
red osv.); af mere tilfældige dannelser af
denne art kan endvidere nævnes: Efter en,

med skjønne Drømme afvexlende, Heel-
søvn, stod Holger op.Blich.(1833).VI.22.

60heelrunde Tinknsipper.MR.1842.525. de
lange helmørke Gange og store halvmørke
Rnm. Schand.0.L121. Uden at være hel-

vaagen famlede han under sig og fik fat

Eaa en Ring, der maatte være gleden af

ans Ii&sind.SMich.Dø.83. et mystisk Skær
. . hurtigt tabende sig til Halvmørke, til
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Helmørke i de dybe Kroge. NatTid.'^*/io

1920M.3.sp.6. Hellinnede Servantestykker.
smsV^lsl92BAft.2.sp.4. -aar, et. Levin.
D&H.

II
især i ssgr. som Helaars-beboelse

(BerlTid.^y,1925.M.17.sp.l), -hus (o: hus,
som kan bebos hele aaret. DagNyh}^ltl912.
Till.l.sp.6), -lejlighed (BerlTid.^V^1925.M.
17.sp.3), -villa (smstl3.sp.6). d -aarlig:,
adj. som varer, strækker sig over et helt

aar (mods. halvaarlig 2). SvGrundtv. villa l"o

til helaarlig beboelse
j -aftens-stykke,

et. (især teat.) teaterstykke, som varer en
hel aften. Schand.0.1.223. -bad, et. (især
med.) karbad, hvor hele legemet kommer under
vand. Fanum.43. VortHj.111.64. -befa-
ren, part. adj. [II.S.i] (f helt-. Rrz.D.II.
243). ^ om matros: som har sejlet i 36
maaneder og i den tid gjort (2 ell.) 4 læn-
gere rejser (jf. befaren, fuld-, halvbefaren).
Harboe.MarO. Hage.HlS. || billedl. ell. overf. 20

Kierk.IX.343. dem, der ere heelbefarne i

Bønnens YevåQn. Monrad.BY. 156. (han)
var Idealet af en Sergeant, Rekrutternes
Rædsel . . men elsket af de helbefarne.
Rørd.BB.5. -bind, et. (bogb.). I) (jf. Bind
4:.i) bogbind, som helt er lavet af samme stof
(især af skind; sml. Halvbind 1^. VortHj

.

IV2.142. Paa kostbare Helbind i Skind
kunde jeg naturligvis ikke tænke. EHan-
nover.(Aarbogf. Bogvenner.1921.10). 2) (jf.3p
Bind 4.2; mods. Halvbind 2; 1. br.). første
del kommer i et helbind, anden del i to
halvbind • -blods, adj, [-|blo(')9s] {vel

dannet efter halvblods; sj.) d. s. s. fuldblods
(2).helblodsPrøjsere.Jiressen.A.i^4.-brak,
en. [3.1] (landbr.; jf. II. Brak 1 samt
Fuld-, Halvbrak;. ChMourier.Brød.(1821).
37. LandbO.L364.
Helbred, et (Stub.lU. Winth.IX.70.

Brandes.III.44. JVJens.Di.81 .jf. Levin. Gr. 40

1.53 samt „nu et". Levin.) ell. (nu især dial.

ell. gldgs.) en (Moth.H144. Holb.Bars.IIL3.
JSneed.LI.35 (jf. dog: et sygelig Helbred.
smst.LIL.444). Oehl.VM.34. VSO. MO.Bran-
des.ILL.42. Bregend.HS.34. Gravl.N.7. jf.:
Kan man skrive Helbredet? hedder det
ikke nelhreåQn? FruHeib.B.L.282). ['hæl-

(i)bre9; især højtid., 1. br. -,bre-'5] ff Helbrede.
Holb.Skiemt.)(2v. sa.Hh.LI.149. LTid.1738.
309). best. f. -et, -en ['hælibrea'a^, -,bre-'aa/, 50

-(8)n] uden flt. {ænyd. helbre(i)de, glda. hel-
bregde, helbregd (Suso.167), no. helbred,
(sen.) oldn. heilbrig3i; af (ænyd. og) glda.
adj. helbregd(e), heelbreydhe, helbride
(Skraaer.I.125), sv. helbragda, (sen.) oldn.

heilbrig9r; første led er II. hel, sidste led er

besl. m. oldn. brag9, øjeblik, foretagende, ud-
seende, og oldn. bregOa, se bebrejde; jf. II.

helbrede)

1) (nu næppe br.; jf. dog Feilb.) god sund- 60

hedstilstand; (varig) sundhed; godt hel-
bred (2). Moth.H144. Jeg philosopherer,
naar jeg haver liden Helhreae.Holb.Skiemt.
)(2v. Helbreden kand ikke være synder-
lig hos Folk af min Alder. sa.Er.LII. 5.

Mange blive haardt syge til deres Hel-

breds Forliis, andre til des større Sund-
hed. Høysg.S.107. De henbringe deres Liv
i bestandig Helbred; men tillige i bestan-
dig Ligegyldighed. Bagges.NK. 134. (hun
havde aldrig) havt nogen Helbred (o : været
rask)y siden hun kom tilbage fra "Viinland.
Hauch.II.395. (sj.) overf. : Sindets Helbrede.
Holb.Hh.IL455. værevedhelbred, være
sund, rask. Holb.Mel.L3. Hesten feilede
ikke det Mindste; ja det er at sige, den
var vel ikke ganske ved sin Helbred.Set&.
Poet.VIL46. t Han har ikke Helbreds
Time (o: han er aldrig rask). Sporon.EO.'^
106. (de) faae da en saa fordærvet Mave,
at de har sidenikke Helbreds Time. Grundtv.
DV.LXIII. MO. 07. Helbredstime;. || i vi-

dere anv.: helbredelse. Den unge Fransk-
Mand, som jeg havde min Helbrede at

takke for. Overs.afHolbLevned.86. Han har
ingen Helbred mere at vente. VSO.

2) persons tilstand m. h. t. sundhed;
især om den varige legemstilstand (jf. PE
MulU236f.). Hvorledes er det med hen-
des Helbred? hun seer hiertelig ilde ud.
Holb.Bars.IL.5. En alt for stor . . Flittig-

hed i mine første Studenter-Aar (svækkede)
min Helbred. JSneed. II. 35. „Hvorledes
gaaer det med Helbreden idag?" — „Jo
ellers Takl idag er jeg meget vel."" Heib.
Poet. VII.15. hun var svag af Helbred.ITaMc^.
IV.318. Helbredet var stadig . . vaklende.
Brandes.III.44. Bang.L.175. især m. karak-
teriserende adj. : *Beste Helbred bliver blan-
det

I

Med en Svaghed Aar for Aar. Stub.
48. ieg kan leve længe efter Guds For-
syn, omendskiønt ieg nu snart har 60. Aar
og en maadelig Udbred. Langebek.Breve.
474. mit gode VLelhred. Winth.IX.70. *et
idealt Helbred. JVJens.Di.81. (han) havde
en daarlig Helbred. Gravl.N.7. i forb. som
være ved (af. Holb.Rpb.L.9) godt hel-
bred: de var ved en god og rørig hel-
bred. Ew.(1914).II.91. JJPaludan.Er.55.

\\

m. overgang til bet. 1: jeg har icke den
Helbred, siden jeg blev Reutendiener, som
iilior'n..Holb.Kandst.IV.9. Det er en stor
Ting her paa Jorden, naar Helbreden altid

vil staa En hi. Bregend.HS.34.
I. Helbrede, en, et. se Helbred. II.

helbrede, v. ['hælibre'åa] præt. -ede

(Moth.H144. 1 Mos. 20. 17 (1871). Munch.
(Tilsk.l922.II.5)) ell. -te [-,bre-'da] (iMos.
20.17(Chr.VL). Luc. 9.11(1819, 1907)), tidli-

gere ogs. skrevet •de (Ps.30.3(Chr.VI)); part.

-et (Tob.6.10. Kierk.VLL91. Joh.ll.l2(1907))
ell. -i [-ihre^d] (FrSneed.L.502. ApG.4.10
(1819; 1907: rask;; ell. f (mulig ved sam-
menblanding m. ænyd. (adj.) helbregd(e);
-bred (ApG.4.10(Chr.VI)). -y&s. -else (s.d.).

{glda. heelbregde, no. helbrede; afi. af det

u. Helbred anførte adj.; især højtid) m. h.

t. person: gøre rask (ved hjælp af læge-

midler); befri for sygdom; kurere; læge.
(uden for bibl. nu især overf.). Ps.30.3. Saa
snart mine Øyen saa hende, da regierede
hun i mit Hierte, jeg formaaede icke at
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modstaa hendes yndige Aasiun, mine Bøn-
ner, min Faste eller Graad kunde icke

helbræde mig. KomGrønntg.11.248. siden
Hospitalets Stiftelse ere helbredte i det
457,000 Mennesker. FrSneei.I.50^. *(han)
med Lægevand skal toe ham,

| Og hel-

brede ham med Urter. £rei6.Dt>.i 78. (han)
helbredte fC/ir.F/; lægede^ dem, som hav-
de Lægedom behov. ittc.P.ii. helbrede
(en) for en sygdom ^svaghed osv.), for-

drive, ophæve en sygdom (osv.) hos (en). MO.
(han var) ingenlunde helbredet for sit

gamle Vankelmod. PLaurids.S.Y11.96. || m.
sygdommen som obj. Luc.9.1. Sindsyge er
ikke god at helbrede. VSO. lægedoms-
kraftige Urter, som helbreder enhver Brist.

ThorLa.MF.26. (denne) læspen „helbredes"
ved øvelse i at artikulere længere inde.
Jesp.MFon.^S5. Krigen helbredede ikke
Kulturens Sygdomme. Munch. (Tilsk. 1 922.

11.5).
II

abs., m. tings-subj. *den Rust, som
man kan gnide

|
Af Kirkeklokken just

ved Midnatstid,
|
Helbreder ganske vist.

Boye.PS.IV.133. især i præs. part: Kun
naar Vandet i den Brønd Bethesda rørtes,

kun da var det helbredende at stige ned
den.Kierk.IV.97. Fanum.283. Helbrede-
kiinst, en. (sj.) i ordspr. helbredekunst
er gættekunst, se Gættekunst. CP hel-
bredelig, adj. [hæl'bre'dali] (jf. ænyd.
(adv.) helbredelige samt glda. helbreyde-
lighed, helbred; af 11. helbrede; jf. uhel-
bredelig; 1. br.) som kan helbredes. vAph.
(1764). En helbredelig Skade. F/SO. (syg-

dommen) antog en mere helbredelig Cha-
rakter. Mansa^HistTidsskr.IIL501). Ludv.
flelbredelse, en. (især højtid.) vbs. til

II. helbrede : det at helbrede éll. blive helbredt.

du (o: gud) udrækker din Haand til Hel-
bredelse, at Tegn og Under kunne skee
ved .. Jesu Navn. J.^6r.4.50. Sygdommens
Kundskab er Begyndelsen til dens Helbre-
delse. ^asf/i.ra^e.Ci78^;.-20. Evropas Hel-
bredelse er afhængig af Tysklands Gen-
rejsning. PoU^liil920.1.sp.6. Helbredel-
ses-anHtalt, en. (sj.) kuranstalt. Hylling.
HJ.379. LovL.I1.1028. -middel, 'et. (1.

br.) lægemiddel (jf. Helbrede-, Helbreds-
middel). Tode.ST.11.82. Pawwm.585.tHel-
brede-middel, et. d. s. Moth.H145.
Helbreds-, i ssgr. ['hælbre9s-l af Hel-
bred, -attest, en. [2] (fagl.) (iæge)attest

om en persons helbred. ForsikrO. -hensyn,
et. [2] (især G3j i forb. af helbredshen-
syn, af hensyn til sit (svagelige) helbred, af

Helbredshensyn trækker Herr N. sig til-

bage fra Forretningen. Ludv. f -middel,
et. [1] d. 8. 8. Helbredelsesmiddel (jf. Hel-
bredemiddei;. LTid.l733.106. flielhred-
som, adj. (e/'fer <y. heilsam, m. tilknytning
til Helbred 1 ell. II. helbrede

; jf. helsom) om
lægemiddel: helbredende; lægende, hvis
hånd . . faldt i nogen Sygdom . . da skulde
han skaffe ham dygtige og hel bredsomme
Middel. Den berømte Hertug af Luxenborg
hand8PagtmedSatan.(1733).5.

\\ i videre anv.:

som bringer sundhed, er fri for sygdom.
Den barmhjertige Gud forlehne et hel-
bredsomt . . Aar. Cit.l712.(HistTidsskr.3R.
III. 170). Helbreds -stand, en. (nu
næppe br.). 1) [1] tilstand af sundhed, at
kunde see Hans elskværdige Person i en
fuldkommenHelbreds-Stand.iaw^e&eL^rc-
ve.l4. jf.: *Lad min Søvn mig Styrke
give,

I
Væk mig udi Helbreds Stand.Æw^'o.

10 427. 2) [2] d. s. s. -tilstand. EPont.Atlas.1.
384. CP -tilstand, en. [2] (jf. -stand 2).

Gram.Breve.252. Ludv. f -time, en. (jf.
u. Helbred 1 slutn.). han fik . . aldrig
Helbredstime fra den Dag af. Blich.(1833).

Suppl.68.
Hel-broder, en. mandsperson, der har

forældre fælles med en anden (mods. Halv-
broder 1 ; jf. Fuldbroder^. hånd efterloed
sig ey Børn, men 2 Brødre Ivan og Peter,

20 den ældste var hans heel Broder. LTid.
1726.531. CKMolb.Dante.III.129. I disse
Omgivelser voksede den lille Troels op
sammen med to Helbrødre og fire Halv-
søskende. KFabricius. Troels-Lund.(1921). 9.

Feilb. -brydning;, en. J^ brydning (l.'i

slutn.), hvorved en akkords toner anslaas
hver for sig. Geb.MusK.71. -brændt, i^ari.

adj. [8.1] spec. (fagl.) om mursten : d. s. s. fuld-

brændt (jf. haard-, halvbrændt^. Gnudtzm.
30 Husb.l3. Feilb.

Held, et ell. (nu kun dial.) en (Moth.
E143. Høysg.S.82. Ew.(1914).111.39. Oehl.

Digtn.1.27. VSO. Esp.l44.if.Feilb.).[hæV;i
ssgr. 'hæl-] flt.(sj.) d.s. (i bet. 3: Mall.SgS.
593). (ænyd. d. s. (i bet. 2, 3 og b), glda. heyl,

hæl (i bet. 1 og S) og held, hældh (PLaale.
nr.462.893; i bet. 6), fsv. hel, hæl(l) (jf. sv.

heil i heil dig; sml. bet. 5.2), no. heil, oldn.

heill, f. og n., varsel, lykke, oeng. hæl, holl,

40 ty. heil; afl. af II. hel; jf. II. helde, heldig,

Éelsen)
1) t sundhedstilstand; helbred (2).

Moth.H143.
2) (jf. helde 1, heldig 1^ f ynde; tæk-

kelighed; ogs.: smukt, yndefuldt udse en de,
væsen. Hendes held er meget falden af.

Moth.H143. *hand pynter sig, og har et

artigt Held. Helt.Poet.61.
||

(udføre noget)
med held, (m. overgang til bet. 3 og 5.i)

50 yndefuldt; elegant; graciøst; ogs.: saaledes at

det vækker behag, vinder bifald. Deres Moder
spiller (o: komedie) med saa megen Held.
PAEeib.Sk.II.271. Den Comoedie, detVers,

har han skrevet med megen Held. 7/80.

3) yndest; gunst(bevisning). Moth.

H143. denne hans Flittighed under Brock-
mands Øine banede ham (o: Schumacher)
fremdeles Veien til nye Kæld. Mall.SgH.

593. nu kun i det foræld, ordspr.: bedre er

60 held end hundrede mark (o: folkeyndest,

popularitet er bedre end guld; jf. PLaale.II.

239f.). Mau.558. VSO. MO.
4) (nu vist kun dial.) begivenhed (række

af begivenheder) ell. tilskikkelse (af god
ell. daarlig karakter), hvorover ens egne øn-

sker ingen magt har (som skyldes forsynet,
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højere magter, (tilfældige) ydre omstændig-
heder elL forhold osv.); skæbne; ogs. (jf.

ij., om det resul-
tat, hvortil disse begivenheder, tilskikkelser

bet. 6), især i forb. m. adj., om det resui

fører. Vores kiære Westindiske Compag-
nies slette Held i dette Aar. Gram.Breve.
149. *Selv veedst du, at mit Held er høy-
liff at begræde. Falst.Ovid.134. *Den fryg-
telige Norne,

|
Hun, som tilmaaler Tiden,

før den kommer,
| Sin Held. Ew.(1914).

III.39. Man har paa mange Steder, til-

deels med god Held, forsøgt at efterligne
detEnge\ske.Hallager.l68. MDL. De havde
haft daarligt Held paa Jsigten.Drachm.VD.
54. Feilb.

||
(dial.) iron.: ulykkelig skæbne;

uheld. Blich.IlI.637. MDL. Feilb.

5) (jf. bet. 4) om begivenheder ell. tilskik-

kelser, der falder ud efter ønske; (varig)
medgang ell. fremgang; lykke. 5.1) (nu
især i tilfælde, der ogs. kan opfattes som bet.

6; jf.Levin.KS.59/f.) i al alm. Moth.H143.
Ew.(1914).III.197. Kongen kiendte at Bor-
ger Friehed (giver) Lyst til Kundskab At-
traae til Flid Haab om Held. Thaar. (ind-

skriftpaa Frihedsstøtten i Kbh. 1792). *hans
Held for Resten i Verden

|
Ellers var

temmelig tyndt. Bagges.V.18. *ei i Rolig-
hed vort Held bestaaer,

| Men i en høist
udviklet Leeg af Kræfter. Hauch.CarlV.71.

}\
forsøge, prøve sit held, prøve sin

ykke. Prahl.ST.III.9. *Jeg skulde prøve
|

Mit Held til Søes, skiønt jeg var født
en Bonde. Ew.(1914).III.198. \\ i forb. m.
ord af sa. ell. lign. bet. held og hæder:
Rahb.Tilsk.1793.47. *Høit Landsmænd, Held
og Hæder krone

| Vor Konges Fødsels-
dag.Bagges.V.5. *Danmarkl dig følge Held
og Ræderl IIeib.Poet.VII.238. lykke og
held, held og lykke, (m. overgang til

bet. 6) især anv. som ønskeformel. Moth.H143.
de anraabde Gud om Held og Lykke, og
gave sig derefter paa Reisen. MalLSgH.
255. *Frels da nu. Herre, giv Lykke og
He\d.Grundtv.SS.I.297. 5.2) (især arkais. eU.

højtid.) i hilsende ell. lykønskende tilraab ell.

udsagn. \\ i forb. m. præp. over ell. (sj.)

til (Hauch.DV. 1. 158). tifold Held over
den Dannemand, der naaer dette Maal
(o: at stifte enighed). Olufs. Ny Oec. I. 31.

*God Morgen, Moderl Meget Held og
Lykke

|
Til denne smukke Dag (o: sølv-

bryllupsdag)! IIauch.SK.70. Ploug. 1.12 (se

fræk(e)n sp.l30^).
|| (jf. ænyd. glda. heel

tek (Dyrerim.85), sv. heil dig samt ty. heil

dir; vistnok med tilknytning til hil i hil

dig) i udtr. som held dig, mig fsom
osv.), hvilket held, hvilken lykke (for dig osv.);

lykkelig du (som). *Een strider med Pen,
og en anden med Sværd. |

Held os, som
kan sidde saa fredelig heri Rahb.PoetF.I.
112. *0, Held mig. Held, at jeg siunge
k&n. Oehl.L.1.9. *Held Held Held osl En
Folkefest!

|
Gold — Gold — Gold— Kalb,

den høie Gjæst! Eeib.Poet.V.243. *Held den,
som fik en saadan Yiv.Schand.SD.44. Da
sagde Lea: Held mig (Chr.VI: til min lyk-

salighedjl thi Døtre prise mig lykkelig.
lMos.30.13. (sj.) med flg. nt-sætn.: Under
Kappestrid er Menneskeheden naaet frem,
derfor Held, at vi hver af os er stolte af

vort eget. ORode.KV.14. ogs. som en slags

lykønskende ell. hyldende tilraab ell. udbrud
(jf. hilj : hæld den, som først opfandt Søv-
nen.Biehl.DQ.IV.317. *Held Danmark, held
mit Fødeisindl Folkets SangB.32.

10 6) gunstigt (ofte uforudset ell. overra-
skende) sammentræf af omstændighe-
derne (i det enkelte tilfælde) ; uventet, lyk-
kelig hændelse; lykketræf; ogs. om det
væsentlig deraf (og i mindre grad af den per-
sonlige indsats) betingede gode forløb, gode
resultat ell. udbytte af et arbejde, et fore-

tagende osv. SorøSaml.I.119. *Kiække Lands-
mand! Held dig følge!

|
Ærligt Venskabs

Ønske er. Wess.259. Det var en stor Held,
20 at han slap lykkeligen derfra. VSO. Den
unge Maler havde det Held, at gjøre Lykke
med sin ualmindelige Dygtighed. Høyen.

B.275.sp.2. *saa forsikkred han, at vi ha'de
|

Just begge hjemme i samme Gade —
|

Tænk, sikket Heidi Bøgh.D.IL309. (Com-
mynes hylder) for stærkt Heldets Moral;
en lykkelig Udgang kan krone Værket
og rense og retfærdiggøre tvivlsomme
Handlinger. JohsSteenstr.H.87. m. h. t. over-

30 troiske forestillinger om noget som bringende
lykke: Bogan.II.145. Jeg tror, der har været
Held ved Fars Støvle. Jeg tror, den har
hjulpen meget stærkt til, at Dine Penge
forøgedes.Buchh.UH.80. Uheld i Kortspil
giver Held i Kærlighed. GlSpil.80. || i forb.

som have held i ell. med ell. f til ('Hun
har megen Held til (nu: medj Kyllinger.
VSO. jf ndf.) noget, have ell. faa held
til (m. flg. inf.). somme mennisker har

40 held i alt det de gør. Moth.H143. Han har
ingen Held i at udføre sine Planer. F<SO.
Svaghed kan have Held til at udføre hvad
Kraften ikke m?egtede.Kierk.Forord.(1844).
78. han har intet Held med sig.D&H.
Feilb. jf. f: om de alle fire bleve paa
Pletten (o: i duel)— gid det var saa vel!—
Det kunde have det Held (o: træffe sig saa
heldigt). Blich.IV.464. \\ især m.h.t.(kort)spil:

sidde (være) i held, have heldet med sig.

50 MO. Han sad i Held. Han havde vundet
over en Kione.Wied.LH.27. overf, m. h. t.

andre forhold: Rørd.JH.I.19. Han var i det
Held at staa med en seks Skuds Magasin-
riffel, ellers jager man i Almindelighed
Vildsvin med store Hagl. Da han ser Tig-
ren, fyrer \i2in.JVJens.Sk.41.

|i
til alt held,

heldigvis, han vilde indhente mig, men til

alt Held snubled han. EBrand.M.115. S&B.
Feilb.

II
held og lykke, se u. bet. 5.i. held

60 i uheld, se Uheld.
Hel-daffs-, i ssgr. (jf. -aars-, -aftens-;

mods. Halvdags-j i ssgr., der betegner enten
en person, hvis arbejde (tjeneste) strækker sig

over hele (arbejds)dagen, ell. en virksomhed
olgn. af denne udstrækning, fx.: HeldagS'
dKng(NatTid.^y8l912.M.l.Till.4.sp.3),'gMe

VII. Rentrykt % 1925 68
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(AndNxæEJ.267), -pige (D&H.), -plads

(NatTtd.'°/8l909.M.Till.4.sp.l), -skole (Sal.

VIIL381), -undervisning (KvBl.^^lx^lOlS.

1.8P.3),
d held-bring;ende, partadj. [-|breiiW-

ana] {endnu ikke i YSO.1802, jf,: „i nyere
Tid." JJfO.; sml dog: *Alt Aarhundrede før
Heldbringer Osiris begyndte

|
At ud-

strøe til velsignet Frugt sin himmelske
Yiisdom.JMEertz.Isr.192; 1. hr.) som brin- lo

ger (bevirker, medfører) held (5), lykke; gavn-
lig; velgørende, den friske, styrkende Bjerg-
luft . . viiste snart sin heldbringende Virk-
ning. "PTm^^.i^^ovJ^O. selve deres Gjerning
blev mindre heldbringende . . end den
kunde være bleven. EHage.JohannesIIage.
(1854).64. (hun længtes efter) at udrette
noget Godt og Heldbringende i Livet.Tows.
III.22.

I. Heide, en. se Hilde. 20

II. helde, v. -te (Moth.H145. OrdbS.
(sjæll.)) ell. t -ede (Moth.H145). {ænyd. d. s.

(i bet. 1: FSyv.Yiser.(1695).640); afl. af
Held; nu kun dial.) 1) (jf. Held 2, heldig
1^ pryde; klæde; sømme(mods. vanhelde^.
Moth.H145. Det helder een.Junge.384. VSO.
Rietz.250(skaansk). 2) (jf.Reldb og 6 samt
sjæll. heldne sig, lykkes) upers.: helde sig
eW. hel de s, løbe heldigt af; lykkes, det var
godt det heldte sig. OrdbS.(sjæll). jf. Bietz. 30

250(hallandsk).
III. helde, v. se hilde.

t Held-sndinde, en. [2] {ænyd. d. s.;

vist efter ty. nnlågoiXin) gratie (2); huldgud-
inde. Jeg kan ikke elske dig . . var du
end saa deilig som en Heldgudinde, ja som
Venus selv. Birch.I.205.
heldig:, adj. ['hældi] adv. -t ell. (sj.) d. s.

(WiUt.DlII.13) ell. (t) -en (Prahl.ST.I.124.
VSO. Blich.(1833).Suppl.45). {ænyd. d. s. (i 40

bet. 1), jf. ogs. ænyd. godheldig, godmodig,
venlig; af Held)

1) (jf. Held 2; nu kun m. overgang til

bet. 3, jf. dog Esp.144 u. HåjUuerj yndig;
yndefuld; graciøs. Moth.H146. Hendes
f>

- --
m. afsvækket bet. og i tilfælde, der i alm. vil

føles som bet. S: tækkelig; behagelig. Jeg
har allerede længe følt hvor vanskeligt
det allerede er, med Smerte og Afmagt i 50

alle Lemmer, at være heldig vigter. Ew.
(1914).IV.378. især (og nu vist kun i næg-
tende udtr.) om persons ydre, opførsel olgn.

(tænkt som tildelt en ell. bestemt af skæbnen,
lykken, heldet): forsøge, hvorledes det Dan-
ske Sprog vilde klæde dette Heldige 'Fru-
entimmer. PameZa.I.a5^. den Anvendelse,
hans (o: en skuespillers) Konstflid fra Be-
gyndelsen til Enden giør af denne hel-
dige Figur, dette heldige Ansigt og dette 60

lykkelige Organ, er Critikens, Theoriens
og Øvelsens Triumph. Bagges.L.I.WO. den
høie og smukke Matros . . var rigtignok
ikke saa heldig idag som sidst, en (gam-
mel) Straahat, en stribet Skjorte og et
Par tjærede Benklæder. Etlar.SB.24. Ikke

synderlig heldig af Ydre, høj, mager,
fladbrystet. Brandes.X.499. „Hun er nu saa
lidt heldig at se paa" . . „Naa, hva'l Hun
er lidt maver: men hun har da en pæn
Højde." ELars.SA.12.

2) (nu kun m. overgang til bet. 3) til Held
5: lykkelig; som føler lykke. "^Skaal for
den' (o: mø), hvis Øine os indtaer,

|
Skaal

den, som med Et sig heldig priser. /Sheri-

dan. Bagtalelsens Skole.(overs.l 788). 84. som
adv. : *Hvor heldigst Livet gløder,

|
Hvor

det i Kraft bestaaer, | Der altid Frygten
møder

| For at det snart forgaaer.
| Saa-

ledes Fenris skrækker
|
I Valhals bedste

Lyst. Oehl.NG.41.

3) (jf. bet. 1 slutn.) til Held 6. 3.t) om
person: som har held med sig. jeg forud
seer, at De ikke vil blive heldig (o: med
at male et portræt). PAHeib.Sk.1.211. Han
er meget heldig i alle sine Foretagender.
YSO. i Slaget ved Wawer var han heldig
nok til at afværge et Sabelhug. J9raMc^.i.

456. en heldig gris, kantøffel (kartoffel),

se Gris 2.5, Kartoffel, jf.: Hans (o: Estrups)
Fag er det negative, som Nedbryder har
han haft en heldig YiviVinå. Sørup.III.
247. D&n. 3.2) om ting ell. forhold: som
bringer held; ogs.: som forløber med
held; gunstig; vellykket. Skibet gled
rask frem med en frisk, heldig Brise.Jw^.
Levnet.I.213. jeg vil ønske ham den hel-

dige Lykke overfor Kvinder, som ikke
blev hans Fader til Del. KLars.AH.192. et

heldigt foretagende jheldigdag, se Dag
sp.415^^.

II
nu især som adv. *Stadig vi

da haabe maae,
|
At naar ham vi lide

paa,
I
Alting heldigt falder uå.SalmEus.

126.2. *Knøs og Bonde begge To
|
Kom

heldig over denne Broe.Wilst.D.III.13. en
heldigt forløbende Tytus.Pont.EK.126. 3.3)

m. afsvækket bet. : hensigtsmæssig; (for til-

fældet) passende; formaalstj enlig; ud-
mærket. Det Danske har optaget mange
heldige Ord af det Svenske. Ørs^.JJ. 88.

Naal er De deri det var da heldigt. Het6.

Poet.Y.64. *nærer han
|
I Brystet Mistro

— grib med Kiækhed da
|
En heldig

^tvin&.Eauch.DY.1.213. *jeg forskød dig.
|

Hvor heldigt, at du omtrent samtidigt
(

ytred en uovervindelig Lede for mig.JT^
Jens.Di.56. det er ikke saa heldigt . . at

lade hende være alene.DÆH. (man anta-

ger) at Bevidsthedslivet er saa heldigt ind-

rettet, at vi ved Øvelse paa et enkelt Om-
raade dygtiggøres (paa andre).EdgRubin.
E.30.
Heidis-hed, en. uden flt. {ænyd. d. s.

i bet. „yndighed, yndest'') i) f til heldig 1.

han (havde) Færdfighed og Heldighed i at

disputere og prædike. LTid.1757.139. YSO.
2) (W, 1. br.) til heldig 8. Omstændighe-
dernes Heldighed giorde, at han opnaa-
ede sit Øiemed.F50. DiSbE. -vis, adv. [8]

til held (for en ell. noget); lykkeligvis; til alt

held. Der kom heldigviis en Mand til, som
reddede ham. F50. »hun har ikke Begreb
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om Politik, heldigvis." — „Heldigvis?"—
„Ja, for ellers vilde hun ikke være en
ægte Kvinde.« GjelHE.59. alt gik heldig-
vis godt, D&H.
d Held-raad, et. (efter oldn. heilrædi

(heilt rå9) m. tilknytning til Held 6 og 6;
arJcais., sj.) heldbringende, godt raad. „Giv
mig Heldraad«, sagde Gunnar. „Det skal
jeg«, sagde Njal; „dræb aldrig mere end
een Gang i den samme Slægt (o8v.).NM
PetJslFærdJILUl. Goldschm.IV.363. ofte
sad hun hos ham i Atelieret, og ofte har
hun der været ham til Hjælp baade med
Heldraad, og naar Modet svigteåe.SigMull.
£.163.
hel-dækket, adj. (1. br.)^ om mindre

fartøj: som har dæk fra for til agter (sml.

helt dæk n. H. hel 1.2 sZm<w.;. S&B. -dæks-
baad, en. ^ d. s. s. Dæksbaad (mods. Halv-
dæksbaad; jf. heldækketj. NatTid.VslQOQ.
M.Till.4.sp.2. -der, en. (dial.) dørflage,

som dækker hele døraabningen (mods. Halv-
dør;. SjællBond.41.

I. tU Hele, et. ['he*la] (nu næppe br.

Helt [he'M]). uden best. f. og fit. (substanti-

vering af II. hel (3); formen Helt egl. intk.

ent. (se II. hel 3.4^, formen Hele (der næppe
er ældre end midten af 18. aarh., jf. Berl
Tid.^ytl847.2.sp.2ff'. samt: „endnu ikke i

Talespr.« Levin.) fra forb. det hele (jf. II.

hel 5; sml. I. Fjerne, II. Gode osv.)) hvad
der i sig selv er afsluttet, fuldstæn-
digt, helt, hvori intet mangler; ogs. om en
tings dele betragtet som helhed (2). *Deele,
der i et fuldkomment Heelt

|
IJmueligen

kan skilles fra hinanden. jBa^^es.Giew^.ii5.
(korpset) betragtes vel som et Heelt for
sig, men inddeeles dog i . . særskilte Corps.
MÉ.1801.1. De (forskellige kristne konfes-
sioner) ere dog alle Dele af et eneste
Heelt (Blich.(1846).IV.301: Heele). Blich.

(1920). XI. 196. *du vil samle Nordens
Stammer

|
atter til et mægtigt Helt. Ploug.

1.5. Karle og Piger, Borgere med Koner
og Døttre, Husarer og Skoledisciple, Haand-
værkssvende og Tienestepiger udgjorde
et broget Heelt. JJPaludan.Er.l7. alt (var)
saa sammenstemt til det behageligste
Ueelel Bagges.L.IL112. *Det Land, Natu-
ren som et yndigt Hele

|
Foreente . .

|

Med Sund, med Fiord, med Bælter. Oehl.

EA. 321. Han vilde behandle hver stor

Epoke som et særskilt Hele. Goldschm.Hjl.
111.43. Naar Pedanteriets Smaalighed saa
forbandt sig med Militarismens Brutalitet,

opstod et afskrækkende Hele. Brandes.TD.
10.

II. hele, v. ['he-la] Bøysg.AG.139. præt.

-ede ell. (nu kun dial.) -te (Moth.M137.
Feilb.); part. -et ell. f -t (Moth.E137). vbs.

-ing (s. d.). (æda. helæ (AM. Harp.Kr.9.
108), SV. hela, no. hele, oldn. heila, eng. heal,

holl. heelen, ty. heilen, got. hailjan; afl. af
H. hel)

1) trans.: gøre hel (igen). 1.1) (til H. hel
1.1 og 2; O, 1. br.) sætte i den oprindelige

tilstand igen; gengive det oprindelige ud-
seende osv. han helede Herrens Alter, som
var jieåhTuåt.lKg.18.30. *Min Graad ei

Skjæbnen rører,
|
Den heler ikke dette

brudte Leer (o: en pibe). Heib.Poet.XI.98.
Bødvild frem, rækker ham Ringen. *„Her
er de tvende |

Stykker at hele."* Drachm.
VS. 123. overf. (m. overgang til bet. 1.2j ;

*Gud eene Tiden deler,
|
Hånd baade

10 slaaer og heler. Brors.249. *Han, som alt

det brudte heler | I sit Bad og ved sit

Bord,
I
Jesus Kristus. Grundtv.SS.III.414.

*Den Ed, du brød, jeg heler igjen. In^'.

RSE.VI.226. Kierk.XLl72. det er ligesom
jeg var gaaet indvendig istykker; hvem
skal hele mig? HFEw.JF.1.274. 1.2) (til

II. hel 1.8 ; især O ell. dial.) m. h. t. saar, legems-

beskadigelse olgn.; egl.: faa til at lukke sig,

vokse sammen igen; læge; helbrede, hånd
20 kunde ikke læge eder, og ey hele eders

bulde for eder (1871: Bylden skal ikke
gaae bort fra 'EdeT).Hos.5.13(Chr.VI).
*Den Urt, som sund og kraftig er, | Maa
Saar og Skade heele.Holb.Skiemt.G3 ». Wess.
94. Der faldt en Blok ned og flækkede
hans Hoved . . Hullet blev helet, men
Forstanden fik han aldrig mere. Etlar.SB.
327. et helet ben er ikke lige så godt
som et helt hen. Hjortø.K.213. SMich.Gio.

30 49. Feilb. || billedl. ell. overf. I det øvrige
arbeydede hånd paa at hele andre Kro-
nens SvagheåeT.Eolb.Intr.(1728).264. (han)
heelede Rigets indvortes Sasur. sa.DH.II.
396. Skuesp.IV.495.

2) (til II. hel l.s) intr., om saar olgn.:

blive hel; lukke sig (og dækkes af ny hud);
vokse sammen; læges, det heelede af

sig selv, men Arret er endnu. Æreboe.44.
i Stedet for at hele blev (saaret) urent

40 og afsondrede Materie. OBloch. D.^ I. 95.

Pulsen blev kraftig, og Liggesaaret he-
lede til. NicHolm. LA. 90.

\\
(billedl., sj.:)

Lidt efter skar en fed, spyflueagtig Ma-
tador i Pels og Bil . . igennem Landska-
bet, men et Par Sekunder efter helede
Stilheden til igen og rugede videre. Knud
Pouls.BD.25.

3) pass. heles ell. (sj.) refl. hele sig
(Grundtv.PS.IV.72), (m ell. dial.) blive hel

50 (1). II jf. u. II. hel 1.2: som man sønderslaaer
et Pottemager-Kar, som ikke kan heles
mere. Jer.19.11. || især (jf. Il.hel 1.3^ om saar
olgn. Nu begynder Benet, Saaret, at heles.

VSO. MO. Feilb. overf.: Det (d: venskabs-

bruddet) maa kunne heles imellem Jer.
Esm.IIL125.
Hel-fabrikat, et. Y industrivare, som

er færdig til salg (mods. Halvfabrikat;

.

Hage.^580. -fart, en. [I] (sj.) d. s. s. -færd.
60 D&H. -fed, adj. spec. (jf. fr. (caractéres)

grås; bogtr.) om fede (IV .2.1) typer (i mod-
sætn. til halvfede). Selmar.^251. -figur,
en. (især fagl.) billede (især portræt), der
viser personen i hel figur (se Figur sp.934^^;

y/". Brystbillede, Knæstykke^. Sal.XIV.541.

t -Qært, en. [1.2] (ænyd. d. s.; jf.jy. hel-
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skid (Moth.H139, Feilb.)) et døende menne-
skes sidste fjært Moth.H138. jf. VSO.

\\

overf.: det sidste blaf (2) ell. lysglimt af en
raket (et lys olgn.), før den (det) slukkes.

Nu slog det sin Helfiert. VSO. -flaske,
en. flaske, der rummer 3 pægle (^U liter;

jf Halvflaske;. D&B. 800 Hel- og 100
Halvflasker. NatTid.yxol912. M. Tilll.sp.l,

-flos, et. (haandarb.) se Flos sp.l223^^.

-f©(de)r, et. (især skræd.) fo(de)r, der lo

dækker hele klædningsstykket (mods. Halv-
foder), jf.: Pigefrakker . . helforede.
NatTid.'''^U1923.Aft.2.sp.6. -frng^t, en.

(bot; nu næppe br.) d. s. s. Enkeltfrugt.
Lange.Flora.xxxr. || som modsæfn.fiZ Spalte-
frugt. Drejer.BotTerm.104. -frng^tet, adj.

(bot.; nu næppe br.) som bærer helfrugt.

Drejer.BotTerm.264. -færd, en. [LI] {jf.
oldn. helfQr, rejse til dødsriget, død; arkais.,

sj.) rejse til de dødes rige (jf. -fart;, i) m.h.t. 20

nordisk mytologi. HenryPet.NG.99. D&H.
2) om Jesu nedfart til de dødes rige. den Een-
baarnes Kiødspaatagelse, Pine ogDød,Hel-
færd, Opstandelse og Himmelfart. Grundtv.
Den christeligeBørnelærdom.(1868).165. (Je-

su) sejrrige Helfærd. GYHansen. Nadver-
gudstjenesten.(1890).ll.

G3 Helg:, en ell. (i bet. 2-3; sj.) et

(Kidde.H.4. Gravl.(AarbTurist.l 925.122)).
[hæl'q; i ssgr. 'hælWq-] uden flt. {ænyd. 30

liæl(g), hellig, glda. hælgh, æda. liæl(g)h,

hælægh (JyLov. 2. 82), hællugh (smst.2.83

(AM.2^286)), SV. no. helg oldn. helgr; afl. af
n. hellig; j/. I. Hellig; i da. vistnok sammen-
faldet m.en anden afl. : æda. (man-)hæl(e)gth,
-hællæt, -hælæth (jf. ogs. Kalk. III. 23 u.

Mandhelg;, fsv. hælghj) (sv. helgd;, jf. ogs.

ænyd. glda. hælict (Kalk.II.203) samt jy.
helgt, højtid (Feilb.)

\\
genopt. under paa-

virkn. af sv. og no.; især hos sprogrensere) 4p

1) helligdag; kirkehøjtid (jf.l. Hellig).

Grundtv. KS. 10. (kalenderen) udkom lige

før Helgen og har upaatvivleligt været
med paa mangt et Julebord. IllTid.1867/68.

117.sp.2. Barfod.F.1.328. han vendte sig

mod Væggen for at sove lidt endnu af

Helgen af. Bang.LD.19. jf. Julehelg samt
Paaskehelg (Pol.*U1888.2.sp.3), Pinsehelg
(Langebek. Breve. 438). || især i forb. m.
søgn. Helg og Søgn. Bang. T. 41. *alle 50

Dage —
I
Helg som Søgne. BlichCl.Vi.71.

Blaum.StS.156. VortHj.I3.39. 2) (poet.)

helligt sted; helligdom. *foran ham er
Ry og Pragt | i hans Helg er Glans og
U&gt.P8.96.6(EBrand.S.181). jf.: *ingen
Plet og Svig har smudset til

| Hans * v il-

jes Helg. NMøll.Shak.159. samt: Et Klo-
sterhelg må vi skabe midt i den nye
Sværdtid. Kidde.H.4. 3) fred; fredhellig-
hed (jf.Freåhelg). HjælpeO. SaafikDa-60
gen da igen sit vanlige travle Tempo
efter de fire Dages Hvile og Helg. Dag
Nyh.V4l915.3.8p.4. NMøll.Pers.38. Hævn
hæmmedes eller gaves fri paa dette Sted,
men er ikke øvet her, thi Stedet var hel-
ligt. Der skulde være Helg hvor Folke-

samling skete paa Tinge. GravUAarbTu-
rist.1925.123).

Hel-gaard, en. {jf. ænyd. helgaard-
mand; sml. Halvgaard; foræld, ell dial)
d. s. s. hel gaard (se u. Gaard 3.i;. En Heel-
gaard har omtrent 30 Tønder Land. Olufs.
NyOec.56. SaVX.728. Feilb. jf. Hel-
gaardsmand. Beskr.^^/iol762. MO. D&H.
-gammel, adj. [n.8.1] (sj.; sommodsætn.
til halvgammel). Moth.H136. en hel- eller
halvgammel Kvinde. VortHj.I1.70.
Helg-brud, et. [3] {æda. hælghæbrot,

hælæghbroth, oldn. helgarbrot; ,;/. Hellig-
brøde; hist.) brud paa, krænkelse af den
særlige fred (helgfred), som gjaldt i helgen
(helgtiden). ADJørg.NK.769. HOlr.Knud
Lavard.(1888).100. SaUXI.177. -bryder,
en. [3] (hist.) person, som bryder helgen
(øver helgbrud), man plejede at forkynde
ufredsdom over en helgbryder. ADJøra.
NK.282. JOlr.SD.III.173.
Helgemisse, en. se Helmis.
Helg:eii, en. ['hælq(9)n] flt. -er (Oehl.

C.155. Heib.Poet.X.177. CKMolb.Dante.I.
133. Brandes.V.28. EllenJørg.(VidSelskSkr.
Hist.7R.I2.194)) ell. (nu sjældnere) -e (Holb.
LSk.II.2. Ew.(1914).y.l68. Oehl.VM.53.
MO. Brandes.IV.291. JLHeib.(StSprO.Nr
69.31). ThBarfod.SK.60) ell. (nu 1. br.; jf
Allehelgensdag; d. s. (Moth.H148. Brors.
206. EPont.Men.III.425. Oehl.C.233. Bich.
11.174. Jørg.D.40) ell. (nu næppe br.) helgne
(Oehl.(1841).VIII.114. Heib.Poet.III.205);

flt. best. f. (1. br.) -erne ell. f helgene (Holb.
UHH. 1. 3. Millot. Verdens-Historie. VIII.
(overs.l784).75). {glda. (flt.:) hellugen (Heil
Kv.ll), hællen (Suso.103), hælgænæ (2Mos.
30.10 (Glda Bib.)) mfl., jf æda. allæ hælg-
hæn missæ (JyLov.3.56), allahælghona
missu dagh (SkLov.s.74); laant fra osax.

("/^f.; (thie) helagon, svagtbøjet flt.'s-form til

helag, hellig; jf. mlat. sanctus, beatus, gr.

hågios, samt Allehelgen(sdag) , helgene,
Helmis, hellig)

1) efter den katolske kirkes tro: person,
som p. gr. af sit hellige og fromme levned

(eller som ved at lide martyrdøden) efter

døden af paven (opr. ogs. ofte: af folket; jf.
„Broder Klavs" er bleven en schweizersk
Folkehelgen. Fr Niels. Kirkehistorie. IL
(1908).99. EllenJørg.H.49) erklæredes
for hellig (kanoniseredes), og som derfor

(især paa sin helgendag) æredes og paa-
kaldtes som fortaler hos gud ell. som vær-

ner (jf. Skyts-, Værnehelgen; for et vist

omraade, en vis samfundsklasse, institution

olgn. (jf. By-, Fag-, Kirke-, Kloster-, Lo-
kal-, Skomager-, Sognehelgen, se Ellen

Jørg.H.47,132,55,121,52,133,50) ell. modvisse

farer (sygdomme olgn.; if. Pesthelgen, smst.

35), og ved hvis arav (ell. jordiske levninger)

der skete mirakuløse helbredelser og jærtegn.

Papisterne tilbeder Helgene, som de troer

at giøre Bøn for dem. Overs.afHolbLevned.
167. at forvandle Helgenes lovlige og nyt-

tige Ihukommelse til en Gud fornærmende
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Dyrkelse. Mos8in.Term.185. en af Søfartens
mirakuleuse E.elgene.CBernh.III.14. Ingen
Helgen er saa ringe, han jo vil have
sit Yoxiys. PalM.IL.II.?07(jf. Mau.3542).
Ængstelig bad hun Gud og alle Helgene
beskærme hendes Mand. Goldschm.Il.264.
Jørg.Liv. V.35. (især poet, arkais.) i udraab,
løfter, bekræftelser olgn.: *Nei, ved alle
Helgen. Oehl. VM. 62. Heib.PoetlY. 356.
*0 alle Helgene, min Fader dræbt. Hauch.
BV.II1.181. *Ved alle Helgene, en herlig
DrømlHolst.BU.lO. Recke.BB.85. helgens
ed, se Helgensed.

|| (1. br.) ordspr.: Smaa
Helgene gjøre og Jærtegn. Mau.3538. Hrz.
VI.181.

II
(sj.) m. h. t. ikke-katolsk kristen-

domsopfattelse: helligt, saliggjort menneske.
*Vil Du med blandt alle Helgen j i de
Frelstes hvide Skare. Rich.II.174. jf.: *i

den store Helgenkæde,
| mødes vi paa Her-

rens Dag. JSchjørring.Sange ogBim.(1898).
27. jf. bet. 2.1: *Helgen her og Helgen
hisset

I
Er i samme Menighed. Grundtv.

SS.I.641.

2) i videre anv. 2.1) især om person (fx.
eneboer, klosterbroder, jf. ogs. Søjlehelgen^,
hvis hele livsførelse, gerninger osv. allerede

i levende live gør ham værdig til helgen-
navnet, saa snart en Helgen fatter den
Tanke, at han er en Helgen, bliver han
ikke meere en Helgen. Holb.DB.IV.7. op-
blæste og indbildte Helgen, som give sig
ud for Guds Børn. EFont. Men. 111.425.
Basth.Tale.(1782).8. *tusind Fromme Hel-
genen (o: den fra Det hellige land hjem-
vendte Hellig-Anders) besøgte. Heib.V.71.

II
nu især (spøg. ell. iron.) i sammenlignin-

ger: hvad har du at sige paa mig, er jeg
ikke en helgen at regne imod dig.Holb.
11J.I.7. Hånd lever jo som en Helgen,
der Ligger hiemme i sit Huus i Bønner
fra Morgen og til Atten. KomGrønneg.II.
53. hun (er) elsket og tilbedt som en
lille Uelgen. Holst.UH.107. Jeg har ikke
levet som en Helgen og kan vel ikke
forlange, at du skulde ventet paa mig i

Kedsomhed. EBrand. UnderL. 39. især i

udtr. som han er ingen helgen (o: hans
livsførelse, moralske anskuelser er ikke møn-
sterværdige). VSO. D&H. 2.2) (især PJ
person, som i sit fag ell. blandt sine om-
givelser er ukrænkelig, æres og agtes som
et mønster, et forbillede osv. hånd har reent
forgabet sig i ham, det er hans Helgen,
hans Lyst, hans Glæde, hans Alting. Kom
Grønneg.II.206. Sorøs lokale Helgen B. S.

Ingemann. Schand.0.1.82(jf. Lokalhelgen
ovf. u. bet. i). I Kunsten saa (Overbeck)
op til Rafael . . Som jevnbyrdig Helgen
dyrkedes Albrecht Diirer. KunstmusA.1918.
34.^

3) billede ell. maleri af en helgen (1).

hvad er det for en Helgen, du bærer om
Halsen, Folk skulde tencke, du var gall

eller Catholsk i JHoveået. Holb.Jean.III.4.
Helgenerne kastedes ned fra deres Væg-
fordybninger (i kirkerne). Brandes. Y. 28.

der var over Altret et Vindu med to
unge Helgen. Jørg.Liv.IV. 9.

Helgen-, i ssgr. (nu kun arkais. Hel-
gens-, se u. -ben samt Helgensed^. især til

Helgen 1, fx. (foruden de ndf. medtagne)
Helgen-dyrkelse, -fest, -kultus, -rest, -ry,

-skare, -tilbedelse mfl. -ben, et. (f Hel-
gens-. Moth.H148). (jf. I. Ben 1.4 samt
Helgenlevningj. Sort.(SamWanske Vers.^II.

10 103). skille mig ved (billedet) vilde jeg
dog ikke for alle din Kirkes Helgenbeen
og Martyrtænder tilsammen. Jw^.FiS.I.ii 9.

*Knud Konges Helgenh en. SMich. Sirener.
(1898).47. -billede, et. O/- Billede l.ij.

(han) Kysser Helgenbilledet, han har paa
Brystet, og korser sig. Oehl. X. 91. Hrz.
VIII. 50. TroelsL.VI.41. -dag, en. (jf.
Dag sp. 416^^) en helgens dødsdag (paa hvil-

ken hans minde fejres, ell. som har navn
2Q efter ham). Molb.DH.II.381. hc.ns Helgen-

dag (er) en Højtid, der fejres med stor

Ære.JOlr.SD.III.76. -dømme, v. (sj.)

d. s. s. -kaare (jf. helligdømmej. D&H.
\\

(jf. Helgen 2.2^ overf. To hundredår have
på det nærmeste helgendømt Eleonora
Kristine. Barfod. Tænkt og følt. I. (1882). 36.

t helgene, v. (aft. af Helgen (1)) d.

s. s. helgenkaare. Helena de Schedvi . .

blev helgenet 11Q4:. Langebek.Breve.262.
30 Helgen-gisel, en. (arkais.; jf. Gisel

2.2J d. s. s. -glorie. *Hellig Oluf, med sin
Helgengisel

|
Om Hov'det. Oehl.DM. 108.

Barfod.B.284. \\ overf. 0ehl.U.VL22. hans
rene Vandel omgav ham (med) en Hel-
gengisel. Cantu.TlI.482. -glans, en. (sj.)

d. s. 8. -glorie. *Helgenglandsen snart skai
straale^ om dit Hoved. Søtoft.KH.131. MO.
-glorie, en. glorie (2) om (den billedlige

fremstilling af) en helgen (jf. -gisel, -glans,
40 -skin, -skær;. Ing.PO.II.314. Helgenglo-

rien lyste alt om den blege Jomfrues
Pande. Bergs.BR.112. Maanelyset fik hans
hvide Ansigt til at skinne som i en Hel-
genglorie. B^lchh.SP.37. -grav, en. en hel-

gens grav. Grundtv.SS.1.563. Nationalmu-
seet. Danske Saml.II. Vejledn.(1911).nr.693.

\\

spec. (arkæol.) sten- ell. trægemme (paa en
murstens størrelse), forsynet med laag og
indeholdende relikvier (i en blykapsel), der i

50 middelalderen indlagdes i alterbordene (som
minde om, at de oldkirkelige altere ofte var
rejst over en helgens grav); altergrav (se-

pulchrum). smst. -inde, en. (1. br.) kvinde-

lig helgen. Papisternes store Helgen-inde,
Jomfru Msiriai.LTid.1732.498. Jeanne d'Arc
. . er ikke min Helgeninde. Gylb.KV.99.
Birgittinernonnerne . . havde indstuderet
et „Te deum" . . til den store nordiske Hel-
genindes Ære.Leop. Fru Lunde.II. (1924).

60 9P. jf.: I Helgenindeskaren mødes Men-
nesker fra mange Tider og mange Egne.
EllenJørg.H.124. \\ i sammenligninger.*From.
som en Helgeninde staaer hun deri Oehl.

Tieck.II.98. Hrz.C.33. CP -kaare, v. kaare
til helgen; kanonisere; især (i modsætn. til

-vi(e); jf.HjælpeO.) om den folkelige (mods.
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den pavelige) udvælgelse til helgen (jf. -døm-
me, -krone samt helgenej. Helgenkåringen
skulde fra 1153 alene tilkomme den hel-

lige stol.FrHamm.Kirkehist.II.196. FrNiels.
E.I.339. Folkemeningen helgenkaarede St.

^iels. EllenJørg.H.52. GJ -krone, v. d.s.

den pavelige Bulle, der helgenkroner ham.
FrNiels.B.IL319. BOlr.KP.230. i videre

anv. (jf. Helgen 2): Medlidenheden hel-

genkronede mange Mænd og Kvinder,
men deres Navne naaede sjældent udover
Sognegrænsen.ÆJWenJør^.£r.47. -legende,
en. d. s. s. -levned. Aller.II.774. -levned,
et. skildring af en helgens liv og død; le-

gende (jf. -legendej. JohsSteenstr.N.IV.20.
Krøniker og Helgenlevneder (beretter) om
Valfarter østerpsia.. EllenJørg.H.12. -lev-
ning;, en. især i fit., om de jordiske lev-

ninger afen helgen; relikvie (jf. -benj. Kong
Knud . . sendte (fra Jerusalem) adskillige
Prydelser og Helgen-Levninger hjem til

Dom-Kirken. Grrundtv.Saxo.IIi.50. NatTid.
^/iol913.M.2.Till.l.sp.3. -sagn, et. sagn,

legende om en helgen. MO. Bergs.BR.109.
Helgens-ben, et. se Helgenben. -ed,

en. {ænyd. glda. helghens edn mfl.; helg-
hens egl. gen. flt. af Helgen (jf. Allehel-
gens-j; arkais., sj.) egl.: ed, der sværges ved
alle hellige (helgener); dyr, kraftig ed. Moth.
H148. jf.: jeg svær' dig min højeste Hel-
gens Ed (o: tilsværger dig saa højt og dyrt,

som jeg kan).JFJac.I.155.
O Helgen-skin, et. d. s. s. -glorie

(især overfj. Hauch.HS.ll. *det syntes som
Blufærdigheden

|
Med Helgenskin om

hendes Pande hviilte. JTrø.Z FII.55. Tør
jeg, som har Dem saa kjær, ikke hæve
mine Øine til det Helgenskin, som om-
giver Dem? Gylb.(1849).VI1.83. -skrin,
et. skrin (ofte i form af et hus ell. en kirke),

hvori helgenlevninger opbevares. MO. Frem.
DL.II.268. tU -skær, et. d. s. s. -glorie.

HCAnd.A.58. *Seer I ikke det lysende
Helgenskjær om hendes Pande. Hauch.IV.
393. jf. Helgen 2: Ligemeget, vi fik dog
. . Pastor Jensen op bag Lamperækken,
og den er ikke Helgenskæret gunstig.-firan-

des.II.481. Bobé.FrederikkeBrun.(1910).132.
O -vi(e), V. indvi til helgen; kanonisere

(jf. -kaare samt -dømme, -krone og hel-

gene). HjælpeO. D&H. overf. (if. Helgen
2.2J; Albrecht Diirer blev . . helgenviet
af de tyske Romantikere, brandes.JF. i! 7^.

Hel^-fred, en. [1] (efter oldn. helgar-
friår; hist, 1. br.; se u. -brud) ADJørg^K.
593.

hel-god, adj. [H.S.i] (dial.) meget god;
fuldgod. Moth.H136. Han havde ligget to
helgode Koner ihjæl, og alt det han havde
for det var en Datter med den sidste.

AndNx.PE.1.25. helgode Jorder. 8a.DM.5.
Helgolænder, en. ['hælg0|læn'9r] flt.

"C* OT- <2/. Helgolånder) 1) beboer af øen
Helgoland i Vesterhavet.

|| jf. bet. 2: Hen-
des Lokkehoved var gemt i en stor Hel-
golænder hat. P(m^#L.4-28. 2) stor, kyse-

lignende solhat af vaskestof (der holdes i

form af indskudte virer); flagrehat. (hun stod)
midt i de blafrende Lagenrækker med Ho-
vedet skjult i en stor Helgolænder. Pont.
DR.II.161. VortHj.II3.76. Halleby.29.
Hel-hed, en. flt. (i bet. 2) -er. (især Cp;

1) det at være hel; ogs. (jf. H. hel 2): hel-

støbthed. Villiens Heelhed og Bestemthed.
Hrz.XIII.239. MO. D&H. 2) konkr., om

10 hvad der sammenfatter ell. omfatter en række
enkeltheder ell. dele og betragtes som noget
afsluttet, som en enhed (totalitet), mange
forskjelligartede Enkeltheder samles til

een Heelheå. HNClaus.Leil.75. (hun) lod
ham føle Skjønheden i de enkelte Værker,
der dannede Heelheden. Goldschm.NSM.
IV. 188. Landskaberne vare Heelheder
for sig.Allen.1.7. Skjønheden i Legemets
Helhed og alle dets Enkeltheder. /ScAand.

20 VV.317. Det er Livet som Helhed, de vil

erkienåe.VVed.G.lOl. \\ efter præp. i, i

udtr. som i sin helhed, betragtet som et

hele; under eet. MO. ikke blot arbejdede
(han) for Folket i dets Helhed, men for
hver enkelt af os. BerlTid.^y2 1921. M. 9.

sp.l. Helheds-, i ssgr. (især CP^ til Hel-
hed 2, angivende noget som udgørende en
helhed, ell. vedkommende, sigtende til en ell.

anden helhed: total-, -anskuelse, en.
30 7 Fe(l.6r.iOi. -billede, et. Hendes Legems

unge, friske Skønhed, selv hendes Kejtet-
hed . . Alt, Fortrin som Mangler, faldt

sammen til et Helhedsbilled af en sanddru,
ypperlig l^sitvLT. Drachm.F. 1.439. D&H.
-indtryk, et. en Række venlige . . Fy-
siognomier (som) smelter sammen i et

Helhedsindtryk af fælles Elskværdighed.
Schand.VV.323. Naar man lægger Bogen
fra sig . . er Helhedsindtrykket det bedst

40 mulige. DagNyh.^/il913.2.sp.3. -opfattel-
se, en. D&H. -spargsmaal, et. (gram.,
1. br.). Helhedsspørgsmaal, ved hvilke hele
Sætningens Indhold skal besvares enten
bekræftende eller benægtende. Mikkels.

SproglS.113. -syn, et. D&H. Riget.Vi2l913.

3.8P.6. -virkning, en. VortLand?^1^1904.
2.8p.l. som antydet ved Omtalen af Faca-
derne havde (man) Sans for den regulære
Helhedsvirkning. TOppermann. Kunsten i

50 Danmark.(1906).5.
Hel-hest, en. [1.2] (ænyd. d. s. (Jens

HansenOdense.De spectris.(l673).B2 f
) ;jf. isl.

helfåkur) if. folkeovertroen : overnaturligt væ-
sen i skikkelse af en trebenet (hovedløs) hest,

som varsler død (jf. Thiele.II.293. MDL.
Feilb. GSchutte.HH.82). *een havde hørt
Hælhæsten,

|
Een anden Nissen seet.H^oZ6.

Paars. 78. EPont. Everriculum. (1 736 ). 23.

Oehl.HE.113. Blich.EBindstouw.(1842).ll.
60 hver Nat saae han Helhesten humpe paa

sine tre Been fra Kirkegaarden til det
Sted, hvor En skulde døe. HCAnd.IV.99.
Drachm.X.3. XI1.534. J VJen8.(Pol.^Uxl922.

14.8p.l).
II t At gaae, træde, som en Hel-

hest, siges om den, som i sin Gang træ-
der tungt, og derved giør stor Bulder. 750.
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II

\ m. tilknytning til I. Hel 1, efter oldn,

xnninger som hestr Siffars (jf. LexPoet
247; sml. ogs.: *Hagbartns Rest. Oehl.Aml.

260), om g al a en. Bringer ham til Helhe-
sten, og binder ham fast med Hamp (o:

i et (hampe)reb) under dens Bug. Oehl,

XXVL15. -hjem, et. [I] (poet., arkais.),

dødsriget (if. kristelig opfattelse). Grundtv.
SS.I1.144. *For os han (o: Jesus) døde, og
for os opstod

I
Fra Helhjem han med sine lo

døde. smst. IV. 50. SkatRørd:Afrem Syrer,
(overs.1879). 106. -hoved, et. (overs, af
den fagl. betegnelse holocephala,

jf.
or. ha-

los, hel, og kephalé, hoved; især i flt.) Jt
d. s. s. Havmus. SaUXI.55. -hOTet, adj.

[II.l] (zool.; nu næppe hr.) fZ. s. s. enhovet.
vAph.Nath.III.411. VareL.(1807).II.286.

C9 Heling;, en. 1) som vbs. til II. hele,
især i bet. 1.2 og 2.1. Knopperne af de ino-
culerede Smaa-Kopper . . holde samme 20

Tour i Frembrydelsen, Suppurationen og
Heelingen. LTid.1753.283. Til Heling af

alle disse Saar kræves Ro. VortHj.111.150.

2) (sj.) om den maade, hvorpaa helingen har
fundet sted. et gammelt Brud af Laarbenet
med . . slet Heling. StSprO.Nr.ll7.63.
Hel-invalid, en. (især fagl.) invalid,

der er helt berøvet sin førlighed, arbejdsevne
olgn. (mods. Halvinvalid^. MilTeknO.
Heliotrop, en. [helio'tro'&, ogs. heljo-] so

flt. -er. (jf. æda. eliotropiæ "i bet. 2 (Harp.
Kr.l83); af gr. heliotropion, smsat. af hé-
lios, sol, og trope, vending, venden om (se

Tropeø) 1) (fagl.) om forsk, astronomiske
ell. landmaalerinstrumenter; nu især: spejl-
instrument, som bruges ved landmaaling
olgn., og ved hjælp af hvilket man (ved at

reflektere solstraaler) kan gøre langt fra hin-

anden liggende stationer synlige, saa der kan
sigtes til dem. MilTeknO. 0pfB.UII.222. 40

2) (mineral.) varietet af kalcedon og kvarts,

af mørkegrøn farve med røde pletter, især
anv. som smykkesten. Funke.(1801).III.
105. OpfB.'^IV.244. 3) ^ slægt af de ru-
bladede, Heliotropium L. (jf. den hellige
tro u. II. hellig b.s). en stærk Blomster-
duft udstrømmede fra en stor Busk He-
liotropher. CBemh.IV.82. Kierk.I.412. Va-
nillelugten fra Heliotroperne i Vindues-
karmen . . fyldte Luften. JPJac.JI. ^05. 50

SMich.D.67. 4) (fagl.) tjærefarvestof
der farver bomuld rødviolet. Sal.^XI.190.

Hel-karl, en. (jf. Halvkarl; nu næppe
br.) d. s. 8. hel karl 2 (u. II. hel 3.3;. For-
ordn.^^l2l701. -kronet, adj. (bot.) om
plante, hvis krone er sambladet (jf. frikro-

netj; især i forb. åe helkronede, gruppe
af femtalsplanter, som (mods. frikron(bla-

d)edej har sambladet krone (Sympetalæ).
Drejer. Bot Term. 260. Warm. Frøpl. 346. 60

-kronometer, et. (ur., 1. br.;jf.E.SL[vkTo-

nometer; lommeur med kronometergang. Po-
litiE. Kosterbl.^y5l923. 1. sp. 1. -kryistal,
en, et. (fagl.) ægte krystalglas (mods. Halv-
krystai;. PolitiE. Kosterbl. Vi 1922. 1. sp. 2.

-lang;, adj. [II.8.1] om (del af) klædnings-

stykke: som har sin fulde længde, skjuler
hele legemsdelen (mods. halvlangj. hellangt
(overstykke) foretmed halvlangt hvidt Silke-
for. PolitiE. Kosterbl. Vs 1922. 1. sp.l. (dame-
kjole med) hellange Ærmer. sm8t.'^/il924.1.

sp.2.

I. Helle, en. se Hælle.
II. Helle, en ell. (sj.) et (Kbh.ya910.3,

8p.4). ['hæla] flt. -r. (foreslaaet i Pol.Viol902.
l.sp.7; dannet a/" III. Helle (VII. helle) m.til-
knytning til Hælle ; især kbh., 1. br.) særligt
afmærket sted paa en stærkt befærdet gade
(i gadekryds olgn.), oftest bestaaende af en
med kantsten omsat forhøjning, hvor fodgæn-
gere kan være i sikkerhed for vognfærdsel
osv.; refuge; „ø'^ D&H. der er (paa tor-

vet) lavet 4 ret store, trekantede Heller
til de 4 Trægrupper. PoU*/al911.2. Kon-
gens Nytorv var blankt for Sne, soltørret,
med mange unge Fødder og skingrende
Bilhorn mellem Hellerne. A Winding.(Pol.
^yal925.5.sp.l). jf: hun lo ham artigt ud,
naar (han) var ligeved at blive kjørt over
af en Barnevogn, eller fortvivlet stran-
dede paa en G Sidehelle. Aakj.GK.336.

III. Helle, et. ['hæla] flt. næppe br. {dan-
net til IV. helle (VII. helle); jf. II. Helle;
især O, oftest hos sprogrensere) 1) konkr.:
fristed; tilflugtssted; egl. (jf. u. Fristed
sp.67^^) m.h.t. børneleg: Legeb.I.a.lO. bil-

Udi: NatTid.^'U1905.Aft.l.sp.4. I Civilisa-
tionens Tagfat var Universiteterne det
store Helle. Pol.Val919.9.sp.2.

\\ i videre anv.
(det var) ikke det Helle, hvor Plante- og
Dyreliv kunde faa Lov til . . at udfolde
sig uden Indgreb. Riget.^^kl911.3.sp.l. sent
vil (krigsfangerne) glemme hele Hjerte-
varmen i den lille gamle Sundby, det før-

ste landfaste Helle efter Fangenskabet.
IllTid.1919.58.

II jf. II. Helle: (betjenten)

standser Rækken af Kørende, til de, der
ønsker at benytte sig af det derved op-
staaede Helle, er sluppet over Gaden.
NatTid.'y7l920.Aft.2.sp.6. 2) (jf. IV. helle,
VIL helle; sj.) frihed; fred; dels: sik-
kerhed, frihed for fare, overlast, en
„Hæravantgarde", hvis brede Ryg giver
Hærføreren Helle og Handlefrihed. RKall.
Krigskunst.I.(1912).89. Fanger Karlen saa
Pigen er han maaske bleven hed og ta-

ger haardt, men beder hun for sig faar
hun Helle. JVJens.CT. 132. dels: tilstand

af fred, uforstyrrethed ell. stilhed, mod
Slutningen af (natten) i Lysningstimen
naar alt Levende synker i Dvale for en
Stund, Naturens dødlignende Helle. JV
Jens.CT.22. Klokken var 3. Fuglene hav-
de brudt Nattens Helle og skraalede i ét

Virvar. ThitJens.!.102.
IV. helle, V. (ænyd. d. s. i bet. „hjemle,

bekræfte", æda. helghæ, fri (en) ved sit ud-
sagn, SV., oldn. helga, se hellige; if. III.

Helle; om udtr. som helle mig, helle min
leg, se VII. helle; dial., nu sj.) refl.: til-

egne sig; forbeholde sig ret til (noget).

at helle sig kvég til. Moth.H148. dersom
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f:

L. N. vil helle sig huset. Kalk. II. 206
(„Kbhvns. amt.").

V. helle, V. ['hæla] -ede. vhs. -ing (s. d.).

{no. d. s., ogs.: hæle (paa); fra nt. helen,

jf. holl. heelen, forbinde, fastgøre, hielen,

helle; afl. af II. hel; jf. II. hele) ^ ofte i

forb. helle sammen, sammenføje ell. for-

binde to tove ell. varp (ved hjælp af et stik

(hellestik) ell. bændsler(hellebændsler)). SøLex.
(1808). Varpetrosser der ere heilede sam-
men. JCSchneider. Søemandskab. (1817). 78.

Funch.MarO.IL58. Sal.YIII.722.
VI. helle, V. ['hæla] -ede. vbs. -ing. {fra

ty. hellen, afl. af heil, klar, lys; guldsm.,

nu næppe br.) forøge et guldarbejdes
glans ved kogning i forsk, vædsker. at

heUe g\i\å.Moth.m52. VSO. Klaring (Hel-
ling). Hinnerup. Haandb. f. Juvelere.(1839).
568.

VII. helle, interj. ['hæla] {ænyd. d. s. i

betl; til IV. helle; jf. III. Helle; isærbarne-
spr.) 1) angivende, at man vil sikre sig, for-

beholde sig (førsteret til) noget.
|j
(nu især

dial.) iudtr.som helle mig (det)I Helle
mig to, tre, fire gange. Moth.H148. Helle
mig heelt, halvt, siges, naar to finde no-
et, og enhver paastaaer det hele eller

alve deraf. VSO. (jf.PSyv. IL 79). MO.
„HeUe mig først I" . . „helle mig det!"

DSt.1922.69.
II
(m. overgang til III. Hellej i

udtr. som helle for det, d. s. (jf. fred for

det u. Fred 1.3). Hjortø.OS.95. BerlTid.^^h

1925.Aft.2.sp.l. II
(sj.) abs. »Portugal si'er:

HeUe,
I
nu er det vores By IKbh.'^y&l 922.

12.sp.3. 2) udraab (især i „tagfat") af den,

der har naaet ell. vil sikre sig et fristed ell.

vil gaa ud af legen; overf. for at betegne,

at man vil sikre sig mod fremmed indblan-

ding i private forhold olgn. man hylede
HeUe i Skoven saa saare man saa den
(o: tigeren) og var oprørt i sit Inderste
fordi den ikke respekterede Freden. JF
Jens.TL.29. *Fyren maa vandre i Celle.

|

Og Legen skal leges, | hvor meget han
saa raaber Re\le.VBergstrøm.EN.67. i sa.

bet. ogs. helle mig (ML>L. MO. D&B.)
ell. (nu især) helle for mig (Glahder.
Retskr.). || helle min leg (sj. helle mig
legen. Levin.), d. s. Levin. Gadeordb.^ D&M.
DSt.1922.108. overf.: „Ja Helle min Leg I"

svarede Commandeuren: „Martyrerne, det
er nu igjen en anden Sag; for dem har
jeg al Ære og Respect." Gylb.II.22. (lad

os) letsindigt sige Helle min Leg én ene-
ste Dag i denne triste Vinter — l^d os
give og modtage — spise og fornøje os
blot én Aften. Pol.Vi^l917.15.

Hellebard, en. [hæla'bBr'd, -'ba-'rd]

(i Hellebaar. Grundtv.FS.III.6. f Helle-

haard. Pflug.DP.613. Grundtv.PS.III.408
(ooSaar). f Hellebarde. Gram.Nucleu8.374.
Oehl.VII.53. MO.). flt. -er. {ænyd. hel(le)-

baard(e), hel(le)bor(dh), halffbard, sv. hal-
le-, hillebard; fra glholl. helle-, helmbaerde,
mht. helmbarte (laant til fr. hallebarde, eng.

halberd, halbert og ital. alabardaj; oprin-

delsen til 1. led er usikker; om 2. led se III.

Barde; jf. Bart; især foræld.) (sen middel-
alderligt) hug- og stødvaaben, hvis lange
træskaft ender i et spydblad, ved hvis rod
der er anbragt et økseblad; huggespyd;
spydøkse. hellebarder (1871: Øxer) og
ha.mTe.Ps.74.6(Chr. VI). Holb.DH.Lll.åeres
skarpe Hellebarder blinkede paa høie sorte
Skafter. Oehl.Øen.(1824).III.33. Grundtv.

10 SS.1.507. Leop.FruLunde.(1924). 11.106.
||

(herald.) hellebardlignende figur i vaaben-
skjold (især: i det norske rigsvaaben). Nor-
ges vaaben er en guul kronet løve med
en hellebard udi kløerne udi et rødt feldt.

Holb.DNB.630. Ing.DM.93. Hellebar-
der, en. [hælabBr'de-V] flt. -er ell. (sj.) -e

(Goldschm.NSU.VII.215). {ænyd. (flt.) hel-

leborders
; jf. ty. hellebardier, fr. hallebar-

dier, eng. halb erdier; a/" Hellebard; foræld.,

20 nu næppe br.) d. s. s. Hellebardist, (en) Liv-
Vagt af tiellehaTdeTer.LTid.1735.621. Hel-
lebardererne ved Indgangen til den konge-
lige Forhal. C^eni/i.IiI.^(5^. Hrz.XVI.31.
Hellebardist, en. [hælabBr'disd] flt. -er

{afl. af Hellebard (efter ord som Gardist,

Infanterist olgn.); jf. Hellebarder; især for-

æld.) person (især: af en fyrstelig livvagt),

som er bevæbnet med en hellebard. Ved
Indgangen til Slottet bleve de standsede

30 af to Hellebardister . . Skildvagterne strakte

dem deres Korsgeværer imøde. Etlar.GH.
LI.120. Hellebardisterne ved Døren (o: ved

pavehoffet). Leop.FruLunde.II.(1924).105.
Helle-bindsel, et. [V] (jf. I. Bindsel

Funch.Mar:6.I.10. f -Blik, et.'[VI] (blik)'-

jhélli

Ls; nu næppe_ br.) ^
t-Bl

redskab brugt af gørtlere ofl. ved „helling" af
forgyldte knapper olgn. Hallager.319.

t Hellebor, en. (ogs. Ellebor. Holb.
40 Paars.229. sa.Skiemt.D5v). {jf. eng. helle-

bore; fra lat. helleborus (jf. el(l)eborus.

Harp.Kr.81.158), gr. helléboros) 2( slægt af
ranunkelfamilien, nyserod, Helleborus L.(i
oldtiden brugt som middel mod sindssygdom).

*slig Heroisk Dyd, det fast en Sygdom
var.

I
Slig Dyd med Helebor (Holb.Paars.

229: Eellebor^ til intet man kand giøre.

Holb.Paars.^III.D5^. sa.Skiemt.D5^.

Helle-brand, en. se Helvedesbrand.
50 -bændsel, et. [V] ^ (nu 1. br.) om bænd-

sel (1), der lægges paa for at holde to varp
sammenhellede (jf. -bindsel samt Hellestik,

L Helling;. Sal.VIII.722.
I. Helled, en. ['hælaa] foffs. Heilede. Oehl.

HK.29). flt. -e. {glda. fsv. hæUæd(æ), hæ-
ladhe; vel fra mnt., jf. mht., glholl. helet;

sa. ord som II. Helt; poet., arkais., især i efter-

ligning af folkevisestil) helt; kæmpe. DFU.
nr.4.27. *I)e Heilede stærke. PMøll.I.164.

60 *Paa Val de Heilede hviles alt.
|
Der Arn-

grims Sønner og Hjalmar faldt. Hrz.DJV.
190. Recke.SB.66. Blaum.AH.ix.

II. Helled, et. se Helvede.
helle-dud, interj. \hæl9^ånd](og8. (sj.)

-du. D&H. alm. -dus [-"dus] (NThThoms.
UF.88) ell. især -dusse [-'dusa] ChEilers-
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gaard. En moderne Helgen.(1902).43. Knud
Fouls.UJlS. Ye8tky8ien?^U1922.4.8p.é. ogs.

udvidet: -dusseda ['dus8|da] OMads.GTJ,127

.

StellanRyeXøgnensAnsigter.(1906).33. Kbh.
V4I923.2.8P.3. -dussedasse [-'dusaidasa]
KLars. SA. 147. LLarsen. Halvmennesker.
(1903138. Dannebrog.^Vil906.1.sp.8. jf.:
•Helledusse dasse åov.Blæ1^pr.l895.
26. (sj. :) -Aussen. Bang.GH.216. (sj.:) -gud.

NMøll. Shak. 90). {omdannelse (vist især i

harnespr.) af hellige gud (jf. ogs. hille^ ell.

herre gud; spøg., dagl.) udraab, hvorved
man tiUcendegiver medlidenhed, medynk, be-

klagelse, deltagelse osv.; herregud. Naa,
saa Rødkjælken er ikke mer? Helledud
dal Saa vil jeg i alt Fald haabe, at den
er død en fredelig Død. Gjel.yG.185. Aa— Helle dusseda — Ja, vi Mennesker
faar rigtignok hver sit Kors at bære,
Madam Hansen.OJfa^s.G^ZJJ^ 7. han havde
aldrig endnu hørt et ondt Ord fra hende.
Helledud, — hendes Løn var dog saa
ringe. SvLa. Sommerleg. (1902). 98. Er det
for min Skyld, at De glipper med Øjen-
vipperne, er det? Aa HeUedusse, aa Hel-
ledusse da —lAGnudtzm.DB.75. Jahal
Helledud, bliv ikke vred kære Ven. AKohl.
MF. III. 119. -fisk, en. ['hæla-] (ænyd.
d. s. (i bet. 1), oldn. heilagr fiskr; egl: „hel-

lig fisk", fordi den var en yndet spise i

fastetiden i den katolske tid; jf. eng. hali-

but, holibut, holl. heilbot, ty. heil(ig)butt)

Jt 1) (nu kun dial.) d. s. s. -flynder. Moth.
Conv.E56. Cit. 1 736. (JySaml.4R. III.241).
Feilb. 2) en til flynderfiskene hørende høj-

nordisk fisk; den lille helleflynder; Reinhard-
tius hippoglossoides Walb. RiisCarst.OVS.
345. Hage.^693. -flint, en. se Hælleflint.

-flynder, en. ['hæla-] (ænyd. d. s., sv.

håfle-, helgeflundra; om navnets oprindelse

jf. u. -fisk) Jf flynderfisken Hippoglossus
vulgaris Flem. torsk, langer og helleflyn-
der. ^oZ6.Z)iVB.58. vApKNathy1.437. en
Kurv Helleflyndere. Srz.Z7I.544. BøvF.
III.568. Feilb. \\ den lille helleflyn-
der, d. s. s. Hellefisk 2. SaU VIII. 286.

-sat, et. ['hæla-l (fra nt. holl. hellegat;

jf. Helvede 6, hotl. hel, ty. hoUe i sa. bet,

mnt. helle, helvede, krog bag ovnen (samt jy.
helled, fold (MDL. Feilb.), bornh. håjllued,
kakkelovnskrog (Esp.144)); egl. „helvedesgaV

;

jf. Gat 1.8) ^ mindre (og mørkt) rum i

et orlogsskibs underste og forreste dely hvor
værktøjs reservedele olgn. opbevares.
vAph.(1759). SøLex.(1808). Funch.MarO.
11.58. NatTid.^Vil905.M.Till.3.sp.4. Baads-
mandens. Sejlmagerens, Kanonerens og
Tømmermandens Hellegat. Sal. » XI. 195.

-sats-folk, pi. ^ (nu næppe br.) fri-

gængere (1) om bord paa et orlogsskib. SaU
VI.620. -snd, interj. se -dudf. -kiste,
-knop, se Hælle-kiste, -knop. -niis(se),
se Helmis.

t heilende, adj. (sv. dial. hållande,

no. heilende ('heilende mfl.); dannet m.
part-endelse (jf. bælgende, forgylden(e)j

maaske af H. hel 8 (jf. Torp.
EtymO.206) ell. af et til fsv. halla, oldn.] ~
af et adv._

.

~"
hardia

(af hardr, haard) svarende ord; jf. helde,
meget stærk. Moth.H145) meget; i høj
grad. Moth.FL145. VSO. to heilende
føre, forvovne Karle, ret to Blodhunde.
Grundtv.Snorre.1.149. en heilende før Karl,
ligere en Jætte end et Menneske. sa.PiS.

111.529. heilende fuld. MO.
10 O Hellener, en. [he 'le-nar, hæ-] flt

-e ell. (nu sj.) d. s. (JBaden.FrO.). (jf. ty.

hellene, ew^'. hellen(e); ^ra ^r. héll6n, be-

boer af landskabet Hellas i Thessalien, senere
ogs. i alm. : græker) d. s. s. Græker 1 (under-
tiden som en mere ærefuld, højtid, betegnelse

(jf. FrFoulsen.MD.53) ell. omfattende ogs.

ae uden for Grækenland boende grækere,

jf.: Georg (I), der . . vilde tage Titlen
„Hellenernes (i Stedet for „Grækernes")

20 Konge.« SaVIX.607). JBaden.FrO. OpfB.^
111.541. Lettersttidskr.1924.422. jf.: (Goe-
the og Schiller) delte det individuel-æste-
tiske Livssyn og Beundringen for Helle

-

nerdømmet og den strenge Form.-FH-
dericia.NH.L192. hellenisk, adj. se

hellensk.
hellens, adv. se ellers.

CP hellensk, adj. (ogs. hellenisk. JBa-
" ' '^pfB.U.407. SaUXI.196). [heile?-

30 n(i)s^, hæ-] (jf. ty. hellenisch) adj. til Hel-
•egejstring for den hel-

den hellenske Frihed.
lener: græsk.
lenske Fortid o^
Goldschm.L202. Saaby.''

I. heller, adv. og (i bet &) konj. ['hæl'-

ar] Høysg.AG.4. (\ skrevet hellere. FAHeib.
US.440). (glda. d. s. i bet 1 (Mand.46), 2
og 4; ogs.: heller — eller, enten — eller;

æda. (huat) hældær— eth (ell. æller^, (hvad)
enten — eller, sv. no. heller, oldn. heldr,

40 heller, ogs.: snarere, hellere, (foran adj. og
part. :) mere, temmelig, osax. hald, oht. halt
(ty. haltj, meget mere, got. haldis, hellere,

mere; egl. adverbiel komparativ-afl. af et til

oht halto, meget, svarende adj.; jf. hellere,

helst
II
om forholdet ml heller og eller, se

eller 8p.291")
1) i forb. m. nægtelse; svarende til ogsaa

i positiv sætn. I.1) (jf. bet. I.2J i forb. m.
nægtelse i sideordnet sætning(s-led), der føl-

50 ger som afslutning paa et (ell. flere) fore-

gaaende udsagn m. nægtende indhold, dels

for at fremhæve, at dette udsagn ogsaa gæl-

der sa. (gentagne) subj., ell. at sa. (gentagne)
udsagn ogsaa gælder for et andet subj., dels

blot forbindende og sideordnende nægtelsen

med en (tænkt ell. direkte udtrykt) foreg,

nægtelse; i alm. spr. især foranstillet nægtel-

sen; efterstilling tilhører i rigsspr. især litte-

rært ell. højtid, spr. ell. anvendes for at give
60 stærkere eftertryk (jf. dog ej, næppe heUer;

sml. Mikkels. Ordf.§229). H heller ikke
ell. (især tS) ikke heller, (i rig88pr. især

CP ell højtid.) heller ej ell. ej heller
(jf. ogs. u. I. ej 1.3J. min Søn I agt ikke
Herrens Revselse ringe, vær ikke heller

(1907: heller ikke) forsagt, naar du tug-

VII. Rentrykt "/e 1925 69
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tes af ham. Hebr. 12. 5. „Er det el heller

sant, at jeg skulde til Byen i Gaar at

kiøbe Sæbe?" — „Nej" . . „Ej heller, at

jeg er Hsmrei?^ Holb.Jep.II.3. *Han syn-
tes fød til Baffateller,

| Og noget stort

han blev ei heller. Wes8.271. ikke kan en
Stad skiules, som ligger paa et Bierg;
heller ikke tænder man et Lys, og setter

det under en Skieppe, men paa en Lyse-
stage, saa det lyser for alle i Huset. Matth.
5.15(0 Quldh.). *Ei den mindste Fugl

|

Savner Ly og Skjul;
|
Vi (o: børnene) skal

heller ei om Fristed lede. Ing.BSE. VIL
239. *Kæmp for Alt hvad Du har kjært,

j

dø, om saa det gjælder, | da er Livet ej

saa svært, | Døden ikke heller. Rich.1.239,
Hun var ikke ung, heller ikke gammel.
Gylb.KV.87. *„Men jeg begriber ej | Den

'
" OgjCi

Forstaar det hellerej." Bøgh.III.281. Fre-
hele Hurlumhej!"

|
— „Ak Nej I | Og jeg

|

den saa' ikke ud til at leve længe. Den
gjorde det ikke heller. JPJac.1.32. jf. (m.
nægtelsen underforståaet i 1. led): (ordene
havde) faaet en Betydning . . som han og
maaske heller ikke K. dengang havde
tænkt sig. Goldschm.VII.579. f m. overflø-

digt (pleonastisk) tilføjet ikke: var jeg en
Taasse, saa gik saadant mig icke saa me-
get til Hierte, saa drak jeg ei heller icke.

Holb.Jep.1.3. (især m) skilt fra nægtelsen

(nu oftest efterstillet): Jeg har (kun) levnet
mig lidet Rum og Tid at tale om det øv-
rige— Heller behøves det ikke. Ew.(1914).
V.174. Rahb.Tilsk.1804.229. (hun var) ikke
smuk, ikke egentlig sirlig heller. ESkram.
^ V' 9- il (jf- jy- hvilken . . ikke heller
(Feilb.I.704); især CPj m. 1. led indledet m.
hverken (især ved forbindelse af to selv-

stændige sætninger), man kunde hverken
holde Sabbater, ei heller Fædrenehøitider,
og ei heller (Chr.VI: ey) eenfoldelig be-
kjende sig at være en ^øde.2Makk.6.6.
Suhm.I1.77(se u. I. ej \.z). *Tvang | Jeg
hverken kan, ei heller vil benytte. Hrz.AG.
20. dette (o: at oversætte de homeriske digte

tilbage til æolisk) er dog en fuldstændig
overvurdering av . . filologiens kræfter;
hverken kan vi æolisk nok, og heller ikke
er vi istand til at avgøre, hvor meget av
digtningen der har foreligget på æolisk.
HolgPed.SN.81.

||
(sj.)iforb. baadeikke

. . og heller ikke. Kruse.(Rahb.LB.1.152;
se baade sp.989^^). || *0g aldrig har jeg
hørt det før, | Og heller aldrig siden.

Grundfv.PS.IV.5. Molb.DH.1.459. aldrig
var (Eckersberg) mere lysvaagen end un-
der Arbejdet paa de romerske Prospek-
ter, aldrig mere skarpsynet, heller aldrig
manuelt mere sikker. EHannover.E.104.

||

heller kun, (nu kun dial.) ogsaa kun.
Naturligviis blev ved dette feilslagne Haab
min Forfatning ikke bedre . . (vore) Ven-
ner vare heller kun lidet tilfreds. Ea/i6.
E. II. 155. Selv havde han ikke mange
Toner i Livet, men han sang hellerkun
for sig selv. Gravl.BB.93. det var jo in-

gen behagelig Fornemmelse; men det var
jo heller kun een Gang, man lod sig narre
ssia.dain.Halleby.223.

|| heller næppe eW.
(nu almindeligere) næppe heller. De
polemiske sidehug .. er jeg så vant til

og har jeg i så mange år fundet mig i,

at de heller næppe nu vilde have givet
mig pennen i hknd. ADJørg.(Hi8tTidsskr.
6R.I1I.75). TroelsL.VII.185. Anevarplud-

10 selig holdt op at græde og havde end-
ogsaa hævet Hovedet lidt op fra Forklæ-
det . . Olav havde heller næppe sat Foden
over Grebningen, før han atter vendte sig
om imod hende. Pont. L. 117.

|| (1. br.) i

forb. m. andre adv. ell. adverbielle udtr. Lige-
saalidet kan heller Frugtsommeligheden
udelukke Moderen fra at passe sine ældre
Børn. Rahb.(Siesbye). Dyveke selv trak
ham ikke til sig, men stødte ham heller

20 paa ingen Maade bort. Hauch.ILl76. en
Skomager kan ikke arbejde uden Mate-
rialer, og Kredit hos Læderhandleren kan
man heller daarlig (o: heller ikke godt)
undvære. AndNx.PE.III.197.

\\ i forb. m.
nægtende pron. heller ingen, heller ikke

nogen, ligesom Ingen kan tælle Livets
Glæder, saaledes tæller heller Ingen dets
Sorger. Mynst.Betr.1.103. Vi havde ingen
Anledning, heller ingen Drivt til at følge

30 efter. Blich.(1833).1.271. 1.2) i forb. m. næg-
telse i efterflg. led ell. sætn. (sjældnere: i

foranstillet led ell. sætn.) for at knytte et

udsagn sammen (bringe det i overensstem-
melse) med et (tænkt ell. direkte udtrykt)

foregaaende (sjældnere: efterfølgende) udsagn
(af positiv art), især i udtr. for en yder-
ligere, forklarende begrundelse, en indrøm-
melse ell. modererende tilføjelse, en forsikring
olgn.

II
heller ikke ell. (især [^) ikke

^0 heller, (især poet. ell. højtid.) ej heller
e/i. ('især^ heller ej. „Du forstaaer Fransk ?"

— „Lidt, naadig Herre 1" svarte jeg. —
„Saa kan Du ikke heller (o: ikke mere)
varte op ved Bordet; vi kan jo ikke lukke
Munden op for Dig.** Blich.(1920).VII.12.
*Skjøn er Døden, som I fik . . |

Derfor
vil med vaade Blik

|
Heller ei vi Eder

mindes. Holst.I.e. Kierk.VIII.368. de var
saa artige og stille, — især den gamle

50 Frue, — naa saa gammel var hun jo hel-

ler ikke. Rist.J.127. Esp.255. (sj.) skilt fra
nægtelsen: (hendes) Dagligstue, der heller

slet ikke lignede Lejlighedens øvrige Væ-
relser. Pont. FL.82. jeg (er) slet ikke vis

Eaa, at denne Slags Folkelighed, der op-
ævede Klasseforskellighederne, vilde ha-

ve faldet heller i den Rørdamske Smag.
MPont.MO.59. || Hensigten med enhver
Fortælling af Historien kan heller al-

60 drig være at udtømme k\t. Molb.Indl.32.

Man har heller aldrig et Øieblik Ro.CBernh.
NF.VL61.

II
heller kun, (nu kun dial.)

ogsaa kun. KSelskSkr. VL153. han (d : kon-

gen) er dog heller kun et Menneske, off

hvem er retfærdig i alle Dele. Ing.KE.l.
230. ADJørg.M.86. \\ i forb. m. andre næg-
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tende adv. ell. adverbielle forh. (han) ilede
at tilbyde denne Ædling den Fred, han
saa oprigtigen ønskede at slutte og holde,
og som heller siden den Tid ingensinde
blev hiVLd.t.Rahh.E.lV.166. Moderhjærtets
. . Røst forfejlede da heller sjælden sin Virk-
nmg.ZakNiel8.ToLandsbyhistorier.(18?8).36,
den rent ydre Anstand, „hvilken heller
ingenlunde turde forsømmes." PontFL.lO.
II

t forh. m. pron. Man er jo heller ingen lo

Dosmer, fordi de ere kloge. VSO. Ingen
Nation i Verden har vel neller været saa
opfindsom i at udfinde . . pinefulde Le-
gemsstraffe . . som Chineserne.MoZ6.i^.70.
Intet var da heller naturligere under de
givne forhold, end at dette ophørte. AD
Jørg.1.117.

II
understregende ell. fremhævende

et modsætningsforhold, især i forh. som men
heller ikke mere, men paa den anden side

(ahsolut) ikke mere. Gud velsigne dend 20

Velbaarne Frue, hun er ikke anderledes
at omgaaes med, end en slet og ret Bor-
ger-Koene, men mand maa ikke giøre sig

alt forgemeen heller. Holh.Bars.111.2. den
lille Dyreverden . . skulde udfylde det
Savn, som Eensomheden medførte, men
dog heller ikke gjøre formegen Larm.
Hauch.ND.194. Jeg skal opfylde min Pligt;

men . . heller ikke mere. HrzJJ.III.lS5.
Han kunde vaske sine Hænder, hvis No- 30

gen vilde sigte ham for . . Upaalidelighed,
men mere heller ikke. Kierk.IV.225. Mik-
kels.0rdf.752. || i ell. ved nægtende konj.-led

(ell. -sætn.). 1. ('O, 1. hr.) i forh. m. hver-
ken — eller. Jeg har heller hverken Fa-
der eller Moder. Oehl. XXV. 168. (det er)

jo kun . . Verdens Glædskab . . de har i

Tanker, og hverken hvad tungt er eller

travrigt heller. JFJac.I.177. 2. i konj.-led

ell. -sætn. styret af uden (at), han (vendte) 40

sig . . til de grundtvigske Kredse, uden
at det dog heller her . . lykkedes ham at

vinde . . Tilslutning. Krom.(BiogrLex.XII.
281). han (havde) fartet om i al Slags
Vejr, mangen Gang uden at have kunnet
faa Tag over Hovedet heller om Natten.
Pont.LP.V.35.

2) i spørgesætn. 2.1) (vel udviklet af het.

l(.i), idet forh. som: (det kan ikke nytte, at

. . og) det kan heller ikke nytte, at . . 50

overføres til spørgeform: (hvad kan det
nytte, at . . og) hvad kan det heller nytte,

at . .; Z. br. % rigsspr.) i sætninger, der for-

melt er spørgende, men reelt nægtende, gen-

optagende (begrundende) tankegangen i et

foregaaende udsagn; især i udtr. for misfor-

nøjelse, beklagelse, ulyst olgn.: for øvrigt;
ogsaa. *Veed jeg heller, |

Hvi dette Navn
kan røre meer end andre? Ew.(1914).III.

70. Og hvad skulde heller friste ham til 60

at bedrive Afguderie mod de Mægtige.
Rahh.Tilsk.1796.813. Her er ikke morsomt
for mig, men hvor skulde det heller være
det, da jeg ikke morer mig ved det samme
som Verden. Grundtv.E.27. hvad Rart er

der heller ved Julen uden Juletræ og

Fornøielse? Gylb.(1849).VII.7. de betrag-
tede ham og hans høje blonde Sønner med
den dybeste Skræk . . Hvorledes skulde
de heller forstaa Kæmper med lyst Haar
og blaa Øjne der kom over Vandet med
Skibe, noget de end ikke havde Begreb
for. JVJens.Br.230. 2.2) (dial.) i efterstillet

spørgesætn., der staar som gentagelse af et

foregaaende spørgsmaal: vel. Feilb. Du vil

10 ikke gøre mig noget, vil du heller.

OrdhS.(Fyn.).

3) (dial.) heller ikke. *En Mund fik vi,

ikke mer, | heller har vi godt af iler.Aakj.

SV.11.227.
4) i forh. hvad heller som adv. og konj.,

se hvad.
5) {ved sammenblanding m. eller; nu kun

arkais. og dial) som konj.: d. s. s. eller (1);

se eller sp.291^^.

6) (ved sammenblanding m. ellers, jf el-

lers i bet. „heller" (se Ilolh.Philos.I.5(Lieb.

VII.229) samt ellers 5^ og sml. former som
hellers, helle(n)s osv. for ellers, se ellers

sp.295^'^', sj. og nu kun dial., se Feilb.IV.
127) d. s. s. ellers (3.i). Jeg drikker heller

(Holh.Tyh.IV.7: ellers^ ikke Brændeviin,

uden naar jeg har ont i Msiven. Holb.Er,
1.4.

II. heller, adv. se I. hellere.

I. hellere, adv. ['hælara] Eøysg.AG.56.
(ogs. (uden for poet. spr. samt faste forh.

som fanden heller, jo før jo heller^ nu kun
dagl. (især prov., dial. ell. vulg.) heller

['hæl'ar] (jf.: „I Udtalen som oftest: hel-

ler«. MO.). iglda. hæller i bet. 2 (Rimkr.),
hæller æn i het. 1 (Kalk.III.134^^) og 2
(Rimkr.), æda. hældær, hellere (ved alterna-

tiv, nuhelst; DGL.I.128), hældær æn, hæl-
lær æn, i het. 1 (smst.21,23,78), heldær . .

then i het. 2.1 (ValdLov.2.23); sa. ord som
I. heller, jf. sv. hellre, fsv. hældre; formen
hellere først truffet i nyda.; jf. helst)

I) (nu sj.) ved modsætningsforhold ell. ved
sammenligning angivende en højere grad
m. h. t. (et forholds, et udsagns osv.) sandsyn-
lighed, hillighed, rimelighed, rigtighed olgn.;

med større sandsynlighed osv.; snarere;
før (II.3.2). Jeg er vist paa, at langt fra

hun straffer mig derfor, heller holder Mi-
ner. jB^oZ6.i?P.I.5. sa.Paars.64. Penge, man
har brugt, skraber ens sjæl besynderligt
og efterlader ingen højhed, hellere tom-
hed.Hjoriø.(GadsMag.l921.358).\\isærm.flg.
end: snarere . . end; mere . . end. saligt

er det at give, hellere (Chr.VI: heller;

1907 afvig.) end at tsige.ApG.20.35. En al-

mindelig Lande-Misvæxt, naar den er ikke
alt for stor, beriger heller, end ødelegger
en LsLndmsind.Uolb.Ep.lv. 144. med ald

min Tapperhed er jeg heller from end
streng i mit Hnus. sa.Tyb.II.2. De skrive
hellere for sielden, end for otte.Rahb.Tilsk.

1797.531. *Den lUle Jomfru— thi hun heller

lille
I
End stor maa ksildes.PalM.V.326.

langt heller — end, (1. br.) langt snarere
— end; meget mere — end. Ikke at spise sig
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jf. ogs.: Mossiørsi nej
Iler, end om de vil bie.

mæt, naar man har god Appetit . . det er

langt heller en Pine, end en 'Koi.Tode.ST.

11.63. II t i forh. end heller (jf. I. end
3.i) meget snarere; tværtimod, (forældrene

skal) holde deris Børn dertil (o: til at lære

hømelærdom) og dem ingenlunde derfra
forholde (men) end heller . . lære de Unge
over alt, som de have hos sig.DL.2—6—2.

I]
fanden, pokker heller, se Fanden 4.2

(og 3.5j. Pokker, jf. ogs.: Mossiørsi
Skam faa dem hel
Holb.GW.1.2.

2) som komp. til gerne 1-3; især i forh.

hellere end. 2.1) (jf. gerne l.ij i forh. m.
viljes- ell. ønskeverber, for at udtrykke, at

et inderligt, hestemt ell. beskedent øn-
ske næres i højere grad; især i forh. m.
ville, fortæll mig om Barselstadsen selv,

det vil jeg hellere høre. IIolb.Bars.II.3.

hvor Menneskene blive mange . . der vil

den ene heller arbeide end den anden, for

at faae sin Underholdning. OeconT.III.44.
*Som Rasmus? Nej I | Næ, jeg vil heller

være Lak&il Bich.II.165. *Langt heller
vil jeg brede | Min Dug bagved en Tjørn,

|

Paa lyngbegroede Hede. Winth.HF.211.
jeg saa hellere, at (osv.), se u. se. 2.2)

(jf. gerne 2) for at udtrykke, at man udfører
noget med større beredvillighed, lyst
ell. glæde (end) ell. foretrækker det (for
noget andet).

|| (jf. gerne 2.ij m. h. t. en be-

stemt, virkelig handling (i fortiden), i forh.

som saa meget (desto) hellere, som . ., med
des større glæde (osv.), som . . Jeg tog denne
Beslutning saameget heller, som jeg saae,

at her var Leilighed til . . at opnaae ad-
skillige Fordele. StBille.Gal.III.150. e.br.

II 67- gerne 2.2^ i almene udtr., der be-
tegner gentagelse, skik, regel olgn., ell.

(og især) i hypotetiske udtr., der beteg-
ner tilbud, indvilligelse, forsikring
olgn. *En TJlv ej æder Ulv, sin mage al-

drig rør,
I
Han heller liider Nød, af Hun-

ger heller åøeT.Bolb.Sat.I.A2i>. Hvad Pøbe-
len (o: i Hamborg) angaaer, da troer jeg
. . at den heller snyder end tigger. Bagges.
L.I.127. (frisernes)Yai[sspTog var: hellere
død, end nM.Molh.DH.lL257. *(han)LæTte
Bog kun halvt med Vold

; |
„Heller slaas",

sa'e Tordenskjold. GBode.FU.76. Drachm.
DG.130. m. verbet i (hypotetisk) fortidsform:
Mutter er en Gudfrygtig gammeldagsKone,
som heller lood sit Liv, end lagde sin
flasked Trøye af.Holb.Kandst.1.2. Grundtv.
Snorre.II.197. *Heller jeg taug — langt
heller — End jeg hæved min Røst,

|

Naar ei af min Sjæls Dyb Sangen opsteg.
Hauch.SD.I.106. "^Langt hellere jeg døde,

|

Langt heller blev jeg blind,
|
End Haa-

bets Morgenrøde
| See blegnet paa din

Kinå.Winth.HF.219. \\ i forh. heller(e)
end gerne, særdeles gerne. Moth.GllS.
Blich.(1846).11.218(8e gerne sp.897^^). kan
den Barmhjertige gjøre Noget, saa gjør
han det heller end gierne. Kierk.IX.308.
Eecke.BB.98.

|| efter jo. Jo mindre Folk

forstod af det, jo hellere troede de det.
Tilsk.1924.II.245. især i forh. jo før —
jo heller, se IL før 3.i. 2.3) (jf. gerne S)
for at udtrykke, at en vis tilstand, frem-
gangsmaade, udvikling osv. er bedre end,
mere tilraadelig end, (bør) foretræk-
kes for en anden; især i imperativiske
udtr. ell. i forh. m. maa(tte). Ypperste-
præsterne ophidsede Mængden til at bede

10 om, at han (o: Pilatus) hellere (Chr.VI,
1819: heller^ skulde løslade dem Barab-
hsiS.Marc.l5.11(1907). Det maa andre heller

f
iøre. Holb.Tyb.II.l. Undertiden bør man
ellere bruge Mildhed end Tvangsmidler.
VSO. *0 hulde Frelser, lad mig heller
døel Heih.D.68. *Mit Uhr maae heller staae
end gaae for fast. Hrz.IV.46. *Dreng I elsk
tyve tusind

|
hellere end en.Stuck.II.163.

vi maa hellere gaa straks. D&H. kom hel-
20 lere i Morgeni smst. jf. ndf. 1. 28: du skulde

hellere give efter. smst. „jeg maa give et
ubestemt Svar, for at vinde Tid". — „O
nei..De maa langt hellere ..give ham
et (bestemt) Svar.'' Heih.Poet.VIL276.\\ (nu
næppe br.) i forh. wi. kunne: Du kan hel-
lere gaa den Vei; den er meget kortere.
VSO. MO.

II
i udtr. for (mild) bebrejdelse;

dels i forh. m. skulle: du skulde hellere
skamme dig, skulde du I

\ dels i spørgesætn.
30 i forh. m. nægtelse: Hvorfor lide I ikke

hellere (Chr.VI, 1819: heller) Uret? hvor-
for lade I eder ikke hellere (Chr.VI., 1819:
heller; plynåre? ICor. 6. 7(1907). hvorfor
rejser i heller icke fnw : ikke hellerej lige
til Vands omkring Skaven igiennem Cate-
gat, saa sparede i en hob Penge derved.
Holb.llJ.1.2. hvorfor gaar du ikke hellere
hjem i seng, saa forkølet du er I

|

IL hellere, adv. se I. heller.

40 Helle-rlstnins, en. se Hælleristning.
helle(r)8, helTesens, adv. se ellers.

Helle-stik, et. [V] ^ især i flt., om
stik, hvorved der dannes en løkke, som ikke
kan trækkes sammen, til sammenholdning af
to tove (især varp). Funch.MarO.II.58. e. br.

I. Hellls? subst. ['hæli] uden flt. {sa. ord
som Helg eU. (snarere) nyere substantivering

af II. helTig; i rigsspr. nu vist kun arkais.,

jf. VilhAnd.HS.41) helg (1). En Juleaften,
50 lidt før Hellig, stod min Moder i Køkke-

net og bagte Æbleskiver. Goldschm.II.364.
den Rytme af Hellig og Søgn, der i Aar-
hundreder har vugget Folket i Norden

Eaa sine Gddnger.VilhAnd.HS.43. \\ til

elliff, paa helligdage; i helgen. *Jeg for-

ærer dig og det Silkeklæde, Luise | Gik
med om Halsen til Rellig. Riber. II. 103.
(hun) gik i sort Kjole . . baade til Søgn
0^ Iiemg.Bøgh.JT.467. \\ ringe hellig,

60 (jf.jy. ringe helgtFeilb.) kime til fest. Klok-
kerne ringede Hellig fra den gamle Kirke.
Det var Pintseaften. Etlar.X.168.

ILhelliff, adj. ['hæli] hellig. Høysg.AG.
142. (jf. Fl)yrlund.(ForLiteratur og Kritik.
V.(1847).383)). hest. f -e ell. (uden for faste

forh. som den hellig aand (se u. bet. l.i og
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Helligaand^ og de hellig tre konger (se

u. bet. 2,1j nu kun i højtid, (relig.) poet. spr.

:

Vægtervers.Kl.11. Kingo.l87M8) d. s. adv.
-i ell. (t) -en (i bet. 2.2: Katek.§98(1909: hel-
ligt;, i bet. 3.7: Holb.AbracJlI.9. Slange.
ChrIV.23. Rahb.ProsF.VI.68. MO.jf.ogs.
helligligen; ell. (sj.) d. s. (i bet. 3.7: Tode.
VI.344). iglda. helagh, hellugh ofl., (best.

f.:) helffe, hælle ofl., æda. (best. f.:) hæ-
lugh (ValdLov.s.80), hælægh, hælgæ, run.
(best. f.) helgi, sv. helig, no. hellig, oldn.

heilagr, eng. holy, ty. hellig; afl. af et til

oldn. heill (se Held) svarende subst; jf.
Hallig, Helg, Helgen, IV. helle. Hellefisk,
-flynder, I. Hellig, hellige, hille)

1) som p. gr. af sine guddommelige egen-
skaber er (ell. anses for at burde være) gen-
stand for religiøs dyrkelse (kultus) og
dermed følgende ærefrygt, (ogs. (teol.) m.
karakteriserende bet.-indhold af forsk, art,

jf.: Gud er hellig, det er: han elsker det
(jrode og hader det Onde. Katek.§15. Hvor
Gud selv kaldes for den hellige, betegnes
han dermed vistnok som den over Verden
absolut o^\iø\eåe.SaVX1.198). jeg Herren
er hellig. 3Mos.21.8. Hellig, Hellig, Hellig
er den Herre, ZehsLoth. És.6.3(jf. Aab.4.8
samt: *selv Guds Engle maae | Dig . .

|

Tre Gange Hellig sjunge. Kingo.69). Der
er en Mand i dit Rige, i hvem de hellige
Guders Aand er.Dan.S.ll. Hellige Fader,
bevar dem i dit 'Nsiyn.Joh.17.11. *0 hellig-
ste Treenighed,

| Mit arme Hjerte Du
bered, | At det Dit Tempel være maa.
Kingo.199. *Allah er hellig.0eR4.5i4. »Sto-
re, hellige Guder I I Fortørnes ei, at en
uskyldig Mø | Indtriner . .

| I eders hem-
meUge, dunkle Lund. sa.^J.9. i den hel-
lige Treenigheds 'Navn. Aakj.SV.y11.198.
sammen med seks høje Aander danner (i

den persiske religion) den højeste Gud de
syv, hellige JJåøåelige. SaUVII.197. jf.
(spøg.): *„Min Herre I De er jo en Dig-
ter.**

I

— „Den Tid, jeg levner fra mine
Pligter,

I
Den offrer jeg de heUige Ni (o:

muserne).*" Oehl.SH.25. || den hellige,
(bibl.) gud (jf. evig 3.i slutn.). Herren er
vort Skjold og den Hellige i Israel (Buhl:
Israels Helligej vor Konge. P8.89.19. Aab.
3.7. *Kan jeg, i Syndens Lænke lagt,

| Den
hellige (MNSchmidth.BibelskeSange.(1839).
45: Hellig høje; vel dyrke? SalmHj.494.5.
jf.: Saa siger Herren, din Gjenløser, Is-

raels Hellige: jeg er Herren din Gud.Es.
48.17.

II
den hellige aand, (nu sj.) d.

8. s. den helligaand. den hellige Aand (Chr.

VI: den HeUig Aand; 1907: den HeUig-
aand). 2 Cor.6.6. bedrøver ikke Guds hel-

lige Aand (Chr.VI: den Guds Hellig Aand;
SkatRørd.: Guds Hellig-Aand;, med hvil-

ken I ere beseglede til Forløsningens Dag.
Ephes.4.30. den Eenbaarnes og den Hel-
lige Aands Forening med Faderen. Mynst.
Betr.1.156. jf. Lindberg.(Kirketid.l835.sp.l05

ff.). II
om guds, guddommens navn(e), egen-

skaber olgn. (guds) Navn er helligft og for-

færdeligt. Ps.iii. 9. i bekræftelser og ud-
raab som guds hellige død og plage,
se I. Død 6.1. jf. hilledød samt (arkais.):

Digteren hævede sin Røst: Hej for en
Flugt det blev (o: i anl. af en epidemi)

\

Guds hellige Blod I Om han selv havde
hængt paa Korset, kunde de ikke have
skyndt sig mere for at komme tidsnok
til at spotte ham. KLars.DM.49.

|| (ofte m.
10 overgang til bet. 8.2; om levende væsen ell.

ting, der efter hedensk opfattelse anses for
en gud(dom) (ell. for at være beboet af gud-
domme(n)) og derfor gøres til genstand for
tilbedelse, (visse dyr) ansaas for hellige og
tilbades som Gtnddomme. Sal?VI.598.^om
udtr. som sværge ved alt, hvad helligft er
se bet. 3.1.

2) om person: som staar i tjenerfor-
hold til og er i pagt med gud, det gud-

20 dommelige, ofte (især m. h. t. enkeltperson)

m. stærkere ell. svagere bibetydning af, at

vedk. i kraft af sit forhold til gud (og guds-
dyrkelsen) betragtes med særlig ærbø-
dighed, ell. at han er i særlig grad gud-
frygtig, moralsk god osv. (jf. from 2,

troende;/ spec. (jf.ndf.sp.l099^^) om helgen.

2.1) om person (ell. personligt væsen). (Isra-

els folk) er et helligt Folk. 5Mos.7.6. Cor-
nelius . . haver faaet guddommelig Befa-

aoling ved enhe\iigEngel.ApG.10.22. hans
heflige Apostler og Projiheter. Ephes.3.5.

de hellige Qvinder. lPet.3.5. en Biskop (bør

være) giestfri, elskende det Gode, sindig,

retfærdig, hellig (1907: from;, kydsk. Tit
1.8. Salig og hellig er den, som haver
Deel i den første Opstsindelse. Aab.20.6.
*troer du paa de hellige Propheter,

|
Fra

Adam af til Muhamed, den største. Oehl.

A.257. *Est du den fromme, hellige Fatime?
40 8mst.356. *ved den hellige Guds Moder.

Hauch.DV.II.162. *Hvo formastelig for-

griber
I

Sig paa Klostrets hellige Fædres
|

Eiendom, hans Sjæl skal hænde. Hrz.D.
11.68 (jf. u. Fader sp. 625 ^'>). (spot. :) (naar)
Biskop Martensen andrager paa at faae

600 Tdr. Byg istedetfor 300, saa (er det

ingenlunde) fordi sligt Jordisk besk] eftiger

en saadan hellig Mand. Kierk. XIV. 362.

*Der er rummeligt og svalt i de store

so Klosterhaver | Og der er deilig Plads i

de hellige (0: munkenes) Maver. Drachm.
D.41.

II
stundom (saaledes næsten altid m.

h. t. nutidige danske forhold) prægnant, om
menneske, som har gennemgaaet en re-
ligiøs vækkelse (omvendelse), især om til-

hænger af visse strengere retninger inden for
den protestantiske kirke (fx. herrnhuterne,

pietismen, Indre Mission); ofte nedsæt, ell.

spøg. de Svenske have det samme Slags
60 hellige Folk at drages med som vi. Gram.

Breve.39. *Der er to Slags (beboere i sognet)^

som er højst forskjellige: ( Dem, der ban-
der, og dem, der er hellige,

|
dog lader

det til, at den første Sekt
|
Har en be-

tydelig Overvægt. Bøgh.D. 1. 285. Er Du
hellig? kalder Du Dig hellig? — det gjør
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alle virkelig troende Mennesker. VBeck.
LK.I.143. hellige Bønder, det har man da
aldrig hørt om før i Tiden . . naturligvis

vil vi ha' Religion i Landet, selvfølgelig,

men vi vil ha' Religion med Maade.iCiars.
TJR.211. Vi var troende, men vi var itte

omvendte og h.e\\\ge.Gravl.Herredet.(1919).

20. hellig peder, se Helligper. || som
tillæg til hdgennavne. 1. foransat, dels efter

hest. art. : Den hellige Athanasius. VSO.
Den hellige Katerina af Siena. Jørg. (bog-

titel. 1915J. dels (især ved navne paa nor-
diske helgener) uden art. (og oftest tryk-

løst): »hellig Hertug Knud. Grundtv.PS.I.
135. Den norske Hellig Olav med det
røde (skæg).VilhAnd.HS.66. Bevægelsen
fortoner sig (paa maleriet) over Mariaskik-
kelsens blide Bøjning til Hellig Annas
tronende Ro. smst.266. Hellig Anders var
en fattig Byhelgen for Slagelse. EllenJørg.
H.47. 2. (vist kun om kanoniserede konger,

jf. den sp. 614 "^ff- j efterstillet m. hest. art.

Olaf den Yie\\\ge.Bolh.Intr.II.ll. Knud den
Hellige. Ottosen.VH.I.170. || substantivisk.

Forgieves raabte . . Kirken paa sine Helliges
undergiørende 'Ki2dt.Engelst.Nat.278. de
utallige Theorier, som Menneskene have
fundet paa for at lette sig Livet, f. Ex. Aflad
eller det, at en Hellig kan have Sjælen hos
Gud,medensLegemet synder. 6roZdsc/im.B}7.

III. 111. især: de hellige, fromme, gud-
frygtige mennesker (jf. guds børn w.Barnsp.
1158^*«; Gud sp.296^^S'), især opfattede ell.

omtalte i modsætn. til verdsligsindede, vantro
osv.; uden for hibl. nu oftesi prægnant om til-

hængere af visse retninger inden for den pro-
testantiske kirke(jf.sp.l098^^f).Ps.l6.3. (apo-
stelen Peter) kom ogsaa til de Hellige, som
boede i Lydåsi.ApG.9.32. Et Ord til Syn-
dere og et Ord til de Hellige. ThGouge.
(hogtitel.1741). naar Han (o: gud) skifter
Arv med de Hellige i Lyset. Grundtv.Udv.
IV.441. hun hører til de Hellige — hun
kommer aldrig, hvor der skal være Dands
og Lystighed. Ing.LB.IV.9. De saakaldte
Jlellige pleie ofte at være Gjenstand for
Verdens Spot. Kierk.IV.407. der er Ver-
densmennesker, som sige i deres Vrede
og Spot: ja, de Hellige kalde ikke Andet
for Kristendom end at holde Husandagt
og synge Psalmer osv. I VBeck.LK.1.385.
IiBegtr.DF.II.12. de helliges samfund,
(kirk.) enheden af den kridne kirkes med-
lemmer paa hegge sider af graven. Katek.
§82. troer man da heller ikke her paa
de Helliges Samiund? Kofoed-BanseruVL.
60. (sj.) om samfund af Indre Missions til-

hængere: Aakj.SV.VII.196. || de sidste
dages hellige {forkortet for : Jesu Kristi
kirke af de sidste dages hellige, jf. eng,
the Latter- day-saints; 1. hr.) mormonerne,
et Par Fremmede, der kaldte sig „de
sidste Dages Hellige." Ing.LB.IV.23. Sal
XII.1028.

II
i faste forh. m. flg. suhst. den

hellige fader, ^avcn, s« Fader 4.2. den
hellige jomfru, se Jomfru, de hellige

tre konger, de (tre vise) mænd, som efter
Matth. 2.1-12 kom fra Østerland for at til-

hede Jesus-harnet i BethleJiem (jf. Helligtre-
konger;. *De hellig tre Konger saa hjer-
tensglad,

I
Fra Hjemmet de droge til Beth-

lehems Stad. SalmHj.158.1. de Hellige 3
Kongers Skrin i Køln. OpfB.UI. 426. ||

attrih. ved ent.-ord, der betegner en flerhed

af personer. *(guds) hellig' Engleskare
|

10 En Skandse om os slsLaelVægtervers.Kl.ll.

(jf.sp.l098"^:) (som lærerinde) søges Plads
. . i et helligt Præstehjem eller lignende
Sted. KristelDaghUVzl925.8.sp.l. (nedsæt.:)
(jeg) vil ku' spise et Stykke Smørrebrød
med en Dram til uden at ha' hele den
hellige Menighed staaende og glo paa
Landevejen. £Xars.Z7i?.i89. den hellige
familie, Jesus (som barn) med Maria og
andre nærstaaende (især Josef). OehlL.I.

20 180. ofte (æstet.) om billedlig fremstilling

:

SaUXI.204. den hellige almindelige
kirke, se almindelig sp.468^^. 2.2) (relig.)

om sindsstemning, tanke, ord, handling osv.:

som udtrykker, vidner om fromhed,
gudsfrygt. Hilser hverandre med et hel-
ligt Kys. iCon i6. 50. *Et helligt Hjerte
her mig giv.SalmIIj.463.6. (de fører) et

udvortes hellig Levnet, hvormed de har
indtaget adskillige eenfoldige Mennisker.

30 Holb. UHH.I.l. *Et helligt Liv, en salig

Død
I

Hinanden kierlig møder. Brors.23.
Oehl.Øen.(1824).II.87(se w. Enfold sp.407^'').

At anstille hellige Betragtninger. VSO.
Naar Guds Ord læres puurt og reent, og
vi ogsaa leve helligen (1909: helligt; som
Guds Børn derefter. Katek.§98. *Det skjæ-
rer og det skrammer | vort skrøbelige
Kjød,

I
naar hellig Vilje strammer, |

hvad
syndig Vilje brød. Rich.1.257. jf bet. 5.i:

40 at give sig ud for Sandheds-Elskere, med
en hellig Miine at tale om aandelige Ting
Sersl.TT.11.110. At paatage sig en hellig

Mine, Maske. VSO. sml. (sj.): (mit) Navn
Emanuel, er flovt og helligt (o: klinger

fromladent). Buchh.UH.9.
3) om noget upersonligt: som stammer

fra, hører til ell.staar i (nær) forbin-
delse med gud (det guddommelige) og guds-
dyrkelsen, og som derfor er genstand for

50 ærefrygt, anses for ukrænkelig osv. 3.1) t al

alm. (han) som frelste os, og kaldte os

med et helligt Kald. 2Tim.l. 9. *Han lyse

paa os sin hellige Fred,
|
Og fri os af al-

skens FarelSalmHj.51.2. *En hellig Mor-
gensol opstaaer. Ing.RSE.VII.29. || nu især

(jf. bet. S.7) m. h. t. løfte, forsikring osv.,

i forh. som ("sværge olgn.) ved (sj. for.

Biehl.DQ.III.177) alt, hvad helligt (sj.

højt og\e\\igt.Wadsk.l21) er. Jeg svær
60 ved alt det som helligt er. Bolb.Arah.13sc.

jeg formaner dig ved alt det, som helligt

er, at du aabenbarer mig den heele Hi-

storie. sa.7^8.7.<2. Ved Alt, hvad helligt

er, paa Ære og Samvittighed, jeg veed
ikke, hvem hun er. Beib.Poet.V.39. ved
Alt, hvad helligt er, jeg er ikke Med-
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vider i det Skridt, som har bragt denne
Fortvivlelse over Bern. Schand.F.40. 3.2)

om dyr, planter, genstande olgn. (jf.
ovf.sp.l098^^). Og du skal gjøre Aaron .

.

hellige Klæder, til Ære Off Prydelse. 2Mos.
28.2. Herren er i sit hellige Tempel. Ps.
U.é. *Det hellige Kors, vor Herre han
bar. SalmHj.223.1. *Tak for Daabens hel-
lig Væde. Kingo. 187. skiær en Green af
den første Birck, du finder paa din ven-
stre Haand. Det er et helligt Træe, som
endnu intet Mennlske har rørt ved.Holb.
Ul.IV.5. Der kjendes andre hellige Tegn
fra Stenalderen. SophMull. VO. 153. Den
Eamle Malaj . . tvættede det forurenede
em i helligt YsLnå.JVJen8.Sk.81. en stor

Mængde Folkeslag, navnlig Naturfolk, har
deres hellige Planter. MentzO.Pl.310. (fug-
len) Ibis . . hørte til Ægyptens hellige
Fugle. SaUXII.l ?3{jf. hellig ibis u. bet. 6.s).

f.

bet. 3.6: de hellige Bøger. lMakk.12.9.
det hellige, spec. (bibl.) om skuebrødene

t den jødiske gudstjeneste. Da gav Præsten
ham det Hellige; thi der var intet Brød
uden Skuebrød. iS'am.^i.6. jf.: Giver ikke
Hunde det Hellige, kaster ikke heller Eders
Perler for Svun.Matth.7.6. \\ i faste forb.
den hellige ild, især om stedsebrændende
tempelild (jf. 3Mos.6.5). OpfB.^L.35. (i Rom
var arnens gudindes) Alter . . Statens reli-

giøse Midtpunkt, . . hvor . . Vestalind erne,
havde at sørge for, at den hellige Ild al-

drig slukkedes.FolkHist.il. 35. CP overf.,

om høj, ideel følelse og stræben, brændende
begejstring olgn. Jeg beder Eder, mine
unge Venner, altid at beholde eders høie
Kald for Øinene, og derved altid at nære
Begeistringens hellige Ild. ØrstJI.130. Den
hellige llå. Drachm.(bogtitel.l899). Vi har
ikke nok af den hellige Ild i os. JMagnus.
SmaaVerdensaxer.(1904).ll. den hellige
hostie, nadver, olie, se Hostie osv. de
hellige sakramenter, se Sakrament.
den hellige stol, se Stol. 3.3) om om-
raade, sted, lokalitet, (præsterne skal
ikke) bevise deris Visdom og Skarpsin-
dighed paa det hellige Stæd (o: i kirken).
DL.2—4—7. drag dine Sko af dine Fød-
der; thi det Sted, som du staaer paa, det
er hellig Jord. 2Mos.3.5. tilmed haver han
og ført Græker ind i Templet og giort
dette hellige Sted uTeent.ApG.21.28. *Jeg
løfter Sjæl og Øie op | Imod det hellig'
Bjerges Top (SalmHus.187.7: Mod Bjer-
gets hellig-høie Top j. Kingo. 90 (sml. Ps.
43.3). »Klosterets Gebeet er helligt. Hrz.
D. 11.65. Ganges er Indiernes helligste
Flod. Bahnson.Efnogr.II.463. \\ det hel-
lige, det helligste, spec. (bibl.) om de
to inderste rum i jødernes tabernakel og
templet i Jerusalem, forhænget skal skilne
for eder, imellem det hellige og imellem
det helligste (1871: det Allerhelligste;.
2Mos. 26.33 (Chr.VI) (jf. allerhelligst 2.i;.

jf.:
(goden) rakte Haanden ind i det hel-

lige, det allerhelligste Kammer og tog

Guden ud.JVJens.CT.61. || i faste forb.
den hellige grav, Jesu grav uden for
Jerusalem, dend Klerke, som staar i leru-
salcm over dend hellige GTa.v.Æreboe.141.
Winih.HF.148. den hellige grav er vel
forvaret, se forvare 1.2. hellig kilde,
kilde, som antoges at have helbredende kraft,
og som ofte var viet til (opkaldt efter) hel-

gener; helligkilde, her er den hellige Kilde,
10 hvormed dine Øyne maa toes.Holb.Plut.

II.l. EPont.Aila8.II.255. (hun led) af en
smærtefuld Sygdom . . havde slæbt sig
fra én hellig Kilde til en anden, men
uden Nytte. JPJac. 71.555. det hellige
land (glda. d. s. (Mand.62), mlat. terra sanc-
ta, eng. the holy land, fr. la terre sainte)
om (det vestlige) Palæstina som skuepladsen
for Jesu liv og død. 2Makk.l.7. Fra Syrien
begav Alexander sig til det hellige Land,

20 oggikindiJerusalem.£ro/&.7w<r.J.57. Winth.
HF. 259. KrErsl. Middelalderens Hist. II.

(1893). 26. uegl: Side om Side med Rom
og Grækenland er Danmark saa at sige
det hellige Land for Arkæologerne. Tandr.
(BerlTidVU1925.Aft.l.sp.l). (spøg., sj.) om
egn, hvis befolkning er præget af streng re-

ligiøsitet: KLars.TJR.181. det hellige ro-
merske rige, se romersk, den hellige
stad, (bibl.) om Jerusalem som det sted,

30 hvor templet stod. i Jerusalem i den hel-
lige St&d.Neh.ll.l. Matth.4.5. Rich.Det
helligeLand. (1870). 40. Blaum. HelligJord.
(1898).42. jf.: det hellige Jerusalem. ^a6.
21.10. 3.4) om tidsrum. Sabbaten . . skal
være Eder hellig. 2Mos.31.14. *i dens (o:

søndagens) hellige Timer
|
Herlig af Gra-

ven opstod Guds Ord. Grundtv.SS.1.297.
*Det var en hellig Julefest,

|
Og Kongen

gjorde Gilde. sa.PS.III.196. ofte i udtrykke-
40 lig modsætning til søgn: „Hvormange Ret-

ter gi'er hun Jer?" — „Tre, baade de
Hellig og de Søgne."^ FritzJurg.nr.l7. Hel-
ligt og søgnt. Egeberg.(bogtitel.1894). || i fa-
ste forb. hellig aften, se Aften 3 (jf.
Helligaften;, hellig dag, (nu alm.:) hel-

ligdag, (forældrene skal) besynderlig paa
de hellige Dage, lære de Unge . . det de
selv have lært. BL. 2—6—2. jeg offrer

ham hans 3 Rellige-Dage. Holb.Jep.1.3.
50 Om de hellige Dage spiste Læreren og

enkelte Kirkegængere ofte Frokost i Præ-
stegsiSiTden.HKaarsb.M.70. talem. f: Efter
alle hellige dage (o: aldrig). MothH.150.
t holde, have hellige dage, unde sig

hvile; midlertidigt standse med et arbejde
eller forehavende, doune folk har altid hel-

ligge dage. Moth.H150. Soldaterne (holdt)

ingen hellige Dage, men Krigen blev fort-

satt af yderste Udigt. Holb.DH. III. 250.
60 smst.II.204. (den) hellige nat, julenat.

Stille Nat, hellige Natl APBerggreen.Ty.
Folke- Sange ogMelodier. (1863). Nr.39. spec.

(æstet.) om billedlig fremstilling af Jesu fød-
sel: Sal.^XI.207. den hellige uge, se Uge.
II
prædikativt i forb. holde ('dagen olgn.)

hellig, fejre (dagen olgn.) som helligdag
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(jf. helligholde 2). paa Raadstuen I Hunde
allesammen, er det at holde Juul hellig.

Eolh.Jul.13sc. Kom Sabbatens Dag ihu, at

du holder den hellig (Chr.VI: at hellige

den;. 2MOSJ20.8. jf. Katek.§23. || substanti-

visk i forh. som have, holde helligt
(ænyd., glda. d. s.; nu næppe br. i rigsspr.)

have, holde helligdag. De Lade have altid

Helligt. Mau.5313. Pinsen falder jo paa en
mindre travl Tid. De Dage blev der Tid
at holde helligt, som det kaldtes. Ved at

holde hellig forstod man kun, som for det
meste endnu, at holde fri fra Arbejdet.
AarbPræstø. 1923.41. 3.5) om handling,
foretagende, som har et religiøst formaal;
spec. om rituelle, gudstjenstlige handlinger.
•den hellige DsLa.h.Grundtv.SS.IV.323.(præ-
sten) samlede alle sine Tanker om den
hellige Handling, der forestod (o: beret-

telse af en syg).Pont.FL.27. || hellig krig,
hrig, som føres af religiøse grunde. Muham-
medanerne erklære den hellige ^Kiig.D&H.
FrPoul8en.OD.25. (spøg.) om ivrig religiøs

diskussion: Aalcj.SV.

Y

II.159. 3.6) om tale,

skrift: som hører til den religiøse overlevering

ell. forkyndelse ell. benyttes ved gudstjenesten.

Christi hellige Evangelmm. DL.2—17—7.

Saaledes er vel Loven hellig, og Budet
er helligt og retfærdigt og godt. J2om.7.
12. *Dit hellige Ord er Trøsten min

|
Mod

alle, som mig mon hsiåe.SalmHj.52.6. I

fører brave Folk ind udi Comoédier, ja

vor Herre selv . . og giør af hellige Hi-
storier liderlige Skuespil. Eolb.Eex.IV.5.
•Dér (o: i kirken) klang saa mangt et hel-
ligt Ord,

I
Dér viedes i høje Kor

|
Saa

mange Guds udvalgte. Grundtv.PS.III.235.
Baade hellige og mythologiske Legender
fortælle om Toner, der have omstyrtet de
haarde Mure. Gylb.X.198. Dermed udtalede
han de Ord, der ere altfor hellige til her
at gjentages, og meddelte mig Syndernes
Forladelse. Eauch.II.210. || spec. om sprog,

som benyttes i den religiøse kultus^s tjeneste.

hebraisk er vedblevet at være Jødernes
hellige sprog. EolgPed.SN.106. de sydlige
Buddhisters hellige Sprog Fali. SaUXII.
300. y den hellige historie, se Histo-
rie, aen hellige læst, se Læst. hel-
lig messe, se Messe, en hellig sang,
(1. br.) en salme. Eauch.I.305. En sang en
hellig Sang, en Anden en profan. Gold-
8chm.II.226. den hellige skrift (glda.

d. s. (Suso.3); relig.) om biblen ell. (sj.) et

enkelt (skrift)sted aeri (jf. Bibelhaandbog.
DetNyTe8tament.(1909).4). den hellige Bi-
belske Skrift. DL.2—1. efterdi du fra Barn-
dom af kiender den hellige Skrivt (1907:
de hellige Skrifterj, som kan giøre dig
viis til Salighed ved Troen paa Christum
Jesum. 5 rim.5.i5. Eolb.Ep.IV.52. Giel.GL.
296. 3.7) om løfte, pagt, overenskomst,
beslutning, (herren) har besøgt . . sit

Folk . . at giøre Barmhiertighed mod vore
Fædre, og tænke paa sin hellige Pagt.
Luc.1.72. det Nautiske Edict, som med

store og hellige Forsikkringer var be-
kræfted . . blev brudt. Eolb.EpJ.55. •Hjerte
og Aand

| Knyttes med hellige Baand
|

Til Dig, som evig skal lydes. FrSchmidt.
Psalmer.(1835).4. Vi takke dig, kære Herre
og himmelske Fader, at du liar indstiftet
det hellige Ægtesk.SLh.Alterbog.466. Jeg fik
da Lov til at passere Gaardsrummet mod
helligt Løfte om ikke at fæste mit Øje

10 paa andet end det Maal, mod hvilket jeg
ståede. Schand.O.II.357. den hellige al-
liance, (hist.) alliance, stiftet 1815 og gaa-
ende ud paa en forening af landene i et kri-
stent broderskab til værn for religion, fred
og retfærdighed (jf. u. Alliance^. Friderida.
NE.II.ll.

II
som adv., især ved verber, der

betegner løfte, forsikring olgn. jeg lover
helligen at forbedre mit Levnet. Eolb.
Abrac.III.9. jeg kan hellig forsikre, at

20 (osv.). Tode. VI.344. hvis du helligt svær-
ger mig ved de Guder, paa hvilke du
tToeT.Eauch.V.347. lov mig .. helligt, at

Du vil skjule mig hos Dig, og ikke røbe
hvor jeg er. Oversk.1.279. (sj.:) Jeg har .

.

lovet ham paa det Helligste at rive
mig løs. Eeib.Poet.V.179. love højt og
helligt, dyrt og helligt, se H. dyr 3
slutn.,nøl. i videre anv.: ubrødeligt. Jeg skal
helligen udi alting efterleve min Jomfrues

30 Ordre. Eolb.Usynl.1.2. Han besluttede der-
for helligt at være sin Konge troe. ÆJm;.

(19U).IV.70.
4) m. forestillingen om tilknytning til re-

ligiøs dyrkelse mere ell. mindre svækket. 4.t)

m. h. t. følelse, der er beslægtet med, minder
om den, der næres over for det guddomme-
lige, gudsdyrkelsen osv. || sow (bør) betrag-
tes med ærbødighed, ærefrygt. *Hellige
Poesie

| Uden OrdI Oehl.SE.61. *Saa huldt
40 til den hellige Bøgeskov | Det vinkte mig.

sa.L.I.161. *Hellige Ewald! i Danemarks
Skove

I
Føler min Siæl at forklaret du

svæver. sms<.50. Alt, hvad der er en brav
dansk Student det Helligste og Dyreba-
reste: Skandinavismen, Danmark til Ej-

deren og Friheden. Schand.TF.II.364. Ste-

det (o: Palazzo Medici) er helligt. I dette
Hus er den moderne Civilisation bleven
vakt til hive. Brandes.MB.12. „Drag Dine

50 Sko af, for dette er héUig Jord,** — saa-

dan havde han (i Sønderjylland) sagt til

sig selv med hemmelig Gysen. GyrLem-
che.NB.254 (jf. ovf. sp.llOP''). Kampen for

vort Folks og vort Fædrelands nellige

SsLg.JJessen.A.39. m. overgang til bet. 4.2:

som man p. gr. af ærbødighed vogter sig nøje

for at krænke, øve vold imod osv. En Over-
sætter, for hvem det Mesterværk, han over-

sætter, ikke er helligt. Eeib.Pros.V.186. De-
60 res Hemmelighed skal være mig hellig.

Eostr.SpT.II.8. ofte i nægtende udtr.som: Pic-

colo-Fløiten, Basunen, Klaphornet — Intet

var ham helligt; han forstod snart med stor

Færdighed at tractere dem Alle. Winth.IX.
261. jf. (m. spøg. hentydning til udtrykket

hellig eniold, se I. Enfold samt Arlaud.370)

:
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Selv er hun (o: Sophie i „En dansk students

eventyr") . . udstyret med en hellig litte-

rarisk Vviaenhed.VilhAnd.PM.il.60. || om
tanke, (udslag af) følelse olgn. *En helliff

Iver ham til saadan Gierning drev. Holb.
Mel.Y.9. *Herr Hvidtfeldt var den Herres
Navn,

I
Vi synge her til Ære;

| Og evig,
evig dette Navn

|
I helligt Minde være!

Rahb.PoetF.I.186. *Med hellig Ærbødig-
hed gaae vore Helte

|
Til eensomme Grav-

høi. Fram.Stærk.141. hvem vilde gennem-
bæves af en hellig Kunstfølelse over for
en Kopi af Parthenon, den være nok saa
fuldkomment udført? CLange.NF.131. *Vi
har et stort og helligt håb (o: om Sønder-
jyllands genforening med Danmark),

\
som

trodser år og å2ig.NMøll.B.93. (sj.) som
adv.: *hans Kunstner-Øie flammed',

|
Dri-

stigt Penselen han tog,
|
Malede, imedens

Hjertet !
Helligt i Begeistring slog.fiC

And.X.545. 4.2) som (if. loven, vedtægt, skik

brug osv.) er sikret mod overlast
frredsbrud olgn. \\ om person, rettighed

olgn. ell. (1. br.) ting: som ikke maa an-
gribes, antastes, beskadiges osv.; ukræn-
kelig; fredhellig (1); sakrosankt. en
Ambassadeur, hvis Person er saa hellig,

at det er mod Folckeretten at legge Haand
paa hans Hest, Hund eller ringeste af hans
Svite. Holb.Ul.1.11. *Dit mindste Haar er
helligtl — Jeg har soeret. Ew.(1914).III.
28. Folkets heUige 'RettigheåeT.Sporon.Mod.
209. Kongen er ansvarsfri; hans Person
er hellig og ukrænkelig (Grundl,(1915).
S12: fredhellig;. Grundl.(1849).§18. Den er
hellig. Storken, fredlyst overalt, ^o^an./.
73. Der findes endnu paa Raadhuset i Køln
flere saakaldte hellige Vægte . . som have
gjældt som Grundvægt for den tyske Sølv-
møntfod. OpfB.UII.29. Grundmaalene op-
bevares som hellige Maal.sms^.II.40. (spøg.:)

(det er) hver mands hellige ret at læsse
sit dårlige humør af i avisen; hvad er den
ellers tn? Hjortø.GU.237.

||
(nu 1. br.) om

sted, tidsrum olgn. : som er sikret mod freds-

brud og derfor beskytter mod vold; fredhellig

(2). den skal miste sit Liv, som dræber
Nogen i den saa kaldede hellige Tid, det
er: Høst og Vaar, den vigtigste Tid af

Aaret for 'L3Lnåma.ndeji.Nø7Teg.Privatr.IV.

148. Kirken og Domhuset ere hellige Ste-
der. F50. Hævn hæmmedes eller gaves fri

paa dette Sted, men er ikke øvet her, thi

Stedet var helligt. Der skulde være Helg
hvor Folkesamling skete paa Tinge. GrravT.

(AarbTurist.1925.123).

5) uden tilknytning til religiøse forestillinger.

5.1) som paastaar (med rette ell. (nu især)

med urette) ikke at vide besked med ell. have
nogen andel i noget, især et forhold af min-
dre tilladelig ell. uskyldig art; uvidende
(om et ell. andet); uskyldig; ofte nærmende
sig til at betyde: hyldersk; skinhellig (men
med mindre nedsæt, klang). *Fremdeles I

saa hellig ej |
Med Railleri maa være,

|

At nogen skulde gaa sin Vej | Og ej en

Skose h?eve.Falst.42. „jeg har saamænd
ingenting at bestille med ham." . . „Nej
see hvor hellig I . . jeg saae nok, hvor-
dan han trykkede dig i Haanden." Hostr.
Q.73. *0 vær nu ej saa hellig I

|
det kjen-

der De bestemt. sa.£;^.1.9.
jl ofte i forb.

som lade, spille hellig, stille sig hel-
lig an, gøre sig hellig, stil jer ilie saa
hellig an, jeg veed he^e.IIolb.Bars.IV.8.

10 See I hvor hellig de kand giøre sig.sa.flea;.

V.4. KomGrønneg.II.200. *^0g du tav? har
tiet til nu, og lader

|
Uskyldig og hellig

for at skuffe din Fsider. Hrz.Vl.l39. „så
véd du naturligvis også, hvad der står i

(testamentet)** . . „hvor skulde hun vide
det fra?" „A, lad nu bare være med at

gøre dig hellig, min gode . . du stod og
lurede udenfor døren, mens (notarius) var
herinde." NMøll.H.140. Aage trak Søsteren

20 i Armen. „Du kan jo lade, som om vi
er komne fra hinanden." — „Det kan du
ikke være bekendt 1" — „Lad nu være at

?)ille hellig. Farvel og god Fornøjelse."
Drachm.K.73. 5.2) (dagl.) i forb. i dette

hellige øjeblik, i selve dette øjeblik, (især
i (kraftige) forsikringer), der gik nu Jun-
ker P. . . ud af Provstens Huus i dette
hellige Øieh\ik.Winth.VnL181. hvad han
i dette Nu, i dette Secund, i dette hellige

30 Øieblik skal gjøre. Kierk.IX.89. „har De
ikke seet en Stump Seilgarn..?" — „Jeg

I

Seilgarn? Nei, saa lad mig synke i Gra-
ven i dette hellige Øiehlikl*' FritzJilrg.nr.
19. Hørup. III.123. jf. (spøg.): „Og nu,
øieblikkelig?"— „Lige i dette hellige Mo-
ment." CBernh.YI.187. 5.3) (fagl.) T forsk,

faste forb. || det hellige ben, se L Ben
1.1.

II t helligt hø {efter %. hellig heu;

jf. fr. sainfoin, sv. helgho) % foder-espar-
40 sette, Onobrychis sativa Lam. JMSchaar.

Oeconomisk Afhandling. I. (1775).54. \\ hel-
lig ibis, \. Ibis æthiopica L. Liitken.Dyr.^

188. SaUXII.171.
\\ \ hellig ild, rosen

(erysipelas) ^j/. Helvedesild 2;. LTid.1737.
750. Apot.(1791).398. ||denhelligetro
(folkeetymologisk forvanskning a/" Heliotrop;
dial.) 2( d. s. s. Heliotrop 3. NaturensV.1922.
425. OrdbS.(jy.). 5.4) f talem.: Hans øine
er hellige at see (o: han omgaas kun faa,

50 viser sig sjælden). Moth.H149. IIøysg.S.233.

bellig-, i ssgr. ['hæli-] (jf. dog Hellig-

gørelse, -gører, -trefoldighed, -trekonger^

af II. hellig (jf. dog -brøde 1); i enkelte til-

fælde kan disse ssgr. ogs. opfattes som smsat.

m. I. Hellig, fx. Hellig-aften, -dag, -dragt

II
forbigaaet paa alfavetisk plads er bl. a.

en del ssgr. af mere tilfældig art, dds saa-
danne (især fagl.), der betegner, hvad der
staar i forbindelse m. religiøs kultus, guds-

60 dyrkelse (se ogs. -kilde^, jf. : de christne
Helligskrivter. Sibb.Aa.I.123. Israeliternes
Helliggaver, som de vier til mig (o : gud).3
Mos.22.2(Buhl.). den seraphiske Helligsang.
GVHansen. Nadvergudstjenesten. (1890). 22.
fra Naturens Haand har den (o: Upsala-
helligdommen) Helliglunden, det mægtige

VU. Reatrykt "/e 1>26 70



1107 Hellisaand helligdag^st 1108

Træ og Bolden. A0lr.NA.27. det store Hel-

ligtræ . . stod grønt baade Vinter og Som-
mer. smst.26. dels (især nedsæt, jf. II. hellig

sp. 1098^^1 Helligper^ ord, der betegner, hvad
der staar i forbindelse m. religiøs vækkelse,

jf.: Der havde været Helligforsamling i

„Sichem"— saadan kaldte de fromme der
i Sognet deres Forsamlingshus. ^afej./SF.

VII. 159. hjemme stod det stadigt paa
med Helligmøder. GrravZ.^^. S8. -aand,
en. [1] især i best. anv.: helligaanden ell.

(jf. den 10.2J den helligaand (ogs. (jf. hel-

lig sp.l097^^^) skrevet den hellig aand. Rom.
5.5(1907: den Helligaandj. Saaby.''), udenft.
{æda. (i thæn) hælghanz (nafn), no. hellig-

ånd; jf. SV. den helige ånde, oldn. heilagr
andi, hinn helgi andi, eng. the holy ghost,

ty. der hellige geist; efter lat. spiritus sanc-

tus (gr. to pneuma to hågionj; relig.) især

i jødisk og kristen trosopfattelse udtr. for en
særegen side af guds væsen; guds aand
(jf. Aand 6^; spec. om den tredje person
i den kristne treenighed (jf. Aand sp.

36^S). dvL(D:gud) sendte din Hellig Aand
fra det }iøie.Visd.9.17. (Maria var) frugt-

sommelig af den Hellig Aand ('iPO/: Hel-
ligaand;. Matth.1.18. Vel har jeg døbt Eder
med Vand, men han skal døbe Eder med
den Hellig Aand (1907: Helligaandj.ilfarc.

1.8. Vor Herres Jesu Christi Naade, og
Guds Kiærlighed, og den Hellig Aands
(1907: Helligaandsj Samfund være med
Eder alleI-2CV.i5.i5. *Kom Hellig-Aand
og Vidne giv | I mig, at Jesus er mit Liv.

Kingo.199. *HeUigaanden trindt paa Jord
|

Er Guds Røst med Livets Ord. Grundtv.
SS.III.341. Jeg troer paa den Hellig Aand.
Katek.§82. vor Gud, Fader, Søn og Hellig
AB.nå. Alterbog.433. jf.l. Bue 2.2: Den Due,
hvorved den Hellig Aand betegnes. HoZ&.
Ep.III.253. gud helligaand, se Gud sj?.

292^^^'
II

(sj.) m. h. t. ikke-kristelig opfat-
telse. Duer, som han (o: Muhammed) havde
vænnet til at æde af hans Øren, og som
han indbildte Folk var den hellig Aand,
der viskede ham ind Guds Ord og Vil-

lie. Holb.Hh.II.41. jf : vor Tids Helligaand,
'M.erkvLn\is.PoUV5l921.5.8p.6. \\ ssgr. (se Sal^
XI.199f.) bl. a. Helligaands-broder (især i

flt., om medlemmer af det broderskab, der

gjorde tjeneste ved et helligaandshus), -hus
(o: bygning, som var indviet til den hellig-

aand og som (i middelalderen) brugtes til

pleje- og gæstehjem), -kirke (o : kirke, som er

indviet til den helligaand (HjælpeO.176); nu
især som propr.), -kloster ofl. -aften, en.

[3.4] I) aftenen før en Jielligdag (især før
jule-, paaske- og pinsedag). Holb.Jul.lOsc.

Helligaftener ere Sørgefester for Peber-
svendene. Det er Juleaften i Aften. Bøgh.
JT.19. Nu ringede Klokkerne Helligaften
ind. AndNx.PE.II.87. (nu næppe br. i rigs-

spr.:) De høie Helligaftener (o: afte-
nerne før juk-, paaske- og pinsedag). VSO.
jf. (i sa. bet): De tre Helligaftener. J5Ztc^.

(1846).V.,Y1.219. 2) (nu kun dial.) fritid efter

endt dagsarbejde; fyraften. Feilb. f gøre
helligaften, holde fyraften. Moth.H149.
(døden) er en Høstkarl, der aldrig giør
hemgAften.Biehl.DQ.III.185. VSO.\\ overf.,

om tidspunkt, da et menneske ikke længere
formaar at arbejde, fordi døden nærmer sig.

det lakker til hellig aften med ham. ilÆo^A.

H149. det ringer til hellig aften for ham.
smst Feilb. -brøde, en. (ænyd. d. s. i bet

10 1 ; jf. æda. hælæghbrot, hælghæbrot i sa.

bet) 1) (til I. Hellig; jur., nu 1. br.) kræn-
kelse af helligdagens fred; helligdagsbrøde;
ogs. (nu næppe br.) om straf (bøde) for denne
krænkelse (jf. I. Brøde 2). Hvo som ikke
holder Søndage (hellige) skal bøde hver
Gang for Helligbrøde tre Lod Sølv. Di.
6—5

—

1. Hvo som saarer nogen paa den
Dag, som heliigholdis, bøde foruden rette

Bøder ogsaa Helligbrøde, smst 6—9—22.
20 Nørreg.Privatr.IV. 129. Goos.I.571. 2) CP

krænkelse af, hvad der er helligt; til II. hel-

lig 3(.2): AmpuUaen med den hellige Olie
. . blev slaaet i Smadder. Det var i fromme
Katolikers Øjne en Helligbrøde uden Lige.
Brandes.Y.244. til II. hellig 4.1: at en Kunst-
ner . . vilde forsmaa et Ophold i dette
forjættede Land (o: Italien), vilde være
betragtet som fræk Aandløshed og Hellig-
brøde. JXaw^e.J.500. Jeg søgte at trænge

30 disse Anfægtelser tilbage — de var jo

Helligbrøde mod min Sorg. Nans.JD.268.
-dag;, en. (æda. hælægh (hælik) dagh) 1)

[3.4] dag, som er bestemt til offentlig guds-
dyrkelse, og paa hvilken hverdagsarbejdet i

et vist (ved lov nærmere bestemt) omfang
skal hvile; ogs. i al olm. om dag, paa hvil-

ken arbejdet hviler. Søndage og andre paa-
budne Hellig- og Bede-Dage. i)jC.6—5—i.

*Helligdagen kom ihu (Grundtv.SS.1.113:
40 Hellighold Vorherres Dagj. SalmIIus.375.1.

Frosten, som var utrolig stærk, satte mig
uden for den Stand at gaae ud i alle

hellig J)aigene.Klevenf.RJ.115. Maskerader,
Baller og saakaldte Legestuer maae ikke
holdes Dagen før en Søn- eller Helligdag.
Forordn.^^lsl845.§13. (grundlovsdagen) er

blevet en Helligdag. Børup.II.332. *i Mor-
gen er det Helligdag,

| Saa hænger Sa-
ven paa sin Knag', |

saa gaa vi i Kirke.
50 SangB.34. holde (en) helligdag, (nu

kun dial.) holde (en) fridag; holde hvil. vAph.
(1764). OrdbS.(Fyn.). en buden hellig-
dag, se II. byde 1.2. 2) (især mal. og J>j
del af en (malet) flade, der (ved forglem-

melse) ikke har faaet samme behandling som
det øvrige. Harboe.MarO. Han kan ikke

male en Væg uden Helligdage. Levin. Da-
nia.III.52. (malerens skitser) blev stedse

løsere, med flere „Helligdage", grinende
60 hvide Pletter af udækket Lærred. ÆTilfads.

(Tilsk.1906.987). Scheller.MarO. ||
(I br.) i

videre anv., fx. om sted paa en høstet mark,

hvor arbejdet er gjort uordentligt, sjusket

OrdbS. -daffs, adv. og adj. [-|da(-')(q)s]

(dannet til -dag efter dagligdags, hverdags)

1) (nu næppeor.) som adv. vAph.(1764). 2)
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(1. br.; tidligere undertiden vanskeligt at

skelne fra ssgr. m. -dags- (se ndf.), jf.:
Hellig-Dags Klædning, v^p^/i 759)/ som
(ubøjeligt) adj.: som hører ell. passer til en
helligdag (mods, dagligdags 2.i, hverdags/
(tobakken) smager mig nu lovlig hellig-
dags til at jeg skulde bryde mig om at

ryge den til ^t2iåig\ieå.DagNyh?1^1921.8.
sp.3. 'dag»-, i ssgr. a/Helligdag 1 ; foruden
de ndf. nævnte især jur. i ord som: Hel- lo

ligdags-anordning, -arbejde, -for-
ordning, -lov(givning). -dags-bra-
de, en. {glda. hæliedagsbrødhe; nu næppe
br.) d. s. s. Helligbrøde 1. VSO. (dronning
Dagmars) Samvittighedsuro over Hellig-
dagsbrøaen med Silkeærmerne. Jw^.FS.Ji.
149. -dag^s-klæder, pi. (nu I br.) klæder,

som man bærer om helligdagen (jf. Hellig-
dragt;. Sach.3.4. Holb.Heltind.Ll7. Ing.KE.
1.130. I Gadedøren stod Børnene i Hellig- 20

dagsklæder.To?derZ.^.I.74. billedl: *Nuseer
jeg Dannemarks Eng og Vang

| Igjen i

Helligdagsklæder. l7ig.VSt.389.

Hellig^dom, en ell. et (f i bet. 3 (vist

efter ty. heiligtum;: Ew. (1914). III. 144.
Éahb.E.II.370; i bet. 2 (som en slags kolL;

talespr., 1. br.): (sømanden) havde faaet sig
noget af dette Helligdom ovre . . i Eng-
land, og det var jo osse med Psalmer og
Syndeiu\åhed.KLars.UR.213). [>hæli,d(om'J 30

flt. -me. (glda. d. s., æda. (dat., gen.) hælægh-
dome (bet. 2-3/ oldn. heilagr domr, oeng.
haligdom, ty. heiligtum ; af II. hellig)

1) (jf. -dom 1; det at være hellig; hellig-
hed. 1.1) (nu næppe br.) d. s. s. -hed 1.

*(gid vi) ikke om | Guds Helligdom
|

Med løse Læber -pralel Kingo.279. 1.2) d.

s. s. -hed 2. *Saa myrded de den Herre
from (o: Knud Lavard) . . | Til Vidne paa
hans Helligdom

|
Udsprang saa klar en 40

Kilde. Gh'undtv. PS. 1. 136. ADJørg. NH. I.

221.
II

nu næsten kun (talespr.) m. nedsæt,
bet. (jf. II. hellig sp.l098^^ samt -skab/ Det
er osse en af disse Missionskavelerer; i

Gaar solgte han mig 3 Snese Æg og tog
62 Øre for Snesen, Husmændene nede i

Tørup ta'er kun 60; det er Helligdom,
hY2C?KLars.Vn.l86. Fra det Lag, Oda
stammede, havde hun en instinktiv Uvilje
mod den saakaldte „HeUigdom". YBerg- 50

strøm.M.168. 1.3) ('CP, nu I br.) d. s. s. -hed 3.

*Mystisk Helligdom omsvæver
|
Deres

(o: guldhornenes) gamle Tegn og Mærker.
Oehl.L.1.26. jeg (o: en biskop) . . meddeler
Eder, i Kraft af Indvielsens Helligdom .

.

den saliggjørende Kirkes Velsignelse. Jw^.
VS.IL56. 1.4) CCP, sj.) <iZ IL hellig 4.1. Jeg
ved, at hun er til. Og jeg har set i hen-
des Øjne, at hun ved, jeg er til. Gives
der en skønnere Form for Forening, for 60

Helligdom. Thuborg.NV.104.
2) (jf. IL hellig 3.2 samt -dom 4) iSi gen-

stand, som er ell. bør være hellig. *Hvad
de (d: guderne) gav, de tog tilbage,

|
Evig

bortsvandt Helligdommen (o: guldhornene).
Oehl.L.1.27. den store Billed-Fane, og an-

den hedensk Helligdom. Grundtv.Saxo.III.
300. jf. II. hellig sp.llOP'': Bispen havde
Ret: Vi kastede Perler for Sviin og B.e\-

ligdom for Runde. Ing.PO.II.266. || spec:
relikvie. *Tit mand et Heste-Been for

Helligdom har taget,
| For saadan ringe

Ting med Krig hinanden plaget. Holb.
Paars.154. saavel Splinten af det hellige
Kors, som mange Andre Helligdomme.
Grundtv.Snorre.IIL244. *hun (har) efter-

ladt
I
Et Skrin med Helligdomme, med

høist sieldne
|
Reliquier. Beyer. LL. 19.

J|

i sammenligninger, om noget særlig værdi-

fuldt, dyrebart osv. nogle Brevskaber (som
han) bad ham giemme som Helligdomme.
Mall.SgH.380. (klædningen) havde ligget
i Dragkisteskuffen, som en Helligdom, i

21 Aar. Ing.LB.IV.157. Schand.F.23.
|| (jf.

II. hellig 4.1/ »Fra Himlen er du faldet,
|

Du Danmarks Helligdom (o: dannebrog/l
Lng.RSE.11.188. „Hvad har Du brugt det
(o: et slør) til? Og hvor har Du fundet
det?" . . „hvis det er en Helligdom, der
ikke maatte røres, beder jeg mange Gange
om Forladelse." iV'aws.Ji).i55. om person

(8J')- *»Men skulde Faren naae
|
Til denne

Helligdom," —
| Og hun peged paa den

Smaa (o: et lille barn). Winth.HF.205.
3) Cj/. II. hellig 3.3; sted ell. omraade,

som er ell. (bør) holdes helligt; sted ell.

bygning, som er bestemt til religiøs
brug, indviet til gudsdyrkelse; især: tem-
pel; kirke. *I Templets Helligdom |

dit

Sandheds-Ord jeg hørte. SalmHus. 456. 4.

*Dig (o: Chr.I) var det giemt,
|
At bygge

Himlens feire Datter (o: Minerva)
\
Et

Huus, et varigt Helligdom (o: universi-

tetet) i J^oxdenl Eiv.(1914).IIL144. *det er
forbudt at nærme sig | De store Guders
dunkle Helligdom. Oehl.HJ.16. ApG.17.23
(se Gudsdyrkelse sp.31P^). fra det største

. . Tempel til den ringeste Helligdom.
HNClaus. Leil. 27. \\ spec. (bibl.) om (det

allerhelligste i) jødernes tabernakel og templet

i Jerusalem. Og Præsten skal . . stænke
af Blodet syv Gange for Herrens Ansigt,
lige for Helligdommens Forhæng. 5ifos.

4.6. Og Folket fastede i mange Dage .

.

foran den almægtige Herres Helligdomme.
Jud.4.11. *Saa i Herrens Helligdom |

Esa-
ias spaa'de. Grundtv.SS.L.293. \\ i udtr. som
himlens heligdom, (poet.) om himme-
rige. Kingo. 198. *at de gjennem deres
Død

I
Indgik i Himlens Helligdom,

|
Det

kan der ikke tvivles om. Winth.V.174.
||

(jf. II. hellig 4.1/ ikke er dette (o: gæste-

venskabet) det eneste Helligdom, hvor (min
vens) Gunst gik som en venlig Genius
ved (min) Side. Rahb.E.II.370. *(paa natte-

vagten) sysler hans (d: en soldats) stille

Tanke
|
udi sin Helligdom (0: med tanken

om den elskede). Ploug. L. 247. *den Skov
(o: Dyrehaven), der fra min Ungdom staar

|

for mig som en af Danmarks Helligdomme.
Schand.SD.ix. jf.: *Den (o: en bombe, som
en fugl har bygget rede i) er en lille Hel-

70*
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ligdom;
|
ja vist, den bør forgyldes I Æaa-

lund.J280.

Hellis-dragrt, en. (sj.) d. s. s. -dags-
klæder. *En Bønderflok kommer af Mænd
og af Koner, |

I Helligdragt lyde de Klok-
kernes Toner. Oehl.L.I.147. GJ -demme,
V. (hos sprogrensere; 1. br.) erklære for hel-

lig (II.2.1); spec: helgendømme; Uanonisere.
en særlig fremragende helgen (kan) frem-
kalde trangen til at helUgdømme også
hans nærmeste fæller. ADJørg.11.294. hans
Faders Sjæl var helligdømt og havde fra
nu af Ret til Helgens Navn og Ære. JOlr.
SD.IV.149. uegl: Eftertiden har . . glemt
hans (o: Knud den helliges) fejl og hellig-
dømt hans nsLvn. ADJørg.NK.795.
helliffe, v. ['hæli(q)a] -ede; imp. (høj-

tid.) hellige (i bet 2.i: Joh.17.17. Grundtv.
Yart.25). vbs. -else (0rst.III.213. VVed.BF.
118. lPet.l.2(1907)). (ænyd. d. s.; efter ty.

heiligen; jf. eng. hallow; til H. hellig; egl.

sa. ord som IV. helle)

i) holde hellig. 1.1) (relig.) til H. hel-
lig 1 (jf. helligholde 1). fordi I ikke hel-
ligede mig (o: gud) midt iblandt Israels
Børn. 5Mos.32.51. Vor Fader, du som er
i Himlene I Helliget vorde dit Navnl Matth.
6.9. helliger Gud Herren i Eders Hierter.
lPet.3.14. 1.2) (bibl.) til II. heUig 3(.i) (jf.
helligholde 2). Kom sabbatens dag ihu,
at hellige den (1871: at du holder den
hémg).2Mos.20.8(Chr.VI). Jehu sagde:
helliger Baal en Høitidsdag (Chr.Vi: en
forhvids-åag). 2Kg. 10. 20. 1.3) (nu næppe
br.) d. s. s. helligholde 3 slutn. *Hvor kan
vel i det skiønne Danmark bedst

|
Høit

helliges en kiær Erindrings Fest. OehlL.
11.49.

2) gøre hellig (7/"« helliggørej. 2.1) (re-

lig.) til II. hellig 2. jeg er Herren, som
helliger Israel. Ez.37.28. Og Mose gik ned
af Bjerget til Folket og helligede Folket,
og de toede deres mæåer.2Mos.l9.14.
*Giv (o: helligaand!) mig altid Kæmpe-
Mod,

I
Hellige mit Kiød og Blod. Brors.57.

Guds Aand . . helligede og styrkede hans
Mod. Vogelius.Præd.30. lCor.6.11(1907; se

u. helliggørej. || refl. Endog Præsterne .

.

skuUe hellige sig, at Herren ikke skal
gjøre et Skaar iblandt åem.2Mo8.19.22.
skulde ikke ethvert Menneske hver Dag,
hellige sig selv ved retskafne Forsætter?
Mynst.(MO.). jeg Herren er Eders Gud,
og I skulle hellige (Chr.VI: helliggiøre^
Eder og være hellige, thi jeg er hellig.

3Mo8.ll.44.
II perf.part. helliget, d: s. s.

hellig (2.1). Propheterne . . kaldes Guds
Helligede. Horreb.II.318. 2.2) (relig.) til II.

hellig 3. Udraaber dette iblandt Hednin-
gerne, helliger en Krig. Joel. 3. 14. naar
han (o: Jesus) skal have helliget vrange
MemngeT.Balle.Bib.I.128.

|t
Især (jf.11.

hellig 3.2-4^; indvi til religiøs kultus. Og
Gud velsignede den syvende Dag, og hel-
ligede den; thi paa den hvilede han fra
al sin Gjerning. lMo8.^.5. (de) opstigede

£ia et Baal strax ved den helligede Eg.
Tid.1726.581. Præsten maa ikke i Alta-

rets Sakramente uddele Brødet eller Kal-
ken, førend de med Ordet og Bønnen ere
helligede, det er hvad man i daglig Tale
kalder concecTeTet.Baden.JurO.L214. En-
hver bør hellige sit Huus, saa ogsaa det
vorder en Kirke. Hauch. IV. 340. *Stor-
Guden helliger sin Bolig. Ps.46.5(EBrand.

10 S.87). II
m. hensobj. jeg (o: gud) . . helli-

gede . . mig alt Førstefødt i Israel af

Mennesker og Dyr; de skulle høre mig
til. 4M0S.3.13. *den Dag er ikke tabt,

| .

.

som man helliger sin Gnå. Hauch.CarlV.
39. Du skal og gjøre en Plade af puurt
Guld og udgrave derpaa . . helliget Her-
ren (Chr.VI: Herrens Hellighed;, ^lfos.58.

36. Kirken var fordum helliget Skt. Lau-
rentius. Trap.^IV.531. 2.3) GJ til II. hellig

20 4.1. Tragedien helliger Døden. Hrz.(Kyrre.
HH. Till. 27). Men, lød det saa i hende:
hvad skal jeg gjøre for at hellige og
mætte Kj ærlighedslængselen.iSc/iand.-F.i66.
Staten skal hellige de udmærkede Geniers
Minde og stemple det med offentlig Kæ-
der.JohsSteenstr.HD.118.

II
talem. .'hensig-

ten helliger midlet olgn. (jf.nylat.tims
sanctificat media; sml.Arlaud.518) etgodt for-
maal berettiger brugen af mindre fine mid-

30 ler. Mau.12101. jf.: naar det gjælder om
Staternes Lykke . . da kan man vel sige,

at Øjemedet helliger Midlerne. Hauch.Vl.
222. Formaalet helliger Midlet. Brandes.
X.527. 2.4) (nu næppe br.) til II. hellig 4.2.

have vore Forfædre kunnet hellige denne
Vedtægt . . saa have vi ogsaa Ret til at

forandre den. Sander.NEbb.61.

3) Q bestemme til et vist formaal
(hyppigst af mere ophøjet ell. ideel art); m.

40 hensobj. (og obj.) ell. (sjældnere) m. obj. og

følgende præp.-led. Allerede i Vuggen have
hans (forældre) helliget ham til Fædrene-
landet. „. . Vær Himmelen og Fædrene-
landet helliget." JSneed.III.126. Red mig
af denne Nød, og hele mit Liv vil jeg
hellige til at udbrede Din Ære. Goldschm.
11.256. Tusmørkesangene er (ikke) hel-

ligede Privatlivet, men overvejende poli-

tiske Digte. Brandes.VI.87. *Naar Natten
50 er helliget Farter | Ved Maaneskin i Gon-

dol. Drachm. SH. 123. Programmet (ved

koncerten var) udelukkende . . helliget

Beethoven. BerlTid.^Vn 1920.Aft.4.sp.5. \\

helligesig, ofre sit arbejde, sin opmærksom-
hed til; koncentrere sig (sine kræfter, tanker

osv.) om. Hun helligede sig ganske de
quindelige Forbryderes Trøst og Forbed-
ring. nicZe.J5reve.55. EGad.TT.119. hellige

sig en Sag. Ludv. || m. afsvækket bet., om
60 handling som udtr. for høflighed, opmærk-

somhed olgn.: tilegne; vise. Han lagde
fortrolig Armen paa de yngre Kunstneres
Skuldre . . hviskede dem i Øret . . T. saa

ham hellige G. de nævnte Venskabsbe-
viser. 8chand.TF.il. 177. i hans Ansigt
bredte sig et lunt triumferende, Provst T.
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heUigret Smil.PontFL.96. Vi skal hellige
. . Udførelsen af Deres Ordre den største

Omhu. Ludv. spec. (nu næppe br.): dedicere
(en bog til en), jeg vilde hellige (bogen)
den første af mine Velgiørere. Engelst
Phil. V. Nordens Nyrup, hiin Sagakyndige,
heUiges disse Blade, som et svagt Tegn
paa min fulde Høiagtelse. Grundtv.Udv.I.
204. Blich.(1920).lY.120.
d Hellig-eje, et. [II.8-4] (1. br.) hel-

ligt, dyrebart eje. (Jerns) vovede at kuld-
kaste de gamles Lærdom, Folkets over-
leverede Helligeje. OGeismar.De evige Glæ-
der.(1918).51. Det Fotografi . . Billedet af

Moderen med Barnet, blev siden Barnets
dyreste Helligeje. KNordent.JL.I.14. -ge-
re, V. ['hæliigo'ra; ogs. (især kirk.) hæli-
'go'ra] vbs. (især teol.) -else. {glda. d.s.; næ-
sten kun relig.) hellige (2); især til II. hel-
lig 2: Og der vil jeg komme til Israels
børn: og det folk skal helliggiøres (1871:
helliges} ved min herlighed. ^Mbs.59.45
(Chr. VI). refl.: (præsterne) helliggiorde
(1871: helligedej sig, og førde brænd-
offere til Herrens huus, 2Krøn.30.15(Chr.
VI). spec. (især teol.) m. h. t. den kristnes

fremgang i sædelig henseende (jf. retfærdig-
gøre). I ere helliggiorte (1907: helligedej
. . ved den Herres Jesu 'NsLvn.lCor.6.11.

Jager efter . . helliggiørelsen (1819: Hel-
lighed; 1907: Helliggørelsenj, uden hvil-

ken ingen skal see Renen. Hebr. 12.14
(Chr. VI). en nye Lærdom om Helliggiø-
relsen. Hoi&.i)B^.II.585. Den helliggiørende
'iiisiSide.vAph.(1764). *Den Helligaand gjør
ingen glad,

| Som ej vil helliggjøres.

Grundtv.SS.III.66. Helliggj øreise bestaar
i . . Sjælens Omdannen efter Jesu Kristi
Bmeå. Monrad.BV.23. Katek.§91. || til II.

hellig 1: Aanden . . helliggjør Guds Navn
her i Menneskene. Monrad. BV. 18. || til

II. hellig 4.1: en Fanaticus . . indbilder sig,

at hans oplysede Forstand helliggiør de
afskyeligste MiåleT.Holb.Ep.IV.230. -hed,
en. (glda. hellighet(GldaBib.r2Mos.l5.11));

jf. mnt. hillicheit; især relig^ især: 1) til

II. hellig 1 (jf. -dom l.ij. hvo er som du
(o: gud)y herlig beviist i Hellighed. ^Mos.
15.11. Hebr.12.10. (vi) tillegge (gud) den
største Hellighed. Nørreg. Naturr. 96. En
lignende Grad af Hellighed som Guderne
tilskrev man (o: paa Sydhavsøerne) Over-
klasserne i S^mivLnået.Bahnson.Etnogr.I.
128. meton. (sj.): *her leed den Evighøie
(o: Kristus paa korset) . .

|
Akl her leed

selv }\ellig\ieÅ. Sporon.AC.*2v. 2) til II.

hellig 2(i) (jf. -dom 1.2J. Klosteret (kan
ikke) udstede fordeelagtige Vidnesbyrd
om hendes llem^\ieå.Holb.Ep.III.192.
Hoved-Personen (o: i „Tartufe") . . som
under Helligheds Skin bemægter sig Herre-
domme udi et Huns. sa.JJBet.a6*'. *jeg et

Levned herefter maa føre
|
Ret som en

Kristen i Helligheds Aand. Grundtv.SS.IV.
239. Almuen (forstod) hvorlidet hellig de
hellige Fædres Hellighed var. CBernh.NF.

XIII.9. (førstepræstens) udtærede Ansigt
luede af Hellighed. AjaChristmas. Prinses-
sensGrav.(1914).10. || i forb. som eders,
hans hellighed, brugt som ærbødig til-

tale over for ell. omtale af højtstaaende (ka-
tolske) gejstlige, (til biskopper:) (jeg) an-
raaber Eders Helligheder . . om ikke at

tøve med at hjælpe mig. JPJacobs.Afh.69.

jf. (spot.): (naar) Biskop Martensen an-
10 drager paa at faae 600 Tdr. Byg istedet-

for 300, saa er det . . for Eftermandens
Skyld, fordi det er hans Helligheds Pligt
mod Eftermanden. Kierk.XIV.362. især (og
m. h. t. nutidsforhold vist kun) om paven:
Prahl.ST.1.72. jeg (skyndte) mig til hans
Hellighed i Rom, for skriftligt at faae det
nødvendige Forbud. Oehl.XVII.149. ende-
lig kom Paven, Hans Hellighed selv. Jørg.
H1.106. 3) til IL hellig 3 (jf. -dom l.s).

20 paa den syvende Dag er Sabbatshvile, en
Hellighed for Herren. 2Mos.31.15. *Paaske-
festen | I Hellighed hver anden overgaaer.
Oehl.VM.123. Stedets, Søndagens Hellig-
hed. MO. Ægteskabets Hellighed, smst.

konkr. (sj.): den Ager skal være Herren
en Hellighed. 3Mos.27.21. 2Mos.28.36(Chr.
VI; se u. hellige 2.2j. 4) (nu næppe br.) til

II. hellig 4.2. (ved) juridisk Hellighed (for-
staar man) en særdeles Sikkerhed, som

30 Lovene tillægge visse Steder, Personer,
Ting etc. Nørreg.Privatr.IV.45. O -holde,
V. [-|h(ol'a] vbs. -else (Holb.Ep.1.333. EG
Claus.Præd.(1803).17). 1) (sj.) ^iZIL hellig
1 (jf. hellige l.ij. (Kristus) er stærk: hans
Navn helligholdes i tusindeKiiker.EBrand.
A.129. 2) til II. hellig 3(4) (jf. hellige I.2;.

Jøderne helligholdte Sabbaten . . ved be-
standig Hvile fra alt Arheyde. Holb.Ep.I.
334. *Hellighold Vorherres Dag I Grundtv.

40 SS.I.113. Vi skulle helligholde Hviledagen
saaledes, at vi beskjæftige os flittigen med
Guds Ord. Katek.§25.

||
(stundom m. over-

gang til bet. 3) m. h. t. religiøs fest(tid), høj-

tidelighed, der (helt ell. delvis) er af religiøs,

kirkelig art: fejre; højtideligholde. Juda,
hellighold dine Fester. Nah.2.1. Vi hellig-

holde Jule-Høytiden til en Erindring om
Jesu Fødsel. Buge.FT. 264. (man) hellig-

holdt hans Dødsdag . . lige med andre
S) høie Helgendage. Molb.DH.II.381. hellig-

holdende med største Festlighed de to

Søstres BTylln^.Heib.Pros.IV.29. (spøg.:)

*hver Søndag helligholdtes med en Bud-
ding. Lous. Pope. 68. 3) (nu næppe br.) til

II. hellig 4.1. Her er intet tilbage uden at

helligholde Amindelsen (o: om min afdøde
moder). Klevenf.RJ.181. paa saa skjøn en
Foraarsdag syntes det mig Uret at hellig-

holde de forbigangne Sorger. Gylb.11.21.
60

II (jf. bet. 2 slutn.) m. h. t. (glædelig) begiven-

hed, dag osv.: fejre; celebrere (jf. hellige I.3J.

Idag kommer Proprietair T. ind fra Lan-
det for at helligholde sin Søns Jaord med
min Datter. Erz.III.27. han helligholdt et
prægtigt Høstgilde for alle Godsets Ind-
byggere. GylbJ.276. jf.: Løverdagaften i
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England „helligholdes" paa sin Maade
(der staar i) grel Modsætning til den
Maade, hvorpaa Søndagen helligholdes.

Drachm.KK.23. 4) f til II. hellig 4.2. alle

Rettigheder vorder helligholdte. Argus.
177l.Nr.11.4. -kilde, en. [3.3] (især O ell

fagl) d. s. 8. hellig kilde (se II. hellig

sp.1102^). De danske Helligkilder besøg-
tes på bestemte D&ge. FortNut.V.141. bil-

HCAnd.VIII. 178. en Figur ligesom et
Hellig-Trekonger-Lys. VilhAnd.N.7. Hun
kom listende paa bare Fødder med et
tændt Helligtrekongerlys i Haanden . .

Nu slukkede hun i en Fart det tregre-
nede Ljs.JVJens.HF.82. -vise, en. (for-
æld.) vise, som blev sunget af deltagerne i

en slags juleoptog (jf.Feilh.Jul.Il.(1904).
242 f.). han kom med de andre fattige

ledl.: *drik tilbunds!
|
Men nip ej til Ca- lo Drenge og sang Hellig-Tre-Kongers-Vi-

stales Helligkildel Blich.(1920).V.132. Kaa
lund.187.

t lielliffligeii, adv. {cenyd. helliglig,

oldn. heilagliga) adv. til II. hellig (3.7). det
var Kong Albrets Villie . . at præstere
alle disse Artikler helligligen. Gram.(K
SelskSkr.IV.162).
H.ellis:-per, en. [2.i] (1. br.) spot. beteg-

nelse for et skinhelligt ell. (overdrevent) gud-
frygtigt menneske, det er . . i alting saa- 20

dan en sær Fyr, og saadan en Helligpeer.
Bahb.Tilsk.1804.60S. jf.: *(man) hos Os,

|

Saavelsom andre Steder, | Vel finder en
Misanthropos, |

En Knark, en hellig Fe-
de r. jBeen6.//.50. vAph.(1759). -skab, et.

(dial. ell. vulg.) d. s. s. -dom l.i slutn. En
kunde dælme slaa dem ihjel. Hvad har
En med hans Helligskab at gøre.Søiberg.

LL.128. Feilb. -trefoldighed, en. [hæ-
litre'fol'diihe'å] 1) [1] (nu 1. br.) den kristne 30

trienighed. Moth.HlSl. vAph.(1759). S&B.
2) (sj.) d. s. s. Helligtrefoldighedsfest. D&H.
femte søndag efter helligtrefoldighed I

t-trefoldig:heds-bloinster,et. ^ alm.

stifniodersblomst, Viola tricolor L. (jf. Tre-
foldighedsblomst/ vAph.(1759). -trefol-
dijj^lieds-fest, en. (1. br.) trinitatis søn-

dag. vAph.(1759). SalmBj.Till.8.128.

Hellig-tre-konge, en. (jf. de hel

sen for Jer. Ing.LB.1.15. KristJyA. 1 V. 147.
hellig-vi(e) , v. (vist kun hos Bran-

des.) erklære for indviet, hellig, (at) bevare
og helligvie (Brandes.E.115: canoniserej
hint elendige Misfoster af Jødernes bar-
bariske Dumhed. Brandes! V.74. saa urime-
ligt som det . . er at betegne Medliden-
heden som uselvisk og ville helligvie den.
smst.VII.619.

I. Helling, en. flt. -er. ^ vbs. til V.
helle; ogs. om den maade hvorpaa, det sted

hvor, ell. (især) det stik (hellestik), hvormed
to tove (varp) er forbundne. JCSchneider.
Søemandskab.(1817).35. Funch.MarO.II. 58.
StBille.Gal.I.103. Sal.VlIL722. KuskJens.
Søm.l7f.

II. Helling, en. vbs. til VI. helle (s. d.).

Hel-lærred, et. '^ublandet, rent lærred

(jf. -silke, -uld;. D&H.
Helm, en. se Hjælme.
llelm(e), subst. {til helme; nu kun

dial.) m.h.t. uvejr: standsning; ophold.
Hælme: Feilb.1.729. \\ overf.: ro; hvile.
*Det var Hr. Peder Jernskjæg,

| Han læng-
tes efter Relm.Winth.HF.200. Den Syge
har aldrig Helm. il/DX. helme, v. ['hæl-
ma] (f hilme. MDL. \ hjelme. JVJens.
GB.154). -ede. vbs. jf. Helm(e). (ænyd. d. s.,

_ jf. SV. dial. helma, hhidre, tage af; vist afl.

lige tre konger u. II. hellig 2.i; sj.) en af 40 af dial. helm, stille, rolig (MDL. Feilb.I.

de hellige tre konger, ligesom en anden
Korsfarer eller Hellig -Tre -Konge. Jør^'.

VF.40. jf.: Den fjerde Hellig-tre-Konge.
sa. Som en Tyvom JSi atten. (1921). 79. -kon-
ger, subst. [hælitre'koDi^ar] (sj. -kongers.

JLange.III.228). {egl. forkortet for Hellig-
trekongersdag) navn paa den sjette januar.
vAph.(1764). Aarene svandt. Jul gik til

Jul, ladende Luften fyldt med sin straa-

729) II
i rigsspr. nu især CP, jf.: „Bruges i

daglig Tale^.FiSO. HjælpeO. samt: „Tale-
spr. . . lyder nu plat". Levin.) især om noget
ubehageligt: holde op; høre op; sagtne;
hofte li

(nu si. i rigsspr.) om uvejr olgn.

(ogs. upers.), det har regnedt lenge, men
nu helmer det Moth.H153. *For Mordere,
Tyve, samt andre Skjelmer,

| Der bræn-
der en Ild (0: i helvede), som aldrig hei-

lende Festglans til længe efter Hellig- 50 mer. Heib.Poet.X.243. da Veiret havde hel
trekonger. JPJac. II. 1 7. JakKnu. G. 274.
Helligtrekonger^-, i ssgr. (ogs. -kon-

ger-. Grundtv.Saxo.III.94. Goldschm.VII.
114. Feilb. jf. u. -lys. nu næ.ppe br.: -konge-.

Holb.Jul.7sc. jf. Feilb.). -aften, en. {ænyd.
hellig tre kong aften) aftenen før hel-

ligtrekongersdag. Thiele. III. 149. den saa-

kaldte „Tolvte Nat", Helligtrekonger Af-
ten. Goldschm.VII. 114. -dag, en. {glda.

met saa meget, at vi kunde stikke et Reb
ud, fik vi Ordre til atter at holde indefter
(o: med skibet). Drachm.KK.67. sa.DJ.I.121.
Skylregnen helmede lidt. I ledigeTimer.V.
(1875).142. Feilb.1.729. Esp.147.

||
(dial.)

om smerte. Feilb.1.729. Esp.147. \\ om
jperson; især i forb. m. nægtelse: blive ved,

ikke afstaa fra noget (før et vist (ofte:

uheldigt, beklageligt) resultat er naaet); uaf-
the helge tree konger dagh (Gamle jy. 60 ladelig forfølge sin hensigt (paa en paa-
Tingsvidner. (1882). 29)) d. s. s. Helligtre-
konger. Moth. H 151. Grundtv. Saxo. III.
94. Thiele. III.25. Sal.VI.16. -lys, et.

(især foræld.) trearmet lys, som sattes paa
bordet helligtrekongersaften, der var Hellig
3 Kongers Lys paa Bordet. HolbJul.48c.

gaaende, generende maade); ikke ville holde

op, give op. (ofte m. flg. konj. før, ogs. før-

end (KLars.HFE.141), (for)inden (CFBo-
theJN.320. (jf.Prieb8t.Anmerkninger.(l 756).
13). HjælpeO. HFRørdam.Hvitfeldt.(1896).
215) ell. (sj.) til (Winth.X.351)). Veg hel-



1117 Helmes Helse 1118

mer ikke, før jeg søger (nu: har faaet
søgt; dette op. ReynikeFosz.{1747).481.*Vi
har det Lov fra gammel Tid,

|
Halvvejs

vi helmer ikke,
|
Men stikker ud, saa vel

i Strid,
I

Som naar til Pæls vi drikke.
Grundtv.PS.VII.176. *jeg helmed ingen-
sinde,

I
Jeg hende lod ei Ro, ei Rist.

Winth.II.245. *Han (d: smeden) staar ved
sin Esse, han blier paa sin Post,

|
Han

helmer i Hede, han fortner i Frost. Drachm.
DM.101. saa længe (barnet) tror, der er
en Mulighed for at sætte sin Vilje igen-
nem, helmer det ikke. FoWflj'.Ui.iSO. Vilh

And.Goe.II.336. Feilh.1.729. Thorsen.143.
OrdbS. (sjælL, fynsk), m. angivelse af virk-

somhedens art, især i forb. m. præp. med:
*(børn, som) naar de Pærer kun og Blom-
mer faae, I Med Kys og Klap og Favn-
tag aldrig helme. Bagges.IlI.144. saa hel-

mer de aldrig med Bælgen og Svælgen.
JPJac.1.38. Karen gik frem med smaa
Skridt og hælmede ikke i sin trofaste Vir-
ken for at lægge en smagløs Ramme om
en køn og sød Bondepige. Gravl.E.12. (sj.)

m. inf. direkte tilknyttet: *Aldrig . . | Hel-
me vil jeg, før min Død,

|
Helte-Værk at

øve I Grundtv.Bjow.230. || (1. br.) overf. Hans
mund helmer aldrig. Moth. H153. *Slig
Falskhed aldrig helmer. Winth.V.31. JFi-
biger.(Diod.)DenevigeStrid.(1878).86. et ar-

bejde, der ikke helmer. A0lr.(Aarb.l892.5).
Helmes, en. se Helmis.

t Hel-metal, et. betegnelse for sejge

metaller, som kan taale at forarbejdes ved
hamring (mods. Halvmetalj. Briinnich.M.
179,
Helmis, en ell. (i bet. 2; især sdjy.) et

(jf. Feilb. samt ndf.). ['hælmis] (ogs. Hel-

misse. Moth.H139. VSO. jf M0.1.9b2. Hel-

lemis(se). Moth.H148. jf. u. bet. 2. som intk.:

PMøll.lI.17. t Helgemisse. Moth.H148. — i

bet. 2 ogs. Hel(!e)mes. Worm.Sat.42.jf. Feilb.

som intk.: Skovrøy.LM.26. Hel(le)mus.
Grundtv.Optr.I.ll. 'Skjoldb.SM.108. Feilb.

Kværnd. Hellemusse. OrdbS. (Falster)),

flt. (i bet. 2) -ser. (glda. helgemøsse i bet. 1,

no. helgemes; egl.: (den) hellige messe; jf.
æda. allæ hælghæn missæ (se u. Helgen,
Allehelgen(sdag)^, sv. helgonmessa, oldn.

allra heilagra messa, oeng. ealra halgena
mæssedæg; i bet. 2 egl. forkortelse af liel-

(le)misseøg; nu kun dial.) 1) allehelgens-
dag. Moth.H148. Helmis . . Hestemarket

ved Slagelse. Sort.Poet.72. Feilb. Esp.145.

2) gammel, mager og udslidt hest (egl.

om saadan hest, som købtes til efteraarspløj-

ningen, og som, naar arbejdet var gjort, ved
novembertide blev jaget ud paa marken, hvor

den kunde skøtte sig selv (jf. Udgangsøg^,
ell. blev slaaet ihjel; jf Feilb.). Moth.H148.
Politivennen. 179911800.1628. *en gammel
Hellemis. Grundtv.PS.I1.215. En Aften traf

Mikkel Rakkeren ifærd med at flaa en selv-

død Helmis. JFJews.i^i^.ie. Feilb. Kværnd.

II
talem. (nu næppe br.): Tidlig Hingst

fe^/. Springer. 76^0.71.757;, tidlig Hel-

misse ('Tidig hengst, tidig helmisse. Moth.
H164) . . den, som for tidligen holder sig

til Qvinder, bliver snart udsvækket. 750.
11.592. Helmis(se)-, i ssgr. (ogs. Helle-

mis(se)- ofl. former), til Helmis 1. -mad,
en. {ænyd. a. s.; foræld.) betegnelse for forsk,

naturalleafgifter, som i ældre tid svaredes

(ved slagtetiden i november) til præsten.
EPont.Annale8.III.(1747).27. SaVXI.212.

10 -tid, en. (dial.; især i flt.). om det skulle
vare i det allerlengste, saa styrter hånd
alligevel ved Helmisse Tider. KomGrønneg.
1.106. Blich.EBindstouw.(1842).49. -»g, et.

(nu næppe br.) d. s. s. Helmis 2. een (hest)

som icke var eet April Beest, men et

Helmisse-Øg, af det slags som paa alle

Helgens-Dags Tider staar ved Gierderne
og lurer efter, om Græsset icke vil til at

groe. Phønixb.FM.1726.Nr.4.2. VSO. Saa-
20 by.'' Helnms, en, et. se Helmis.

Hel-node, en. J" nodetegn for en tone,

der varer en hel takt (if. Halvnode samt
hel node u. II. hel 3.2;. Larsen. Saaby.''

-oflFer, et. (bibl.) brændoffer, hvor offer-

dyret bræyides helt. de skulle sætte Røgelse
for dit Ansigt og He el-Offer (Chr, VI: heelt
offer; paa dit Alter. 5Mos.33.10. Sal.III.

777. -rakker, pi. [I] (nu næppe br.).

Helrakker . . Kaldes af den overtroiske
30 Almue en Lyd i Luften som af giøende
Hunde, hvilken de mene at betyde en
forestaaende stor Død og Ødelæggelse i

et Land. VSO. jf. Hel-Rakke. Moth.Hl39.
(sml. Dania.Vni.l44ff.l54ff. samt Helhund
(Krist.DS.II.113); sml. ogs. Himmelhund;.
-randet, adj. [II.l] (bot.) om blad: uden
indskæringer i randen. Træearter.(1799)320.
Lange.Flora. XXXIX. -rim, et. (metr.) rim,

hvor der er overensstemmelse mellem to (ell.

40 flere) rimstavelsers vokaler og de efter voka-
lerne følgende konsonanter (mods. Halvrim;,
nu har begge de anførte linier helrim:
stoa — hrobir. NMPet.Br.67. Dania.V.211.

I. Helse, en. ['hælsa] uden best. f. og

flt. {ænyd. glda. d. s., sv. hålsa, no. helse,

oldn. heilsa; afl. af II. hel; jf. I. Helsen; i

rigsspr. er ordet genopt. (efter sv.-no.) i sidste

halvdel af 19. aarh.; uden for dial. (Bornh.,

Loll.-Falst.) CP og især hos sprogrensere) t)

50 sundhed; helsen (1). Kingo.444. *Ensom-
hedens Ro |

vil skænke mig min tabte
Helse. Blaum.StS.34. *Kryds slog Bonden
. . over mig (o: havren) \ for at gi mig
Helse med paa Vej. Aakj.VVF.136. || i forb.

m. ord af lign. bet. mange Hundreder af

unge Mennesker . . tvinges til at trælle
Livsmod og Helse hovt. HejmdalPU1869.
l.sp.l. *KjæreI — det Ord var min Lykke
og Helse. Drachm. (Ude og Hjemme.^'*Id.881.

60 214.sp.l). det gælder det tyske Folks Liv
og Helse. HPHan8S.FK.I.221. \\ i forb. som
være ved, have sin helse, være ved,

have sin helsen, man kan trænge til Raad,
selv om man er ved Helse. Sundhedstid.
1907.319. 2) d. s. s. I. Helsen 2. han var alt

andet end stærk af Helse. ZakNiels.Minder.
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11.41. den legemlige Helse er underlagt
s\dd\é^gelsiåi\yåé\sQT.Sundhed8tid.l906.294.

han har en god Helse. OrdbS.(Loll.-Falst.).

3) {udviklet af bet. 1 og ofte m. overgang til

denne) i udtr. som søge, finde (olgn.)

helse (for), søge (osv7) helbredelse (for).
RSchmidt.(NærogFjern.yalSSO.é.sp.l). *han
higed fra Sydens Rosenflor—

|
Som ingen

Helse bød ham.. Carl Andersen. Romancerog
Sange.(1880).164. blinde og stumme søger
did (o: til Olav d. helliges grav) og finder
Helse. Ottosen.VH.1. 134. at helbrede en
Mængde Sygdomme, man hidtil ikke havde
kunnet finde Helse for. Fol.^^/i2l903.B.l.sp.

8. Vand, der brinffer Helse for Sygdomme
og Rekreation for Vinterens Anstrengelser.
DagblMa909.1.sp.6. II. S helse, v. ['hælsa]
{til I. Helse (1 og 3); jf. hilse (helse)) give
helse; helbrede; i præs. part. som adj.:

helbredende. Alle Soters helsende Læge.
ORung. Overs, afJohannesfraSaaz:Plovman-
den og Døden.(1923).7O. III. helse, V. se

hilse. GJ Helse-, i ssgr. af I. Helse; af
de talrige (næsten kun hos sprogrensere fore-
kommende) ssgr. er kun de vigtigste med-
taget ndf.; se i øvrigt HjælpeO. JD&H. -hod,
en. [2] {efter no. helsebot, oldn. heilsubot)
forbedring af ens sundhedstilstand; helbre-

delse; lægedom; ogs. overf., især m. h. t. sjæ-

lelig lidelse, (man samledes) ved Helgen-
kilderne for der . . at finde Helsebod i

Kildens . . Ysufide.Kirketid.1871.540. Helse-
bod for alle fremmede Unoder. Borchsen.
(Nær ogFjern.'^^h 1878.1. sp. 2). HAhlmann.
UL.63. -hrin^ende, part. adj. [1, 3] intet
maatte hindre Søvnen— den lange, tunge,
helsebringende Søvn.LBruun.A.iL345. Ra-
dium . . udøver en helsebringende Virk-
ning paa KræftssiSir.Socialdem.Vsl921.6.sp.3.

-brand, en. [1, 3] {jf. sv. hålsobrunn, oldn.

heilsubrunnr; sm?. Brønd I.2) sundhedsbrønd,
-kilde. HjælpeO. Jørg.Lourdes.(1910).40.
-hjem, et. [1, 3] rekonvalescenthjem; hvile-

hjem; sanatorium. HRasmussen. Dragende
Egne.(1900).165. det første Helsehjem for
tuberkuløse Familier. Berl Tid.^Viol 91 6.M.
3.8p.5. -kilde, en. [1,3] {sv. helsokålla;

jf. -brønd) Ved Kieldby . . ligger den i

sin Tid vidtkendte Helsekilde.Trai?.!!.959.
EllenJørg.H.54.

I. Helsen, en ell. (sj.) et (jf. Levin.Or.
1.53 samt Feilb.). ["hæls(8)n] ("f Hilsen. Rose.
Ovid.b2v. Holb.Kandsi.lV.9. JRPaulliJM.
18. Langebek.Breve.452. ChrBorup.PM.288.
jf VSO.(u. Hilsen;;, best. f. (sj.) -en (By-
skov.FR.). uden flt. {æda. hælsæn (Harp.
Kr.l83); egl. sa. ord som Hilsen, men paa-
virket i bet. af I. Helse)

1) (1. br. i rigsspr. uden for udtr. slid den
med helsen; sundhed; godt helbred (jf.
Helbred 1, 1. Helse i;. at gaa 3 gange om
Ugen paa Mascaraden er at sætte sine
Midler til, er at sætte sin Helsen til. Holb.
Ma8c.II.3. Langebek. Breve. 432. Lev nu
inderlig vel og bevar din Helsen, som er
det fornemste. Sc/iand.jF.370. *Forlig mig

da med min Helsen —
| forlen mig med

stjaalne Kræfter.Drachm.VS.131. Gjel.KM.
38. Feilb. OrdbS.(mønsk).

\\ især i forb. m.
ord af lign. 6c<.indvortes Medicamenter, som
snart kunde forminske Hilsen og Kræf-
ter.LTid.1726.603. intet er kostbarere end
sundhed og helsen. Holb.NF.I.Fort.9.
Mossin.Term.78. Schand.BS.242. som hilsen,
lykønskning olgn. : glædeligt Nytaar, Hel-

10 sen og Sundhed. Heib.Poet.I.412. Sundhed
og Helsen i det nye Kdcrl HCAnd.YII.146.
SaUXI.215. OrdbS.(Loll.-Falst.).

\\ liv og
helsen, en er af en svag Natur, og seer
forud, at hånd af formegen Drik vil miste
Liv og Helsen. HolbJep. V. 6. Pamela.III.
14. Wilst.Il.I.Fort.2.

|| i forb. være ved,
have (sin) helsen, være rask, sund. Jeg
er ved Helsen og har gode Kræfter. £^0
And.VIII.258. Wilst.Od.II.6. Dersom I lide

20 vel, da er dette os kjært; ogsaa vi ere
ved Helsen (Chr.VI: vel til psis).2Makk.
11.28. Feilb. \\ i udtr. som slid den med
helsen, i ønsker for den, man har givet en
gave, ell. som har faaet noget nyt (især (og
egl.): et klædningsstykke): gid du maa være
rask, saalænge du slider (bruger) den; gid
du maa have glæde af den. Wess.231. *Hans
Hædersdragt, o Herre I lad | Du ham med
Hilsen slide I ChrBorup.PM.288. Schand.

2QSB.19. Værsgod, K.P.I Slid Frakken med
Helsen. Wied.Fæd.411. „Klæderne var skam
gode nok, og dem har vi aldrig kritiseret."

„Ja, slid dem med Helsen." GyrLemche.
NB.68.

II t slaa helsen fra ('e«. af. 75f0.;

en, berøve en førligheden, lumpne Gemytter
. . ere i stand til at søge Leilighed tU at

hevne sig (paa deres Uisrere) og . . staae
paa Luur en Aften o^ slaae Helsen fra

dem. En troværdig Discipels Nattetanker.
4p(1771).27.

2) (nu kun dial.) helbred (2). For nærvæ-
rende er min Hilsen, Gud skee Lov, nogen-
ledes god. Langebek. Breve. 452. PHøegh
Guldberg.AppianiHistorie.(overs.l806).452.\\

have ell. være ved god ('svag osv.;hel-
sen, have godt (osv.) helbred. Jeg glæder
mig over at see Hende ved god Hilsen.
JRPaulli.JM.18. (han) havde en svag Hel-
sen og elskede Ro. Cantii.YI.274. OrdbS.

50 (sjæll.).

II. Helsen, en. se Hilsen.
helsen(s}, adv. se ellers,

t Hels-fyr, en. {ænyd. d. s. og helsk-

fyr, SV. helsefyr, no. hels(ke)fyr; jra mnt.

helschvur, helvedesild, smsat. af adj. helsch

(ty. hollisch, til hoUe, se I. Hei; og vur, se

lit. Fyr; jf. ty. hollenfeuer) d. s. s. Hel-
vedesild 1. Moth.H139.

II
i ed: helsfyr

i vol dl fanden i vold! får helfif^r i vold.

60 Moth.H139. Saa Helsfyer i Vold I der har
vi Frugten af alle mine skiønne Prækener.
KomGrønneg.III.51. jf. Helvedesild 2: gid
du fåe helfifyr på dig, din krop. Moth.H139.
Hel-side, en. (professorens) sidste Er-

klæring, elleve Helsider. ORung.SS.109.
\\

hertil bl. a.: Helsides-billede ('s/. Helside-:
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Cavling.AJ.45). Selmar.^159. Helsidesbille-
der og Tillægskort, der følger med et

større Værk. Haandv.19. -silke, en. (fagl.;

mods. B.a.\vsilke).Var€L.^695.\\ brugt som adj.

ell. 1. led afssgr. Hallager.95(seu.lia\vsUke).
Et Parti . . helsilke Taft . . sælges. Da^
Nyh.'ysl912.B.l.sp.2.

Melsingers-hiie, en. [hælsei^'ø-'rs-]

(især foræld.) skindhue (opr. lavet i Hel-
singør), som kan trækkes helt ned over ho-

vedet, saaledes at kun ansigtet er frit. (han)
lignede en gammel Viking . . en lodden
Hue, en af de saakaldte Helsingørshuer,
bar han Sommer og Yinter.LFrip.Erin-
dringer. (1911). 44. Jeg saa' Rormandens
Øjne under hans Lammeskindskabuds, en
saakaldet „Helsingørs-Hue." Drachm. LE.
55. BerLiisb.S.3.

hel-skaaret, part. adj. (l.br.) om kjole,

hvis for- og bagbredde bestaar af hele stykker

tøj. PolitiE.E.osterbUkl924.1.sp.2. -skid,
en. se u. -fjært, -skindet, adj. [H.l] egl.:

med helt skind (jf. -Qiet); især i forb. som
slippe ('komme olgn.) helskindet fra
(noget), slippe fra noget uden at have taget

skade, lidt tab; slippe godt fra noget. Moth.
H136. Det er derfor ikke vel giort at

friste Gud, ved at foretage slige halsbræk-
kende Gierninger, at man ikke kan slippe

heelskindet fra dem uden ved Mirakler,
Biehl. DQ. 1. 179. Ganske helskindet kom
jeg ikke (fra mit fald) for jeg fik nogle
Hudafskrabninger, men det var ogsaa det
hele. Hostr.Er.55. alle kommer ikke blot
helskindede, men rige og lykkelige ud af

Gælden, brandes. iX. 555. -sko, en. [1.2]

{oldn. helskor; jf. Feilb.III.288.IV.209; ar-

kais., sj.) sko, som bandtes under den dødes

fødder. LTid.1723.122. Naar jeg nu er død,
da skal du ikke . . binde Helskoe under
mine Fødder; thi jeg mener vel, at jeg
uden dem skal naae det Sted, hvorhen
det er mig bestemt at komme. Hauch.V.
92. t -sknd, et. {vist gal etym. skrive-

maade for Elleskud; jf. no. ælskot (MM.
1921.56)) d. s. s. Elleskud. hun kunde eu-
rere for Hælskud, Hylleskud, Soelskud,
'Nisseskxid.Holb.Paars.175. -skn£Pel, en.

(jæg.) daahjort, hvis gevir er fuldt udviklet

fmo^s. Halvskuffel;. VigMøll.HJ.192. (sj.)

om selve geviret: (hjortens) mægtige Hel-
skutfleT.HKaarsb.M.125. -skvffge, en.

(fys.) d. s. s. Fuldskygge (mods. Halvskygge
i;. OpfB.^III.209. Saaby.' -skæ^, et.

(især hos sprogrensere; 1. or.) d. s. s. Fuld-
skæg. Schand.SF.185. JYJens.My.lII.145.
-snylter, en. (bot.) snylteplante, som helt

faar sin næring fra værtplanten (mods.
Halvsnylter;. LandmB.I.581.
helsom, adj. ['he(')l(i)S(nm(')] {ænyd.^lda.

helsam, hel(e)som mfl., æda. helsum t bet.

1 (Harp.Kr.123.172), oldn. heilsamr, jf. ty.

heilsam; af H. hel; sml. helbredsom; uden
for dial. nu kun arkais.) 1) om lægemiddel
olgn.: lægende. Moth.H135. Gram.Nucleus.
1540. Feilb. 2) sund; rask. den eneste

kraftige Spire er vor unge Friherre, han
er helsom og fattes intet paa Krop eller

i F2inde.AErslev.Ørneklippen.I.(1906).21.
\\

om hud, kød: som let læges (efter at være
blevet saaret). Feilb.

Uel-sot, en. [1.2] {glda. d. s., no. hel-
sott, oldn. helsott; uden for dial. næsten kun
arkais.) dødelig sygdom; dødssygdom (jf.
Dødssot;. Hans Majestæts Helsot og egent-

10 lige Døds-Aarsag syntes meget dubieux
for Lægerne selv. EFont.L. 113. Tode.VI.
133. den Feber blev Kongens Helsot.
Grundtv.Saxo.III.414. JPJac.I.209. MDL.
Halleby. 192. Feilb. OrdbS. (Loll.-Falst.).

bære paa sin helsot, have en (skjult)

sygdom, som medfører døden. Studenterbogen.
(1896).110. især i forb. faa sin helsot,
blive dødssyg; blive syg til døden; ogs. (sjæld-

nere): dø (pludseligt), endskiøndt han . .

20 strax udspyttede det Stykke (forgiftet kød)
han havde faaet i Munden, saa dog fik

han deraf sin Hælsott; thi han havde
aldrig Helbred siden den Tiid, og døde
3 Aar åeiefter. Holb.Hh.II.72. *Saamangen
sin Helsot paa Bølgen faaer,

|
Saamangen

sin Grav der mon findel Bredahl. II.172.
HCAnd.VII.126. der kom Koldbrand til,

og deraf fik han sin Helsot. GSchiitte.

(Fædrelandet.l913.272.sp.l). Feilb. \\ overf.

3p *Imellem Slutterie og Raadhuus vi har
svævet,

I
Indtil Comoedien sin Død og

Helsot fik,
|

I Dag all Verdens Gang af

hverdags Feber gik. Holb.Ligbeg.5sc. din
Helsot, som er Synden,

|
Læges ved Guds

Naades Ord. Grundtv. SS. III. 370. -sots-
leje, et. (arkais., poet.) dødsleje; sotteseng.

*Ej har paa Helsotsleie du rakt mig din
Haand i din 'Dødsstnnd.Wilst.ll.II.227.
Recke. ND. 93. -spove, en. \- stor regn-

40 spove; Numenius arquata L. Éjærbøll.494.
Sal.XIV.986. -spætter, pi. [1.2] (ænyd.
d. s., jf. glda. helspotther; nu næppe br.)

smaa blodudtrædninger under huden, som
forekommer ved (dødelige) sygdomme som
skørbug, tyfus osv. og tidligere opfattedes

som et tegn paa, at døden snart vilde ind-

træde; petekier (jf. Døds-, Ligpletterj. Moth.
H139. „undertiden blandt Almuen". VSO.
S&B.

50 helst, adv. (og konj., se bet. 4.3;. [hæl'sc?]

helst. Høysg. AG. 56. {æda. hælzt (i bet. 1;

jf. ogs. u. bet. h), sv. hålst, no. helst, oldn.

helzt ; egl. supert, til I. hellere
; jf. helstens)

1) (jf. I. hellere 1) f ved modsætningsfor-
hold ell. i sammenligning angivende højeste

grad m. h. t. (et forholds, et udsagns osv.)

sandsynlighed, billighed, rimelighed, rigtig-

hed olgn.; med størst sandsynlighed osv.;

snarest; nærmest. Han er helst at træffe
60 hiemme paa denne Tid. VSO. \\ m. rent

forstærkende bet: forholdsvis; ret. Udi
saadan Forfatning er endnu det Konge-
rige Polen; hvilket foraarsager, at samme
helst store og maegtige Rige ikkun giør
slette Figurer udi Europa. Holb.Ep.ILl23.

2) (jf. I. hellere 2) som superl. til gerne

VII. Rentrykt ^le 1926 71
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1-3. 2.1) (jf. gerne l.i, I. hellere 2.ij især

i forh. m. ønskeverber, for at udtrykke, at et

inderligt („brændende'^), bestemt ell.

beskedent ønske næres i højeste grad; især

i forb. m. ville. Derfor vil jeg helst (1907:
Allerhelst vil jeg derfor; rose mig af mine
Skrøbeligheder, at Christi Kraft kan boe
i m\g.2Cor.l2.9. (vi maa) spille for ham
de Stykker, som hånd heldst gider hørt.

Holb.Jep.II.3. Nogle vil helst beholde de
latiinske Koast-orå. Høysg.S.a7r, Vi tæn-
ker meest paa det, som vi helst elsker
og vil. Mossin. Term. 238. Derfor vil jeg
helst være rent uden for det hele. Vil
du siden komme paa din egen Haand,
da er det ikke min Sag. PMøll.1.399. Høm.
Jul paaLandet.(1900).158.

||
jeg ser (s aa)

helst, at (osv.), se u. se. || i forb. m.
skulle, dels subjektivt bestemt (jf. gerne
sp.896^^) for at udtrykke et billigt ell. pas-
sende forlangende ell. ønske: jeg skal (skulde)
helst være færdig med arbejdet i morgen

j

der skulde helst komme mange penge i

kassen ved denne velgørenhedsforestilling
i

dels, m. overgang til bet. 2.3, i almengyldige
udtr.: man skal helst tie stille, naar tante
taler \ er han nærig? — ja, du skal helst
lægge svarporto ved • 2.2) (jf. gerne 2(.2),

I. hellere 2.2j for at udtrykke, at man med
størst beredvillighed, lyst ell. glæde gør ell.

foretrækker noget fremfor noget andet over-

hovedet. *Guds Aand ta'r helst til Orde
|

Paa den Dag, som Herren gjorde. Grundtv.
SS.III.3. Jeg taler helst med Børn. Kierk.
1.4. Jeg reiser hellere aliene, end i Sel-

skab; men helst blev jeg hiemme.MO.
||

i forb. som helst, (jf. u. bet. S og 4.i; nu
kun arkais.) allerhelst; ofte m. overgang
til bet. 3 og som rent fyldeord. *„Behag at

sidde ned!"
|
— „Vi staae som helst." Em;.

(1914).II.263. *Liden Gunver vandrer som
helst i Qvel,

|
Saa tankefuld. smstIII.205.

*Den (o : fuglen) sidder som helst paa Bøg
og El. Grundtv.PS. V.121. *Aalen hun er
en sælsom Fugl, | Lever som helst i Van-
det. JPJac.1.323. 2.3) (jf. gerne 3, I. hel-
lere 2.3^ for at udtrykke, at en vis tilstand,

fremgangsmaade, udvikling osv. er bedst ell.

absolut foretrækkes fremfor alle andre; især
i imperativiske udtr. ell. i forb. m. maa(tte).
her maa derfore tages visse Regler, at

man kand forstaa, hvilken Lov eller Bud
bør heldst at i agt tsiges. Holb.NF.1.243.
*For meget af Kiødet | Saa mangen har
dødet,

I
Spiis derfor helst Fisk. Wess.253.

du maa helst gaa til læge med det sarrime
i

i forkortede udtr. (avertissementer olgn.):

Arkitekt (ønsker) at stifte Bekendtskab
for senere Ægteskab med en absolut dan-
net, velsitueret og helst sprogkyndig
Dame. FoUV7l925.16.8p.3.

3) (sj.) som superl. til gerne 5: som of-
test, (talen) viser helst kun Gjøgleværk
og Drømmebilleder. Grundtv. PS. III. 163.

Il
i forb. som helst {omdannet af det u.

bet. 2.2 anførte udtr. ved tilknytning til som

oftest; arkais., sj.) som oftest; som regel.
*Snublen ganger somhelst for Fald. In^r.

YSt.97. Man seer ham som helst uden
stort Følge. MO.II.906.

4) (arkais.) efter alment udsagn fremhæ-
vende det enkelte, specielle tilfælde, forhold,
den enkelte genstand osv., som udsagnet i

højeste (ell. særlig høj) grad gælder; frem-
for alt; især; særlig. 4.1) ('„Talespr."

10 Levin.) foran sætningsled. Een hver Skip-
per skal have flittig Agt paa, at Styrte-
gods, helst Korn . . jevnlig undervejs
bliver kastet. DL.4—2—11. Det var ogsaa
een af de dristigste Gierninger paa de
Tider at legge Haand paa en Bisp, helst
paa en blot Mistsinke.Holb.DH.II.7. Hu-
sene (er) smaa og uanseelige, helst i Ud-
kanterne af Byen. Molb.BfS.L44. Winth.
11.83.

II efter nægtelse : især ikke; mindst
20 af alt. paa løs Mistanke kunde (han ikke)

angribe nogen, helst en saa anseelig Mand.
IIolb.Herod.122. Tode.ST.II.8. ikke var det
nogen ringe Gjerning, den der, helst af
En, som kuns havde været Væver. Schack.
22.

II
i forb. som helst, (jf. u. bet. 2.2 og

8; sj.) fremfor alt; især. *see Dig for
ved al Gjerning,

|
somhelst ved lønlig

Brudefærd. MHamm. Sak. 65. 4.2) indle-

dende bisætn. \\ indledende aarsags-bisætn.
30 Jeg seer ingen Aarsag, hvorfor denne

Construction skulde forkastes i Skrift;
helst da den tjener til Korthed og Tyde-
lighed. Høysg. S. 165. Langebek. Breve. 41.

Hør Monsieur Samvittighed! jeg tilspørger
dig, om jeg kand giøre saadant uden
Synd, heldst efterdi jeg er en fattig

Usind. Holb.GW.IV.il. Man kan frygte
for et Angreb, helst eftersom Fienden
kiender vor Svaghed. MO. Man maa be-

40 kiende, at slige Domme ere dristige, helst
saasom Materien stedse haver været om-
tvistet. Holb.MTkr.321. Closter-Løfter ere
u-billige . . heldst siden de ere uden
Guds Bud og Indstiftelse. Tychon.AB.b3r.
*Her jeg bekiende maa, og kand det icke
dølge,

I
Helst som jeg gierne vil den

rene Sandhed følge, | At denne store
Mand og hafde nogen Feyl. Holb.Paars.26.
JFriis.204. || indledende betingelses-bisætn.

50 (vi skal) nok komme tilrette med det
Gode (sagde rytteren) . . helst hvis du,
som jeg nu hartad troer, er et lille vak-
kert formummet Stykke Pigebarn. Ing.VS.
1.151. I enden af stavelsen, helst om
den er korttdned, læses d og g (ikke) saa
haårdt, som i begyndelsen af stavelsen.

Høysg. AG. 6. Suhm. 11.128.
||

indledende

tids'bisætn. Det er saa vanskeligt for mig
at skiule mit pund, helst naar nogen gir

60 mig anleedning at t2Xe.Holb.GW.(1724).
24sc. (hun maatte) ofte pludselig lee høit,

helst naar hun . . hørte Noget, hun an-

saae for d.\3imt.Ing.EF.y.4. Wilst.D.IIL6.
*I lovede (at besøge mig) | Helst, nudet
smukke Sommer-Vær |

Til Lystighed ind-

byder. i2eenfe.J.i5. Pamela.1.388. 4.3) (ud-
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viklet afhetA.2) som konj.
\\ (jf.ovf.8p.ll24^^)

som aarsags-konj.: især da; især efter-
som, hans Forhaabning staaer paa svage
Fødder, helst hånd hverken har Lyst eller

Gafve til Prædikestolen. Gram. Breve.261.
Ing.EF.1.191. Har jeg ikke Lov til at
være — gal, helst jeg er alene? ^icrL
XI1L483.

II (jf. ovf. sp. 1124*^) som betingeU
ses-konj.: især hvis. *Mod Landets Døttre
er hånd vrindsk,

| Helst har de smukke
Patter. Cit. 1 723. (Bruun.FR. II. 233). *Nu
kunde Sønneken du see — helst havde
du en Kikkert,

| For Drengen kommer ei

iland. ARecke.P.12.

5) {ænyd. hvad som helst, hvilke som
helstis, huosomhelst, hworsomhelst, glda.
(e)hwat (hware, hwo) — helst, huat som
helst (Skraaer.1.22), hosomhelst (smst.20),
æda. hvat sum (thet ær) hælst; egl. til bet.

1 og forkortet for: hvad (osv.) (som) det
helst er (at); især O) især i forb. som
helst, føjet til (og ofte sammenskrevet med)
et (især spørgende ell. ubest.) pron. ell. (tids-)

adv., som udtr. for et udsagns absolutte gyldig-
hed i hvert enkelt af alle (ligegyldigt hvilket,

overhovedet alle) tilfælde ell. forhold, som an-
gives i det afpron. ell. adv. indledede udtryk. \\

enhver som helst, (jf. enhver 3j hvil-

ken som helst; især attrib.: England er saa
stort, at det kan udføre ethvertsomhelst
fornuftigtForetagende. Goldschm.NSU. VII.
171. Enhversom helst frimodig ytring var
ham en YeåeTstyggeligheå.Mikkels.Ordf.
316. (jf. enhver anden u. enhver 3.i; sj.:)

den græske (stil) staaer højt over enhver
andensomhelst (alm.: enhver som helst
Sinåen). Blich.IV.12. (l.br.; i alm. spr. fore-

trækkes enhver^ i selvstændig anv. : Enhver-
somhelst kunde frit udtale sin mening.
Mikkels.Ordf.316. enhversomhelst, der ken-
der ham, kan bekræfte 6.et.D&É.I.156.

\\

hvad helst, (poet.) d. s. s. hvad som helst
1. *Jeg er kun et Punkt i den evige
Kreds —

|
Gjør af mig, hvadhelst Du be-

hager. Bagger.11.498. *det er Publicum . .
|

Til hvem Enhver med Ord og Gjerning
sigter,

I
Hvad helst han er: Helt, Stats-

mand eller Digter.PalM.I.13. som sætnings-
subj.: Grundtv.SS.V.332. *(min elskov raner)
af Fint og Smukt,

|
Hvadhelst paa dens

Vei er at finde: | En Krokus eller Kjær-
minde. Becfee.6riVi). 74. hvad som helst
(bibl.ihvaid som helst. lMos.21.12). 1. som
relat. pron.: hvad (det) saa end (er); alt hvad.
hvadsomhelst I bede Faderen om i mit
Navn, skal han give Eder. Joh.16.23. *Vor
Tro er ei paa hvadsomhelst | Man Chri-
stendom vil nævne. Grundtv.SS.I.218. Mik-
kels.Ordf.302. 2. som ubest. pron.: ligegyldigt

hvad; (nu sj.) attrib.: hvilket som helst; et

eller andet. *enhver forsynet med et hvad-
somhelst

( Lyd-frembringende Instrument.
TBruun.VI.31. (paradokset) er som stri-

dende mod Fornuftens Love uforeneligt
med . . den menneskelige Tankes Natur
— paa hvadsomhelst Vi&aar uforeneligt.

Brandes.II.316. han (skal) værge sit Land
som Soldat — og det kan jo alle blive
kaldet til, hvad Stund som helst. Bregend.
GP.95. nu især i substantivisk anv.: (piger)
der søge Condition som Enepige eller i

Mangel deraf som Hvsidsomhelst. Kierk.L
10. For god betaling påtager han sig
hy&dsomhelst. Mikkels.Ordf.316. 3. (sj.)som
spørgende pron.: hvad overhovedet; hvad i

10 det hele taget, (han spurgte) mig med me-
gen Dimission og Ærbødighed, hvadsom-
helst min Stand og Forretning monne
være. Ew. (1914). III.299.

\\ hvem som
helst (i bet. 1 arkais. hvo som helst; sj.

ihvo som helst. 3Mos.l5.1(Chr. VI); S spøg.,

som gen.: *hvissomhelst. Bagges. III. 110).
1. som relat. pron.: hvem . . end; som subj.

oftest m. efterflg. der (jf. H. der 4.i samt
Mikkels.Ordf. 302). hvosomhelst (Chr.VI:

20 hvosomhelst der^ vil negte (1907: den,
som fornægterj mig for Menneskene, den
vil jeg og negte for min Fader. Matth.lO.
33. (de) omgikkes hvemsomhelst de vilde.
Slange.ChrIV.1372. Goldschm.VI.35. hvo-
somhelst (Chr.VI: hvilkensomhelst; , der
bander sin Fader eller sin Moder, skal visse-
ligen dødes. 2Mos.20.9. 2. som ubest. pron.;
kun substantivisk: ligegyldigt hvem; alle og
enhver. S&B.I.428. det (er) lykkedes mig

30 at komme i Besiddelse af et næsten utro-
ligt Antal Historier. Jeg kan nogle om næ-
sten hvemsomhelst. Brandes.XIII.472. Johs
Steenstr.MK.47. \\ hvilken som helst. 1.

(især bibl.) som relat.pron.: ligegyldigt hvilken;

hvem (hvad) det end er, som (som subj. især
m. efterflg. der, jf Mikkels.0rdf.302). 3Mos.
20.9(Chr.VI; se ovf. 1. 25). Eder og Eders
Børn hører Forjættelsen til . . hvilkesom-
helst (1907: saa mange somj Herren vor

40 Gud vil kalde dertil. ApG.2.39. den lykke-
lige Begejstring (giver) Værket, hvilket-
somhelst det er, et Sving, som den blotte
Vilje end ikke har Anelse om. Goldschm.
VII.464. Hvilkensomhelst han blev uven-
ner med, hånede og spottede han. Mikkels.

Ordf.301. 2. som ubest. pron.: ligegyldigt

hvilken; enhver; især i attrib. anv. Madam
Lam er i de allersletteste Omstændigheder,
saa hun maa takke sin Gud for at faae sin

i o Datter anbragt paa hvilkensomhelst Maade.
Beib.Poet.VI.34. Du må hellere bruge (et)

hvilketsomhelst andet viåtTy^.Mikkels.Ordf.
316. jf.: han (vil) hævne Familiens Skænd-
sel paa hvilken Maade som helst. ^Zic^.

(1833).IV.119. Brandes.(GadsMag.l907l08.
325). samt: (han skal) hellige sine Kræf-
ter til et Kald hvilketsomhelst, som til

Noget der har Krav paa hans (kraft).
Gylb.IX.49. (1. br.) i substantivisk anv.;

60 især i intk. : hvad som helst (2). hvem han
end ellers er (o: selv om han er en hvilken
som helst), maa han underkaste sig Lovens
Bud. D&H.I.372. Han fik lov til at gøre
og sige hv\\ketsomhelst.Mikkels.Ordf.316.
3. (sj7) som spørgende pron.: hvilken — over-
hovedet, med hvilkensomhelst Ret forag-

71*
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tede hun den flittige Arheiåer? [Levetzow].

Anna.(186é).35. \\ hvosomhelst, se ovf.

sp.1126^*'. II
hvor helst, (poet.) d.s.s. hvor

som helst 1. Ew.(1914)J.248. »histermine
Tanker, |

Hvorhelst min Fod end vanker.
OehlL.L276. *Hvorhelst Historiens Bog
vi kun oplade . .

|
Guds Gjerninger os i

Forundring sætte. PaZM. 7.407. hvor som
helst. Moth.H350. l.relat., indledende sætn.

:

overalt, hvor; ligegyldigt hvor. Positio er i

Latinen, naar tvende Consonanter støder
samen, hvorsomhelst det maa være, og
derover gjør stkYelsenlsing.Høysg.AG.204.
Hvorsomhelst hun saa hen i Verden, var
Indholdet borte. Kirke, Palads, Hospital,
Alt var et Billede med Skilt paa, men
uden Fyld. Goldschm.V11.583. D&H.I.376.

jf.: *Guds Engle de stige op og ned,
|

Hvor Herren som helst er inde. Grundtv.
SS. 111.107. 2. i anden stilling: ligegyldigt

hvilket sted. ingen Plet . . hvorsomhelst i

hele Riget blev ubesøgt. Engelst.Forsv.270.
Vi måtte tage plads hvorsomhelst. Mikkels.

Ordf.316. II
ingen som helst, overhove-

det ingen; ikke nogen som helst. Levin. Skov-
løber Kristen Hansen i en Jægerdragt fra

ingen som helst Tid. Schand.SB.2 7. S&B.
1.470. der er ingensomhelst Grund til at

tro, at . . . D&H.1.418. \\ naar helst (poet.:

Bagger.II.361) ell. naar som helst, lige-

gyldigt (paa) hvilket tidspunkt. Moth.N25.
Folket er ikke (kongens) Forpagtere, som
han . . kan opsige naarsomhelst. Goldschm.
NSM.I.2. M0.1I.165. Dag og Nat, naar-
somhelst, ingensinde véd han sig sikker.
JPJac.II.344. Jeg kan komme nårsom-
helst.Mikkels.Ordf.316. som tids-konj.: Gram.
(KSelskSkr.1.27). Naarsomhelst nogen, der
var dømt til noget at betale, var Dom-
men overhørig, da (osv.). KofodA.Lovhist.
11.306. Jeg hjalp ham, nårsomhelst han
trængte til ået. Mtkkels.Ordf.521. || nogen
som helst, overhovedet nogen. Jeg taaler
det ikke af nogensomhelsti VS0.IV.N118.
som en Følge deraf (o : af hertugen af Or-
leans's død) noteredes der ikke Priis paa
nogensomhelst Statspapirer eller Actier.
BerlTid.^yil842.1.sp.l. jeg sætter ligesaa
høj Priis paa en Borgerlig . . som paa
nogensomhelst Adelig. Hostr. SpT. III. 1.

Thyra begriber nu aldrig nogetsomhelsti
(hun) er født ubegribende. Leop.FruLunde.
IL (1924). 21.

II
(sj.:) *Den Snække har

Rum til Folk i Flok,
|
Saa mange som

helst det skal være. Grundtv.PS.V.133.
||

t m. mere ubestemt, rent forstærkende het.

efter som helst, se u. efter 8.3.

Hel-stat, en. (hist. ell. polit.) stat, be-

staaende af flere under en fælles forfatning
for de fælles anliggender forbundne stats-

dele (jf. Enheds-, Forbundsstatj; spec. om
den statsforbindelse , som mellem 1850 og
1864 søgtes opretholdt mellem det danske
kongerige, Sønderjylland og de tyske hertug-
dømmer. Politik sluger alt (o: al interesse)y
og den fører os over til helstaten, til fæl-

lesstaten, det vil sige — til Tyskland.iV^M
Fet.Br.85. naar den absolutistiske Helstat
er gjennemført og Peder Hjort er bleven
Konseilspræsident. Schand. TF. II. 39. Bo-
sendal.D.1.282. Programmet (o: for F. G.
Bangs ministerium 1855—56) blev „den
konstitutionelle Helstsit''.SaUV.731.

\\ hertil

ssgr. som Helstats-forfatning, -mand (Tops.
1.276. Rosendal.D.1.282) ofl. samt adj. hel-

10 statlig ('Gjæstgivergaarden førte i hine
helstatlige Christian VHI.s Dage Navnet
„Stadt Altonsi''. Schand.F.30. CThSørensen.
Danmarkl864.(1895).77).
helstens, adv. {afl. af helst; jf. bare-

sten(s), (h)elsens (u. ellersj; dial.) d. s. s.

helst (2.3): „Saa husker du at besørge Bre-
vet," . . „Javel, Hr. Justitsraad . . Vel hel-
stens straks?" „Ja, det har jeg jo sagt
dig." RasmHansen. FaulBang.(1901). 88.

20 Hel-stof, et. Cj/". Halvstof ; fagl.) d.s.s.

-tøj. VareL.^743. -»teibt, part. adj. (jf.
fuldstøbt^ egl. om masse (især kunstværk)
olgn.: som er støbt paa en gang, er massiv,
helt igennem af samme stof. MG. Hoved
og Hænder (o: paa en statue) er støbte og
vel at mærke ikke massive (helstøbte),
men hulstøbte ved Voksudsmeltning, ^r
Poulsen.Ægyptens Kunst.(1924).57. ||nw næ-
sten kun (især GJj overf.: ensartet; harmo-

30 nisk; fuldendt. Hiin Omsmeltning i den
poetiske Digel, hvoraf et heelstøbt Konst-
værk allene kan fremgaae.Mo^&.^'if0.^. hel-
støbt katolsk . . blev den tyske Romantik
trods sine katolske Tilbøjeligheder og
Abekatterier 2låTig.Brandes.y.69. (Karl)
Verner var en ejendommelig helstøbt per-
sonlighed. YilhThoms.Afh.L.188. -stevle,
en. (1. br.) skaftestøvle (mods. Halvstøvlej.

Forplejn.1904.61. -saskende, pi. søskende,
40 som har begge forældre fælles (mods. Halv-

søskende; jf. Fuldsøskende;. Moth.H137.
Nørreg.Privatr.L.179. D&H. -søster, en.

67. -broder; wto^Zs. Halvsøster^. Moth.H137.
D&B.

I. Helt, en. [hæl'd] helt. Høysg.AG.46.
flt. d. s. (Cit.l723.(Aakj.HS.47). HCAnd.II.
120. Ferskvandsfiskeribladet. 1920. 144) ell.

(sj-) -e (jf.Krøyer.III.1140) ell. (sj.) -er(LTid.
1727.241. DanmarksAdelsAarbog.1922.490.

50 i rim (jf. ndf. 1. 58): *Ælter og Smelter.
Krist.BRL.291). (ænyd. d. s., glda. hielth;
oprindelse uvis; jf. Heltling) /f navn paa
forskellige til heltslægten (Coregonus) hørende
laksefisk, især om den almindelige helt,

C. lavaretus (jf. Falds-, Havhelt;. *Jyde-
Fisken, Helten, staaer | I Lime-Fiord om
bommer. Reenb.1.23. Krøyer.III.57. AakJ.
VF. 192 (se u. I. grylej. || helt og smelt
de gaar i dans olgn., (begyndelses)vers i

60 remsen til en (jule)leg. VSO. Krøyer.III.5.

Krist.BRL.29bf Feilb. jf: *i Søe
|
Hvor

nu ganger Helten med Smelten. Grundtv.
Snorre.1. 9.

II. Helt, en.Jhæl'^ helt. Høysg.AG.45.

flt. -e ell. t -er (Hummer.JS.1.41. Holb.DH.
11.134. Tode. VI.44). {ænyd. d. s., sv. hjålte,
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no. helt; fra mnt. helt (gen. heldes^ ell. ty.

held; jf. run. halR, oldn. halr, oldn. hQldr,
fri bonde, mand, oeng. hæle]^; sa. ord som
1. Helled)

1) (især poet. ell. højtid.) tapper og mo-
dig kriger, som paa beundringsværdig maa-
de udfører store bedrifter (især i en høj-
ere sags tjeneste); derefter ogs. (ofte i sam-
menligning) om person (nu ogs. om kvinde),
der sætter sit liv ind for nogen ell. noget,
med ophøjet formaal kæmper for en sag ell.

(i visse situationer) udmærker sig ved urok-
keligt mod, standhaftighed og viljekraft. Jeg
er ieke den u-overvindelige Heldt og
Løve-hiertede Von Tyboe meer. Holb.Tyb.
I1I.5. *Den Gang at døe som Helt for
Æren han beslutted. Fasting.II.25. *Vaag-
ner, vaagner, danske Helte 1 | Springer
op og spænder Beltel Grundtv.PS.IV.464.
*DvL (o: Dannebrog) over Helte svæved,

|

Som sang i Dødens Fa.vn.Ing.RSE.II.188.
(martyrerne) vare Helte, som offrede Liv
og Blod for deres Overbeviisning og for
den gode Sag. Gylb.Novel.II.25. Ogsaa Fre-
den har sine Helte. ilfO. *Jeg vil sjunge
om en Helt (o: Tordenskjold),

| Vidt be-
rømt ved Sund og Belt. GRode.FU.76. den
lille dreng tog operationen som en helt

\

II

m. karakteriserende gen. Ved det brede,
ange Egebord har siddet Helte, vel ikke
krigerske Helte . . men Fredens Helte.
Goldschm.FV.I.12. billedl.: *Antændte Baal
fra Hien driver ud

| Den Skovens Helt
(o: bjørnen). Zetlitz.Poes.12. *Paa Ladepor-
ten naglet,

|
Den vilde Skovens Helt,

[

En Glente, spreder Yingen. WintLDigtn.
158. havets helte. l.(l.br.) søhelte. D&R.
2. sømænd; fiskere. D&H. SaUXI.226. \\ ta-

lem. uden mad og drikke duer helten ikke,
se I. Drikke, jf: *Jeg har ei Bidden
smagt, jeg har ei drukket Draaben

|
I

denne gandske Dag, og uden 01 og
Mad

I
Er Helten ingen Ting.Wess.45. in-

gen er helt for sin kammertjener, se Kam-
mertjener.

II
(iD, 1. br.) som gengivelse af

(gr.) Heros. Lad os efter de gamle Held-
tes Exempel falde ned og kysse paa vor
Fæderne-Jord.ITo^&.fJZ.F.i. MO. (Racine)
gjorde de græske Halvguder og Helte
(Brandes.E.184: Heroer^ til Hofmænd.^ran-
des.IV.157.

II
(relig.) om Jesus som forløser

af menneskeheden. *Udrust dig, Helt fra
Golgathal

|
Løft høit dit røde Skioldl

Ew.(1914).III.S16. *Guds Engle i Flokl
synger liflig i Kor . .

| Om Jesus, vor Helt
og vor Herrel Grundtv.SS.III.48.

2) (nedsæt, ell. iron.) om person, som
(tilsyneladende) udmærker sig fremfor
andre paa et ell. andet omraade, som til-

trækker sig opmærksomhed ved sit væ-
sen, brovtende opførsel olgn., men som i virke-

ligheden ikke er meget bevendt; uden for
ssgr. (se fx. Blæk-, Brædde-, Dyds-, Fra-
se-, Gamache-, Tøffelhelt^ især i (nu I br.)

forb. som være helt i, gøre fortrinlig fyl-
dest i ell. ved; være dygtig i ell. til. efter

at Christendommet var bleven indført, saa
lagde Munkene sig derefter (o: efter syge-
pleje)^ hvorved hånd (o: forfatteren) dog
tilstaaer, at de ikkun have været slette

Helte der i.LTid.1743.718. vAph.(1764).
Han er i Helt i at disputere. F/SO. (jf. flg.
gruppe:) (være) Helt i at ånkke.Leth.(1800).
T| være helt ved et bæger olgn., være
hengiven til (og kunne taale) stærke drikke.

10 Vær ingen Helt ved (Chr.VI: ikke man-
dig i) Vinen, thi Viin har ødelagt mange.
Sir.31.29. *det er jo Juristen Strøm,

| i

sin Tid Helt ved et Bæger. Schand.SD.62.

II (jf- ^' ^^t' '^) »**• karakteriserende gen. An-
føreren for Troens Helte (o: religionens
forkæmpere; jf. Troshelt) her (o: i Paris).
Ørst.Br.I.133.

3) person, om hvem interessen (i øjeblikket)

samler sig, om hvem samtalen drejer sig;

20 person, som (for en tid, i en vis situation)

er den vigtigste, førende, ledende; hoved-
person. 3.1) i aZ alm. (borgmesteren) be-
gav sig op paa Gjestgivergaarden, hvor
han, som Festens Helt, længe havde været
ventet. Ing.EF.VIL162. Han spillede sin

Løverolle med en Godmodighed . . som
ikke hyppigt findes hos den, der (er)

Øjeblikkets Helt. Brandes.V.368. dagens
helt, se Dag 2.4. || i forb. m. poss. pron.,

30 om person, som man opstiller som mønster,
gør til sit forbillede, skænker sin højeste

beundring. Til mit Held var . . den ældre
Corneille's Værker det første, som faldt

mig i Hænderne. Han blev og min Helt
i det Franske, ligesom Forfatteren af Mes-
siaden i det Tydske. Ew.(1914).III. 247.
*Han (9: digteren) hyldede det ædle Fyr-
ste-Par . .

I

Hans Hiertes Helt var Han
(o: fyrsten), Hun dets Heltinde vslt. Bagges.

40 11.71. D&H. 3.2) (især teat. ell. æstet.) ho-
vedpersonen (elskeren) i et skuespil, et

digt olgn. *man deraf kunde lære . .
[

Hvor mange Potter 011 min Helt om Da-
gen dTSick.Holb.Paars.34. Wess.119. Heib.
Poet.IX.225. Digtets Helt. PalM.IV.40. I

et Drama samler . . Hovedinteressen sig

om . . Helten i Stykket. Kierk.1.96. D&E.
III. Helt, et. se 1. Hele.
Helt-, i ssgr. 1) ['hæld-] {ænyd. \ie\i-

5p(Kalk.V.435); jf. Helte- 1; især fisk. ell.

zool.) til I. Helt, se -fisk; endvidere kan
nævnes ssgr. som -bundgarn, -fiskeri,
-rogn, -slægt (Brehm.DL.III.190), -vod
(Cit.l757.(AarbHards.l924.89)),-yngelofl.,
se CVOtterstrøm. Heltling og Helt.(1922). 2)

['he'ld-] til 11. hel 8.i; se helt-dobbelt samt
heltbefaren; jf. ogs. u. H. hel 8.1.

Hel-tag;, et. (bygn.) hustag, som til

begge sider har skraa tagflader (mods. Halv-
60 tag;. MO. OpfB.^1.267.

f helt-dobbelt, adj. (til H. hel 8.i;.

Buchw.JS.(1725).72(se u. halvdobbelt;.
Helte-, i ssgr. ['hæl(fa-] (jf. dog helte-

modig;. 1) (især fisk.; nu 1. br.) til I. Helt
(jf.Relt- 1), i ssgr. som Heltefiskeri (E
Pont.Atlas.IV.769) og især i navne paa fiske-
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redskaber til fangst af helt, fx. Helte-
bundgarn, -aybvod, -nedgarn, -stag-
vod, -vod, se Protokol over Fiskeri'TJdval-

geisForhandl(1874).Bilag.II.9. LovNrM^U
1888.§37. 2) (især poet. og højtid.) til II.

Helt (1) (hvor intet andet bemosrkes ndf,
foreligger denne bet.); foruden de ndf. med-
tagne kan nævnes: Helte-aand, -arm, -blik,

-drama, -drapa, -dyst, -grav, -haand, -hjer-

te, -kamp, -konge, -kraftig, -navn, -rang,
-ry(gte), -saga, -sjæl, -skare, -skikkelse,
-slægt, -styrke, -værk, -øje. -alder, en.

(1. br.) ikke-historisk tidsalder, hvorfra der
haves heltesagn; heroisk tidsalder; sagntid

(jf. -liv 2, -old, -tid;. En Krigsbedrift,
værdig de fierne Heltealderes Daad og
Uygie.Molb.(MO.). S&B. -bedrift, en.
A/. -daad, -gerning;. Kierk.VIII.403. S&B.
-blod, et. Bolb.Mel.iy.4. *Det beste Hel-
teblod paa Valen xmåQT.Blich.(1920).IY.
218. jf Blod 2: *Gravens Kulde (har) kø-
let Helteblodet. OeAZ.FJI.77. Ing.YS.I.71.
-bryst, et. Habor trykte hende op til

sit Helte - Bryst. Suhm. (Sk Vid. XII. 151).
*Hvorfor svulmer Weichselfloden, som et
Heltebryst

|
Der i Døden knuses mod en

vild, barbarisk Kyst. Hauch.I.178.
\\ (jf.

II. Helt 2 samt Bryst 5; spøg., iron.). en
snæver tættilknappet Frakke . . marke-
rede et aldeles uniformsmæssigt Heltebryst.
Bøgh.L.17. (kaptajnen) i Kjole og hvidt
Heltebryst som en anden Cirkus-Neger.
AndNx.U.128. -daad, en. daad ell. hand-
ling, hvorved der udvises særligt (uselvisk)

mod (jf. -bedrift, -gerning;. PAHeib.Sk.II.
184. Vaagn op til Heltedaad. Grundtv.PS.
VII.295. Hauch.SD.I.194. S&B. -dans,
en. billedl. (jf. Dans sp.502^^ samt -leg;,

om kamp. FGruldb.1.76. Lad saa den Mo-
dige vove sig i Heltedandsen paa YaX-
^\siåsen.Kierk.VI.112. -digt, et. (ænyd.
d. 8.; især æstet.) heroisk epos; episk digt;

epopé (jf. -kvad, -sang;. De Gamle fore-
stillede i deres Helte-Digter, deres Sørge-
spil . . berømmelige Mænd af deres eget
Folk. JSneed.II.230. Hag.III.453. -digt-
ning^, en. (jf. I. Digtning; især æstet.) digt-

art, der beretter, fortæller om heroiske be-

drifter; ogs. d. 8. s. -digt. Brandes.VII.141.
Sat. VI.794. -dom, en. (sj.) egenskab ell.

optræden, som gør en til helt ell. viser, at

man er en helt. Opofrelse og Ydmyghed
er større Heltedom end Sejr i tusinde
Slag. Goldschm.I.40. Tilsk.l924.1.206.-dyd,
en. Moth.H152. JSneed.II.181. Blich.(1920).
IV.165. S&B. -død, en. død, som sømmer
sig for (ell. viser at man er) en helt. Wess.
58. Rolands Reltedød. Ing.RSE.VI.260.

||

isoir i forb. som dø, finde heltedøden.
*Ilden ind til Kruddet brød,

| Og alle (o:

Huitfeldt og hans mænd) døde Heltedød.
Rahb.PoetF.I.188. »Leonidas stod uforfær-
det,

I
Han Heltedød bag Klippen fandt.

Oehl.XXIV.218. Gylb.TT.122. -fond, en
ell. et. især om „Carnegies belønningsfond
for heltemod" (oprettet »»/n 1911). Sal.*IV.

591. -færd, en. krigersk, heltemodig færd;
ogs.: kamp (jf. -gang). Oehl.L.I.100. Male-
rier af (Gustav Adolfs) Heltefærd i Tre-
diveaarskrigen. JZaw^cZ^^O. *AfstedI af-

sted I til Arbejd vil vi gaae,
|

til Helte-
iæTd.IIostr.SpT.1.4. Buhl.Jesaja.(1894).571.
-gang, en. (1. br.) heltemodig vandring ell.

færd; ogs. (billedl.) om kamp (jf. -færd;.
*I vakled aldrig,

|
Om Heltegangen end

10 til Døden førte. Ing.DD.V.60. *Først vil

vi høre Messen, dertil den Ottesang,
|
Saa

vende vi tilbage og prøve den Heltegang
(o : ridderspil). Hauch. SB. II. 226. -ger-
ning, en. (jf. -bedrift, -daad;. Holb.Hh.
11.129. Strax efter sin Heltegierning (d:

grev Gerts drab) samlede (Niels Ebbesen)
Folk i Jylland og forfulgde de Tydske.
Mall.SgH.245. Vilkaaret for at kunne blive
beatificeret er, at Vedk. har udført kriste-

20 lige Heltegerninger i Livet. SaVXIII.506.
-Historie, en. (1. br.) (prosa)fremstilling af
en (sagn)heUs levnedsløb (jf. -sagn;. Holb.
Heltind.I.a2r. VSO. S&B. -haj, en. {vist

kun hos Oehl.) kæmpehøj. *I Heltehøien seer
|

Man hvassen Øxe ligge fast paa sin Slibe-
steen,

|
Ei langt fra Askekrukken. Oe/iZ.

HK.(1828).37. Oehl.XXIV.292.-Uraft, en.

især om stor aandelig kraft, parret med tap-
perhed og mod (jf. -mod;. *En Kamp, som

30 gav os begge Leilighed
I
Til smukt at

vise vore Heltekræfter. OeRT.555. den
Helte-Kraft, hvormed Odysseus bærer sin

tunge ^]LdibnQ.Grundtv.BrS.301. Recke.BB.
131. -kvad, et. kvad om (sagn)helte og deres

bedrifter (jf. -digt, -sang;. Oehl.XX.23. Ing.
DD.V.13. Saaby. '' -leg, en. tZ. .s. s. -dans.

*For Kæmpen Heltelegen er bedste Tids-
fordriv. Oehl.HK.18.

CP heltelig, aeZ/. ['hældali] (afll.Relt
40(1); egl. gengivelse af heroisk; J/". heltisk;

1. br.) som opfører sig som en helt; ogs. : som
sømmer sig for en helt, vidner om ædel, tap-

per tænkemaade osv.; heltemæssig; hero-
isk. *Lyst til en heltelig Daad i en Kamp
mod Troldenes Fiender.Bagges.Skudd.83.
den heltelige konges færd. FrHamm.EK.
112. (Sverre) havde ingen heltelig eller

poetisk Lyst til at slaas, naar der ikke
var Mulighed for Sejr. Ottosen.VH.I.281.

\\

50 (jf II. Helt 3.2; sj.). Alle vare henrykte
over Rosings Sang og heltelige Optræden.
HSchwanenfl.H.86.
Helte-liv, et. 1) en helts levnedsløb;

ogs.: liv, som sømmer sig for en helt. *Saa,

som du seer mig (o: Hakon jarl) her,
[

Seer du det sidste Glimt, den sidste Gnist
|

Af gammel nordisk Kraft og Helteliv. Oehl.

HJ.97. VVed.(bogtitel.l903). 2) f det liv,

som levedes i heltealderen; ogs. d. s. s. -alder.

60 Grundtv.(MO.). -mod, et. en helts mod;
krigersk, heroisk mod; stort (aandeligt eller

legemligt) mod (jf -kraft;. Moth.H152. *han
om sig selv kun taler,

|
Om sine mange

Tog, sin store Tapperhed,
| Og af sit

Helte-Mod for alle sig afm^ler. Anti-Spec-

tator.47. Heltemodet kan være den høieste
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Qvindelighed saavelsom den høieste Man-
dighed. Heib.Poet. V.80. (hun) modstod med
et sandt Heltemod sine Paarørende. Gylb.
Novel.II.127. Brandes.1.385. -modige, adj.

['hæl<iaimo'5i, sj. hælda'mo'åi] som er i besid-

delse af (vidner om) heltemod; heroisk. VSO.
det heltemodige Forsvar for Åls. Hørup.
11.101. en heltemodig Beslutning. BerlTid.
^l%1924.Aft.2.sp.2. -mæssig, adj. 1) (sj.)

om person: af udseende, væsen osv. som en
helt. *En skjøn og heltemæssig Mand.
Heib.D.73. 2) om optræden, sindelag osv.:

som sømmer sig for en helt; overensstemmende
med heltes vis. vAph.(1764). lade, som jeg
heltemæssig havde trodset Døåen.Grundtv.
FS.V.157. (to mænd paa et basrelief) er
heltemæssigt nøgne. FrFoulsen.(Kunstmus
A.1918.79).

II jf. II. Helt 3.2: Hovedperso-
nernes Caracterer (d: i et syngespil) ere
heltemessige. LTid.1757.82. -oJ[d, en. (sj.)

d. s. 8. -alder (jf. -tidj. Estrup. Verdens-Hi-
storie.(1826).215. MO. S&B. -rolle, en.
[II.3] rolle som hovedperson, især (teat.) i

et skuespil. Heib.Poet.X.248. han er Direc-
teur og spiller selv Helteroller. Erz.XVIII.
118. Jeg har tidligere omtalt, at jeg ved
slige Fester, hvor jeg skal spille Helte-
rolle, i mine egne Øjne forekommer mig
at spille Fjols. Schand.0.11.857. -ros, en.

(nu næppe br.) berømmelse ell. ry som helt;

heltery. NordBrun.Jon.146. *evig funkle
skal hans stolte Helteroes. Oehl.HY.202.
*han har

|
Opoffret Helteros og Ungdoms

Planer,
| Og Hærens, Folkets Haab for

Dig. HaucLDV. 1.193. -sagn, et. (iB ell

fagl.) sagn om ikke-historiske helte og deres

bedrifter (jf. -historie/ Skikkelser fra Græ-
kernes Gude- og Heltesagn. MHamm.Thor-
valdsen.(1870).34. SaUVIII.370. -san^,
en. (nu 1. br.) sang ell. (især:) mindre episk

digt til berømmelse og lovprisning af en helt

og hans bedrifter (jf. -digt, -kvad/ Nye
Helte -Sange om Frideric den Fierdes
Seyervindinger. Sort.(bogtitel.l715). Holb.
MTkr.594. Oehl.XIX.275. S&B.

|| fom folke-

vise. VSO. -spil, et. (jf. -dans, -leg; sj.).

*skiøndt i Heltespil
|
Han ikkun lidt er

øvet, forstaaer ei Kæmpeskik. Oehl.HK.27.
-stjerne, en. (sj.) i best. f., om stjerne-

billedet Orion. *Der blinker Himmelvognens
Stang og Heltestiernens Bælte. Oehl.F.185.

-sværd, et. en krigshelts sværd. *En Krands
af Norges stolte Graner slynge

|
Sig om

dit (o: Hakon Jarls) brede Heltesværd.
Oehl.HJ.155. Hauch.Dyj.206. -tenor,
en. (teat.) til II. Helt 3.2: tenor med kraf-

tigere barytonklang og mindre omfang i høj-

den, som egner sig for helteroller. Ridder
Walthers Parti (o: i „Mestersangerne") . .

er beregnet paa, hvad Tydskerne kalde
en „Helte Tenor'*. BerlTid.'^hl872.2.sp.3.

Sal.XVlI.272. -tid, en. tidsalder, som kan
opvise (mange) helte; ogs. d. s. s. -alder (jf.

-old;. VSO. Grundtv.PS.IV.72. (han havde)
levet sig ind i den nordiske Heltetid og
Hedenold. Goldschm.I.132. Kierk.XIIl.403.

-vis, en. i forb. paa heltevis, efter heltes

skik og sædvane. *0m du paa Helteviis drog
frem, | Og tusind faldt for dig. Zetlitz.Poes.

306. Søtoft.BD.13. jf II. Helt 3.2: et Sted .

.

hvor man uden Fare kan yttre sig . . paa
Helteviis slaae i Bordet af Forbittrelse
over Verdens Usselhed. Kierk.l7id.259.

Helt-flsk, en. [I] (ænyd. d. s.; zool.) fisk

af slægten Coregonus. Frem.DN.51 6.

10 Hel-time-slag, et. (1. br.) i forb. slaa

heltimeslag, slaa hel (se u. II. hel 3.4; jf. u.

Halvtime/ Pont.LR.53.
Helt-inde, en. [hæld'ena] {ænyd. d. s.;

jf. ty. heldin samt lat. heroina (se Heroinej;
til II. Helt) \) (iS),nul. br., jf. ogs. u. Helt sp.

1129^) til II. Helt 1: kvinde, som udmær-
ker sig ved mod, ædel daad osv. Moth.H152.
Hauch.SDJ.95. *en stille og bly Heltinde,

|

der faldt paa sin Post med Ære.Schand.
20 SD.212. 2) til II. Helt 3. 2.1) (nu sj.) til

II. Helt 3.1: kvinde, som man ser optil,
beundrer, mod hvem alle ens tanker er rettet.

enhver formodede en Slags Forstaaelse
imellem mig og min Heltinde (o: „udvalgte,

tilbedte"). Ew.(1914).IV.300. Bagges.Il. 71

(se u. II. Helt 3.i/ 2.2) (især æstet. ell. teat.,

nu 1. br.) til II. Helt 3.2: kvindelig hoved-
person i digt, skuespil osv. Jeg vil ikke
raade jer til at leve, men see til i det

^ringeste, at I kand døe, som Helt-inder
døer i Tragoedier efter Reglerne af The-
atra. Holb.Hex.IVJ. D&H. jf. : (det) er mig
(lidet) om at gjøre at spille en Helt-
inderolle. ITetfe.Poef. 7.5^^.

t heltisk, adj. {fra ænht. helåisch; til

II. Helt) d. s. s. heltemæssig. vAph.(1764).
Heltling:, en. ['hæld,leii] fit. -er. {afi.

af I. Helt; foreslaaet afFedders.(Da.Fiskeri-
foreningsMedlemsblad.l901.176)) Jf den til

40 heltslægten hørende lille maræne, Corego-

nus albula. CVOtterstrøm. Heltling og Helt.

(1922).5. SaUXV.270.
Hel-tone, en. J^ det store tonetrin i

den diatoniske skala (jf. Halvtone 1). Sal?
XI. 227.

II
hertil: Heltone-skala. BBergh.

(Tilsk.1923.L328). f -træ, et. d. s. s. -tøm-
mer. Adr.1761.166.
helt-nd, -væk, adv. se w. II. hel 8.i.

Hel-toj, et. (fagl.) flydende papirmasse,
50 som er færdig til behandling i papirmaskinen

" Halvtøj/ VareL.(1807)JI.268. OpfB.^
.501. -tommer, et. (fagl.) d. s. s. Fuld-

tømmer 6'/". -træ/ Wagn.Tekn.472. SaUXL
227. -nid, en. Y (varer, bestaaende af)
ren, ublandet uld (jf. Halvuld samt Hel-
lærred, -silke/ D&H. -nlden, adj. [II.8.1]

(jf. -uld samt halvulden; især fagl). D&H.
Helved-, i ssgr. se Helvedes-.
Helvede, et, f en (Clitau.PT.102.187).

60 ['hælvaQa] (især poet.: Helved, ['hælvaåj;

nu kun dial.: Helled. Moth.HMO. Thiele.

1LL.16. jf. Feilb.). i bet. 1 uden art; i bet. 2

ogs. (sj.) m. efterhængt art. (Fleuron.Grum.
(1919).44). flt. (sj., jf.MO.) -r (Wess.60.
ChrBorup.PM.380. SaVXL228). {glda.hel-

wete, heluidæ (HellKv.21), sv. helvete, no.

%.
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helvete, helvede, oldn. helviti, oeng. helle-

wite, oht hellawizi; 1. led er I. Hel, 2. led

er oldn. viti, straf (oeng. wite, oht. wizij;

egh: straffen i hel, i helvede)

1) (især relig.) de dødes opholdssted;
dels (især i overs, af Gamle Testamente som
gengivelse af hebr. sheol, jf. gr. hades, lat.

orcus, oldn. helj om den for alle døde fæl-
les verden (i nyere tid oftest: Dødsriget);
dels (og især) om pinested for de ugude-
lige ell. onde efter døden, enten (bibl.; som
gengivelse af gr. géenna (hebr. ge hinnom^
ell. tårtaros) om et (ret ubestemt) straffested

(en afgrund) som modsætn. til himlen, para-
diset, ell. (ikke bibl.; især efter kristelig tros-

opfattelse) om straffested (dybt under jor-

den) med forfærdelige pinsler (til evig tid),

hvor satan og de onde engle hersker; de for-
dømtes bolig. Lad de ugudelige vende
om til helvede (1871: Dødsrigetj; ja alle

hedninger, som glemme Gud. Fs.9.18(Chr.
VI). jeg haver Helvedes (1907: Dødsri-
gets^ og Dødens Nøgler. Aab.1.18. dersom
din Fod forarger dig, hug den af; det er
dig bedre, at gaae halt ind i Livet, end
at have to Fødder, og blive kastet i Hel-
vede i den uslukkelige Ild. Marc.9.45. (gud
sparede ikke) de Engle, som syndede, men
nedstyrtede dem til Helvede (1907: i Af-
grundenj, og overantvordede dem i Mør-
kets Lænker, at forvares til Dommen. 2Pet.
2.4. *Mig synes, at det ey kand (være)
Helvede: thi her er alt formeget kaalt

|

Den sted skal være heed, saa viit mig er
fortaalt.Hoi6.Paars.55. *Fordømmer, Præ-
ster 1 mig til svovlblaae Helveds Ild I

FGuldb.(Rahb.Tilsk.l797.608)(jf.ReWedes-
ild 1). *Troer du (o: Aladdin), at Helved er
de Ondes Hiem. Oehl.A.257. (Kristus, som
er) nedfaren til Helvede (1909: Dødsri-
get^, paa tredie Dag igjen opstanden fra

de Døde. Katek.§66. en Brand af Helvedes
Ild. Sv Grundtv.Da. Folkeæventyr. (1884).150

(Jf.
Helvedesbrand 2). Den buddhistiske

Teologi, der taler om en Mængde Helve-
der, lader de Fordømte lide alle Haande
virkelige Vms[eY.SaUKI.228. i sammen-
ligninger: *Nu giør den (o: bølgen) Dale,
ja en Afgrund uden ende;

|
Ret ligesom

man sank i Helvede hen need. Falst.Ovid.8.

*Som et Helvede, hvis Lue
| Vinker mig

til evig QvåL Oehl.XIX.205. helvedes
fyrste, se Fyrste B.i.

|| (nu 1. br.) ved per-

sonifikation, om de onde magter, som
tænkes at høre hjemme i ell. reprænsen-
tere helvede. Nu ér Helvede bleven løset

(jf. nu er fanden løs u. Fanden 1.2^, og
alle U-lykker har foreenet sig sammen
for at gribe mig an. Holb.Abrac.II.l. *Her
frem I Furier I hvor mange er I? Tre?

|

Det vil ei langt forslaae, kom hele Rel-
veåelWe88.21. *Redningsmanden er op-
standen,

I
Er opstanden i Morgengry 1 1 Hel-

vede græder. Himlen sig glæder. Grundtv.
SS.1II.221. en Herrens Stridsmand, søn-
derrivendes Helvedes Strube og sønder-

trædendes Helvedes Bug. JPJac.1.43. hel-
vedes oldemoder, (sj,) fandens olde-
moder (se Fanden l.ej. *Indianerne . . byg-
ger Huuse paa de høye Træers Top,

!

Hvor Helveds Olde-Moor ey selv kand
komme op. BDiderichsøn. Friderichs-Berg.
(1705).B2v.

2) (især (D) overf. 2.1) om sted, hvor
det er smerte- ell. rædselsfuldt at leve,

10 ell. som er fyldt med rædsel og uhygge, ell.

hvor daarlige lidenskaber og laster har frit
spillerum osv. Det maa være droUen ikke
Paradiis, det var et Helvede for mig.
Holb.llJ.V.ll. Jeg vil ikke længere leve
i dette Helvede. 76^0. Fleuron.Grum.(1919).
44. 2.2) om livsforhold, følelsestilstand
osv., som er yderst pinefuld, et u-lyk-
saligt Ægteskab . . er ikke en Skiærsild,
men et Y{.Q\\eåQ.H.olb.IIeltind.I.326. (en

20 dramatisk forfatters) Helvede er de ræd-
somme Bedømmelser i Bladene, han maa
finde sig i.IIrz.(Kyrre.HH.Till.27). hver
Dag var en uendelig Ørken af Tomhed,
hver Nat et Helvede af Minder. JPJac.II.
258. han har sit Helvede . . med hende.
D&R.

II (jf. være i den syvende himmel;
spøg., 1. br.). Tilhørerne (o : til kinesisk mu-
sik) blegner af Behagelighed og er i mindst
det syvende Helvede. J VJens.A.II.27. 2.3)

30 som propr. \\ i forb. himmerig og hel-
vede, (1. br.) navn paa et (børne)spil om
nødder; afgrund. Legeb.I.c.34. || som sted-
navn, se Feilb.; ofte som navn paa kroer,

kafeer olgn. (jf. Nobiskrog/ Gadeordb.^
D&H.

3) (især vulg.) i eder, forbandelser ell.

i udtr. for vrede, utaalmodighed olgn. død
og helvede, se I. Død 6.i. || som forstær-
kelse af eder, der indledes m. Fanden, Sa-

40 tan osv., som fx.: (for) satan i helvede!
\

hvad fanden i (hede, hule) helvede I • jf.
o.^s. 1^. III. hed 1 .4. (sj.:) *Ha, Helvede!

|

Nys varm og kraftig i en Brudeseng. Oehl.

A.168.
II
bande en ell. sig (Feilb.) (langt)

ned i (det sorteste) helvede olgn., se

IV. bande 2.2.
||
give en (ell. noget^ hel-

vede, (sj.) d. s. s. give (en) døden og djæ-
velen (se Djævel sp.806^^). (jeg) var paa
Vej sønderud mod Troperne og havde

50 givet Regnen og de lyse Nætter Helvede.
JVJens.M.I.178. \\ ad helvede ('helved.

Schand.TF.II.364) til ell. (nu næppe br.)

adhelvede (Winth.HF.73. PVJac.Breve.
150). 1. i udtr. som gaa, rejs ad helvede
til, anv. som (haanende) afvisning: gaa fan-
den i vold (jf. Heib.Poet.X.214). ellers er

Brand-Majoren en meget behagelig og dan-
net Mand; men ved en Ildebrand er han,
hvad man kalder, grov i sin Mund — han

60 siger eller rettere han brøler det ud: „aah,

reis ad hele Helvede til." Kierk.XIV.231.
Schand.TF.II.364. Feilb. (nu sj.) i forb. m.
præp. med: til helvede med. Friderich: . .

„Herr Oberst Altdorf lader Dem ønske
en god Morgen " Hofraaden: „Gaae
ad Helvede til med din Ohersti'*Skuesp.VII.
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62. Har Du virkeligt elsket ham høiere
end mig? saa ad røde Helvede til med
hver uskyldig Pige, hver Uskyld er kun
malet Brøåe. Bagger. 1. 168. 2. som udtr.

for, at noget er totalt forsvundet, er gaaet
til grunde, er gaaet (gaar) galt; i forb. som
gaa, være (rent) ad helvede til. jeg troer
at (dyret) er fløiet ad Helvede tn.Heih.
Poet.V1.231. man formente, at Hampolie-
Fabrikkerne her i Landet, Rapsæds-Dyrk-
ningen m. m. vilde gaa ad Helvede. P7
Jac.Breve.150. „Hvordan staar det til ude
gaa MøUegaarden?" — „SkidtI Rent a'

[elvede tnl'^Wied.Thum.S. if.: nu render
di (o: faarene) jo a' Helvede tiWsa.Silhu-
etter.(1891).162. 3. (1. br.) nærmende sig til

kun at udtrykke forstærkelse. Tanker, som
jeg selv godt véd, er rent ad Helvede til

urimelige.iVorman-ifans./S'^J87. sn ak (k e ),

s-p ør g (e) (olgn.) ad helvede til, (l.br.)

snak(ke) løs; spørg(e) væk. Capitainen: „De
har vel endnu ikke talt med ham i Dag?"— Baronen (sagte). „Spørg du ad Helvede
\M.^Skuesjp.XII.15. Snak saa med ham ad
Helvede til . .! saa kan jeg da sidde i

Ro.5c/iand.TF.Z.i5i.
II
(saa) for helvede,

(jf. IV. for n) som ed: saa til helvede. OrdbS.
ogs. forstærkende et udsagn: Luk Døren . .

for Helveåel Fol^yd925.9.sp.3. \\ i hel-
vede, forstærkende et (foreg.) ord m. spør-

gende bet. (jf. Fanden 3.4^. Hvor i Helvede
har du gjort af min hvide Vest? KLars.
TJR.16.

II
til helvede. 1. i udtr. som gaa

til helvede, d. s. s. ad helvede til 1. Oehl.

VM.115. *„Gaa til Helved, I Spotterl" —
„Gaa I Fanden i Yolål'' B:eib.Foet.V.270.
i forb. m. præp. med (og uden verbum), i

udtr., der angiver, at man ønsker noget langt
bort ell. ikke regner det for noget: „blæse være
med"; „skidt med". Til Helvede med Skibet,
naar galt endelig skal være; blot min brave
Krøyer var frelst I Goldschm.II.38. Feilb. 2.

(sj.) d. s. s. ad helvede til 2. „Skyd Morten,
ellers rider Bassen med mig til H I"

skreg hsin.Blich.(1920). VII.9. 3. (især vulg).

som ed, i udtr. for overraskelse, ærgrelse olgn

:

for fanden. „Skal jeg taale, at den Skri-
verpjalt kalder mig for en Hane? Slip

mig, siger jeg!" — „Saa, til Helvede! der
er Baronen. Ja nu faaer I selv rede for

Jer." CKMolb.Amb.50. Feilb.

4) i talem. og ordspr. \\ bygge paa hel-
vede (sammen (Moth.HléO) ell. med hver-
andre (Feilb.)), (nu kun dial.) især om
uenige ægtefolk: leve i kiv og strid. VSO.
Grundtv.Dansk.iy.l66. jf. : det erdoghaardt
at tvinge en til at gifte sig mod sin Vil-

lie. Det er jo ikke andet end at bygge
paa Helvede. SoZ6.Masc.II.4. ogs.: bygge
helvede sammen. Moth.B485. VS0.I.544.
(dial.:) her gaar du og laver Hus i Hel-
vede (o: laver et helvedes spektakel, vrøvl

olgn.), mensBarnet kaske bærerDøden i sig.

AndNx.DM.14(jfogs.Feilb.I.589). \\
gøre

en helvede hedt, se HL hed 1.4. hede
helvede for en, se HL hede 1. 1) harm

volder (ell. gør) helvede, se L Harm 2.

II
kaffe bør være hed som helvede

osv., se Kaffe. I| det forslaar ikke mere
end en skrædder i helvede, se Skræd-
der. .;/.: jeg forstaar ikke, hvor alt Kødet
bliver af. Vi skyder og skyder og har
dog aldrig for meget — en hel Rensdyr-
krop varer akkurat lige saa længe som
en Sneboldt i Helvede. EMikkels.JD.211.

10
II

vejen til helvede er brolagt med
gode forsætter, se brolægge. || falde

fkomme olgn.) af skærsild i helvede,
(nu 1. br.) komme fra asken i ilden. Mau.I.
403. Heib.Foet.I.303. Gylb.EA.89.

5) (næsten vulg.) gen. helvedes brugt som
adj. ell. adv. 5.1) m. nedsæt, bet.; dels om
person: forbandet; djævelsk. Det er den
helvedes Marthe Skyld i. Skuesp.YII.364.
disse Helvedes ^ørøvere.Sostr.DD.9. Feilb.

20 en helvedes brand (jf. Helvedesbrand
3j, se L Brand 5.i. f en helvedes fugl,
d. s. s. Helvedesfugl. VSO. dels om be-
hageligheder af en ell. anden art: fan-
dens; voldsom; farlig; især om støj: in-
fernalsk; øredøvende. En forskrækkelig
Tieneste og altid en helvedes Støien.
Skuesp.lIIlA3. „ja for mig. Skam, gjerne,"
sagde Ministeren . . „men saa faar jeg jo

et Helvedes Vrøvl med Undervisningsin-
30 spektøren." Schand.AE.17. med en Helve-

des Larm . . styrter Vandene sig hvirv-
lende i Dybet. Brandes.X.557 (jf.Kelyeåes-
larmj. 5.2) m. forstærkende bet. (jf. aller-

helvedesj II
som adj., især om person: ual-

mindelig (god); fandens; pokkers. Det er
jo en Helvedes Prygl, du gaaer med i

Haanden.FiSO. Det er en Helvedes Karl
til at springe, smsi^. (^j/. Helvedeskarlj. det
er muligt . . at De i Deres Kredse bliver

40 rost derfor og anseet for en Helvedes Fyr.
Chievitz.ARecke.D.42. det gik i en helve-
des Ydirt. D&K.

II
som adv.: uma adelig;

satans; forbandet. Man begyndte at

frygte den Byfoged. Det var vist en Hel-
vedes klog Y{.\m.å.Schand.BS.394. han var .

.

saarentHelvedesbangeforKjrudtogKu'ler.
Wied.Silhuetter.(1891).232.*(de)\ir\xgte\iver

Hvid af den sparsomme Hyre
| og havde

det Helvedes ra.rt.JVibe.Bullesten.(1918).
50 25.

6) t d. s. s. Hellegat. Moth.HMO.
Helvedes-, i ssgr. (især poet. og ar-

kais. Helved-; jf. ogs. Saaby. '^ sj. Helveds-:
Helveds-kval. Stuck.SD. 77. -larm. Bang.T.
242. -maskine. S&B.) af Helvede (især i

bet. 1). -brand, en. ^Helved-. Anti-Spec-
tator.35. Ing.LB.II.42. Hauch.DV.III.127.

t Helle-. Levin.), (ænyd. helved-, høUen-
og (som propr.) helledbrand, sv. helvetes-

60 brand, <?/. hoUenbrand) 1) (især relig., nu
sj.) om helvedes brand (I.l) ell. ild (jf. -ild

1 ). Brors.157. SaVXI.228. i sammenligning

:

Hun skulde fyre op til Finbrødsbagning,
men fyrede i Stedet som til Helvedes-
brand. Pre^ew^i.MJ.G. ^9.

II (jf. Helvede 2
og L Brand 3.i^ overf. Hvem var Skyld i

YII. Rentrykt "/e 1926 72
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alle hendes Synder?.. Hvem tændte Hel-
vedbranden i det unge Blod? Ing.LB.II.
42. 2) (1. br.) om hvad der sammenlignes
med en brand (1.5) fra helvedes ild. *Naar
Du staaer op, da skal Dig Solen skinne

|

I Øiet som en ildrød Helvedbrand. -ffawcA.

DV.III.127. (spøg.) om cigar: NMøll.H.7.

3) (jf. Brsind sp. 1095^*; nu næppe br.) egl.:

person, der fortjener at brændes i helvede

Moth.H141. *Din Synd den gjør dig blind
og lam,

I
Fortjener Guds og Verdens

Skam
I

Og bringer Helvedpine. S'aZm
IIus.404.1. S&B. CP -pinsel, en. (især i

fit.; jf. -kval, -pine;. SaUXI.22S. -præ-
dikant, en. (1. br.; jf. -præst;. Helved-:
D&H. Rubow.SP.178. -præst, en. (l.br.)

præst (især tilhørende indi-emissionen), som
i sin prædiken stærkt fremhæver helvedes-

Anti-Spectator.35.
j| (jf. Brand sp.l095^*) lo straffen og fordømmer dem dertil, der ikke

er troende. Helved-: D&H. -sten, en.
{efter mlat. lapis infernalis; fagl. og dial.)

en slags ætsemiddel: salpetersurt sølvilte; la-

pis. vAph.(1759). Det var, som om Fing-
rene under Handsken blev ætsede som af

Helvedessten af deres blodige Vidnesbyrd
om disse Dyrs Lidelser. Gjel.R.92. Christ
Kemi. 152. *Russisk Badning,

|
Og Strøg

med Helved-Sten,
| Og daglig Aare-

-hrsiiiåSslutn. Moth.HMl. -gast, en. (jf. 20 Isiånmg. Grundtv.SS. V.66. Saaby.'' -straf,

skrap ell. dygtig person. Det er nogle Hel-
vedesbrande at møde paa en Vei, disse
Uiådere.CBernh.IIl.Ol. især: skrapt kvinde-

menneske; xanthippe. Moth.H140. (hun) støi-

ede og skiændte . . som en sand Helve-
deshT3ind.0ehl.Øen.(1824).IL364. -fart, en.

spec. (nu næppe br.) om Jesu nedfart til

dødsriget. Helved-: MO. S&B. f -fagl,
en. (jf. u. Helvede 5.i samt Fugl 3; d. s. s.

fj-

Gast 2; arkais., sj.) som skældsord. JFJac.
1.44. -hund, en. hund, som tænkes at be-

vogte indgangen til helvede (1); spec. m. h. t.

gr. mytologi, om hunden Kerberos, der var
dørvogter i underverdenen. Helvedes-:
Moth.HUl. Grundtv.SS.L82(se t«. Dødbider
4;. Helved-: Rose.OvidJ.92. Gjel.Rø.lOO.

billedl.: Den store europæiske Reaktion,
denne uhyre 'H.elvedhuiid.Brandes.VII.367.

en. (især relig.; oftest i fit.). orthodoxe Theo-
loger . . forsvare Helvedesstraffenes Evig-
hed. Kierk.VII.462. naar der i de gudelige
Forsamlinger taltes om de evige Helved-
straffe. Jn^r.EF.ZIIJ.^S. /StfejB. -syl, en.

(sko.; nu næppe br.) d. s. s. Forsiringsfum-
mel. Skomageren.(1832).26.
hel-vej s, adv. ^j/. halvvejs; s/.;. D&H.

Taarnet over St. Pierre (o : iLouvam)brænd-
(sj.) som skældsord: S&B. -ild, en. 1) [1] 30 te halvvejs ned, og Taget helvejs. jPnis

(sj.)d. s. s. -hrsindl. Moth.HUl. S&B. 2)

(jf. hellig ild u. hellig 6.8; navn paa forsk,

hudsygdomme, fx. rosen (jf. Apot.(l 791).398)

;

nu især (med.) om den af stærke nerve-

smerter, brænden og svie i huden ledsagede

hudsygdom Herpes Zoster. H. blev . . an-
grebet i Næsen af hvad man kalder Hel-
vedes-Ild. Grundtv. Saxo. III. 32. Panum.
284. -karl, en. (,//".Allerhelvedeskarl saw^

Møll. En Pilgrimsfærd. (1 91 9). 12 7. -eret,
adj. [II.l] {ænyd. d. s.; vel fra ældre tiders

retsforhold, hvor fx. en tyv strafedes med
at faa sit ene øre skaaret af; jf. ogs. udtr.

som: at slippe med næsen og begge ørene;
nu 1. br. uden for dial.; jf. „Talespr."Xevm.)
egl.: med hele ører; helskindet; især i forb.

som komme, slippe heløret fra, komme (osv.)

helskindet fra. Moth.K252. (jeg) glædede
Helvede sp.1138^''; l.br.). selv om Louis 40 mig over, at jeg var sluppen nogenlunde

heeløret af dette de Viises Land. Bagges.
NK.163. *(han) fik corporlig Straf, for

hvergang . . man ham fandt med mindste
Bog (o: i kontortiden )i I

. . (regnebøger og

geografi) Var al den Læsning, som han .

.

slap heeløret fra (0: uden at faa lussinger;

jf.Mau.II.618).Bagges.I.240. VSO. Feilb.

hem, interj. se hm.
_ . ^ Hem-, issgr. {efter ty. hemm- i ord som

convulsiviske Srampetræk. 50 hemm-kette, -sehuh) til II.hemme
; jf. Hem-

de Moulins Læsere gaar i Teatret, vil de
sikkert forlange baade kraftigere Spæn-
ding og anderledes Helvedeskarle. ÆJsm.

(Vort Land.'y1^1903.2.sp. 7). Hjortø.OS. 89.

CP -kval, en. (jf. -pine, -pinsel;, især (jf.
Helvede 2) overf. Arlaud.478. SaUXI.228.
*Under Smerters Helvedqvaler

|
Du

dog Ondt med Godt betaler. Thaar.ES.192.
Mit Hierte blødte — mit Legeme syntes
at opløses i

Jeg led Helvedqval. ^a^^es.D7."Xi5^.
Saaby. ^ -larm, en. (jf. Helvede 6.1; især

m). JPJac.1.34. Der hersker Dagen igen-
nem en Helvedeslarm i et saadant Bore-
tSL^rn. ArthChri8t.KH.26. -maskine^ en.

fSJ. Helved-. Brande8.HD.77). et med spræng-
stof ladet apparat, som benyttes i forbryde-
risk øjemed, og som (ved hjælp af et urværk
olgn.) kan bringes til at eksplodere paa be-

me-. -kæde, en. (nu sj. Hemme-. VSO.
MO.). (jf/". /i/, hemmkette; fagl.) kæde, der

slaas om egerne paa et vognhjul og fæstes

til akslen ell. lign. sted for at hindre hjulet

i at dreje sig (jf. -tov;. MR.1795.690. Mil
TeknO. SaVXI.234.
L Hemme, et ell. (sj.) en. ['hæmo] fit.

-r (Jesp.MFon?23). {dannet til II. hemme
som Lukke til lukke olgn.; jf. ogs. ty.hem-

stemi tid. Helvedes MsLskine. vAph.(1759). 60 me, f., hemsko) 1) (l.br.) hvad der hin-
OBloch.D.^1.227.

||
(spøg.) om en motorcykel.

DagNyh.'^/iol924.7.8p.3. -olie, en. (fagl.)
olie (som er giftig og virker stærkt afføren-
de) af frøene af Jatropha curcas (oleum
infernale). SaVXII.850. CP -pine, en. (jf.
-kval, -pinsel;, især (jf. Helvede 2,) overf.

drer, hemmer; hindring, (din bedstemo-

der er) snarere . . en Hemme for dig . .

i Stedet for en Hjælp 1 EZangwill. En op-

gaaendeStjerne.(over8.1919).275. (hans) Stu-

dereplaner fandt et naturligt Hæmme i

den regelmæssigt indtrædende Ebbe i hans
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EnergikMe.Aarbogf.Bogvenn er.l924.108. 2)
(fon.; foreslaaet Jesp.Fon.180) smal ell.

snæver aabning i mundhulen, som dan-
nes ved artikulation af gnidningslyd (2) (jf.
HemmelydJ. Jesp.MFon.'^23.

II. hemme, v. ['hæma] -ede ell. f -te

(Moth.Hlo4. Bagges.1.128). vhs. -else (s. d.)

ell -ning (s. d.), jf. I. Hemme, Hemsel. {jf.
ænyd. forhemme, sv. håmma, no. hemme;
fra (mnt. ell.) ty. hemmen; jf. oldn. hemja,
hemme, standse; vist besl. m. II. Hamle;
især CP)

1) lægge hindringer i vejen for (noget, der
er i) bevægelse, saaledes at bevægelsen fore-
gaar langsommere, med besvær ell. (næsten
helt) bringes til ophør; faa til at sagtne
farten; sinke; standse (helt ell. detvis);

især m. vbs. som obj. *Stakket Brusen
|
Af

hemmet Vand kun føder Skum. Pfi'Fnm.
(PoetSamlJ.60). VSO. *hver Steen, | Der
hæmme vil min Vandring

| Paa Veien til

vort Maal. Winth.X.188. *det var, som vi
dreves af Strømmen tilbage.

|
Der var noget,

som hæmmede Skibets Gang. Kaalund.351.
(en bremse) tjener til at hemme eller ganske
standse Bevægelsen af en Maskine, en
Yogn.Sal.III. 599. jf. bet. 2: der (er) et

Baand, som hæmmer Fuglen i dens Flugt.
Mynst.Betr.1.11.

2) hindre i fri udfoldelse ell. virken;

lægge baand paa; dæmpe. 2.i) i al alm.
(at) giøre saa meget Væsen (af bogen)
vil meget mere udbrede, end hæmme Bo-
gens Læsning. Rahb.Tilsk.1796.392. denne
Bestyrelse (o: for statens videnskabelige le-

gater) skulde (ikke) komme i Hænderne
paa nogle Faa eller Personerne deri samt-
ligen forældes og komme til at virke hem-
mende, istedet for befordrende. Ørsi.FJI.
15. *ingen Dæmning Strømmens Magt kan
hæmme. Ing.D.1.222. 2.2) m. h. t. aandelig
virksomhed, især m. h. t. følelseslivet og (jf.
bet. 1) dettes udslag, (hun kunde) ikke hæm-
me sin Forundring over at høre Sanchos
Tale og Ordsprog. Biehl.DQ.IV.10. *hun
. . sine Suk udmattet hemmer,

|
At han

skal ikke høre dem. Bagges.Ungd.IL52. *l

hæmme Jer Graad, I sørge ei saa. Erz.D.
1.234. *min indre Angst jeg kan ei hemme.
Winth.ED.104. nu oftest (med. ell. filos.;

især m. tings-subj.) om vilkaarlig ell. uvil-

kaarlig hjernevirksomhed, der lægger baand
paa, hindrer, kontrollerer følelses- ell. tanke-

livet (jf. HemningJ. medfødte Reflekser
kan paa et hvilket som helst Tidspunkt
standses, hæmmes, ved en dertil sigtende
. . Impuls fra den store lÅ\ddrnQ.AKrogh.Fy-
siol.88. han har skrevet løs, dreven frem af

en indre Trang, uden hæmmende Selvkri-

tik.HHelweg.GrundtvigsSindssygdom.(1918).
36. 2.3) (nu 1. br.) m. h. t. forkastelig, skade-

lig virksomhed, et onde olgn.i undertrykke;
kue; forhindre, jeg er . . ikke sat til at

hemme Tjverie. Holb.IIex.II.5. Jerusalem
var tabt, da Polakkerne . . ey heller kunde
hemme Tarternes Streiien.LTid.1725.87.

Det er ikke Brugen, men Misbrugen, der
bør hemmes.Schytte.IR.II.112. (gud) hæm-
mer og straffer det Onde. Katek.§15. 2.4) ta-

leyn. (nu 1. br.): hvad der hemmer, det
fremmer, hvad der (i øjeblikket, for en tid)

lægger baand paa noget, kun tillader en lang-

som udvikling ell. fremgang af noget, tjener

i virkeligheden til sagens bedste, til dens
fremme ell. hurtigere afslutning, man maa

10 holde sig til den Tanke, at hvad der hæm-
mer, det tremmer. Sibb.II.129. Mau.I.403.
D&H.

3) f begrænse (omfanget af); mindske,
(jeg) fik Øye paa en vifi Vogn, som var
kommen i en Pytte . . og for at hemme
dend Overvegt, som holdt dend tilbage,

saa tog jeg nogle af de Pakker af, som
den havde at føre. KomGrønneg. III. 148.

(et) Middel . . for at hæmme eller for-

20 mindske disse saa fordervelige Creaturers
(o: smugleres) Antal. OeconT.II.50.

III. hemme, v. -ede. {lydord, til hm; jf.
eng. hem samt ty. hummén, hemsen; sj.)

sige hm; rømme sig. Efter at have hostet
og hemmet et Par Gange forlod Vertinden
(værelset). BlochSuhr.ÆS.VI.18. || refl.: Alt
som Sancho talede, maatte han hemme
(Lieb.DQ.II.88: rømme) sig, og det syntes
tillige, at han spottede meget tørt. Biehl.

30 DQJII.106.
Hemme-, i ssgr. til I. Hemme (se -lyd)

ell. II. hemme; jf. Hem-, -apparat, et.

[II.l] (fagl.) apparat, der hindrer en torpedos

drivmaskine i at virke, før torpedoen naar
vandet. OrdbS. -kæde, en. se Hemkæde.
hemmelig, adj. ['hæmali; dagl. ogs.

'hæmli, jf.: „i Talespr. alm. = hem-lig."
Levi7i.] adv. -t ell. (nu 1. br. i skrift) d. s.

ell. (t) -en (lMos.31.27. Clitau.PT.49. LTid.
AQ 1740. 359. VSO.). {glda. h(i)emmelig, sv.

hemlig, (sent) oldn. heimiligr, fortrolig; fra
mnt. he(i)melik, som hører til huset ell. fa-
milien, fortrolig, hemmelig, ty. heimlich; afl.

af ty. heim, hjem, og egl. sa. ord som hjem-
lig; jf' gehejm)

^ „ ^
1) t om person: som har ens fulde for-

trolighed; fortrolig (2). Hånd er min
hemmelig rsid.Moth.H195.

2) som ikke maa kendes af, røbes for uved-
50 kommende, fremmede; som kun vedkommer

en selv (og ens fortrolige). 2.1) om ting ell.

forhold, især meddelelse, kundskab olgn.: som
holdes skjult for alle uindviede; ogs.: som
kun meddeles ganske enkelte; fortrolig;
privat, jeg har et hemmeligt Ord til dig.

Dom.3.19. det, som I tale hemmelig, skal

ikke gaae uændset hen. Yisd. 1. 11. hun
aabenbarede mig hemmelige Sager, som
hun ikke havde burdt betroe til hendes

60 beste Venner. Holb. Ygs. (1 731). 1. 1. Han
skal, naar hans Ordre ikke er hemmelig,
tilkjendegive den næst ham Commande-
rende sin Ordreslndho\d.SøkrigsA.(1752).
§169. vor Kirke . . har ingen hemmelig
Lære, som den forbeholder de Indviede.
Mynst.Jubelf.25. skoledrenges „hemme-

72^
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lige" sprog. Jesp.Nut.195. Hemmeligt Sig-

nal. Wolfh.MarO.392. jf. bet. 1: Mon du
har hørt til i Guds hemmelige Raad, og
har revet Viisdommen til åig?Job.l5.8.
|l i faste forb. hemmeligt (læge)mid-
a el f

(l.br.) arkanum. Panum.284. hem-
meligt selskab, hemmelig forening
olgn., selskab (osv.), hvis formaal (og sam-
menkomster) hemmeligholdes. (Busland har)
længe været opfyldt med hemmelige Sel-

skaber, i hvilke kommunistiske Læresæt-
ninger . . ere blevne 'prækede. National-
økonTidsskr.1.101. SaVXI.2S5. hemmelig
skrift, (1. br.) lønskrift, chifferskrift. SaU
XI.237. jf.: Den hemmelige Skrivekunst.
CarlAndersen.(bogtitel.l889). hemmeligt
skriftemaal, (1. br.) om (den enkeltes)

syndsbekendelse over for præsten (med efter-

følgende absolution) ; privat skriftemaal. Det
romersk katholske hemmelige Skriftemaal,
bedømt af en forhenværende Skriftefader.

SMHafstrøm, (bogtitel. 1888). D&H.IL252.
de hemmelige videnskaber, fællesbe-

tegnelse for alkemi, astrologi, magi, djævle-

besværgelse olgn. magiske pseudovidenskaber;
de okkulte videnskaber. Sal.^XI.236. jf.:
(spaamandens) hemmelige Videnskab. Ew.
(1914). II. 65.

il
skulle i et hemmeligt

ærinde olgn. (vist dannet til hemmeligt
hus, mag, sted (se u. bet. 2.2); nu næppe
br.) skulle forrette sin nødtørft. Levin. \\

m. overgang til bet. 5: mystisk, (et skærf)
bemalet med hemmelige Ziffre. Oehl.A.79.

*Ved nogle hemmelige Ord og Tegn
|

Af Lægen synker . . hun i Dvale. Hrz.
KBD.22. 2.2) om sted, lokalitet olgn.; især
om passage (dør, vej) ell. rum (aflukke):

indrettet ell. anbragt saaledes, at det kan
undgaa den uindviedes opmærksomhed, den
hemmelige Dør i Hvælvingen. 2Makk.l.l6.
De samles paa et hemmeligt Sted. VSO.
Her findes en Mængde hemmelige Trap-
per og skjulte 'DøTe.Heib.TB.Nr.72.2. *Vi
er forraadt, den hemmelige Hvælving
Er fuld af Fiender. Hauch. DV. III. 113.

\

i faste forb. hemmeligt hus (^Ida. d. s.';

jf. glda. hemmelshus, oldn. heimilishus;
foræld., sj.) privet; kloset (jf. hemmeligt
msig, sted, stol ndf.). TroelsL.^11.112. hem-
meligt lem (ænyd. d. s.; sml. hemmelig
ting ndf. samt Hemmelighed 1.8 slutn.; nu
næppe br., jf.: „Endnu i Talespr." Levin.)
om kønsdelene, især: det mandlige lem.

Ingen, som er saaret . . eller skaaren paa
det hemmelige lem (Chr.VI: Ingen .gil-

ding^, skal komme i Herrens forsamling.
5Mo8.23.1(Chr.VP). de hemmelige Lem-
mer ere ikke meere vanskabte end de
andre, at man derfor besynderlig har for-

nøden at skiule dem. Holb.NF.II.25. VSO.

hemmeligt
Huus og gjorde et hemmeligt Mag deraf
indtil denne Dag. 2Kg.10.27. Suhm.Hist.I.
392. VSO.V.P174. hemmeligt rum (jf.

u. bet. S.i), ^ rum i en selvbevægelig torpedo,
hvori de mekanismer, der holder torpedoen i

den rette dybde, er anbragt. Wolfh.MarO.248.
t hemmeligt sted {ænyd. d. s.) 1. d. s. s.

hemmeligt hus. Moth.H195. 2. d. s. s. hem-
meligt lem; især i flt. lSam.5. 9 (Chr.VI).
Moth.H195. t hemmelig stol {ænyd. d. s.)

natskrin OT- hemmeligt hus, mag, sted ovf.).
Moth.H195. hemmelig ting {ænyd. d. s.

io (ChrFed.EnnøtteligLegebog.(1533).65v); nu
næppe br.) d. s. s. hemmeligt lem. Moth.H195.

3) som ikke er kendt, ikke maa ell. bør
kendes af nogen (overhovedet); som søges

skjult, skjules for alle (omverdenen, offent-

ligheden); lønlig. 3.1) om handling, forhold
olgn. det er got, at skiule en konges hem-
melige handel (1871 : Hemmelighed^; men
at aabenbare Guds gierninger, er hæder-
ligt. Tob.12.8(Chr.VI). at begære hemme-

20 lig forhør. Moth.H195. jeg (foreslog) hende
et hemmeligt Ægteskab og Flugt med
mig til mit Fødelsind.Blich.(1920).XI.212

(jf. ndf. 1. 47). en hemmelig forlovelse
\

en hemmelig overenskomst
j || som præd.

Intet er hemmeligt (1907: lønligt^, som jo

skal blive kiendt og komme for Lyset.
Luc.8.17. især i/orft. holde hemmelig(t):
Alt, hvad som bør holdes hemmeligt,
holder han taus, som og alle de Ordres,

30 Breve, Documenter og ProtocoUer, som
af ingen bør sees, skjulte. SøkrigsA.(1752).
§93. man vilde holde denne Statsfanges
Navn og Stand hemmelige (alm. hemme-
lig; jf. Mikkels.0rdf.212). Molb.NTidsskr.L
63. Jeg har holdt det saa hemmeligt.
Ikke en eneste Fortrolig har ieg.Heib.
Poet. VI. 138. Forlovelsen skulde holdes
hemmelig, indtil han havde faaet sin Ek-
samen. Pont. LP. VIII. 90.

II
i faste forb.

40 hemmelig afstemning, afstemning, der

foregaar saaledes (v. hj. af lukkede stemme-
sedler, kugler olgn.), at det ikke kan konsta-

teres, hvorledes den enkelte har stemt (mods.
offentlig afstemning^. Bigsdagst.F.1850.I.

sp.244. Munch. S. ^(1908). 6. hemmelig
fødsel, (1. br.) fødsel i dølgsmaal. Goos.I.

163. Sal.UI.676. hemmeligt ægteskab,
spec. (nu næppe br.): ægteskab uden vielse;

samvittighedsægteskab (jf. ovf. 1. 21). vAph.
so (1759). Nørreg.Naturr.277. Oversk.(TB.Nr.

135.4).
II (jf. bet. 4:) som adv. (jeg vil)

begiære hans Datter, som jeg lenge har
været forlovet med, men hemmelig. Holb.

Kandst.I.l. Der er intet andet Middel,
end at vi stiæler os hemmelig af Landet.
sa.Ul.IV.l. Manden kom hemmeligt og
. . vilde (ikke) sees af Uvedkommende.
Gylb.KV.197. „Er hun virkelig i Omstæn-
digheder —" — „Jo, hun er nu selv gaaet

60 til Bekj endelse, men hun paastaar, hun
er hemmelig gift.*' Hrz.XVlII.191. ingen
anede, at de blev gift i gaar; jeg forstaar

ikke, hvorfor det skulde gaa saa hem-
melig(t) af (jf. bet. 6 samt gaa 14.4^ i

hemmeligt fødende, (7/*. hemmelig fød-

sel ovf. 1. 45 f.) spec. om kvinde, der føder
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paa den Ttgl. fødselsstiftelse, uden at hendes
navn kendes af afdelingens funktionærer.
LovNr.l3G''U1908.§12. PoUU1925,15.sp.4.
3.2) om følelse, lidenskab, tanke olgn.: som
ikke vises ell. meddeles nogen; som bæres i

det stille, ikke kommer til udbrud; lønlig;
dulgt. Hvor langt bedre er det at irette-

sætte end at nære hemmelig Vrede I Sir.

20.1. (han har) baaret hemmelig Kierlig-
hed til en Jomfrue. Holb. Vgs. V. 5. den
Taknemmelighed, hun følte for ham, var
gaaet over til en hemmelig Lidenskab.
Hauch. VII. 351. Prokuratoren følte en
hemmelig Stolthed over den Opmærksom-
hed, som Værten viste ham. Schand.F.220.
Bergs.PS.II.71. 3.3) om ting. (en) hemme-
lig SksLt.Moth.H195. hemmelig(t) fond,
fond (3.1), pengesum paa et budget (især:

en finanslov), for hvis anvendelse der ikke
skal afiægges beretning ell. regnskab. Sal.^XI.
235. 3a) meto7i., i forb. dethemmelige
rum (jf. u. bet. 2.2^, det lukkede rum, hvor
man udfylder sin stemmeseddel ved hemme-
lig afstemning. FoU^U1925.8.sp.é.

4) {opstaaet i tilfælde, hvor adv. hemme-
lig (se bet. 3.1^ kan opfattes som (er blevet

opfattet som og omdannet til) adj.; jf. Ar-
kiv.XXXIX.286) som i al hemmelighed
har visse egenskaber, optræder, forholder sig

paa en vis maade. 4.1) om person: som, uden
at nogen ved det, har visse egenskaber, op-

træder i, udfører et vist hverv, (jeg har)
ved mine hemmelige Sendebuds og Spio-
ners Afstedelse og Udskikkelse efterfor-

sket og erkyndiget mig, om højtærde
Madames Tilstand. Holb.Bars.II. 7. hemme-
lig Skalk (o: en listig person). vAph.(1759).
de hemmelige Elskende. Heib. Poet. X. 7.

Naar der brænder tre Lys i Stuen, saa
forraader det, at der er en hemmelig
Brud tilstede. Thiele.III.40. han er hem-
melig anarkist

\ jf. bet. 1: Han er een af

deres hemmelige Raad, Raadgivere. VSO.
4.2) (sj.) om ting. *Hvo, som har Øren, han
høre, hvad Aanden til Kirkerne siger:

|

Ham, som vinder, vil jeg med hemmeligt
Manna bespise. Grundtv. SS. V. 584. bære
hemmelige Vaaben (o: bære vaaben i al

hemmelighed). D&H.
5) (W, 1. br.) som ikke kan erkendes, fattes

osv.; ubegribelig; uransagelig; uud-
grundelig. Der gives endog i Naturen
mange hemmelige Ting. VSO. Hvo kan
udgrandske Forsynets hemmelige Veie.
smst. vi tale Visdom fra Gud, den hemme-
lige ("C/ir.yj; i hemmeligheden; 1819: åen
hemmelighedsfulde^, den, som var skjult.

lCor.2.7(1907).

6) (nu næppe br.) d. s. s. hemmeligheds-
fuld (1). Billedet (stirrede) paa ham med
(en) hemmelig, truende Mine. Oehl.XXV.
128. Han er meget hemmelig i alle sine

Foretagender. VSO. som adv.: Seel hvor
hemmelig han gaaer af dermed, sms^.

||

jf. hemmelighedsfuld 2: *Det var den
hemmelige, den sære, tause Tid,

|
Da

Morgenskjæret fører med Maanelyset Strid.

Winth.VI.263.
Hemmelighed, en. [>hæm9li|he'd; 1.

br. 'hæmli-] flt. -er. {glda. hem(me)-, heme-
lighet; jf. mnt. he(i)melicheit)

1) til hemmelig 2 o^ 3. t.l) abstr.: det
at (skulle) være ell. holdes hemmelig.
Sagens Hemmelighed opvakte endnu mere
Nysgierrigheden. VSO. jf. Brevhemmelig-

10 hed. næsten kun efter præp. i: i ('al, dy-
b(este), største olgn.) hemmelighed,
i al (osv.) stilhed og uden nogens vidende;

i løn(dom); ogs.: i fortrolighed, at tale med
én i Remmeiighea. Moth.H196. Disse Un-
derhandlinger bleve drevne i den største

Hemmelighed. MO. Thomas havde i al

Hemmelighed skrevet en Sang for Kvin-
den. Schand. TF.II.22. Pol.^ya925.1.sp.l.

1.2) mere konkr., til bet. 2.i (og 3.ij, om hvad
20 der er ell. skal holdes hemmeligt; især:

sag, forhold, som man har faaet betroet

noget om og ikke maa røbe. Hun maa her-

efter beholde hendes Hemmeligheder for

hende selv. Jeg skal aldrig forlange at

viide noget deraf. Holb.Vgs.(1731 ).1.8. Pa-
pa havde Hemmeligheder at forhandle
med Hr. Trop. Heib.Poet.VL172. Hemme-
ligheden (Chr.VI: det hemmelige^, som
Kongen begjerer, kunne de Vise . . ikke

30 kundgjøre Kongen. Daw.^.,27'. || især i forb.

som aabenbare, betro, bevare, for-
raade, indvi i, røbe, tie med en hem-
melighed. Før din Sag mod din Næste;
men aabenbar ikke en Andens Hemme-
lighed. Ords.25.9. lalfald vilde det være
ubesindigt at betroe Judita denne Hem-
melighed. Heib.Poet.V.42. jeg har tiet med
din Hemmelighed, du vil vist heller ikke
forraade min. smst.VI.458. JPJac.I.97(se

40 bevare sp.579^). D&H.
||

gøre en hem-
melighed af noget olgn., (upaakrævet)
holde noget (ofte: noget ubetydeligt, ligegyl-

digt) hemmelig(t) osv.; ogs.: være hemme-
lighedsfuld med. Bet er sært med disse

Dosmere, at naar dem noget blir betroed,

saa bilder de sig ind, at ald Verdens Viis-

dom ligger skiult der under, og giør store

Hemmeligheder af BagateileT. Holb. Mel.

IV.8. her behøver du desuden ikke at

50 gjøre nogen Hemmelighed af det. Heib.

Poet.V.102. MO. S&B. || have en hem-
melighed (ell. hemmeligheder^ med
hinanden, have fortrolig viden fælles. Jeg
bemærkede . . et JPar Gange, at (de) havde
smaa Hemmeligheder med hinanden. Gylb.

(1849).IX.168. naar Du blot ikke glemmer
den lille Hemmelighed, vi To have med
hinanden. Kierk.V.9 7. have hemmelig-
heder for en, skjule noget for en; ikke

60 ville fortælle en noget, for en Fætter kan
man have mange Hemmeligheder. 5ei&.
Poet.V.55.

II
en offentlig hemmelig-

hed ('f den offentlige hemmelighed. Ea/i&.

Fort.II.449), viden, som skulde være hemme-
lig, men som er kendt af mange ell. alle;

noget almindelig bekendt. Der var dengang
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i

en offenlig Hemmelighed om et Forhold,
som unge Damer ikke kunde tale aldeles

frit om, men som de godt kj endte. Gold-
8chm.VII.459. (det var) en offenlig Hem-
melighed i Fjordby, at Konsulen ikke var
. . den alier troeste Ægtemand. JPJac.II.
162. JohsDam.FS.76. jf. (dagl): (det er)

en hemmelighed, som alle ved.
|| f

om lægemiddel: arkanum. vAph.Chym.II.15.
1^) (jf. bet. 1.2) konkr., til hemmelig 2.2. || lo

^ Ida. d. s.; jf. hemmeligt hus, mag, sted 1;

oræld.) privet; kloset. TroelsL.IlI.98.
Paa hver af Hovedfløjens Gavle findes en
lille firkantet Udbygning for en „Hem-
melighed«. BerlTid.V7l905.Aft.5.sp.l. VLo-
renz.IIA.115.

\\
{ænyd. d. s.; nu næppe br.)

d. s. 8. hemmeligt lem (se sp. 1143*^«-). Paa
Qvinderne og deris Døttre stak de Hem-
meligheden fuld af Torne og Kluåe. Pflug.
DP.585. S:olb.Intr.I.180. med en Segel af- 20

skar (Satumus) sin Faders Hemmelighed.
Clitau.PT.148. Apot.(1791).266. VSO. („Bru-
ges . . undertiden").

2) m. overgang til bet. 1.2 og 3: det sær-
egne forhold, den specielle omstændighed
i ell. ved en ting, en handling osv., som
giver en (nøglen til) forstaaelsen af
tingens (handlingens osv.) væsen og art;
trick; fif. (uden for ssgr. som Drifts-, Fabri-
kationshemmelighed olgn. kun i best. anv. 30

ell. i forb. m. præp. i ell. ved, især i udtr.

som: hemmeligheden er den, at . . ell. hem-
meligheden i ell. ved noget er, at

.

,) Hem-
meligheden i denne Viisdom er egentli-
gen, at man har sminket et æsthetisk
Princip og givet det Udseende af et ethisk.

Kierk.V1.441. Hemmeligheden ved hans
Stil er dens Forbeholdenhed. Brandes III.
631. Han har giort en Opfindelse, hvor-
ved ingen kiender Hemmeligheden. JL 40

Gottlieb.Fraseologi?(1882).182. deri stikker
Hemmeligheden. jDÆS. jf.: Den Seddel,
hvorpaa de Arabiske Ord staar skreven,
maa Monsieur bevare som et liggende
Fæ, thi der udi bestaar den hele Hemme-
lighed. Holb.Arab.8sc.

3) CP til hemmelig 5: hvad der er ube-
ribeligt, uransageligt, uudgrunde-
igt; ogs.: gaade. Eder er det givet at

forstaae Himmeriges Riges Hemmelighe- so

der. Matth. 13. 11. Statsmanden, der med
. . al sin Skarpsindighed dog alletider
bliver en Hemmelighed for sig selv. Basth.
Tale.(1782).7. vi nærme os . . dybe Hem-
meligheder, som vi ikke mene at kpnne
udgrunde. Mynst. Betr. 1. 167. at ville ud-

f
ranske Naturens el. Guds Hemmelighe-
er. DiSbH.

Hemmelieheds-, i ssgr. til Hemme-
lighed (1). -fold, adj. 1) om person: som^
kan holde paa en hemmelighed, ell. (jf. Hem-
melighedskræmmer; nu især:) som er til-

bøjelig til at lægge skjul paa alt, selv de
mindste ubetydeligheder (men som samtidigt
ved miner ell. antydninger giver det udseende
af, at han ved fortræffelig besked, at sagen

i

er meget vigtig osv.). VSO. det er . . stygt
af Dem at være saa hemmelighedsfuld,
naar jeg fortæller Dem Alt hvad jeg veed.
Heib.TÉ.Nr.66.3. De har . . været hemme-
lighedsfuld med Deres Familj eforhold.
Eriksholm.JS.193. med hemmelighedsfuldt
sænket Stemme forklarede (hun ham sa-
gen). Pont.LP.V.38. 2) om ting, forhold
olgn.: gaadefuld; mystisk. FGuldb.Vennen
paa Reisen. (1814). 25. et hemmeligheds-
fuldt dunkelt Orakelsprog. Heib. Poet. V.
121. Hauch (har) i Guldmagerkunsten . .

villet give et Sindbillede paa Poesien
som den hemmelighedsfulde Tryllekunst
(Brandes. DD. 34: den magiske, mystiske
Kunst^, der forstaar at forvandle alt til

Guld. Brandes.1.387. -holdelse, en. (sj.)

d. s. s. Hemmeligholdelse. PalM.IL.II.520.
CMøll. PF. 243. -kræmmer, en. (spøg.

ell. nedsæt.) person, som gaar og gemmer
paa hemmeligheder; hemmelighedsfuld per-
son (jf. -magerj. Den Hemmeligheds-
kræmmer . . Det er ikke meer end to
Dage siden jeg talede med ham, og han
sagde ikke et Ord derom. CBemh.NF. V.

259. Drachm.F.II.132. -kræmmeri, et.

(jf. -kræmmer; spøg. ell. nedsæt.). DagbU^li
1858.1.sp.l. Ansigtet havde et Smil af in-

derlig selvglad Hemmelighedskræmmeri,
som om han vidste en god Del men skam
ikke vilde sige det til den første den
bedste. JVJens. HF. 75. f -mag:er, en.
d. 8. s. -kræmmer, „der er vel ingen, som
hører paa os?" . . „vist ikke min Hr. Hem-
melighedsmagerl Tael kun uden Frygt,
om I kan." Skuesp.IIIl.74.

CP hemimelig^-liolde, v. [3.i] vbs. -else

(Sal.VIII.760. jf Hemmelighedsholdelse;.
holde hemmelig(t). De under Statstelegraf-
væsenet ansatte Embeds- og Bestillings-
mænd ere forpligtede til . . at hemmelig-
holde . . de indleverede Telegrammers
Indhold. LovNr.84^'/a897.§17. SaUXI.235.

CP Hemmelse, en. fit. -r. (nu 1. br.)

vbs. til H. hemme: det at hemme(s); ogs.

konkr., om hvad der hemmer (jf. Hemsel^.
enhver fornuftig og retskaffen Patriot
(kan) ikke andet end ønske slige Rejsers
Hæmmeise. Holb.Ep.IV.122. Hvor umuelig
har Hemmelsen af Forprang uden Por-
tene, i Gaderne og paa Torvene ikke til-

forn syntes. ^r^MS.i77i.iV^r. 56. 4. VSO. II

m. h. t. aandelig virksomhed: d. s. s. Hem-
ning. En stærk Udvikling af én aandelig
Evne medfører næsten altid en tilsva-

rende Hæmmeise i Udviklingen af en
SLnåen. Brandes.1.478. hans lidenskabelige
Længsel efter at komme i personligt For-
hold til Mennesker, og saa de Hindringer
og Hemmelser i hans væsen, der vanske-
liggjorde denne Trangs naturlige Tilfreds-

stillelse. PAiJosenft.^erman^aw^. ('i Pi^^. 57.

Hemme-lyd, en. (jf. I. Hemme; fore-

slaaet Je8p.Fon.180; fon., 1. br.) gnidnings-
lyd (2). Sal.XVL514. -plade, en. [ILl]

^agl.) pladen i et hemmtapparat. Wolfh.%
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MarO.250. Scheller.MarO. -sko, en. se

Hemsko. -Tentil, en. [II.l] (fagl; nu
sj.; jf. -apparat;. Wolfh.MarO.250. Hem-
ning:, en. v&s.<i/II.hemme

^J/". Hemmelse,
Hemsei;. Sal.VI.97.

\\ spec. (især med. ell.

filos.) til II.hemme 2, dels om aandelig tilstand,

hvor hjernevirksomhedenforegaartrægt.HRel-
weg. Grundtvigs Sindssygdom.(1918).20. dels

om de funktioner, der lægger baand paa ell.

(især) vilkaarligt regulerer, kontrollerer hjer- 10

nevirksomheden. (en) Tilstand Folk kender
der har været i Troperne, udvidede Im-
?ulser og svigtende Ilemnmg.JVJens.A.
1.221. paa det Tidspunkt, da (Grundtvig)

skrev („Verdenskrøniken 1812"), var (han)
berøvet en Del af sin psykiske Hæmning
. . befandt sig i en let psykisk Abnorm-
tilstand. HJSelweg. Grundtvigs Sindssygdom.
(1918).39,
Uempe, en. ['hæm&a] flt. -r. (no. hempe, 20

SV. dial. hamp', jf. no. homp, strop, løkke,

jærnhaspe; vist egl.: noget krumt, og besl.

m. gr. kombos, baand, sløjfe; nu næppe br.

i rigsspr., jf.: „Sjelden uden for Land-
almuen." Levin. „Ordet lidet kjendt nutil-

dags, endog bl. Almuen." sms<.) 1) løkke
ell. strop olgn., hvormed klæder olgn. hænges
op ell. hæftes fast ell. sammen, (sejldugen)
tilbindes med et Stykke stærk Toug eller

Reeb, saaledes, at dette ogsaa udgiør en 30

Hanke eller Hempe tvers over Tøndens
øverste Ende, saa at en Bærestang, der-
udi kan indiSddttQS. Politivennen. 1801. 2651.
Der maa syes et Par Hemper i Kiolen,
at den ikke skal hænge løs og flagre.

VSO. Hedebopigerne bærer deres Skjørt
bag til i en Hempe. iemn. „meget alm.
hos de kjøbenhavnske Syejomfruer om
den lille Malle af kulørt Traad (Tøiets
Kulør) der syes til en Hægte, hvor en 40

virkelig Malle ikke maa sees." smst. Hæm-
pe.D&H. 2) lille bøjle ell. øsken; ogs. om
metalring, der danner led i en kæde. JBa-
den.OrtO.88. i billedl. udtr.: *Hvis Døden
ikkun blot en Endepunct af Livet,

|
Og

sidste Hempe paa vor Modgangs Lænke
var. Tullin. 1. 251. smst. 190. (et) nølere
Kiændskab, som jeg paa dette mit Besøg
. . giorde, og som egenlig blev den første
Hempe paa det Kiædebaand, der siden 50

forenede mig med mine Samtidige paa
det tydske Parnas, var Digteren Dr. D'Ari-
en. Bahb.E.II.74.
HemseU en. ['hæm's(a)l] flt. hemsler.

{til II. hemme; jf. Hemmelse, Hemning;
sj. uden for dial) hvad der hemmer, hin-
drer. Feilb. jf.: Selvudviklingen støder

på to store Hæmsler, Træghed og Tvivl.
EMøller.Inderstyre.(l 914).390.

Hem-sko, en. ff Hemme-. MO.). {efter 60

ty. hemmschuh) 1) (fagl.) jærn- ell. træ-

klods, som lægges under (ell. paa anden maa-
de føres mod) et hjul for at hindre dette i

at løbe rundt; bremsesko; slæbesko. Hvert
Øieblik maatte vi holde stille ved uhyre
steile Bakker og sætte Hemskoen (le sa-

bot) paa i:i\VL\ti.RudBay.EP.I.U9. DSB.
Banebygn.58. LandbO.1.376. 2) billedl. ell.

overf.: hindring (for fremgangen, udviklin-
gen af noget), der er Hæmsko tilstede for
enhver selvtiltagen Fnheå.HNClaus.Højsk.
12. Han har Hjerte nok til ikke haard-
hændet at skyde det til Side, der i lange
Tider har været ham en Hæmsko. Bran-
des.VII.717. Hun havde frygtet, at Barnet
skulde beklippe hendes Tilværelse, (men)
hun fik Lov at leve med i samme Grad
som før. Barnet blev ingen Hæmsko paa
h.enåe.AndNx.M.32. -tov, et. (;^; nu næp-
pe br.; jf. -kæde;. MilTeknO.113. -værk,
et. (ur.) den samling hjul i et ur, der be-
stemmer urets gang ved at overføre regula-
torens regelmæssighedpaa gangværket. laCour
&HHolst.Menneskeaanden8 Sejre.(190é).207.
SaUVI.679.

I. Hen, en. [he-'n] (ogs. (m. no. ell. oldn.

form): Hejn [hai'w] Moth.H134. Harald Hein.
Holb.DH.I.187. vAph.(1759).1.191.sp.3 („i

Norge"). Oehl.NG.210. D&H.). flt. -e. {glda.
heen (Harp.Kr.238), jf. æda. Harald hen
(GDLove. V.6. Scriptores minoreshistoriæDa-
nicæ.I.(1917-18).82), sv. hen, no., oldn. hein,
eng. hone |l arkais. (sj.; jf. dog slutn.) ell.

dial. (gldgs.j) sten(stykke) af forholdsvis blødt

materiale, anv. til hvæsyiing olgn.; bryne-
sten; hvæssesten; slibesten. Moth.H155.
*Hvo ønsker en Hein til sin Lee. Oehl.NG.
210. EJessen.NG.37. D&H. Feilb.

||
(især

hist.) som tilnavn til kong Harald Svendssøn
(ca. 1076—80), der skildres som en blød og
eftergivende regent. Holb.DH 1.187. Ottosen.
VH.I.170.

II. hen, adv. [hæn] især prov. ell. dial.

:

[hæn'] Høysg.AG.98. Rask.Retskr.50.jf. Thor-
sen.l8. Feilb. {ænyd.d.s.; fra wwf. hen(ne)
ell. ty. hin; besl. m. hin; til dels (især i bet.

2.1; sammenfaldet m. II. heden (jf. dial.-

former som [hæiOn] olgn. Feilb. OrdbS.
(Ærø)); sml. henne |j om de faste forb. m.
verber (som føre, gaa, komme hen osv.) se

de paagældende verber)

1) angivende, at nogen ell. noget be-
væger sig (bort fra et vist udgangspunkt;
jf.bet.2) i retning mod et vist maal; nu
især om bevægelse til et maal, der ikke ligger

i ret stor afstand (jf. bort sp.l030^^). I.1)

i egl. bet; især ved intr. bevægelsesverber og i

forb. m. en bestemmelse (især steds-adv. Cder,
her, hvor; ell. præp.-led), der angiver ret-

ningen ell. maalet. *Fra Græker-Land jeg
(0: Thalia) veeg for mange . . Tider,

|

Hen til det gamle Rom. Rostgaard.(Kom
Grønneg.1.5). Tyboe træcker ham hen til

den høyre Fløy, og holder en Harangue
for Armeen. Holb.Tyb.V.8. denne døde .

.

som Skarprætteren skal skikke mig hen
i Dsig. KomGrønneg.III.212. *Her er han I

her flygted han henl Oehl.L.T.44. *Hvor
han stedtes i Kampen hen, | De Fiender
brat monne flye. smst.294. Gaaer hen (Chr.
VI: bort; i den By, som ligger for Eder
(o: lige herved). Matth.21.2. *Han sendte
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Budskab hen | Til alle gode Grander,
|

Til Frænde og til Yen.Winth.HF.109. han
stillede sig hen foran spejlet j læg bø-
gerne hen paa bordet

j || i forb. m. et

verballed (sideordnet ell. underordnet, indledet

m. at ell. og [cd], se I)ania.III.156f, II. at

10.1 samt gaa 22.3j, der angiver hensigten
med, maalet for bevægelsen. Da sendte
Kong David hen (nu alm. : sendte bud ell.

folk hen olgn.) og lod ham hente af Ma-
chirs, Ammiels Søns, liuviS.2Sam.9.5. Imid-
lertid vil ieg gaae hen at see til 3 eller 4
af mine -paXienteT. KomGrønneg.III.213.
Gaae I hen og besøg jeris Patienter. sms<.

214. nu maa jeg have alle mine Frakker
hen for at faa Snore paa dem. Dannebrog.
^^/iol909.1.sp.3.

il
i tilfælde, hvor et bevægel-

sesverbum kan tænkes udeladt; efter maades-
verberne maatte, skulle, ville (jf. Mik-
kels. Ordf. §282, 8, a samt Dania. III. 176 f.

256f.). Jeg maa hen og lave mig til.Holb.

UHE.IV.9. jeg vil self hen at tale med
B.aim. KomGrønneg.1.266. *Emil og Peter I

hvor skal I hen?
|
Hvad gjør I med Bo-

gen paa Gaden. Winth.IV.45. Jeg skal hen
og give Time i min Pigeskole. Goldschm.
Hjl.II.524. jf.: jeg skal hen at (o: til at)

læse avisen. OrdbS.(Fyn.). sjældnere efter

lade, gide (jf.Mikkels.Ordf.723): Lad os
hen og samle Foleket sammen, at vi still-

tiende kand komme bort i en Hast. Holb.
Ul.IV.5. lad mig hen at see til min kiære
Sknm-Skutfe. KomGrønneg.1.156. Der gad
jeg nok hen.Winth.(Mikkels.Ordf. 723). her-

efter vistnok udtr. som være hen (at), være
gaaei hen (for at); være henne (for at).

nu er hånd hen at besee Raadhuuset.ifoZ6.
11J.IIL4. min Herre er hen og sætter
alle hans Fiender i Gevær. sa.LSk.IV.9.

jf. endvidere: Manden er alt Fanden i

Vold hen i Jylland, og har sat sig ned
udi MaimgeT.sa.Abrac.ll.4. hvad kommer
os de Love ved, som Folk giør, Fanden i

Vold hen i Armenien. sa.Kandst.V.2. \\ i

særlige forb. m. skulle og ville i sætninger
med spørgende form, indledet m. hvor. hvor
skal jeg hen (ell. gaa hen^? (nu sj.) som
udtryk for raadvildhed, modløshed olgn.: hvor
skal jeg henvende mig, faa hjælp ? hvad skal

jeg gøre? Hvor skal jeg stackels Mand hen,
jeg er uskyldig kommen til at legge mig
ud med min Frocurator.JRPaulli.JM.31.
Siig mig, hvor skal man hen (o : hvad skal

man stille op) med saadanne Mennisker,
naar de dog paa nogen Maade sette sig
imod Sandheds og Guds Riges Fremgang.
EPont.Men.III.584. *Hvor skal i Nat jeg
arme hen? Bagge8.Ungd.I.185. *Jeg veed
ei ret, hvor jeg skal sikkert hen | Med
Fengene.Rahb.Nath.132. Man veed ikke,
hvor man skal hen for Rørelse. JFibiger.
(Diod.)MS.282. jf: Drengen (o: Josef) er
der ikke I og jeg fo; Ruben), hvor skal
jeg gaa hen I (Chr.Vl: hvor vil jeg gaae?;.
lMos.37.30. i forb. m. ville, dels i direkte
spørgsmaal som hvor vil du hen? (især

dagl.) som forundringsudbrud over for, af-
visning af en urimelig ell. uantagelig mening,
bemærkning: hvad er din mening, din hen-
sigt? hvor kan du falde paa det? hvor du
kan tro, sige det? i forb. m. med: hvad er
din mening, hensigt (med den bemærkning)?
hvor kan du komme med saadan noget?
*Gaaer du fra Viddet reent? hvor vil du
hen? Bagges. Ep. 418. „Tolv Rigsdaler I"

10 „Hvor vil De hen? det er intet Bud, de
ere sexten Daler værd.''Blich.IV.497. *Hvor
vil I hen med al den T&le? Ing.TB.95.
Hvor vil De hen . . hvor kan De tro, at

jeg var istand til at skrive en Anmeldelse
af Ibsens Yærker? FruHeib.B.II.36. Thu-
borg.Brødre.(1923).71. (sj.) m. verbet i 1.

person: *Men hvor vil jeg dog hen?
|
Det

er jo Asbjørn Bonde,Winth.V1.232. dels i

afhængigspørgesætn., i udtr. som jeg ved,
20 hvor han vil hen, jeg ved, hvad hans

hensigt, mening er, hvad han sigter til osv.

*Han Lærdom dømmer ey af Mund og
ey af Pen,

|
Saa jeg begriber ey, hvor

Manden nu vil hen. Anti-Spectator.88. Jeg
mærkede strax, hvor han vilde hen med
denne Stikpille, og blev ganske rød i Ho-
vedet.Bagges.NK.142. *Hør, min gode Ven

|

du leger fremmed efter gammel Vane,
|

men véd særdeles godt, hvor jeg vil hen.
30 Sehand.SD.xi. jeg fik ikke Tid til at fuld-

ende. Men hun forstod jo alligevel, hvor
jeg vilde hen. Recke.ST. 42. || i stilling

umiddelbart efter et adv. nogensteds hén.
Høysg.AG.98. Barnet maa have gravet det
eistedshen.VS0.II.552(jf.eisiedssp.55æ^).
især i faste forb. ell. ssgr., se andenstedshen,
baghen, derhen, didhen, for hen (u. for
sp. 189^^; jf. forhen, førhenj, heden hen (u.

II. heden 1.2J, herhen, hidhen, hvorhen.
40 (især^; nu 1. br.) om kurs, retning: Endnu

var jeg immer gaaet vestlig hen (nu alm.:
vest paaj, da der ingen Vei gik tilhøjre

eller nord efter.JJPaludan.Er.76. det synes,
at Ebben, som løber Vest efter, tillige

sætter Syd hen. StBille.Gal.II.28. Lettede,
stod SO. hen til Kl. 8, vendte saa Nord
hen.8mst.325. Lodsen befalede Roret „Bag-
bord", men Damperen gik for lidt Bagbord.
Befalingen gentoges mere bestemt, og

50 Styrmanden springer saa ogsaa til Rattet
med Resultat, at Damperen hurtigt gaar
„Bagbord hen (alm.: over^", saa fulgte

Kommandoen „Styrbord", „Styrbord", og
langsomt, alt for langsomt, 'gaar Damperen
„Styrbord hen", men saa langsomt, at den
ikke klarer Klippen „Geddegrundet". Berl
Tid.^ynl924.M.6.sp.2. || i faste forb. m. et an-

det sideordnet adv. (som hen og herj se bet. 6.7.

1.2) (nu især dial., i enkelte faste forb.) uden
60 nærmere angivelse af retning ell. maal, hen-

visende til noget tidligere omtalt ell. alminde-

lig bekendt (jf. derhen i). Leg dig hen (o:

derhen) igen strax. KomGrønneg.III.223.
*Høit paa en Green en Krage | Sad . .

|

Saa kom en hæslig Jæger
|
Ken.Heib

Poet.VII.364. (han) tog mig hen til for-
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høiet Friis. Jeg saae Msizhék. FritzJiirg.
nr.ll. jf. EHHagerup.34. Feilb. || i omskriv-
ninger for noget, man nødigt vil nævne ; om
begravelse, i udtr. som fly (et lig) hen,
følge hen (se II. ily l,i, III. følge I.?;.

koste en hen (o: bekoste ens begravelse).
Blich.EBindstouw.(1842).22. OrdbS. (sjælL).

jf. ogs. henbære slutn. sværge sig hen
paa, forbande (3) sig paa. PoU*'l<il924.8.

fere hen i Svangerskabet. sws<. Paafal-
ende er den Renhed (o: i sproget) . .

som findes . . i Kr. III's Bibel. Længere
hen viser sig derimod atter nogen større
Forskjellighed. NMPet.Spr.L279. Engang
hen i Sommeren kom min Fader . . leende
ind til min Moåer. Winth.IX.54. Det var
1829, hen i October Maaned. HCAnd.II.5.
Det var godt hen paa Eftermiddagen og

sp.6. 1.3) uden (udpræget) forestilling om lo ikke sa.a. Y&Tmt længer. AndNx.M.7 7. Det
bevægelse || om retning fremefter; især
om synet ell. tanken, dreie Øinene hen
til een. YSO.1.631. *Stiernerne de blin-
ked

I
Til andre Lande hen.

| Hans (o:

Tycho Brahes) Skjæbne bort ham vinked.
Meib.Poet.IX.8. *(han) saa' hen paa Stine.
Drachm.STL.154. se hen i tiden, (nu
næppe br.) se frem i tiden; være forud-
seende, fornuftige Folk, som saae hen i

Tiden kunde ikke ominere andet end en 20 samni. bort 1.6^. See der BørnrUle nu hører
Catastrophe. Holb.DH.II.il. Lader os takke
Gud der har lært os at mærke vore Skrøbe-
ligheder, at kiende vore egne Kræfter og
see hen lit i Tiden. sa.Samt.47. nu især i

udtr. som se hen for sig, (if. se frem
for sig u. frem 5.3^ rette bliMcet fremad, især
paa en aandsfraværende maade. *Sødt hen
hun for sig saae. Oehl.L.L249. *Da smiled
hun saa bittert

| Og stirred for sig hen.
TFm<^.HF.55. *Eriklohenforsigmedden- 30 Ach! hielp^mig, red mig ud igien

| Åf

blev langt hen (o: „op") på Dagen, før
han gik ud. Hebo.MD.52. Hen under Af-
ten (o: ved aftenstid) bedredes Situationen.
Pol.^/iil924.5.sp.2.

II
ved omtrentlige størrel-

sesangivelser (nu kun i henad (I.2), hen-
imod (2.2), henved (2.2);. hans Disciple,
hvis Tall beløb sig hen til 2400 Personer.
Holb.JH.II.571. 1.5) (dagl, især barnespr.)
uden verbum, som en slags interj. (jf. bet. 2.5

'" ^ ' '^ iliJ'

I, hvad som har givet Aarsag til denne Krig.
Hen og fornyer jer Venskab og beder hin
anden om foTladelse. Holb.HP.IIL13.

2) angivende, at noget fjernes fra et sted

:

bort. 2.1) (i rigsspr. nu næsten kun højtid,

ell. poet.) i al alm. (jf. II. bort l.ij. *hand
(o: spurvehannen) . .

\
Hopper hen fra mage

sin,
I
Dog hun stedse hopper efter. Reenb.

Æ.106. *Jeg er det Faar, som rendte hen,
|

ne stille Overbevisningens Latter. Drachm.
VD.244. Han smilte inderlig hen for sig.

Pont.LP.VIIL97. se hen til, se u. se.\\

(1. br.) angivende udstrækning, udbredelse i

en vis retning (jf. hen over 2 u. bet. 6.5J.
Langs hen med Stranden er Veien slet.

VSO. de blege Skytoppe hen med Syns-
kredsen. Blich.IV.19. *(mælkebøtterne) spej-
ler sig i Æltet

I
henunder vaade Træer.

Satans stærke Snare. Brors.115. *Han el-

sker nu Sired og elskes igien;
|
Hun græ-

der, da Oluf fra hende drog hen. Thaar.
HG.4. *Hver Vaar, naar Taagerne flygte
hen. Oehl.L.L177. *Er Griflen kastet hen
(Oehl.XX.63: bort;? Er Harpen brusten?
Oehl.Digtn.L207. *0, kom min gamle Glæ-
de, Du I

I
Jag mine Griller hen. Kaalund.

48. som en stor Skygge, gled Vognen
Holstein.Æ.9. oven hen fo; langs overkan- 40 hastig hen^i Mørket. -Baw^.T.^. aldrig saa
ten), se oven.

|| (1. br.) m. nærmere bestem-
melse, der angiver afstanden til et vist maal.
en Enebærbusk . . stod som Skildvagt .

.

oppe paa Brinken. Den kunde ses lange
Veje hen. Buchh.TJH.120.yii udtr., der an-
giver, hvorfra noget stammer, hvortil det skal

henføres olgn. føre, høre hen, se II. føre
6.4, høre (jf. hen-føre I.2, -høre, -røre;.

1 .4) angivende, at nogen ell. noget naar, kom-

snart var Bygen trukken hen, før Solen
faldt brat og bredt ind mod alle Lyngslet
Herreds hvide GaardgaYle.Aakj.SV.yilL
13.\\ (sj.) om bevægelse ovenfra nedefter (jf.
hen-falde 2.i,

"

hun løfted,

styrte;. *Sin høire Haand
Men atter hen den faldt.

Winth.HF.246. jf.: (den syge) kan ikke få

det hen o: ned. EHHagerup.34. 2.2) om
forsvinden (fra det sædvanlige, rette sted),

mer til ell. skrider frem mod et vist punkt i 50 ophør (af en vis tilstand) ell. tab. *De
bevægelsens retning. \\ i egl. bet., om forhold
i rummet. Naar du kommer længere hen
. . paa Marken, faaer du en behagelig Ud-
sigt. F/SO. han kom nærmere hen til vin-
duet

i
i videre anv., uden (udpræget) fore-

stilling om bevægelse (jf. bet. I.3;; Læs noget
hen i Bogen, saa finder du det. VSO. blad
hen til side 16

i ||
(sml. henne I.2; om

tidsforhold; især i forb. m. paa ell. (nu især

svandt, de svandt, de glade Barndoms
Dage,

I
Min Rolighed, min Fryd med

dem svandt hen. Bagges. IV. 28. Vandet
staaer og koger reent hen.VSO. den Stil-

hed, der pludselig indtraadte, og hvorved
Jacob kunde høre sit eget Udraab lang-
somt klinge hen. Goldschm.L265. han fraa-

der og skærer Tænder, og han visner hen
(Chr.VI: forvisner; 1819: henvisner;. Marc.

ved maanedsnavne) i (jf. henad l.i, hen- 60 9.18(1907).
\\
(nu næppe br., jf. dog Feilb.)

imod 2.1, henved 2.i;. Grønland havde i

de ældre Tider lagt under Norge og dre-
ven Handel med dette Rige. Hen (nu:
senere hen; i Tiden var Handelen bort-
falden. ilfaZLiS'^S^.^di. Du maa bie til hen
efter Nytaar. 7/SO. Naar hun kommer læn-

efter trans, verber, om ødelæggelse (sml.

hen-koge 2.i, -støve;. Han staaer jo og fi-

ler det reent hen. F/SO. || overf., om over-

gang til en anden legemlig tilstand, i udtr.

som blunde hen (se blunde sp. 882*^), daane
hen (se daane i;, dysse hen (se III. dysse

VII. Rentrykt i«/e 1926 73
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1), falde hen (se falde sp. 683^^), sove hen;
ogs. om døden: * Slægt efter Slægt segner
hen paa Nornens Bud. Lemh.D.lOS. især

i udtr. fare hen, gaa hen, sove hen
(se fare sp. 76S^^, gaa 22.2 osv.). jf. bet. 2.3:

*0m hastig Fa'ren kaldtes hen. Blev Søn-
nens Arv Kuns Stav og Pose. Bahb.Tilsk.

1795.772.
II

overf., m. h. t. aandelige for-

hold, om betag etse, stærk optagethed, gre-

bethed olgn. Nu syntes Dronningen at for-

agte Scepter og Throne, og slog sig gan-
ske hen til Philosophie. Holb. DH. III.

97. *Sødt tryllet hen af Somrens Aften-
toner,

I
Jeg sank i Græssets blomster-

klædte Arme. Oehl.L.1.56. hans fyrige Tem-
perament rev ham hen. JohsSteenstr.HD.
143. flyde hen i, se II. flyde 5.i. 2.3) om
berøvelse, opgivelse af besiddelse m.m.
bytte hen {jf. ænyd. henbytte; dial) bytte

bort. Levin. OrdbS.(sjæll.). gifte, give,
love, tage hen, se II. gifte l.i, I. give
16.8 osv.

II
om opgivelse af raadighed over

egen person, fæste sig, give sig, love
sig hen, se II. fæste 4.3, I. give 15.8 osv.

2.4) (jf. II. bort 1.2j m. h. t. noget, som man
ikke har brug for i øjeblikket (men som gem-
mes til et senere tidspunkt) : af vejen; til

side. *Han slængte hen Baretten,
|
Han

lagde Cithren hoTt.Winth.HF.278. *(han)
smed saa brat det Hele hen og rykked
farlig nær, | hvisked om den brune Hals
og alt det fine YeiT.Aakj.RS.22. gemme
hen, (jf. ogs. u. III. gemme 1.2^ gemme fore-
løbigt til side ; hengemme. D&H.I.271. Feilb.

1.442. Vi kan magasinere . . disse gamle
Samlinger . . Det vil være et alvorligt Tab
(for museet), hvis vi tvinges til at ^emme
dem hen.PbU^kl925.4.sp.l. især i forb.

koge, lægge, sætte hen, se koge, læg-
ge, sætte.

II
uegl., m. h. t. noget, der forties,

afvises olgn.: dølge hen, slaa hen, se

dølge 2.2 osv. 2.5) (jf. bet. 1.5 samt II. bort
1.6; nw næppe br.) uden verbum, som en slags

interj. Hen af veien. Moth.H155. *Hen pak
dig, Æolus regierer Havet eene,

|
Du icke

meere kand ham Scepteret formeene. IfoZ&.

Paars.l9. i forb. m. præp. med: hen med
åiglS&B.

3) uden angivelse af udgangspunkt ell.maal,

betegnende, at nogen ell. noget er i en vis be-

vægelse: frem; af sted. 3.1) (jf. betl; 1. br.)

i egl. bet. (bækkene) glide stille og klare
hen mellem Siv og KTSitBlich.(1920).X.
53. *Langs hen med Væggene paa Byens
Gade

|
Seg som en Hønsetyv mig listed

om. PMølld.lOl. den unge, før saa friske
Mand ligner en udtæret, vissen, krum-
bøjet Olding, der knap kan slæbe sig hen.
OBloch.D.U.263. 3.2) (jf bet. 2.2) overf, om
tidens fremadskriden og bortsvinden. *I slig

Betragtning hen den lange Aften glider.
KomGrønneg. 1.26. de dumme uvidende
Lærere (har) deres Fordeel ved denne
skadelige Lære-maade (o: udenadslæren);
thi Tiden løber uformærkt hen derved.
LTid.1738.344. Tiden drog sig hen, Vin-

tren gik. Drachm.YD.245. || m. obj. for (især
intr.) verber: faa (tiden) til at svinde ved
en ell. anden virksomhed. *Spøgte da

|
En

Shakespeare aldrig Sommernatten hen?
Oehl.L.1.265. *Bonden min Ven

| Blev dog
igjen

I
Græd med mig (o: det danske sprog

i Sønderjylland) i Stilhed mangen Aften
hen. KKarstens.S.214. især i udtr. som brin-
ge, dorske, drage, drive (osv.) tiden hen,

10 se II. bringe 6.4 osv.

4) angivende vedvaren af en vis tilstand

ell. virksomhed. 4.1) om forhold i rummet; i

udtr. som ligge, sidde hen (o: befinde
sig stadig i samme tilstand), se ligge, sidde.

4.2) om tidsforhold, angivende vedvaren, op-
retholdelse af en vis tilstand (uden aktiv ind-

griben), forhaling, trækken i langdrag af en
vis virksomhed, gaa hen, staa hen, se

gaa 22.1 og 22.5, staa. || m. obj. for verber:

20 holde, trække hen (se holde osv.).
\\ (jf.

bet. 6) m. rent forstærkende bet, i udtr. som
leve hen (i tiden), se leve.

5) (nu kun i enkelte faste forb. og især
knyttet til (oftest efterstillet) et adv. ell. et

adverbielt led) angivende, at noget bringes til

udførelse uden længere betænkning, uden
(større) overvejelse af plan ell. maal, og der-

for ofte udføres flygtigt, middelmaadigt ; ofte

(jf. bet 4.2) m. rent forstærkende bet, til be-

30 tegnelse af gentagen handling, vedvarende
tilstand olgn.; især i forb. m. saa. saa ube-
tænksom hen tegnede (de) en Hob Stre-

ger i Asken med en Find. Kyhn.PE.23.

Der findes vel de Lærde, som slet og ret

hen skulde sige, at egen Kiærlighed til-

lader ikke, at tilstaae sine FeileT. LTid.
1732.207. Da nu alt dette ey er saa løse-

lig hen, men ret grundig afhandlet, haa-
ber Boghandleren (osv.). smst.1745.8. da

40 han saa frisk hen, og uden nogen Doku-
mentering, nedsætter mit Arbejde paa saa
foragtelig enMsiAåe.PAIIeib.US.383. Ragn-
frids paa to Stene gentagne: „Han faldt

paa Virland" . . er ikke sagt saadan lige-

gyldigt hen. Rosenb. 1.125. om faste forb.

(ssgr.) som hlinåt hen, glat hen, glat-
væk hen, jævn(t) hen, let hen, lige
hen, oven hen, simpelt, slet hen, se

blindthen, glat (6.1 og 2) osv.
\\

(m. over-
so gang til bet. 2.4; nu 1. br.) hnyttet til ver-

ber (jf. ogs. hen-jaske, -kaste 3.2, -ligge

2, -male, -sidde, -skrivej. De som ikkun
studere oven hen, er det ligemeeget, hvad

' for en Bog de i Hænde bekomme, naar
de ikkun læse noget hen, have de i deres
Tanke giordt det meget vel LTid.1737.
504. Bogen maa være saa god, som han
var i Stand til at levere den, siden han
har anvendt sin hele Evne paa den, ikke

60 smurt den saa hen, som saa mange giøre.

Tode.V.79. de Domme, der blandt Hauchs
Efterladenskaber foreligger fra Oehlen-
schlagers Haand. De er kastede, jeg havde
nær sagt: jaskede hen i en Skynding o,

uden dybere Begrundelse. Brandes.1.416.
foranstillet; kun i forb. som hen i taaget,



1157 hen hen- 1158

hen i vejret (i vejr og vind, vind og
vejr), se Taag, Vejr; jf. ogs. hen-ind, -ned,
-op, -ud.

6) i faste forb. m. (flg.) præp. og adv.

(jf. hen-efter, -ind, -om, -ned, -op, -ud^.

6.1) hen ad (ell. (poet, højtid.:) m. præp. for-
anstillet : ad — hen). 1. (jf. ad A.l.ij om
bevægelse i retning hen imod. Han kjørte
henad Yester^OTt. Høysg. S. 266. jf.: *de
stikker i Søe, | Ad Rygen hen lader de
stsinåe. Sort.HS.E3v. nu kun m. efterstillet

præp. til: Han reed hen ad Skoven til.

Høysg.S.267. 2. (jf. ad A.4^ om vejen, der
følges under bevægelsen. Kingo.485. *De lette

Solegran, som henad Luften svømme. Eein.
ND.67. "Vinden feier Sand og Blade

|

Henad Byens Gade. Hrz.D.I.187. Der kom
en Soldat marscherende hen ad Lande-
veien: Een, tol een, to\ HCAnd.V.l. Lyd-
løst glider (javanerne) henad den glat-
traadte . . Sti. BGandrup.JK.61. jf.: *Mod
Herthadal og Odins | Sneg hen sig ad
blyfarvet Sø

|
Den gustengule Maane.

Oehl.HrS.302. (jf. bet. l.z) uden (udpræget)
forestilling om bevægelse: *Træernes Løv-
dragt laa hen ad Jorden slængt. Ploug.
11.334. 3. (til bet. l.i) overf. og som adv.,

se henad. 6.2) hen bedre som adv. (ænyd.
d. s.; jf. I. bedre 4.2 samt frem bedre (u.

frem 5.2^) især i flg. anv. : 1. (nu kun dial.)

til bet. 1.4: senere hen (i tiden). „Det giør
ingen gode at faae noget at viide af dette
fulde Sviin, hånd er alt for drucken der-
til.** — „Det er dog som hånd siger, og I

faaer nock meere deraf at viide henbedre**.
JRPaulli.Kandest.Cv. Esp.44(u. Bårej. 2. f
til bet. 2.1: Siig til . . præsten, at hånd skal
optage ild-karrene af brynden, og ud-
spreed ilden hen bedre (Chr.VI: bort;
1871: langt bort). 4Mos.l6.37(Chr.VP). 6.3)

hen efter (1. br. i rigsspr.). 1. (jf. efter 2)
til bet. 1.1, om retning for bevægelse. *Han
lytter . .

|
Og hurtig han hen efter Lyden

gatier.PalM.L163. han blev staaende for

at se, hvor Vognen kørte henefter. iV^ord-

sjællF.II.74. 2. overf. og som adv., se hen-
efter. 6.4) hen imod som præp. (ogs. hen
mod. Heitm.Physik.85. FrPoulsen.DG.128).
i. til bet. 1.1 : i retning af; ofte m. bibet:

ikke helt hen til. hverken Kvæg eller Øxne
skulle gaae paa Græs hen imod dette
BleTg.2Mos.34.3. JacBircherod.R.43. Jeg
saae En slingre henimod Huset, som om
han ledte efter det. Jeg troer, han er lidt

prikket paa Øinene (o: beruset). Hrz.XVI.
328. jf.: Danmark gik med fulde Sejl hen-
imod Arvelighed for Lensmandsposterne.
KrErsl. KL. 73. 2. til bet. 1.3. Saa stode
mændene op derfra, og saae hen imod
(1871: vendte sig imod^ Sodoma. IMos.
18.16(Chr.VL). e. br. 3. (til bet. U) overf.;

se henimod. 6.5) hen over som præp. 1. til

bet. 1.1, om bevægelse hen ad (noget, der lig-

ger under, lavere end den, der bevæger sig)

ell. hen paa den anden side af. VSO. *Paa
hviden Ganger fløi

|
Den Konge tidt med

Fare
|
Henover Stub og Høi. Ing.BSE.Il.

131. *Henover Eng, henover Bro . . | Saa
drømmende jeg red. Winth.Haandt.ll. *Hen
over Himlen Maanen gled. PalM.4Bom.l3,
D&H.(u. henover;. 2. til bet. 1.8 (s^.ll53^^).

om udstrækning, udbredelse i en vis retning*

*Guds Folk sig trygt forlade
| Paa hans

Barmhjertighed
| Og paa hans store Naa-

de,
I

Som han saa mangeled
| Hen over

10 dem udøser. SalmHj.467.4. Maaneskinnet,
der glimtvis faldt hen over Tapeterne.
Eriksholm.S.23. 3. (til bet. l.i) overf, se hen-
over. 6.6) hen ved som præp. 1. (1. br.) til

bet. 1.1. Jeg lod det sætte hen ved Muren.
MO. Saaby.'' jf. ovf. sp.llSP^: jeg var hen
ved min Kiærestes dør for at høre om
Tilstanden. Holb.Hex.IV.L 2. (til bet. l.é)

overf., se henved. 6.7) i forb. m. et andet
sideordnet adv. || hen og her (efter ty. hin

20 und her; nu næppe br.) om bevægelse snart
i en retning, snart i en anden: frem og til-

bage. *(som en pog) Rokker hen og her,
og mumler | Lyden af sit A. B. C. Ew.
(1914).VL.206. *Hun ængstelig kaster sig
hen og her. Staffeldt.85. jf. bet. 1.3: Han
fandt, efter langt hen og her tænkende,
at han ligesaavel kunde reyse til Fods.
Eiv.(1914).IV.50. hertil: Hen-og-her-
V eks el {efter ty. hin-und-herwechsel

; jf.
30 Henveksel . . Hidveksel. Moth.V98; jur. ell.

t, foræld.) omsættelig, transporfabel veksel.

Hylling.HJ.286. OrdbS. \\ hen og hid
olgn., se hid. || hen og hjem, (nu især
dial.) om bevægelse hen til et maal og til-

bage igen til udgangspunktet; ud og hjem;
frem og tilbage. *Toe Skibe satte Cours til

Asien at fare . . | Gid baade Vind og Vand
dem føye hen og hiem. ChrFlensb.DM.L.
86. *Der løb just Vejen lige og bred I Til

40 den store Stad;
I
Og mange drog baade

hen og hiem | I Støv indhylled, ad Vejen
frem. Blich.(1920).in.l03. Arbejdsgiveren
betaler (de polske roepigers) Rejse hen og
hiem.PoUViil906.3.sp.l. Feilb.I.621. OrdbS.
(Fyn), jf.: Færgen bragte Rejsende hen
eller }i\em.JPJac.I.302. ||henog tilbage
{jf. ty. hin und wieder; nu næppe br.) d.

s. s. hen og hjem. *(han) gaaer (o: rejser) til

Kiel, hen og tilbage,
|
Gemeenligen i otte

50 Dage. Bagges.IL.205. Storken . . reiser den
lange Vei hen og den lange Vei tilbage.
Kierk.X.65. jf. bet. 1.2: Graven, have vi
Alle erfaret, beholder, hvad den har faaet,

og Veien dertil fører hen, men ikke til-

bage. Bagger.I.19.
hen-, i ssgr. af IL hen || i alm. udtalt

['hæn-1 (Høysg.AG.30.40) m. bitryk paa
sidste led samt stød, hvis dette lydligt er mu-
ligt (jf. dog hen-ad, I. -rejse, -ved;; i en-

60 kelte tilfælde kan hovedtrykket hvile paa sidste

led, se fx. Hen-givenhed, -rivende, -ryk-
kelse, -seende; hvor ingen udtale er angivet

ndf. ved nu br. ord, udtales sidste led som
det usammensatte ord {ænyd. hen- og (ved
sammenblanding m.heden- 2) heden-; ssgr.'ne

er alm. i 16. aarh., men forekommer næppe

7S*
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i glda.; mange af dem skyldes laan fra ty.

hin- ell. er dannede efter ty. forbilleder) af
II. hen, især i bet. l.i (hvor intet andet an-
gives ndf., foreligger denne bet.) \\ af ssgr.

er de fleste verber ell. subst. afl. af verber;

ved siden af verbale ssgr. m. hen- findes som
oftest forb. af det usammensatte verbum m.

flg. hen; ssgr. bruges ofte i overf. bet. ell.

tilhører især skriftsproget (og anvendes ofte

kun som vbs. ell. i part.), medens usammen-
sat forb. mere tilhører talespr. (jf. fx. bringe
hen: henbringe, falde hen: henfalde, sove
hen: hensovej || af de mange ssgr. er kun
de vigtigere medtaget ndf; af mere tilfæl-

dige ssgr. kan anføres (til II. hen l(.i)^:

*Hver blev opmuntret og med Fyrighed
henrendte

|
Til Skibets søndrig Skrog for

derudaf at hente,
|
Hvad ham for Hænde

kom. IIolb.Paars.28. *med svævende Fied
|

En Mø hendandser
|
Til Marken afsted.

Oehl.L.1.28. *(jeg) saa' mod mig hans Fod
og Skrig henstile. Grundtv.PS.111.433. Re-
gimenterne have at paasee, at disse Sol-
dater, som igien ere blevne friske . . da
strax igien henkommanderes paa bemeldte
Skoemagersal.Jlfi2.i8iO.585. *Den blinde
Ej-aft, der uden Maal og Grændse

| Hen-
stormer til sin egen Undergang. Hawc^.
Maastrichts Beleiring.(1832).109. til II. hen
3.2, om den maade, hvorpaa ens tid, liv til-

bringes: *hver en Dag, hendvælet uden
I>3L?Lå. Bagges.NblD.26. den alvorlige Tiid
. . træffer Mange letsindige, henspøgende,
henleflende Livet. Mynst.Betr.L193. *Den
lette Sommerfugl paa Blomstervover

|

Henflagrer Livet, lader ei sig lænke.Heib.
Poet.VIII.319. til II. hen 5 (sp.1156^''): Troer
De, at Rabelais eller Hogarth nogensinde
have truffet paa Ansigter, som (var) istand
til at vække mere Lystighed, naar de hen-
kradsedes paa Væggene i en Krostue
eller paa Bladene i et komisk Heltedigt?
DUgeskr.III.205. Han sværmer.. for hen-
smurte store italienske Billeder, som kan
fylde en hel Yæg.Schand.TF.IL161. (hans)
senere Arbejder med deres ofte noget
dødt sortladne Toner og undertiden hen-
fejede Behandling. KMads. (EunstmusA.
1915.179). -aande, v. [-|(on'8] -ede. vbs.

-ing (Bagges.DY.XI.338. GjelR.142). (jf
t^.hinhauchen; især højtid, ell. poet, under-
tiden spøg. om affekteret handle- ell. udtryks-
maade) 1) ^./Z". II. aande 3) om sagte, næsten
umærkelig (ud)aanden. l.l) (jf. II. aande 3.1j
m. obj., der betegner virkningen af udaandin-
gen: aande hsn, ud over. Du henaandede
et Kys paa min Fsmde. Ing.EF.VIII.208.
MO. D&H. jf. bet. 2: Naar de forhen saa
milde Luftninger henaande giftige Syger
over Landene. Mynst. (Levin). || nu især
overf. alt dette (er) saa fiint, saa let hen-
aandet over hans Væsen, at der behøves
meer end almindelige Blik, for strax at
opdage det. Bagges.L.L. 136. spec. (jf. II.

aande 3.4j m. h. t. kunstneriske frembringelser,
motiver olgn., der er præget af den yderste

finhed og lethed i udførelse olgn. paa Sok-
kelen er der i ganske svagt Relief lige-
som henaandet livfulde Jagtbilleder, en
Drøm om Livets svundne Glæder. Beckett.
VK.66. et Motiv . . lige til at henaandes
paa en gul Straavifte eller paa en krap-
rød Lakskaal.ZnM(iPoMZs.Z7.54.

II
især i perf.

part. som adj. Aarestr.SS.lLI.Sl. Kinder
med denne fine Jomfrurødme, der er saa

10 let, saa henaandet og dog saa levende.
Brøchner.Br.6. En portrætbuste af H. An-
dersen, formet i et forvirret ud og ind,
under hovedet et henaandet slips og frak-
keopslag. Tilsk.1923.IL.333. 1.2) ^j/. II. aan-
de 3.2^ udtale næsten uhørligt; hviske frem,
hen for sig. „Jeg elsker danske Søofficerer— i Gaia", henaandede Kate med halvluk-
kede 0}ne.Christmas.UT.89. Jeg indfanges
i den forunderlige Stemning og svarer i

20 samme henaandende Tone: „Ja — lad os
sige Du til hinanden." ^wcM.ZJÆT.ii 5. || i

perf part. som adj. En henaandet Klang,
der bortveires i Luften. Hauch.L55. overf.,

om kunstværk (jf. bet. l.ij; saa henaandet
et Digt (o: „En Sommernat" af Chr. Win-
ther). Brande8.IL. 24.

II
(sj.) som vbs., om

henaandet lyd: (konsonanterne) ere nær ved
at blive lutter Henaandinger paa hans
Læber. Bagges.DV.XL.338. 1.3) (nu næppe

30 br.) til II. hen 2.i; m. obj., der betegner det,

hvorpaa der aandes: aande, puste sadledes
paa noget, at det bevæger sig af sted, især:
saaledes, at det forsvinder, udslettes, henvejres.

*Gud Jehova henaander Troner;
\ O Jor-

dens Gud kom det ihul
| At han er Her-

ren 1 — Støv er åul Thaar.ES.180. naar
den stærkeste Heltedaad, liig Skyen, hen-
aandes og SiåspMttes. Oehl.HrS.239. *Saa
dandser Sværmen om paa Vang,

|
Som

40 let af Luft henaandet. Wtnth.Haandt.88. 2)

\ (jf. II. aande 4j om vind, luftstrøm olgn.:

bevæge sig sagte. *giennem rustne Gitter
|

Henaander stille Ymd.Meisling.(Rahb.Sand-
sig.490). -ad, præp. og adv. 1) sompræp.
1.1) til II. hen l.i; se hen ad u. II. hen 6.i.

1.2) overf.; til II. hen 1.4. || om tiden; dels

betegnende, at et tidspunkt er nærforestaa-
ende: henimod (2.i). Først henad Morgen-
stunden faldt han i Søvn. Lng.EF.VL 7.

50 Klokken var henad Syv.5er^s.PP.i85. Jørg,
JF.IL.79. dels (nu sj.) betegnende, at en del

af et tidsrum allerede er forløbet, da De-
serten var fortæret, var det allerede hen
ad (o: ud paa) Nsitten. CBernh.XL321. \\

(1. br. i rigsspr.) ved omtrentlige størrelses-

angivelser: næsten (lige saa meget, lige saa
stor, som); henimod (2.2). det (o: et billede

med to personer) vil naturligvis blive henad
dobbelt saa meget som for en enkelt; men

60 lidt kan vi dog slaa 2ii.JLange.ILL.231. han
var hen ad de otte Aslt. Schand.BS.290. \\

(dagl.) om lighed, overensstemmelse (jf. -efter

1.2J. L. sidder godt, (piben) er ikke tændt
. ; men det sure Rør smager ligegodt
henad fin Kanaster. KMich.HE.49. der (er)

noget af den gamle, beskedne Lyrik over



1161 henantvorde henbøje 1162

(Charlottenlund skov) med bly Anemoner
og hulde Bøge — saadan noget hen ad
Oehlenschlåger. JV^a<^aMS.F.40. 2) (nu kun
dial) som adv. 2.1) til bet. l.i: paa ud-, hen-
vejen. *Veyen er hid ad, som ned at Bak-
ken,

I
Mens hen ad stejl og ranck. JSose.

Ovid.IIAl. Feilb. 2.2) til bet. 1.2 || om tiden,

angivende, at en del af et tidsrum er for-
løbet. Feilb. foran præp.: henad (alm.:iid)
psiSi Aftenen. Blich.(18S3).VlL4.

\\ i udtr.,

der e^l. angiver, at noget er nær ved sin af-
slutning, han er noget hen ad (o: til aars).
Feilb. han ser noget henad ud (oisløj ell.

tarvelig i tøjet). OrdbS.(Lolland), f -ant-
vorde, v. [2.3] {ænyd. d. s.) overgive; hen-
give (1). Gud haver fremstillet os Apostle
som de Ringeste, som henantvordede til

Døden (1907: dødsdømte). lCor.4.9. -bed-
re, adv. se II. hen 6.2. f -begive, v. re/l.

En Stork forlader et Land paa visse Aarets
Tider, for at henbegive sig andensteds,
hvor Luften er den tienhgere. Holb.EpJ.
172. de udaf Bøhmen i det Saltzborgske
sig }ienhegivneYLnssitev.LTid.l732.630. d
-blegne, v. [2.2] [-iblai'nø] (nu sj.) blive

bleg; miste sin (livskraft); visne hen; hen-
visne, (især i perf. part). Birch.I.106. *en
forladt og længst henblegnet Jomfru,

|

Som skuffet blev af den, hun elsked høiest.
Hauch.DV.IIL213. den for Skovdyrknin-
gen ubehagelige Brombærklynger hen-
blegner, naar den aabne Kratskov for-

vandles til Bøgeskov. CVaupell.S.55.
|| (jf.

blegne sp. 794^^; poet.) dø. *(hun) skued
før

I
Saamangen Helt henblegne. Jn^.P.

445. O -blik, et. [1.3] {efter ty. hinhlick;
endnu ikke i MO.) det at ens blik ell. (især)

tanker, opmærksomhed er rettet mod et vist

punkt (jf. Henseende 1, Hensigt 1, Hen-
syn Ij; især i faste forb. Viisdommens Bog
. . oplyser Alt med jevnlige Henblik især
paa Israeliternes historie. SBHersl.L.166.
os sømmer det, i Henblikket til den Dom,
som skal komme . . at gjøre os selv og
hverandre Regnskab for, hvor og paa
hvilken Grundvold vi st2i2ie. Mart.Dogm.iv.

II
have henblik paa, (1. br.) have sine

tanker, opmærksomhed rettet mod; tage hen-
syn til. Alle disse Ting, altsaa, maatte man
have lidt Henblik ^2i2i.AKohl.MP.I.150.
overf: sigte til; hentyde til. i Almindelig-
hed betragter man ham som et farligt

Menneske af ikke almindeligt anerkendte
Principer. Han fortalte mig for lidt siden,
at han havde skrevet nogle Vers, som
havde Henblik lierpsia.Drachm.T.213. I|

med henblik paa (sj. til. JLange.BM.1.
45), med blikket (tanken, opmærksomheden)
fæstet paa, henvendt paa; i, med tilknytning
til; paa baggrund af; med (en vis sag, et

vist forhold) som udgangspunkt; ud fra. en
Samtale med Ibsen, der med Henblik paa
dette Stykke drejede sig om Kærligheden
hos forlovede Far. Brandes.III.304. David
siger med Henblik paa ham (1819:DsLvid
siger om ham^: „Jeg havde altid Herren

for mine Q\ne.'' ApG.2.25(1907). \\ uden
henblik paa, (1. br.) uden at tage (det

omtalte) i betragtning; uden hensyn til; uden
at bekymre sig om. uden Henblik paa givne
Vedtægter at udtale Sandheden saaledes,
som han følte den. Brandes.VI.213. smst.

IX.345. GJ -blunde, v. [2.2] [-jblon'o, ogs.

-iblun'o] (jf. blunde hen u. blunde 8p.882*^;

nu sj.) c?, s. s. -slumre (1), -sove (1); især
10 om døden. *Kong Alexander fik med Magt

al Verden under,
|
Hånd ved en giftig

Drik af Tienerne henhlunder. ReynikeFosz.
(1747).278. Ing.RSE.I.142. -bringe, v.

[-ibreix'a] præt. -bragte ell. (tidligere ogs.

skrevet) -hragde (MaU.SgH.265. Wand.Min-
desm.1.432) ell. f -bringede (Pflug.DP.1179).
vb8.-G\s& (Stampe.II.149. Goos.1.359). (ænyd.
d. s.; jf. bringe hen (u. II. bringe 5.4J samt
ty. hinbringen, mnt. hinnebringen; nu sj.)

20 1) [l.i] bringe, føre (andensteds) hen. Ér
Jomfruen henbragt i det Huus paa Torvet?
JSolb.Didr.16sc. en ung Officeer . . var
samme Morgen, ikke død,men farlig saaret,

henbragt . . til et militairt Hospital. Gylb.
V.75. Hauch.VII.170. S&B. jf: Dette For-
slag og Spørgsmaal henbragte den Fran-
ske Gesandt paa deres Vegne til de Sven-
ske. Slange.ChrlY.1332.

II
til IL bringe 3,

i udtr. som henbringe i trældom, gøre
30 til træl. Goos.1.349.361. 2) [3.2] m. h. t. tid:

tilbringe; henleve (1). Jeg har . . henbragt
den heele Nat med Suk og Graad. JffoZo.

Masc.III.3. Oehl.A.357. Bør jeg . . fordøm-
mes til at henbringe mit Liv i Eensom-
hed ?IfaMc/i.§viwde/icevn.('J[868j.59. -bære,
t;. [-jbæ-'ra] v&s.-else (YSO.) ell.-mg (Svendb
Amt.1922.96). {ænyd.he(de)nhæTe; nu især

højtid, ell. poet.) Holb.Hex.V.5. *Bølgen,
som mit stolte Navn

|
Henbar til fjerne

40 Lande. Grundtv.Kvædl.5. det begav sig, at

den Fattige døde, og at han blev henbaa-
ren (Chr.VI: henført^ i Abrahams Skiød.
Luc.16.22. Atter løftedes nu Kisten fra

sin Plads og henbares til Kapellet. -Baw^r.

T.21.
II (jf. II. hen 1.2 samt ænyd. heden-

bære; sj.) bære (et lig) til graven. Kassens
(o: en begravelseskasses) Interessenter fik

ved Dødsfald fri Renhænng. SvendbAmt.
1922.96. -baje, v. [1 ell. 2] [-ibcoi'a] {ænyd.

sod. s.; nu sj.) 1) trans.: bøje, føre bort fra
den oprindelige stilling ell. retning. vAph.
(1759). Grenen var henbøiet over Bænken.
MO.

II overf. de forvendte deres sind, og
henbøyede deres øyne (1871 : droge deres
Øine bortj, at de saae ikke til himmelen.
Su8.9(Chr.VI). Idag var jeg hos hende,
lilsomt, med Tankens Hast, henbøiede jeg
strax Samtalen paa den samme Gjenstand
med hvilken jeg igaar havde beskæftiget

60 hende. Kierk.EE.1.445. 2) intr. (ell. refl.):

foretage en bøjning, drejning ell. svingning
(bort fra den opr. stilling ell. retning). Kon-
ge-Riget Norge . . Grenser i Norden un-
der Nordlapen, hvorfra det siden Siidost

henbøjer omkring Vardehuus. Pflug.DP.15.

II
især i perf, part. (han staar) veemodig
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henbøiet over hendes heie. Bagges.Tryl.Gl.
•Henrykt over ham (o: en sovende) hen-
bøjet,

I
Tryllet ved Beskuelsen,

| Fra den
Yndede hun Øjet I Ej kan vende bort.

SiaffeldtNyeDigte,(1808).146. \\ (jf. II. hen
2.2 slutn. samt tilbøjelig; sj.) overf.; i forb.

m. til: føle sig draget, lade sig drage til (en
anden); fatte henaivenhed for, tilbøjelighed

til. (kærligheden) olev næret ved den ulyk-
kelige Kones Henbøien til ham. Blich.

(1833).VL101. -beige, v. [3.i] [-ibøl'qa]

(poet ell. højtid.; nu næppe br.) bevæge sig

i bølger; være fuld af bølger; bølge (II.l).

*Klart henbølger din Sø, krandset af frodig
Skov. JHSmidth.Haver. 118. || især overf.:

bevæge sig som bølger; have form som bølger;

danne bølgelinier; bølge (II.I.2). paa niin
Side Floden hævede sig Skove bag Skove
paa let henbølgende B.øie.Bagges.D V.VIIl.
404. *Guldgule Mark henbølger under
Fieldets Hang. Oehl.KG.290. Mørkebrune
Lokker henbølgede over den kydske Barm.
Ing.P.130. -daane, v. [2.2] [-jdå-'na] -ede

ell. t -te (jf. Pram.Stærk.307). {ænyd. d. s.;

poet, højtid., nu sj.) falde i afmagt; be-

svime; daane (II.l) hen. *Saa ynkeligen man
opflaadte deres Been,

|
At de hendaanede

saa døde som en Steen. ReynikeFosz.(1747).
231. Rein.ND.63. (han) kunde — o store
Guder — kysse hende! (jeg satte mig paa
Sengen i en salig hendaanende Tilstand).
Schand.F.14.

|) (jf. II. daane 2 og 3; overf.

:

dø; ophøre; svinde; tabe sig. *Den samtlige
Trælhær . . seer Slaven hendaant i sit

Blod. Pram.Stærk.196. *naar engang Na-
turen skal hendaane

|
I evig Nat, naar

intet meer er til. sa.PE.19. Slægter have
blomstret i . . Livsfylde, og ere hendaanede
i Afmagt. Molb.Indl.88.

hende, pron. se hun.
hen-dras:e, v. [-|drå-'qo] vbs. (sj.) -else

(Ing.EF.XIII.77). {ænyd.d.s.;jf drage hen
(u. III. drage 14.6^ samt ty. hinziehen) 1)

trække ell. føre et sted hen; drage hen (1)

(jf. -trækkej. I.1) (nu sj.) i egl. bet Gram.
Nucleus. 1923. *l disse Klippe-Egne . .

|

Tilfods vi ville vandre,
|
Imedens hist

de Andre
| Hen ad den jævne Slette

Hendrage Æslerne. Heib. Poet IV. 159.
|.

(jf. III. drage 3^ uden (udpræget) forestilling

om bevægelse. Commandanten og Garni-
sonsbetjentene (kan ikke) hendrages til .

.

at reparere Landeveiene uden for Staden.
MR.1718.327. Adverbia . . kunne hendra-
ges saavel paa Verbum, som paa et No-
men; f. Ex.: „Præsten skildrede Helvede
meget skiønt." Rahb.Stiil.34. 1.2) tj} til III.

drage 6: virke tildragende, tillokkende (paa
ens blik, opmærksomhed ell. paa ens følelser,

sanser); tildrage; lokke; tiltrække, af eder
selv skal opstaae mænd, som tale forvendte
ting, at hendrage (1819: dragej disciplene
efter sig. ApG. 20. 30(Chr. VI). Kongens
Opmærksomhed (blev) hendragen til hvad
de to ivrige Tydskere afhandlede. Ing.KE.
1.39. *Jeg mærkede, der var en skjult

Magnet,
|
Som uden Ophør hendrog dine

Blikke. Heib.Poet.XI.104. den Følelse, der
hendrog dem mod hinanden. Hawc/i. 711.
166. han (har) følt sig mægtigt hendraget
til de Sale, hvor de skriftlærde holdt deres
Foredrag. OM0ll.GK.8l. 2) (nu sj.) m. h. t
tid: faa til at gaa; tilbringe, henleve (1)
(især paa en besværlig, sørgelig maade).
*0 Gud, hvorlænge skal jeg her

|
Mit

10 usle Liv hendrage. SalmHus. 100.1. saa
synes det mig tydeligt, at det man kal-
der at leve, er, at hendrage sine Dage
saaledes, som om man hverken havde
videre Bestemmelse, Pligter, eller For-
ventninger. i2a/i6.L^.I.486. I sin Rustning
hendrager han i . . klosterlig Eensomhed
sin mørke, eensformige Tilværelse. Rowel.
Br.317. 3) (jf. III. drage 13; nu sj.) intr.:

begive sig (bort fra et sted) hen (til et an-
20 det); drage bort ell. hen. Philippus . . Var
igienkommen af Persen og Meden, og
kongens striids-hære, som vare hendragne
(1871: dragne bort; med ham. lMakk.6.56
(Chr.VI). *Et flittigt Folk . .

|
Hendrog

(Oehl.XVIII.173: Hiddrogj i fordums Tid
til Nordens Riger. Oehl.(1851). XXVI. 96.

Winth.D.33. -dreje, v. [-jdrai'a] vbs. -else

(MdsskrLitt.1.26) eLL-mng (MO.). (nu næppe
br.) dreje (vende, vride) i en anden retning.

30 VS0.1.631. især (jf. dreje Ls; overf.: min
Vert fik Samtalen hendreyet paa sin Ynd-
lingsMaterie. Ew.(1914).IV.118. VSO. MO.
II (jf. dreje sp.927^) udlægge, fortolke paa
en spidsfindig, urigtig maade (jf. hentyde
l.ij. Hvorfor skuUe vi hendreie hans Ord
til det latterlige? Balle.Bib.1.74. jf.: Da
Sagen var forklaret, og Beviserne førte,

begyndte en Deel af Rigsraaderne . . at

vilde slette det over og hendreie Straffen
40 til den mildeste Side. Mall.SgH.451.

Hendrik, propr. se Henrik.
hen-driTe, v. [-jdri-'va] (ænyd. d. s.; jf.

ty. hintreiben; poet., højtid., nu sj.) 1) trans.

1.1) (jf. II. drive 2 og S) bevæge, føre, tvinge

(bort fra et sted) i en ell. anden retning.

Falst.0vid.121. Barnet . . blev strax hen-
dreven af Strømmen. JSneed.IX.109. den
Kraft, hvorved de stærkere Aander hen-
drives mod deres Maal. Hauch.VI.306. \\

50 (jf. drive sp. 983^*') f forjage; fordrive.

2Makk.5.9(Chr.VI; 1871: fordreven^. FaUt
Ovid.65. 1.2) (jf. drive hen u. drive sp.

983^^) m. h. t. tiden : faa til at gaa, tilbringe

(især paa en ørkesløs, unyttig maade). Holb.
JH.11.414. jeg gaaer paa Kroen eller et

andet Sted, og hendriver Aftenen ved et

Glas Øll. Ew.(1914).III.270. *En maatte
Slid for Kiødets Lyster døie, | I Ledig-

fang hendrev sit Liv en Anden. CKMoio.
)ante.III.89. 2) intr.: bevæge sig, blive ført

andenstedshen (af vind, strøm osv.); drive

(11.10) hen, bort, af sted. (de) bygde der
et Huus af Træ, som de funde ved Søe-
kanten, og did var hendreven. Pflug.DP.9.
*Skyer, som blege for Maanen hendrev.
Staffeldtl. -drømme, v. [-|drom'9] 1)
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intr. 1.1) [l.i] \ i drømme komme, blive

ført et sted hen. den forunderlige Verden,
i hvilken jeg syntes at være hendrømt,
tillod mig ikke at sove. IICAndJ.222. 1.2)

[2.2] (vist kun hos Kierk.) hensynke, fortabe
sig i drømmerier, naar jeg hendrømmer i

hiin skjønne Forestilling om Elskov. Kierk.
VI. 47. Imidlertid sad jeg i . . Baaden
hendrømmende i Naturomgivelsen, smst.

178. 2) [S.2] (sj.) trans.: tilbringe (tiden) lO

med drømmerier, hendrømme Livet. Ørst.

11.196. dem, der bortsove, der hendrømme
deres hele Liv. Mynst.(MO.). GJ -dysse,
V. 1) [2.2] (jf. dysse hen w. III. dysse 1) faa
til at falde i søvn; dysse ind; overf.: sløve;

berolige. *Bækkens Raslen . . | Hendysser
Helten søåt.Bagges.ComF.148.*Fryst . . |

Ei
den Lykkelige nager

|
Som hendysses i

dens (o: dødens) Favn. sa.SV.132. *sødt hen-
dysser Fuglesang hans Sandser. Oe^Z.L.1.54. 20

MO. D&H. 2) [2.4] (1. br.) bringe i forglem-
melse; dysse ned. Trods den Historie gif-

tede din Onkel sig jo med hende, da den
var nogenlunde ]ieTiåysset.Schand.F.490.
-da, V. [2.2] part. -død (i bet. 1 ; sj. i bet. 2

:

Kierk.EE.lI.148; især som adj.) ell. -døet

(i bet. 2; sj. i bet 1; Oehl.V.155.XI.124).
{ænyd. he(de)ndø; jf. dø hen (u. dø 3.8^

satnt ty. hinsterben) 1) (nu sj.) i egl bet.:

afgaa ved døden; dø bort (især om døds- 30

maade, hvorved den syge hentæres langsomt).
Naar de Fattige hendøe, da skal dennem
forskaffes en ærlig . . Begravelse. DL.2—
19—13. (ved troen) taler hånd endnu, alli-

gevel hånd er hendød (1819: død). Hebr.
11.4(Chr.VI). neppe vare (børnene) bort-
dragne fra hende, førend hun kiendelig
saaes at hendøe. Rahb.Fort.I.280. de gamle
hendøde Konger og Helte. Hauch.IV.302.
den gamle, hendøende Kardinal. Goldschm. 40

VI.273. S&B. 2) G) overf.: ophøre lidt efter

lidt; falde hen afsig selv; sygne hen; svinde;

tilintetgøres. *Daglig hendø Synder-Livet,
|

Vokse det, du mig har givet. SalmHj.
206.4. Vi ere ikke saa daarlige at kræve
en hendød Tidsalder tilhage. Ørst. V. 154.
(sagen) hendøde omsider . . i Folks Om-
tale. Etlar.IX.189. det sidste Glimt af den
nedgaaende Sol var hendøet paa Kala-
briens høie Bjergtoppe. Drachm. KK. 158. 50

Il
om lyd: tabe sig lidt efter lidt. lidt efter

lidt hendøde en Stemme efter den Anden.
Blich.(1833). V.94. Slaget er vundet . . det
sidste Echo af det sidste Skud er hendød.
Kierk.EE.II.143. Schand.AE.96. || især i

præs. part. som adj. det hendøende græ-
ske 'KeiseTdømme.Molb.(MO ). en meget
hendøende Samtale begyndte. Gylb.I.177.

Drachm.D.34. -damme, v. [-|d6m'a]

(ænyd. he(de)ndømme, (for)dømme; især 60

jur., nu sj.) i forb. m.præp.-led: dømme til

at hensættes (i et fængsel). De Forbrydere,
der i Ribe og Veile Amter findes skyldige
til Straf af Forbedringshuusarbeide indtil

3 Aar, blive, istedetfor som hidtil at hen-
dømmes til Viborg . . Forbedringshuus,

indtil videre at dømme til at udstaae den-
ne Straf i Odense Forbedringshuus. Pl.^^/t

1837. Levin. jf. (spøg.): Den rettroende
Presse havde netop slaaet AUarm mod
Peter Nansens forfærdelige „Julies Dag-
bog" . . Stakkels Julie og hendes lille Dag-
bog var hendømt i Dantes Helvede. Æo-
senkrantz.RH.38. CP -døse, v. [3.2] [-|dø-'-

sa] (jf. døse hen u. døse 1-2; nu sj.) især
m.h.t. tiden : tilbringe i sløvhed, uvirksom-
hed; drive bort (jf. -sove 2). Rahb.Tilsk.1796.
152. *Det pinte mig at se dig uden Daad

|

Hendøse Livet. Grundtv.PS.II.258. Kierk.
III.23. S&B.

II [4.2] uden obj. han skjændte
over denne hensigtsløse Hendøsen, over
denne umandige Svaghed. Blich. K. 94.

-efter, præp. og adv. (1. br. i rigsspr.). 1)

som præp. l.l) til II. hen l.i; se hen efter

u. IL hen 6.3. I.2) overf. || [2.4] (jf. efter
7-8j om lighed, overensstemmelse (jf. -ad I.2

slutn.). han var et sjældent Menneske,
syntes de gamle Folk. I Grunden noget
henefter som Ungdommen var i deres
egen Tid. Tandr.(BerlTid.^Viil924.Sønd.l.
sp.2). 2) som adv.

\\
[I.3] (jf. efter 13.2;

om retning for synet. Smeden saa' stundom
hen efter mod Tønnes. Denne stod i for-

rige Aars Konfirmandklæder med nogle
Kammerater. Drac^m.PF.87. f -egne, v.

vbs. 't\st(Eilsch.Term.l2. LMWedel.Samlin-
geromAgerdyrkning ogLandvæsen.11.(1 792).
'^)' Uf' egne 1 og 2 samt ty. zueignen) 1)

m. h. t. litterært arbejde: dedicere; tilegne.

Jeg henegnede dem (o: digtene) til den
Mand, der . . i mange Aar var min tro-

faste Ledsager. Rahb.PoetF. I. Fort. 1. sa.

Tilsk.1796.270. 2) i forb. m. paa (sjældnere

til. Rahb.Tilsk.l796.244. MO.), m.h.t. regel,

fastslaaet sætning olgn.: anvende (1.8); ap-
plicere (2); tilpasse; henføre (I.2). En Re-
gent i en Stat . . henegner Naturens al-

mindelige Love paa besynderlige Om-
stændigheder. Eilsch.PhilBrev. 249. Den i

Guds Ord indeholdte Forjættelse . . hen-
egnes i Daaben just paa dette Barn. Mynst.
BIS.1.396. Blich.(1920).XIII.216. -fald,
et. {ænyd. d. s. i bet. „hældning" ; jf. ty. hin-

fall) vbs. til henfalde (ell. falde hen}; især

i flg. anv.: 1) (især naturv.) til henfalde
2.8: hensmuldren; forvitring; tilintetgørelse.

Livsvirksomheden betinger, at der ustand-
seligt sker et Henfald — et Slid, om man
vil — i hver Celle i Legemet. ArnMøll.
Sundhedsl.209. Der blæser en Vind af den
evige Visnen paa Jorden, af alle Tings
Henfald. JVJens. SS. 78. Naturens V. 1918.

287. 2) (nu næppe br.) til henfalde 2.4 slutn.

:

det at hengive sig til, forfalde til noget.

Henfald til skammelig Sorgløshed. Sporon.
Mod. 227. Henfald til Blødagtighed, var
Varslet for Vnderg&ng. Grundtv.BrS.351.
henfalde, v. phænifara] præt. -faldt

(flt. t -fulde. Holb.DH.1.479); part. -faldet

ell. (især som adj. i fk., se bet. %) -falden.

vbs. jf. Henfald, {ænyd. d. s.; jf. falde hen
(u. falde 9.8J samt ty. hinfallen)
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1) (til II. hen 1) falde i en ell, anden ret-

ning; især CCP ell. emb.) til falde 6.6 og i

forb. m. til, om hvad der (tilfældigt) bliver

en til del: komme (til); gaa (til); ogs.: til-

falde (som ret); hjemfalde (til), de grum-
me Fienders Hænder, som de vare hen-
faldne i. Borrébye. TF. 311. da han selv
hævede Renterne af sine Midler, som først

efter hans Død skulde henfalde til det
bestemte Brag. Mall.SgH.650. Jord hen-
falder til Prioritetshavere, men aldrig til

Nationen. 6rmvZ. D5. J. 7. jf.: enkelte ly-

riske Brudstykker er bevarede fra den
Glemsel, hvortil Schuberts Operaer ellers

er henfaldne. SPanumB.M.IL386.
2) til II. hen 2: falde hen ell. ned. 2.1)

(jf. falde hen 1; nu næppe br.) i egl. bet;
især: synke mat ell. kraftesløs ned (jf. hen-
synke l.ij. vAph.(1759). *hun i Afmagt og
Besvimelse henfalder. Graah. PT. II. 286.

jf.: *Dagens Stjerne sank, og Alt
|

. . i

Nattens Mulm henfaldt. Winth.(FædreU^/ii
1849.4. sp.l). 2.2) (jf falde hen 2; f ^aa
tabt; bortfalde, det er lettere, at him-
melen og jorden forgaae, end at een tød-
del af loven henfalder (1819: bortfalder).
Luc.l6.17(Chr.VI). Tullin.II.260. O. M.
druknede paa Søen i Aaret 1760, og de
af ham giorte ubeviislige Angivelser hen-
faldt altsaa af sig selv. Stampe.II.338. 2.3)

(jf. falde hen 3 og 4^) om gradvis til-

intetgørelse, omdannelse.
|| (nu især

fagl.) om ting: forvitre; smuldre hen;
falde sammen (jf. hen-smuldre 2, -synke
2). et bierg, som falder, henfalder (1871

:

smuldrer hen). Job.l4.18(Chr.YI). Legemet
henfalder i sin Aske. Basth.AaT.94. skumle
og henfaldende Ruiner. Blich.(1930).XIV.
86. (cellelegemerne) omdannes til, „henfal-
der" til Fedtkorn (ved fedtdegenerationen).
Sal. VI. 413.

II
(nu næppe br.) om levende

væsener; dels: tæres hen; svinde hen (jf.
henfalden u. bet. 3.i). vAph.(1759). Mynst.
(MO.). dels: dø. at denne Vinter og paa-
følgende Foraar skulle blive saa besvær-
lige, at saa mange Qvæg og B ester skulde
henfalde af Kulde og Hunger. Gram.Breve.
208. 2.4) (især m) om overgang til anden
legemlig ell. aandelig tilstand (jf. hensynke
'^'^)'

II (jf- falde hen 6^ m. præp. i: være
ved at falde i søvn, i drømmerier, i

tanker olgn.; blive stærkt optaget af.
*en lang Henfalden i vildt omflyvende
TsLnker. Bagges. Skudd. 65. uden at kunne
sove — henfaldt (jeg) i en dump Døsig-
hed. Winth. Nov. 78. Saaledes henfalder
gamle virkelighedsforladte Jomfruer altid
i Rørelse, naar de lukker Skufferne op
for deres lavendelduftende Minder. Tilsk.

1920.1.5.
II (jf falde hen 5; m. præp. til:

fatte hengivenhed for (nogen ell. noget)

;

slutte sig til (ens parti); især nedsæt: hen-
give sig til (2.2); gøre sig tilvane; for-
falde til. (jøderne) henfulde til det Af-
guderie med Guldkalven. J?oZ6. JIT. J. ^^.
and frygtede.; sig for at Land-Gref Mou-

ritz siden skulle henfalde til Kongens
Parthie. Slange.ChrIV.569. Havde han for-
hen forsømt sit Arbeide, saa henfaldt han
nu aldeles til Dovenskab. Winth. NDigtn.
202. efterat Synden var kommen ind i

Verden, henfaldt Menneskene efterhaan-
den til mange Vildfarelser. Katek.§10. Fa-
deren slukkede sin Sorg i Flasken og
henfaldt helt til Drik. Skovrøy.Fort.4.

10 3) part. henfalden som adj.; især i flg.
anv.: 3.1) (nu 1. br., jf. dog Feilb.) til bet. 2.3

slutn.: udtæret (afsygdom, sorg olgn.); ind-
falden; kraftløs; mager. *Tro mig, jeg
tager af; saa vidt som jeg kand dømme

|

Af min henfaldne Krop, er Livets Ende
nær. Clitau.FT.175. den gamle Mands svage
og henfaldne Skikkelse. Etlar. GH. II. 147.
Gul og henfalden er hun (o: en gammel
kone).AndNx.TFF.59.jflienisilåenhed.

20 MO. D&H. 3.2) (nu t. br. i rigsspr ) til bet.

2.4 slutn.: hengiven (til); forfalden (til).

den heele Stad var henfalden til Arii Vild-
farelser. Holb.Kh.27O . Sodoma og Gomorra
. . vare henfaldne til Utugt (Chr.VI: havde
udhoretj, og vare gangne efter fremmed
Kiød. Judas.7. SigMilll.B.166. Feilb. OrdbS.
(sjæll).

hen-fare, v. [1,2] [-|fa'ra] v6s. j/. -fart,

-færd. (ænyd. d. s.
; jf. fare hen (u. fare sp.

30 765''), fare heden (u. II. heden 1.2^ samt ty.

hinfahren; bibl, poet. ell. højtid., især iperf.
part.) 1) fare hurtigt af sted; især: fare
hurtigt bort og forsvinde. Voldsmændenes
Mangfoldighed (skal vorde) som Avner,
der henfare. jBs.^9.5. Oehl.NG.265. *Taa-
ger og Storme ej altid henfare

I Over min
Hede saa skummel og graae. Blich.(1920).

IV.124. jf bet 2: *0 hvad er det da sødt
for dig

I
Saaledes at henfare | I Fred og

40 Roe til Himmerig, | Til de Udvaldes Skare.
Clitau.PT.193. 2) overf.: forsvinde; forgaa.
*Mit Støv, gak ned

| Og hvil i Fred,
|

Det Onde lad heni2ire\SalmHj.631.4. *Tak
for Livet, som henfarer 1 | Tak for det,

som varer ved I Ing.RSE.VII.31. \\ især (jf.
fare heden u. II. heden 1.2J; dø; gaa bort.

*Hvo for sin Gud i Døden gaaer, | Skal
herliggjort henfare. sms^.45. Bagger.I.136.

3) part. henfaren som adi. (jf. frem-, he-
50 denfarenj. 3.1 ) om tid olgn.: forbigangen;

svunden; tidligere. *l Konning Dans for

længst henfarne Dage. Bagges.I.162. *(jeg

har) Tænkt med Fryd og Smerte paa
henfarne Lyst. Blich.(1920lV.120. gam-
le, tarvelige Damer . . med de forunder-
ligste Kaaber og Slag fra længst henfarne
Tider. JPJac.ir.141. S.2) om person : afdød;
død. Holb.Hh.L430. *Da stig af Graven til

Kamp igjen,
|
Henfarne Konge med dine

60 UddnåUng.VSt.296. de havde talt .. om
længst henrundne Tider, om længst hen-
farne Mennesker. Leop.HT.74. jf: spørg
den henfarne (Chr.VI: forigej Slægt. Jo&.

8.8. -fart, en. {ænyd. d. s., sml. mnt hen-
nevart; jf. -færd samt Hedenfart; uden fw
dial. (se Feilb.) især poet og højtid.) vbs. til
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-fare. 1) til -fare 1: hurtig bevægelse bort

fra et sted (hen til et andet); ogs.: af-, bort-

rejse (jf. -tog), hans Fordømmelse, og
Henfart til Helvede. Holb.DHJ.759. Blich.

(1833)11.80. Feilb.
\\ (jf II. hen 6.?; ud-

rejse; henrejse, paa Hjemvejen havde de
sex Heste for igjen; det gik ikke nær saa
strygende som B.Qid2iXtQn. SvGrundtv.FÆ.
11.101. Tiden baade for Henfart og Til-

bagefart udgjorde kun . . en halv Snees
Minuter. VThist.TV.11.275. 2) til -fare 2:

bortgang fra verden; død. Visd.3.3. *Gud
. . skienke mig en naadig

| Og salig Hen-
fart, naar min Time kommer I Oehl.EA.278.
AndNx.DM.132. -finde, v. [-,fen'9] vbs.

-else. {ænyd. d. s.; til IV. finde 5.5; jur.,

foræld.) 1) ved kendelse, dom henskyde ell.

henvise (en sag) til afgørelse ved en anden
offentlig myndighed (spec. nævninger). Mat-
zen.0.11.76. \\ hertil Henfindelses-dom. CLE
Stemann. Retshistorie. (1871). 190. Matzen.
O. II. 93. 2) m. h. t. person: paalægge (at

gøre) noget ved dom, kendelse, den der fø-

rer en slem, ugrundet og ubeviislig Sag
(agtes for) formastelig . . og derfor . . tU
al unødig . . forvoldte Proces-Bekostnin-
gers Betaling . . af Dommerne bør hen-
iinåes. MB.1706.130. \ -flud, en. vbs. til

-flyde: henflyden; billedl, til -flyde 2.2:

*Hiemmets Toner . . smelte hver en . .

Lyst og Smerte
|
Til Henflud i en evig

Haxmome. Bagges.III. 150. f -flngt, en.

{ænyd. d.s. (ASVedel.DenXC.Psalme.(1593).
Hiv)) vbs. til -fly(gte) ell. -flyve, en stor

Hob af hans Garde, hvilken hånd lovede
.. en sikker Henflugt til Tremezen. LTid.
1736.255. jf MO. -fly, v. vbs. jf -flugt.

{ænyd. he(de)nfly; jf.ty.hmtliehen) 1) (især

bibi. ell. relig.) flygte hen til et sted; oftest

billedl.: søge hjælp, trøst hos; tage sin tilflugt

til; ty hen til (jf. -ty), hvilkesomhelst der
henflye til Templet . . naar de skylde
Kongen eller Andre noget, skulle være
frie med Alt, hvad de have i mit Rige.
Jer.10.43. Dronning Esther henflyede til

Herren, da hun var bespændt af Døds-
kamp. St.tEsth.14.1. naar Sorg og Mod-
gang overkommer niig, henflyer jeg til

Studeringer. Overs, afHolbLevned. 206. der
var intet andet tilovers for ham, end at

henflye til Kongens ^SiSiåe. Molb.DH.II.
387. Kierk.XIY.302. D&H. 2) [2] (sj.) flygte

bort; forsvinde hastigt. Mindet henflyer
giennem Døgnets Øre. Ing.(MO.). -flyde,
V. [-|fly-'98] vbs. jf. -flud. {ænyd. d. s. (i bet.

2.1J; jf. ty. hinfiiessen) 1) [1] (sj.) flyde,

strømme et sted hen (jf -rinde i). *Vandet
de i Græsset gjøde, | Og hvor Draaberne
henfløde,

| Kom Fioler blaae og bløde.
JHSmidth.Haver.65. \\ til II. hen 1.3: *Tvee-
deelt Haaret henflød over den Lilliehals.

Heib.D.128. 2) [2] flyde, strømme bort; svinde

bort som en strøm. 2.1) (bibl.) i egl. bet. (jf.
-rinde 1, -smelte l.ij. Lad dem (o: de ugude-
lige) henflyde som Vand, der løber bort.

Ps.58.8. billedl: *Hans Formue henflød i

Lasternes Hav. Bein.138. 2.2) CP overgaa til

anden tilstand (jf. -smelte 1.2, -strømme 2,

-svømme 2). \\ (jf. flyde 4 og 5) om ting;

se ndf. 1. 17; sml. flg. gruppe: hans Udtryk
henflyder i et bUdt nsiivsmil. Skjoldb.A.

101.
II (jf. flyde hen u. flyde 6.i; nu ofte

spøg.) om person: lade sig overvælde, betage

af noget; give sig hen til; især i udtr. som
henflyde i graad, taarer, falde i (hef-

10 tig) graad. *Pedro, som var nær henfiøt
i Anger-Sved. PoulPed.DP.37. *vi henflyde
(SalmHj.484.3: hensmeltej i Kierligheds
Taare.^rors.i08. saa bevægelige Ord, at hele
Forsamlingen henflød i Taarer. Grundtv.
Saxo.III.374. (fruerne) henflød i Begejst-
ring over . . 'K.n2igstQå.Wied.L0.67.

||
yart.

henflydende som adj. 1. (jf. flyde 4; sj.)

om ting: som forandrer sin form og begyn-
der at flyde bort. (der) fandtes Rester af

20 Klæder og Muskelvæv, der var dels for-

brændt dels henflydende. StSprO.Nr.ll7.
59. 2. (jf. flyde 5; især spøg., nu sj.) om
person (og dennes følelser): vag; udflydende.

Kunsten og Poesien . . lære os vel at føle,

at Gud er Alt i Alle, men det er en ube-
stemt, henflydende YQ\Q\se.Schand.F.174.
Den udviklede Kvinde bryder Roman-
tiken sig ikke om; hun er Romantikeren
ikke luftig, ubestemt, henflydende nok.

30 sa.UM.22 9. 3) [3] flyde af sted, fremad.
3.1) (nu næppe br.) i egl. bet. (jf -strømme
i;. Prahl.ST.III.81. heele Niilfloden, med
alle Vande i Egypten, farvedes blodrød,
og saaledes henflød i nogle Dage. -BaWe.

Bib.I.lll. 3.2) (jf flyde 2.2; nu I br.) om
tiden: svinde, gaa (stille og roligt) hen (if.

-rinde 2). *Som Bækken i Engens det
blomstrende Skjød, |

Saa stille, saa klare

de Dage henflød. Thaar.HG. 3. *Dit Liv
40 henflød i Skræk og Kummer. Bagges.SV.

267. MO. S&B. -fljgte, v. vbs. jf -flugt.

(sj.) d. s. s. -fly 1. *0m Dommeren . . blier

dig vred I |
Hvor vil du saa henflygte?

Storm.SD.226. Bagges.SV.177. -flytte, v.

vbs. -ning (MO. D&H.) ell. f -else (Visd.12.7

(Chr.VI)). {ænyd. d. s.) 1) [1] (især emb.)

flytte (andetsteds) hen. 1 .1) (jf. flytte 1) trans.

Holb.Hh.IL12. Jernstangen, hvorpaa Gade-
lygten er anbragt, henflyttes paa en an-

so den Pille. MB.1838.199. (man) henflyttes

let i Tanken til hans stille, eensomme
KsimmeT. Høyen.Thorv.20. S&B. D&H. 1.2)

(jf flytte 2) intr. Pflug.DP.893. hans Fa-
milie . . var henflyttet til min Pleiefaders,

Grosserer B.'s Gaard. Gylb.VI.4. 2) [2] f
flytte bort. jeg var henflyttet (1871: land-

flygtig; og henyiget. Es.49.21(Chr.VI).
\\

(jf. flytte 2.i) bortvandre fra verden; dø
JFriis.l5. -flyve, v. [-|fly'va] {ænyd. hen-

60 flyve, -flue, -fløje; jf. ty. hinfliegen; især

poet. ell. højtid.) 1) [1] flyve (andensteds) hen.

biergene bevægedes, og henfløye midt i

havet (1871: synke ned i Havets Dybj.
Ps. 46. 3 (Chr.VI). *Did henfløi jeg paa
Kiærligheds Vinge. Oehl.XIX.17. 2) [2 ell.

3] flyve bort; især om tiden: svinde hastigt

VII. Rentrykt ^% 1925 74
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bort. Mine dage ere lettere hen fløyne
end en væve-skytte; og de ere forgangne.
Job.7.6(Chr.VI). Saaledes henfløi tre Ti-

mer, uden at jeg mærkede det. Bag/fes.

DV. VIII. 435. HCAnd. XII. 363. D&H.
-færd, en. {ænyd. he(de)nfærd, død; jf.
-fart) 1) [1.1] (sj.) henrejse. MO. D&H.
2) [1.2] (dial.) ligfærd. Feilb. -fæste, v.

{ænyd. d. s. i bet. 1) 1) [1] f m. h. t. blikket,

tanken: rette ufravendt (mod noget); hen-
vende (paa). Holb.Masc.III.2. (en øder) ha-
ver sine Tanker saa henfæstet til det Nær-
værende, at han intet tænker paa det Til-

kommenåe.8a.MTkr.39.JSneed.(MO.).VSO.
2) [2.3] (jf. fæste sig hen u. II. fæste 4.3;

nu kun dial.) bortfæste. Moth.^H193. VSO. i

perf. part. som adj. : OrdbS.(bornh.). f -feje,
V. {ænyd. d. s.; jf. ty. hinzufiigen) 1) (jf. IV.
føje i) i forb. m. til: føje til; tilføje. LTid.
1731.72. Til alt dette kand og det hen-
føyes . . at mand fornemmer ogsaa man-
gen Gang til adskillige Sygdomme og Til-

fælde efter Landenes og Climatum deres
ForskiæLsmsU 759.507. 2) (jf. IV. føje 4;
indrette, mage paa en vis maade; m. h. t.

vilje, ønske: bøje, styre paa en vis maade.
*Vil du, o Tirsi, ræt henføye

|
Dit Hiærte

at betragte nøye
|
Guds Ord, og saasom

boe hos Gud, 1 Giør det i Sandhed ingen
gode

I
Blant Verdens Daarlighed at rode.

Clitau.PT.21. 3) (jf. IV. føje Q) refl., i forb.

m. til: forføje sig (et sted) hen. *som de
(o: spurvene) nu fløje

|
Fra en qvist til

anden hen,
|
Udi hast de sig henføie

|

Til en liden skaldet green. Reenb.Æ.105.
Bagges.NblD.131. -fere, v. [-jfø-'ra] hén-
fåre. Høysg.AG.30.40. vbs. -førelse, -føring,

-førsel (s.d.). {ænyd. he(de)nføre; jf. føre
hen (u. II. føre 6.4j samt ty. hinfiihren) 1)

[1] især i forb. m. til: føre (et sted) hen.

1.1) [l.i] (nu sj.) i egl. bet. det begav sig,

at den fattige døde, og at hånd blev hen-
ført (1819: henbaaren^ i Abrahams skiød.
Luc.l6.22(Chr.VI). et Oplag af Engelske
Vahre, hvilke de . . til Spanien med Fordeel
kunde henføre. Slange.ChrIV.684. Endelig
bleve vi henførte til et Par smukke Væ-
relser i en Sidebygning. Hauch.Il.276. 1.2)

[1.3] overf. Han henførte derfor gjerne Ta-
len paa et eller andet politisk Slagtoffer
i ældre eller nyere Tider. Gylb.II.61.

||

især (jf. føre henj : knytte forestillingen om
noget til det, hvormed det hører sammen;
føre tilbage (til); henvise (til); om klassi-

fikation: anbringe (under); henregne (til).

der (er) o^saa noget, som mand kalder fur-

tum prohibitum & non exhibitum; til hvil-

ken Classe kand henføres denne Casus.
Holb.GW.IV.2. De har dog vist Intet op-
levet, som De med Rimelighed kunde hen-
føre til det Overnaturlige. /n^.Æ;i^.II.6'0.

Taxen (Taxus baccata) henføres ikke til

den danske Flora. CVaupell.S.51. Dette Far-
tøj vidste hun ikke at henføre til nogen
Ejer. Drachm.VT.169. Det har ikke været
vanskeligt at henføre Daniels Bog til dens

Affattelsestid (o: datere den).Bråndes.(Tilsk.
1924.11.309). spec. (nu sj.) m. h. t. sætning,
regel olgn. (især af indskrænket gyldighed):
(søge at) bringe i overensstemmelse med, knytte
til (noget almengyldigt); anvende (paa); ap-
plicere (paa); tilpasse (paa) (jf. -egne 2).
Præsterne skulle i deris Prædikener for-
klare de forordnede Texter og dennem
henføre til Troens Lærdom og christelige

o Skikke og Sæder. Di.^—4—6. Holb.NF.L
164. Ellers kan disse Exempler . . hen-
føres baade til Debitor . . saa og til Cre-
ditor. Høysg.S.92. Gylb.VII.84. MO.\\part.
henførende som adj., spec. (gram.) om
pronomen : som henviser til (et led i) en an-
den (især foregaaende) overordnet sætning;
relativ (jf. hensigtende (u. -sigte 1.3^, hen-
visende (u. -vise 2)). Meyer.^655. Mikkels.

SproglS.55. henførende bisætning,
20 (1. br.) d.s.s. Henførelsesbisætning.Mifefee^s.

Sprogl.395. 2) [2] føre bort. 2.1) f i egl. bet.

Lysias, den øverste høvedsmand, kom
frem, og henførde (1819: borttogj ham
med stor magt af vore hænder. Ap G.24.

7

(Chr.VI). Gram.Nucleus.1992. jf: Enoch
behagede Herren vel, og hånd blev hen-
ført (1871 : borttagen), et exempel til om-
vendelse for slægterne. Sir.44.18(Chr.VI).

2.2) (jf. II. hen 2.2 slutn.) CP tillokke; til-

30 drage; ogs.: henrive (2); begejstre, (især i

perf. part. som adj.). I vare hedninger,
der I henførdes (1819: hendroges; 1907:
droges henj til de dumme afguder, i Cor.

12.2(Chr.VI). jeg besværger Eder intet

at lade Eder henføre af en øjeblikkelig

Sentiment. JPJac.I.60. jj (1. br.) ipræs. vart.:

begejstrende; opildnende; betagende, frisk,

ungdommeligt og henførende ved sin

umiddelbare ægthed viser sig hans dan-
40 ske sind. Ottosen.FeterHiortLorenzen.(1896).

58. Denne Kærlighedshistorie (gengives)

saa stærkt og henførende, at Læseren
modstandsløs rives m.ed.PoU^/i2l920.7.sp.2.

II
part. henført som adj. {vist laant i nyeste

tid fra sv. ell. no.) begejstret; betaget; hen-

reven. (Orla Lehmann) var skøn at skue,

som han stod der, henført af sit Emne.
HPloug.CP.87. Holstein.Æ.43.FroYsten stod

og hørte helt henført paa den gamle kend-
50 te Sang.Bregend.GP.76. -ferelse, en.

[-|fø-'rals8] {ænyd. d. s.) vbs. til -føre (jf.

-føring, -førselJ; især: 1) j- til -føre l.i. en
Malning forestillende de smaae Børns Hen-
førelse til den Herre Jesum. EPont.Atlas.

111.15. 2) (W, I br.) til -føre 1.2, om til-

knytning, forbindelse (relation) ml. ting og

forhold. Eilsch.Term.39. hvor tilfredsstil-

lende (er ikke indskriften) i hvad Mening,
i hvad Henførelse, i hvad Hensigt man

60 og tager detl Bagge8.L.L312. Henførelsen

af Erindringens Indhold til bestemte Tids-

punkter. Høffd.Psyk.207. -ferelses-bi-
fitætning:, en. (gram.) til -førelse 2: un-

derordnet sætning, der knyttes til en anden
ved et henførende stedord; relativ bisætning.

Mikkel8.SproglS.114. -ferinff, en. [-|fø^-
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Tei\] vbs. til -føre
(jf.

-førelse, -førselj.

D&H. især: 1) (sj.) hl -føre l.i. (bændel-
orm-jFosterets Henføring paa nye Orga-
nismer. JapSteenstr.F.63. 2) t til -føre I.2;

spec. (efter lat. relatio^ om de enkelte ord og
sætningsleds indbyrdes forhold (jf. u. -hold S).

Høysg.S.Aa4r. -fersel, en. (nu sj.) vbs.

til -føre. D&H. \\ især til -føre 1.2. Det er
virkelig et Slags Rhetorik i Exempler,
men, som mældt, uden Henførsel til Heg-
ler. LTid.1761.42. jf. Høysg.S.Aa7r. -gaa,
V. vbs. jf. -gang. {ænyd. hengaa, -gange; jf.
gaa hen (u. gaa 22^ og ty.hingetien; sml.

-gangen) 1) [1] (nu 1. br. uden for bibl.)

gaa (andensteds) hen. Hvor er din Elskede
hengangen, du Deiligste blandt Kvinderne?
Højs.6.1. vAph.(1759). D&H. H jf. H. hen
6.7: hver Skib, hengaaende eller tilbage-
kommende. /SZaw^re.C/irir.i^S^. 2) [2 og 3]
gaa bort; svinde hen (jf. -gangen). 2.1) (jf.
gaa Q.2) t om materiale olgn.: forbruges;
gaa med. Et Ark af Skriftet hengaar til

Titulen, Kaaberstykket og dend Genealo-
giske Tabelle, 3 Ark ere opfyldte med
imellemløbende Ting, saa at neppe 2 Ark
eoncernerer Pavens Liv og Levnet. LTid.
1725.358. 2.2) (jf. gaa hen 4; især emb.)
om tiden: gaa; svinde (jf. -ile, -løbe 2,

-skride^. Halvfierdsindstyve Vintre ere
hengangne, siden Rahbek første Gang
skuede denne Verdens Lys. Mynst. Tale.

(1830).5. Aftenen hengik i muntre Sam-
taler. Gylb.(1849).II.32. Hengaar der mere
end 3 Maaneder efter Kundgørelsen, før

Ægteskabet fuldbyrdes, maa den gentages.
JurFormularbog.^63. 3) [4] om uforandret
bestaaen af tilstand, virksomhed. 3.1) (jf. gaa
hen 1) t om person: henleve, tilbringe tiden

paa en vis maade. Bønderkarlene hengaae
ugifte, indtil der paa Godset bliver Fæ-
ster ledige. LTid.1760.256. et og andet Of-
ficier Barn af godt Genie hengaaer uden
at lære noget retskaffent. Konfirm. (MB,.)
*/ul773. 3.2) (jf. gaa hen 5; 1. br.) om virk-

somhed (forseelse) olgn.: forløbe, tildrage sig

(uden indgriben); passere, hengaa ustraffet.

S&B. D&H. uden tilføjet bestemmelse : (han)
forløber sig i den Grad, at han lægger
Haand paa et Stykke Smørrebrød, smurt
expres til Czaren . . Gysse falder i Unaa-
de, da Keiseren ikke kan lade det hen-
gaae. FritzJurg. Gysse-Bogen. (udg.1920). 69.

'gangj en. (ænyd. d. s.; 1. br.) vbs. til -gaa.
Moth.G53. VSO. især: 1) til -gaa 1. skaa-
ne . . Folkene for tidsspildende Hen- og
Tilbagegang. MR.1821.98. MO. D&H. 2)
(højtid.) til -gaa 2, om bortgang ved døden

(jf. -gangenj. Hendes Hengang til Døden
lignede Lysets AftB.gelse.Basth.Tale.(1782).

49. Mynst.Ref.42. || abs.: død. Selv kom hun
der ikke; i hele tre Aar siden hendes
Mands Hengang havde hun ikke været
der. HCAnd.SS.V.321. -gangen, part. adj.

[-igaix'(9)ii] (jf- hedengangen; højtid.) til

-gaa 2; om person: afdød; død. min hen-
gangne Yeninåe. Rothe.KB.61. den Grav,

der allerede glemmer saa dyrebare Hen-
gangnes Levninger. Mynst.FrBr.3. D&H.
jf.: de hengangne Slægter. Hauch.VI.155.
-gemme, v. [2.4] [-,gæm'8] v&s. -else, -ning
(VortHj.ni2.109.lV3.235) ell. (sj.) -sel

(D&H.I.543). {ænyd. d. s.; jf. gemme hen
(u. n. hen 2.4j; især i perf. part.) opbevare,
lægge til side (til senere brug); gemme hen

(jf. -stikke 2). SalmHus.992.5. Kammer-
10 jomfruen . . sørger for altid at have den
Dragt parat, som Fruen ønsker at tage

faa, og atter at hengemme åen.VortHj.
V4.15. skal en Virksomhed, der kræver

stadig Drift, baseres paa Vindkraft, maa
den overflødige Energi fra Blæsevejrs-
dagene hengemmes til Vindstilleperioder-
ne. NaturensV.1918.490. }\ part. hengemt
som adj.; ofte (især dagl.) om ting, der har
ligget for længe (saa de er blevet lidt mugne,

20 medtagne olgn.). Hendes Børnelærdoms hen-
gemte Minder myldrede frem. ZakNiels.
Ki.91. Op af det gamle Sybord . . steg en
krydret hengemt Lugt af Lavendler og
tørrede Roser. Wied.L0.20. jf.: der var
noget . . gammeldags og hengemt over
den sære Msindsling. BørgeJanssen.Morild.
(1894).138. -give, v. [2] [-igi'va, ogs. -,gi(')]

vbs. -else (s. d.). {ænyd. he(de)ngive, bort-

give, hengive sig, begive sig; jf. give hen
30 (u. I. give 15.8J samt ty. hingeben; sml. hen-

giveiij 1) (især højtid.) overgive (noget til en
anden) ; overlade; give fra sig; især (jf. H.
hen 2.8j : (frivilligt) overgive noget i ens magt;
give til pris; ofre (jf. -ofrej. Jeg hengav
min Ryg til dem, som sloge mig, og mine
Kinder til dem, som rykkede mig i Skjæ-
get.Es.50.6. *I eders Hænder jeg hengive
alting vil, | I eene hindre kand et ynck-
som Skue-spill. Holb.Mel. V.2. *Hun . . kom

40 derhen, og hengav sine Pile I
Til en af

Nymferne. NKBred.Metam.165. *I Dødens
Baand vor Frelser laae,

|
For vores Skyld

hengivet. Grundtv.SS.L500. De ansee det
som en Naade, naar de med et fornemt
Blik tillade os at hengive Sundhed og Liv
i deres Tjeneste. Hauch.II.168. (sønderjy-

derne) har allerede paa Valpladserne mi-
stet op mod 6000 Døde eller dobbelt saa

mange som hele Danmark hengav i 1864.

») HVClausen.FørAfgørelsen.(1918).45. || hen-
give sin sjæl, (især bibl) ofre sig fuld-

stændigt (for), gaa helt op i noget. Sir.39.1.

en daglønner, som hengiver sin siel (1871

:

slider sit Liv op^. smst.7.21(Chr.VI). I vore
Dage er der mange Mennesker, som have
ondt ved at hengive deres Sjæl i Bønnen.
Monrad.By.14. 2) refi.: overlevere, overgive

sig til en anden. 2.1) (nu især relig.) til I.

give 10: give sig i ens vold; give sig til

60 -pris, ofre sig for ens skyld; ogs. (jf. I. give

10.2): opgive al modstand; især uegl.: føje

sig (i); finde sig (i). *Dig (0: Jesus) vil

jeg gandske mig med Rod og Top hen-
give. Brors.161. Han havde . . hengivet sig

i sin Skiæbne med stille Fortvivlelse. OeJd.

Øen.(1824).II.123. *Jeg . . hengav mig

[74*
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kiærligt i |
Min Skabers Villie. sa.EA.322.

De hengiver Dem som et taalmodigt Of-
fer for Andre. Gylb.EA.321. jf.: *(voks-

figurer) Sig for en videlysten Floks
| Nys-

ejerrigt aabne Blik hengive. Winth.HF.1.
n om kønslig hengivelse. PMøll.(1848).V1.61.
VortHj. 11.10.

II
(m. overgang til bet. 2.2)

skænke sin fulde hengivenhed, kærlighed ell.

tillid (jf. hengiven 1.2j. Mynst.(MO.). hun
hengav sig trygt til gud j 2.2) til I. give
11; dels (1. br.) m. h. t. bestilling, kald olgn.:

lægge sig efter, den Nybygger, der hengav
sig til at dyrke Jord. Hedebogen.(1909).ll.
dels m. h. t. følelse, lidenskab : lade sig over-

vælde af; give frit løb; lade sig opfylde af;
m. h. t. last: forfalde til (jf. -falde 2.i). Hen-
give sig til YeWyst. IIøysg.S.87. den unge
Kone . . hengav sig tu . . uforbeholdne
Glædesytrmger.ThomLa.NL.O. vi hengiver
os til det Haab at

—

.Ludv.jf. bet. 2.i: naar
Mennesker, maaske i fuld Oprigtighed,
hengiver sig til et falsk Billede af det
Højeste, da bliver det nemt til en For-
ringelse for dem. Krarup.L.279. -givelse,
en. [-igi-'valsa] vbs. til -give. I) (nu næppe
br.) tu -give 1. Midlers Hengivelse til

gudeligt Brug. FSfO. 2) tO til -give 2. 2.l)

til -give 2.1: fuldstændig overgivelse til no-
gen ell. noget; næsten kun uegl. \\ underka-
stelse under guds, forsynets villie, given sig

hen i skæbnen osv. Hengivelse i Guds For-
syn. F/S^O. en streng resigneret Hengivelse
til Nødvendigheden, under hvilken vi Alle
maa trælle som Reloter. Hauch.MfU. 186.
Selvhævdelse og Hengivelse. Høfd.E.^185.

II
om (kvinden i) kønsligt forhold, (man)

anser (nu) en Kvindes legemlige Hen-
givelse som Tegnet paa hendes sjælelige
Kærlighed for den Mand, hun hengiver
sig tn.VortHj. 11.10.

il (jf.-give 2.i slutn.;

m. overgang til bet. 2.2) om det forhold, at
man helt og fuldt giver sig selv, skænker sin

fulde hengivenhed ell. tillid; ogs. (sjældnere):
hengivenhed (I.2). (en) Ven, ved hvem jeg
med mit bløde Hiertes hele Hengivelse
hsing.Eahb.E.1.73. PalM.(1909).II.211. den
blot menneskelige Bedømmelse af, hvad
Kjerlighed og hvad Kjerligheds Opoffrelse
og Hengivelse er. Kierk.IX.llO. Hun hav-
de fortSt Onklen om hele deres Forhold,
og overfor hans spydige Øjne havde hun
taget Freddy i Forsvar med den største
Hengivelse og Alvor. SvLa.HjG.392. 2.2)

til -give 2.2: det at gaa helt op i, give sig

helt over til ell. hen i (en virksomhed ell.

især: en følelse, lidenskab). Sandselighed
kalder man Sielens Hengivelse til de la-

vere Sandsers Indtryk. Mynst.Psychologie.
(1830).10. Jeg har hørt Nielsens storartede
Deklamation og lyriske Hengivelse i Oeh-
lenschlagers Foesi. Schand. 0. 1. 154. *hun
paa Cyclen —

|
hun har en sød Hengi-

velse i Værket (o : at lære at køre paa cy-
kel).

I
See, hvor hun presser sine Læber

sammen,
| og strækker Hsds. JakKnu.Va.

85. -ffivelses-fald, adj. (1. br.) til -gi-

velse 2: fuld af trang ell. lyst til at hen-
give sig; ogs.: inderlig hengiven, (nonnernes)
bløde, hengivelsesfulde Sang. Goldschm.V.
110. et dybt taknemligt, hengivelsesfuldt
Blik. smst.III.244. D&H. -givelses-
trang:, en. (1. br.) til -givelse 2. (hun) er
stærk og i Dybet af sin ubegrænsede .

.

Hengivelsestrang en stolt og ren Kvinde-
skikkelse. A6r?md<zm.('i2i5'e*."/8 i 9i^.5.si?.i;.

10 hengiven, part. adj. ['hænigi-'v(8)n]
intk. -t ell. (nu sj.) hengivet (Brors. 163.
Mynst.Præd.(1829).16. Heib.Fl.l830.Nr.20.
S.sp.l. Kierk.V.32. Tilsk.1923.1.465); superl.
hengivnest ell. (nu næppe br.) hengivenst
('Deres hengivenste Yen. Molb. Breve. 19).

(Jf. ænyd. sorg-hengivet, sorgfuld; egl. perf.
part. til hengive

; jf. ergiven, tilgiven)

1) <iZ hengive 2.1. l.l) somhar overgivet
sig, underkastet sig, opgivet al mod-

7^ stand; især (relig.): som trygt overlader sig

til guds, forsynets villie; føjelig, ydmyg over
for gud osv. *Vise ere de, som trænge

j

Sig i Jesu Vunder ind,
|
Sig ved ham i

Troen hænge
|
Med et plat hengivet Sind.

Brors.163. Ew.(1914).III.115. hvor hen-
given bragte Hun det Offer, der var Hende
pa.alagt.Mynst.Wilh.ll. Allah, Allah I hørte
jeg Malajerne hviske omkring mig hen-
fivne til Døden (o: under et uvejr). JVJens.
k.88.

II
gudhengiven, (nu næppe br.)

gudhengiven. *Da lad mig sove stille
|
Med

et fornøyet Sind
| Og Gud hengiven Ville

|

I Jesu Arme ind. Brors. 275. Een Gud
hengiven Siæl.vAph.(1764). MO. 1.2) CO

(jf. hengive 2.i slutn.) som giver (en anden)
sin fulde kærlighed, tillid; nu især: som
nærer tilbøjelighed, venskab for (en);
som føler sig draget, knyttet til en.

(ofte m. hensobj. ell. (nu næppe br.) præp.

^ t\\.). hans Liv stod i Fare, dersom ikke
Sigurd Jarl, som var meget hengiven til

Kongen, havde frelst ham. LTid. 1755. 52.
værer hverandre inderligen hengivne ("CAr.

VI: bevaagnej i broderlig Kierlighed.
Bom.12.10. Kongens hengivneste Lehns-
mænd og Riddere. Ing.VSJII.136. *Folket
. . besindigt, prøvet,

|
Sin Drot hengivent.

Holst.D.11.44. SMich.Gio.106. (jf. hengive
sp.ll75^) om kærlighedsforhold, erotisk be-

sp tagelse: unge Par, der vilde vove Sejlad-
sen over til Kjærlighedens 0. Jo nærmere
ved Bredden, desto mere hengivne vare
Damerne og hang smægtende ved Kava-
lerens Arm. Goldschm.Ii.239. fuldkommen
hengivent lænede hun sin Kind mod hans
Skulder. ORung.P.84.

|| {efter ty. ergeben;
egl. til bet. l.i: „som stiller sig helt til en
andens raadighed, underkaster sig hans for-

godtbefindende, villie"; jf. Hengivenhed I.2

60 slutn.) i brevunderskrifter, især fra per-

son, som staar i familie- ell. venskabsforhold

til ell. dog har nærmere bekendtskab til adres-

saten, jeg forbliver Din hengivne J. Bunt-
zen. brev. 1801. (Fru Heib. HG. 245). Med
Højagtelse og Venskab Deres hengivne
C. Ylanch.brev.1870.(Brandes.!.427). Venlig
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Hilsen fra Deres hengivne P. E.Bønne-
lycke.MM.187. (sj.i) Hengivnest C. G.
(olm.: Deres meget \iengi\jiQ).FoVltl925.
7.sp.2.

2) (nu 1. br. i rigsspr.) til hengive 2.2;

i forb. m. til: som har stærk ell. uovervin-
delig lyst, trang, tilbøjelighed til noget; iv-
rig efter; opsat paa. jeg, som . . stedse
haver været hengiven til Studeringer.
Holb,Ep.II.90. (de vilde) var meget hen-
givne til Toneleg. JVJens. Br. 238. (nu
næppe br.) m. overgang til bet. 1.2 : som slut-

ter sig til, foretrækker en vis anskuelse, et

vist parti, (paven synes) nu at være meere
hengiven til de Italienske Printzers Inte-
resse og Fordeel. ExtrReVhl?22.3. enhver
af os er hengiven til sin Regieringsform.
JSneed.VIII.192. || nu især (nedsæt.) : som
modstandsløst lader sig besejre af sine tilbøje-

ligheder (til); som er et bytte for en last;

forfalden (jf. henfalde 3.2j. de gamle
Qvinder skulle . . ikke være Bagtalersker,
ikke hengivne (1907: forfaldnej til megen
Viin. Tit.2.3. en Bisp, som var hengiven
til at \)Sinåe,Holb.Ep.IV.476. At et Men-
neske, der engang har været hengivet til

stærke Drikke, beseirer Lysten i total Af-
holdenhed. Kierk.V.32. et vildt Folk, der
var hengivent til Ksinmhalisme.KnudRasm.
G.53. Feilb.

\\
(sj.)m. afsvækket bet.: tilbøjelig

(til at faa). Slaaen-Blomster og Blade .

.

bruges som andet Thee. Dog maae det
ikke bruges af dem, som ere hengivne
til Forstopning. Adr.^^lxl762.sp.7.

Hen-given-hed, en. ['hænigi'v(a)n-

ihe?5, ogs. hæn'gi'v(a)n|he'9] {til hengiven;
i/. Ergivenhed) 1) til hengiven 1. I.i) til

hengiven l.i; især (relig.): føjelighed, lydig-

hed (under guds villie, skæbnens tilskikkelser);

ofte i udtr. hengivenhed i (f under. JSneed.
1.254) guds viUie. en ærbødig Hengiven-
hed i det Væsens Førelser, som alene er
mægtig nok til at bestyrke Dem i det
Gode. JSneed.III.480. Brors.178. „hendes
hentærede Legeme blev overgivet til Jor-
den i Søndags." Dette sagde hun med
rolig Hengivenhed, uden andre Taarer,
end et Par af mine. Blich. (1833). VII. 68.

Katek.§19. 1.2) QO til hengiven 1,2: det at

være en hengiven, venligsindet, (ofte i forb.

m. for, mod (D&H.) ell. (nu sj.) til: VSO.
Ing.VS.III.3. Goldschm.VII.306. S&B.).
Han har imidlertid givet mig dette Brev
med til Dem, min Hr. OrgonI hvori han
forsikrer Dem i Forveien om sin B^euffi-

venhed.Skuesp.Ill2. 18. Grevinde Auda-
cia, som ved sin . . uforsigtige Hengiven-
hed for Kongen havde forspildt . . sit

Rygte. Ing.VS.III.162. al den sønlige Hen-
fivenhed, jeg bar for hsim. Gylb. III. 13.

)&II. m. overgang til bet. 2 : ikke enhver
Hengivenhed til Fædrelandet fortiener det
ædle Navn af Fædrelandskiærlighed. Ew-
gelst.(Rahb.LB.1.452). den varme Hengi-
venhed for Fædrelandets Sprog, Fortid

og Mindesmærker. CSPet.Litt.L609. || (jf.

hengiven 1.2 slutn.; nu næppe br.) i brev-

underskrifter. Jeg forbliver med skyldigste
'Reng\venhed.vAph.(1764). den sande Ære-
Frygt, den varme Hengivenhed, hvormed
jeg vist er Deres troeste 'EéWdXd.Ew.(1914).
IV.356. 2) (nu næppe br.; jf.: „sieldnere."
MO.) til hengiven 2; i forb. m. til: stærk,

ubetvingelig lyst, tilbøjelighed, trang til noget
(især: noget forkasteligt). vAph.(1759). hans

10 Tillid til sig selv, hans Modsigelses Aand,
hans Hengivenhed til Satyre. Ew. (1914).
IV. 219. hans Hengivenhed til Spil og
FTnentimmeT.PAIIeib.Sk.1.240. Hengiven-
hed til Studeringer. VSO. Hengivenhed
til Drik, til Opium, til Udsvævelser. Kierk.
IV.384. PEMulini4. || m. overgang til bet.

1.2: tilslutning til, hyldest af visse anskuelser
osv. blind Hengivenhed til gamle og an-
tagne Meninger. J5nee^.I.8. VSO. -glide,

20 v. [2 og 3] [-igli-38] {ænyd. d. s.; jf. ty. hin-
gleiten; især højtid, ell. poet.) 1) (jf. II.

glide 1 og 2) glide fremad ell. bort; især
om jævn, langsom bevægelse som af strøm-

mende vand olgn. (jf. dog: der fattedes
moxen intet, at mine gange (1871 : Skridtj
vare jo hengledne (1871: ved at glide
nd).Ps.73.2(Chr.VI)). »Eet Fald bestandig
har et andet Fald til Følge, |

Som Bølge
løser af den nys hengledne Bølge. Jacobi.

30 Skr.186. Usigelig gierne vil jeg henglide
i din Strøm, velkomne Bødl BaggesJj.II.
319. *En Fiskerbaad henglider paa det op-
rørte Yand.Hauch.SD.11.104. Skyens drøm-
mende Hengliden. Kierk. III. 211. D&B.
(jf. glide sp.l060^) om blik: Kun var der,

Otto ubemærket . . hengledet over ham
et Blik (o : fra en dame). Goldschm.III.359.

II jf' glide hen over (u. II. glide 3.3J: selv
en Historie, der ganske let strejfeae hen

40 mod det Tvetydige, kunde han give til

Bedste i en gratiøs, henglidende Tone.
Schand.F.157. 2) (jf. glide sp.l062^^) om
tiden: forløbe stille; gaa, svinde hen; rinde

(ud). *Hvor skyldfrie glad hver Aften der
hengleed I Rahb.PoetF.1.209. *Saa hengled
Dagen — Solen sank som Blod. PaZM. 711.
57. -g^ræde, v. [-igræ'Qa] (ænyd. d. s. i

bet.: græde bort; poet, højtid.) t) [1] \
O! havde jeg kunnet hengræde (o: frem-

50 stille ved taarer) mine . . Følelser paa
Papiret — hvilket Sør^edigtl Pa^'.^'es.i.I.

279. 2) [2 ell. 3] m. h. t. tiden: tilbringe, hen-

leve grædende, med graad. *I haabløs Læng-
sel hengræd (jeg) lange Dage. Thaar.MV.
33. *Da maae du belænket i Hulen ned-
sat

I
Hengræde dit Liv i uendelig Nat.

Bagges.Ungd.LL.94. Blich.(1833).V.113. MO.
Dåis.
Henffst, en. se Hingst.

60 hen-hale, v. [-iha'la] ved haling føre
ell. føres etsteds hen. Der siges og, at een
af disse Broer blef . . løsgiort, og siden
ved fleres Hielp dreyet og henhalet til

Fæstningens Side. Slange.ChtLV.lSOO. nu
især (T) om skib (jf. II. hale 2.ij, som (ved
varpning) lægger hen til kajen ell. paa siden
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af et andet skib for at indtage ladning: Ved
Salg paa Levering efter Sælgerens Lej-

lighed frit paa Byvogn eller frit ombord
i henhalende Skib. JurFormularhog.*
857. -hold, et (oftest uden art.), vbs. til

-holde 1. 1) t det at søge hen til, tage sin

tilflugt til et sted; i konkr. anv.: tilflugts-

sted; opholdssted. Folk vil have, at Eng-
land . . har forlangt . . Bornholm og Chri-
stiansø, for at de der kunde have et Hen-
hold for deres Skibe. Cit.l828.(HistMKhh.
VIL560). 2) (især jur. og emb.) til -holde
1.2, i udtr. i henhold til, idet man støtter

sig til, paaberaaber sig, retter sig efter (et

udsagn, løfte, paabud); under paaberaabelse

af; med henblik paa, henvisning til; i over-

ensstemmelse med. Leth.(1800). Kongen har
Ret til at lade slaae Mynt i Henhold til

hoven. Grundl(1849).§33. I Henhold til

Udvalgets Indstilling (o: af et lovforslag)

finder da endelig Afgjøreise Sted i et-

hvert Thing for sig.smst§57. i Henhold
til vort Telegram af i Ga.sir. Ludv. med
henhold til, (nu sjældnere) d. s. Med
Henhold til Vidnernes Udsagn og andre
Oplysninger i Sagen. MO. med henhold
til magistratens skrivelse af (osv.) ] OrdbS.

3) {videre udvikling af bet. 2; gengivelse af
lat. relatio ell. respectus) betegnende et for-

holds forbindelse ell. sammenhæng m. et an-
det, som det (i visse tilfælde) er afhængigt
ell. betinget af: henseende (1.2); hensyn (1.2)

Cj/". henholdsvis^. )| (jf. -føring 2; gram.)

t om ords ell. sætningsleds (syntaktiske) for-

hold. Ordene . . maae føies (saaledes), at

Relativets Henhold bliver umiskiændeligt.
Bahb.Stiil.31. -holde, v. [-\h(nY9] vbs. (sj.)

-else (Saaby.''), jf. -hold. (ænyd. henholde,
holde ved, fortsætte; jf. holde hen (u. holde^
samt ty. hinhalten) 1) [1] refl., i forb. m.
til: holde sig til; tage sin tilflugt til; vise,

pege hen til. 1.1) (nu næppe br.) m. h. t. noget,

man vælger, foretrækker (frivilligt ell. tvun-
get af omstændighederne) : binde sig til; ind-

skrænke sig til; tage til takke med. Resul-
tatet blev . . at jeg . . maatte henholde
mig til Forlystelserne her, og afstaae fra

alt mueligt Arbeide. Bagges.L.1.328. VSO.
11.626. 1 .2) (især jur. ell. emb.) m. h. t. ud-
sagn, løfte olgn.: støtte sig til; paaberaabe
sig; referere sig til. Jeg henholder mig til

dit givne Løfte. VSO. „Jeg stod op Kl. 6

og spiste Frokost, og derpaa læste jeg . .

ra. halvti gik jeg tusengs** . . med den
Forandring, at jeg nu gik lidt senere til-

sengs, kunde jeg efter ikke lang TidsFor-
løb ganske henholde mig til ovennævnte
min tidligste Udtalelse. Schack.328. (arbej-

derne) henholdt sig til en Paragraf i Ta-
riffen, der tillod at sætte Timelønnen op
ved Losning paa fjerntliggende Pladser.
FrPoulsen.MD.140. jeg henholder mi^ til

mit Brev af 8. d. M. Ludv. 2) [4.2] (nu især
i præs. part., se ndf.) trans.; især m. h. t.

person: søge at afholde fra et forsæt (især
ved snak, tomme løfter); søge at standse; op-

holde; (nu alm.:) holde hen. JRahb.E.1.312.
kunde I henholde dem noget med Snak,
gjorde det ingen S\LSiåe.CBernh.IV.275.
Ministeren siger . . at han ikke vil hen-
holde (folket) med skjønne Løfter, men
at han vil gjøre Noget strax. Goldschm.
NSM.II1.287. MG. D&H.

\\
part. hen-

holdende som adj. 1. f om lægemiddel,
kur olgn.: som forhaler krisen; lindrende.

10 Moth.H253. 2. ^g; om fremgangsmaade (fægt-
ningsmaade), hvorved afgørelse ikke søges,

men hvorved fjenden holdes hen, holdes i

skak. Sal. VII.321. her skulde kun . . fø-

res en henholdende Fægtning. EHolbøll.
EnBrigadeadjutantsErindringer.(1911).100.
overf.: Arbejdsgiverforeningen havde ført

en henholdende Politik og kun sluttet

kortvarige Overenskomster. DagNyh. "/u
1921.7. sp. 6. (han) svarede venskabeligt,

20 men ganske henholdende (o: ubestemt, und-
vigende). AFriis.Den da.Regering og Nordsles-
vigsGenforening.1.(1921).85. -holds-vis,
adv. [-h(nlS|Vi's] {endnu ikke i MG.; indført
i 1850'erne som gengivelse af respektive;

jf. -hold 3; tH, især emb) anv. ved opreg-
ning af en række tilfælde for at angive,

hvad der er særkende for hvert enkelt i forhold
til de andre: hver især; respektive. Beta-
lingen for de skolesøgende Disciple i

30 Sorø lærde Skole forhøies . . til henholds-
viis 40 Rd., 28 Rd., og 20 Rd. aarlig. De-
partement8tidenden.1859.331. (Bødtcher) har
skrevet tre begejstrede . . Digte henholds-
vis (Brandes.DD.112: respective^ om Fre-
derik den Sjette, Christian den Ottende
og Frederik den SjYende. Brandes.I.5åO.
dog lykkedes det . . Fru B. at faa hendes
Historie ud af hende, nærmest ved at

stille Spørgsmaal og lade hende besvare
40 dem med henholdsvis ja og ne\.AndNx.

M.74. Herresokker, 2 Par . . henholdsvis
Uld og Bov[m\d.PolitiE.KosterblPU1924.1.
sp.2. -hvile, V. [4] [-ivi-'la] (især poet. ell.

højtid., nu næppe br.) ligge (rolig og ufor-
styrret) hen; hvile i ro og fred; henligge

(2.2). smaa Tractater af gamle og gode
Scribentere, som her og der henhvile i

Bibliothekerne, og ey ere trykte. XTid.
1723.37. *Fastrustnet i Skeden henhviler

50 mit Sværd. Pram.Stærk.42. *(han) ei selv

i sit Hiem | . . henhviler
| Uvirksom, smst.

212.
II

især om sag, forhold: henstaa uaf-
gjort; bero (indtil videre); hvile. Cit.1705.

(KbhDipl.V.796). Med Ørkenøer og Het-
land maa det henhvile og ey vildere om-
røres i begge nu lefvende Kongers le-

vende Lifs-Tid. Slange.ChrIV.456. at lade
nogen Anke altid henhvile ubesvaret. JBaHe.
Bib.I.113. VSG. MG. -hor, et. r-,høV]

60 (sj., jf. MG.) som vbs. til -høre; jf: I dens
væsentlige Medhenhørtil Kjærligheden
er den (d: ærefrygten) dennes Værn og
Bev&reT. Sibb.P.Ii.454. \\ konkr.: hvad der

hører til, vedrører noget; tilhørende omstæn-
digheder, forhold; ogs.: tilbehør. MG. D&H.
-hore, V. [1.8] [-|hø'ra] j/. henhårer. Høysg.



1181 henile henkaste 1182

AG.32. vbs. jf. -hør. {ænyd. d. s.; jf. høre
hen (u. høre}; især emb.) 1) m. h. t. sted,

hvorfra noget stammer, ell. forhold, hvortil

det har sin tilknytning; især i forb. m. til

ell. (om direkte afhængighedsforhold) under:
have sin oprindelse fra; stamme fra; kunne
henføres til; ogs.: have forbindelse med; an-
gaa; vedrøre; høre hen, ind under, de (af
Frederik IIFs breve) som henhøre til det
Aar 1652. Holb.DH.IIL147. Medici . . have
høylig cultiveret alt hvad som henhører
saa vel til Medicinen, som til Chirurgien.
LTid.1751.172. den Mesalliance, der en-
gang havde sat mig paa en Plads, hvor
jeg ikke henhørte. Gylb.IX.léO. denne sag
henhører under et andet ministerium i

alt til faget henhørende, se Fag 2.2.

2) om enkelthed som led af en helJied; i forb.

m. til (sj. iblandt, mellemj: være en del af;
have sin plads mellem; regnes iblandt; høre

til. Alle og enhver, som henhøre til Vo-
res Kriigsmagt. ChrVsKrigsArt.§14. Om-
sorgen for (skolerne) henhørte blandt mit
Kalds særegne FligteT.Mynst.Tale.(1843).5.

Mellem dem, der ærgrede sig allermeest
over dette Skrift, henhørte ogsaa den
gamle G.Hauch.VI.318. hun har henhørt
til Dansepersonalet i sin Barndom. FVJac.
Breve.212. MO. D&H. -ile, v. [3] [-(i-'la]

(især poet. ell. højtid.) bevæge sig hastigt frem
ell. af sted; ile, skynde sig (etsteds) hen.

Længselsfuldt heniler Vandet,
|
Aftnen

er saa blid og smuk. Oehl.L.I.241. *Frem-
med Vandringsmand heniler | Ad den
Kirkestie. Jw^.P.4^. || især om tiden: hen-

gaa (2.2); svinde hen. det (gælder) kun om
at skuffe sig selv, og føle Livets Lyst i

de faa, henilende Dage. Grundtv.Udv.IIL
290. *I Feberdrøm saae Natten hun hen-
ile. PaZM.fi 909;. 12. 470. -imod, præp.
(sj. -mod. Winth.VL246). 1) til IL hen
1.1 og 1.3, se hen imod (u. IL hen 6.i).

2) til IL hen 1.4: nær ved; tæt ved (jf.

-ad 1.2, -ved 2). 2.1 ) om tidsforhold, angi-

vende, at et tidspunkt er (meget) nær ved

at indtræde, hen imod Aften skal han
bade sig i Vand, og naar Solen gaaer
ned, skal han komme ind i Leiren. 5Mos.
23.11. Klokken var bleven henimod Ni.

Drachm.UB.58. Sygekalken (i Avernakø
kirke) er et Sølvarbejde fra Tiden hen-
imod 1400. Trap.*IV.771. 2.2) ved størrelses-

angivelser, betegnende, at der endnu mangler
noget (lidt) i den angivne størrelse: næsten;

op imod. de længste (rødder af papyrus-
planten) ere hen imoå 10 Alen. LTid.1730.
473. Byen Reading (ligger) henimod 55

engelske Mile fra Philadelphia.-ffawc^.FI.5.

han er henimod sine 40 Aar (o: er endnu
ikke fyldt 40). PEMulU478. D&H. f -ind,
adv. {efter ty. hinein; jf. IL hen 5 slutn.)

ind. *Kong Frideric rider i Staden hen
ind

I
Med Kongen af Preussen tillige.

Sort.HS.E3v. *De grumme Granater, som
værpis hen ind | Paa Voldene, smælder.
smst.H2v. -jaske, v. [5] (nu sj., jf.: „Dagl.

Tale." MO.) m. h. t. arbejde olgn. : behandle
daarligt, uden omhu; forkludre ved jaskeri;

især i pari. hen jasket, sjusket ell. skødes-

løst udført; afjasket; forjasket. Et henja-
sket Arbejde. 3/0. Makart-Udstillingens
henjaskede Frast. Brandes.X.9. -kalde,
V. [1 og 2] [-,kal^9] -te ell. f -ede (jf. Slange.
ChrIV.493). vbs. -else (Moth.KlS. Gram.
Breve.294. VSO.). {ænyd. he(de)nkalde; jf.

10 ty. hinrufen; poet, højtid, nu sj.) kalde hen
til ell. bort fra et sted. han (besluttede) at

vende tilbage til Antiochia igien, og at

lade did henkalde Kriigs-Hæren, som var
skikket til Medien. Holb.Herod.32 9. *Livets
Tarv henkalder . . mig

|
Til . . tvungne

Pligter. Faye.LittArb.46. MO. \\ især: kalde

bort fra denne verden (jf. bortkalde^, for-

uden (Daniel Rantzov) henkaldede Gud
til sig den gamle Enke-Dronning Sophia.

^ Holb.DH.II.482. ei aliene den modne
Olding henkaldes fra os til fortient Hvile
efter fuldendt Arbeide, men og den unge
. . Mand henrives midt i det nys begyndte
høh. JKierulf.(Rahb.LB.IL68). MO.
henkaste, v. ['hæuikasda] præt.-ede;

part. -et ell. (nu kun dial.) -kast (Job.8.4
(Chr.VI). Borrebye.TF.467. OrdbS.(bornh.)).
vbs. (1. br.) -else (Gram.Nucleus.619. VSO.
Kierk.IX.121). {ænyd. d. s.; i bet. 1 og 2 ofte

30 m. overgang til bet. 3, som nu er hovedbet.)

!) (nu 1. br.) til IL hen 1: bevæge, bringe
(et sted) hen ved et kast; kaste (et sted) hen
(jf. hen-slaa 1, -slænge^. *Man finder storre

Mænd af Adelstand og Orden
|
Af onde

Mennisker henkast i Orme-Gaarden. Holb.
Paars.321. som naar man henkaster en
Naadepenge til en lurvet Tigger. Bredahl.
III.22. En henkastet Støvle, hvis Hæl
dundrende røg mod Døren. Schand.SB.210.

40 billedl.: henkastes paa et langt Sygeleje.
D&H.

II (jf. IL hen U) m. h. t. blikket:

vende hen. hvor man henkaster Øiet, bliver

man nye anlagte Gader vsLer. FrSneed.1.
SSL

2) fjerne ved et kast; kaste bort fra sig;

bortkaste. 2.1) (jf. II. hen 2.1 ; nu 1. br.) i

egl. bet. „Fordømte Lykke I" sagde han
endelig og henkastede Tærningerne med
Yreåe. Hauch.IL214. D&H. 2.2) (jfil. hen

50 2.2; nu næppe br., jf. dog S&B.) egl. øde-

lægge ved at kaste ell. vælte; kaste omkuld;
nedstyrte (i grus), saa skal Babylon den
store stad henkastes fJfSi 9. nedkastes; 1907:

nedstyrtes^ med en fart, og ikke findes

meere. Aab.l8.21(Chr.VI). 2.3) (jf. II. hen
2.3; nu især bibl.) kaste bort fra sig og der-

ved opgive herredømme over, forbindelse med;
forstøde og give til pris (for andre); over-

give. Dersom dine sønner have syndet for
60 ham (o: gud); da haver hånd henkast dem

(1871: givet dem hen^ formedelst deres
overtrædelser.Jo6.8.4('C^r. VI). de ere hen-
kastede for Heden om Dagen og Kulden
om Natten, og Folk ere døde under svare
Lidelser.J5ar.^.^5. j|

henkaste sig (selv),
(nu L br.) opgive sin selvstændighed; give sig
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lien; prisgive sig; underkasie sig. KierkJX.
121. SébB. D&H.

3) (jf. II. hen 2.4 og b) CP kaste ligegyl-

digt, hensigtsløst tilside; kaste (smide) fra
sig. (især i perf. part.). 3.1) i egl. bet. naar
jeg saae nogen af min Slægt, som var
død og henkastet bag Muren i Ninive, da
begrov jeg hsLm.Toh.1.17. HCAnd.VII.142.
Glasskaarene har Tyven henkastet i et

Hjørne af G3L2iTåen.PolitiEMsl922.5. jf.:
ovenover de uregelmæssigt henkastede
Huse foran hævede sig op mod Kalkklip-
pen en grøn Bakke. HCAnd.IX. 81. 3.2)

overf., om virksomhed, handling, der udføres
ligegyldigt, uden større omtanke, rask væk

\\

m. h. t. skriftlig udarbejdelse, tegning olgn.:

udføre (skrive, tegne) flygtigt, løseligt; skit-

sere. Begivenhederne fremstilles . . i en
hurtig Henkastelse af Hovedpuncterne,
medens der glides hen over Bindeleddene.
Heib.Pros.IV.213. nogle faa Bemærknin-
ger, henkastede med Blyant paa et løst

Stykke F&^pir. Hauch.IV.S84. (billedet) er
groft henkastet, men der er stemning i

aet.FrHamm.Levn.L41. let henkastet Teg-
ning. SÆB. D&H.

Ij
især m. h. t. ytring:

fremføre tilfældigt, uden nærmere eftertanke;
udtale i forbigaaende (jf. henslænge). Hor-
reb.II.295. (jeg) henkastede nogle flygtige
og usammenhængende Ord om den skjøn-
ne \Jåsi^. Blich.(1833).IV.210. *Yee den,
som skal . . staae til Ansvar | For hver
en løselig henkastet Yttringl Heib.Poet.lY.
212. Buchh.UH.65. (1. br.) som ytrings-ver-

bum: „det (er) jo lige meget", henkastedes
i en \\&toYev\egenTone.Levetzow.AD.131.
I Døren standsede hun og henkastede
skælmsk: Vi sés om lidt paa Bænken oppe
paa nø\en.Drachm.UB.273. Buchh.UH.104.
part. henkastet ell. (nu sj.) henkasten-
de som adj. (og adv.), om den tone, hvori,

ell. maade, hvorpaa en ytring fremføres:
ligegyldig; overfladisk, det er ubegribeligt,
man nogensinde har kunnet tale om (Ovids)
Klager i en henkastende Tone. Brandes.X.
428. *„De (o: kostbarhederne) skjules vel i

den Dynge?"
|

. . Vølund henkastet. *„0 —
det er nogle Skaaler,

|
jeg først skal til

at IsLve.*" Drachm.VS.126. i en let henkastet
tone ell. let henkastet bemærkede han
(osv.)j

t Henker, en. flt. -c. (fra ty. henker;
til henken, hænge, klynge op (i en galge),

besl.m.hænge) bøddel; skarpretter. Bød-
ler, Henkkere. GldgsSkæmt.O. billedl.: Clitau.

IR.47.
lien-kling:e, v. [-[kleri'a] (jf. II. -tone;

poet, højtid.; nu sj.). l| [i ell. 3] om tone,

lydosv.: naa, sprede sig (etsteds) hen. *Laa
. . over Jorden

|
Henklinge Strængens

hy^.Oehl.XX.148. *Røstl du herUge Røsti
dybttonende Stemmel . . I Hvor du hen-
klang,

I

Smelted du Hjerter i Sang. Jw^'.

RSE.VL204. 2) [2.2] om tone osv.: ophøre
(efterhaanden). (ae) lade dem høre Toner,
som aldrig henklinge. Mynst. Tale. (1839).

210. Bagger.LL273. -koge, v. [-ikå-'qa]
vbs. (især i bet. 2) -ning (S&B. Const.Kogeb.
276). 1) [2.2] (jf bet. 2.i; sj.) intr.: svinde ind,
fordampe ved kogning. Vandet var henkogt
til det haXYe.VSO. MO. S&B. 2) trans. 2.1)

[2.2] (jf bet. 1; kog., nu 1. br.) faa (suppe,
sky olgn.) til at fordampe ell. (især) svinde
ind ved kogning (for at gøre den kraftigere).
henkogt Fløde, saa tyk som Meelpap.HC

10 And.VnL.28. Der tilberedes 4 Potter Kjød-
gelé (til kødekstrakt). Den henkoges til det
halve Kvantum. CGinderup.Det da. Køkken.
(1888).166. 2.2) [2.4] (fagl.) m. h. t. nærings-
midler: tilberede, gøre egnet til opbevaring
ved (stærk) kogning (hvorefter de gemmes i

lufttætte glas); konservere ved kogning; især

iperf. part, i udtr. som henkogte sager,
konserves, henkogte Kjødsupper og Kjød.
StBille. Gal.LL.71. Henkogt Fisk. Wolfh.Mar

20 0.480. Det er meget vanskeligt at sylte
Hindbær, saa de ikke gaar itu. Dette lyk-
kes bedst, naar man henkoger dem i Glas.
Const.Kogeb. 276. hermetisk henkogt
olgn., se hermetisk. || hertil (fagl.) ssgr. som
Henkognings-flaske, -glas, -gryde ofl. (se

Landbo.111.358). -komme, v. [-ikmm'al
vbs. -komst (vAph.(l 764). MO. S&B.). (ænyd.
he(de)nkomme

; jT*. fy.hinkommen; nw wce^i^e

br.) i forb. m. til (vAph.(1759)) ell. steds-

3padv.: komme (etsteds) hen; ankomme (til).

Een Skipper, som haver hyret sit Folk til

nogen vis Stæd, og der henkommendis
vorder til Sinds at ville segle . . anden-
stæds.DL.4—1—22. Holb.Paars.236. jf:
Frankerige . . vilde indfinde sig ved Trac-
taterne i Cøln, saasnart Kæyseren hafde
tilladt den Pfaltziske Sag did at henkomme.
Slange.ChrLV.948. \\ i spørgende sætn.: blive

af. hvor (traktaten) i sildigere tider er
< 3 henkommen . . er ondt at giætte. Gram.

Breve.298. EPont.Atlas.ILL26. -kere, v.

[-jkø'ra] vbs. 'kørsel (Levin. D&H.). (ænyd.
d. s.; nu sj. i rigsspr.) 1) trans.: føre, bringe

(etsteds) hen paa vogn; køre hen (til, paa
osv.). (fouragen) henkjøres . . til disse

Steder. Citl808.(MR.1848.393). Det paa
Veien henkiørte Gruus. MO. D&H.

\\

[2.4] kaste, slænge til side. Han havde hen-
kjørt det Alt i en Krog. Levin. („Endnu

50 i Dial."). jf. OrdbS. (bornh.). 2) intr.: be-

væge sig (etsteds) hen paa vogn. Levin. S&B.
CP -lede, v. [-ile'oa] -ede ell. (nu især)

-te. vbs.(lbr.)-e\se (VSO. D&H.) ell-nlng
(vAph. (1764). MO. S&B.). {ænyd. he-
(de)nlede) føre, lede (etsteds) hen; faa til

at gaa i, give en anden retning; i egl. bet.

især m. h. t. vand: hun lod den saa stride

og dybe Flod udtømme, og dens Vand
i en anden til den Ende opgraven Søe

60 henlede. LTid.1734.265. vAph.(1759). MO.
jf.: 'Her viisde Gud igien, at Kongers
Sind og Tanker |

Er' i hans Magt og Vold,
hånd dem som spæde Ranker

|
Og unge

Strømme, hvor nand vil, henlede kand.
Kyhn.PE.32. m. person-obi.: *Til Hippo-
crene mig Pierides henleder. Holb.Metam.
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36,
II

især overf. („Dommernes Bog") lader
os øine (guds) viise Styrelse midt i de
største Uordener, som Mennesker selv
komme afsted, men som dog henledes om-
sider til gavnligt \]åfa\å.Balle.Bib.I.78.
Omsider henledte de Andres Fingerpeeg
mine Øjne til et . . Punkt i det Fjerne.
Blich.(1833).V.47. jeg henledede Talen paa
hans egne Målener. Hauch.IV.316. S&B.
især i udtr. som henlede ens opmærk-
somhed paa ff til. Blich.(1920).VI.159)
noget. MO. Det var nogle ret tilfældige
Haandskriftfund, der for en Snes Aar si-

den først henledede den videnskabelige
Verdens Opmærksomhed paa Øst-Turke-
st&n. VilhThoms.Afh.lIL298. ||

(sj.) uden
obj. Heib.Pros.III.216. jf.: noget Første,
hvorfra vi . . ledes hen til Mere, hvilket
. . gjør sig gjeldende ved samme Art af

umiddelbart Bestemmende, som hiint Før-
ste, saa at det Medierende kun bliver
et Henledende. Sibb. Philosophiens Begreb.
(1843).26. -leve, v. [-,le-'v8] {efter ty. hin-
leben; nu 1. br.) 1) [3.2] trans.: tilbringe (sit

liv, sine levedage) paa en vis maade (jf.
-bringe 2, -drage 2, -drive l,2j. *Evig . .

|

Er den Herre.
|
Ham til Ære

|
Vil jeg

leve:
|
Vil jeg hver min Dag henleve.

Rothe.CS.L53. At henleve sin beste Tid
ugift.Etv.(1914).II.356. *Den fromme Gjen-
bo og hans Viv

|
Henleved et velsignet

Liv. Winth.V.174. RGandrup.JK.116.2) [4.2]

intr.: leve (paa samme, uforandrede maade);
vedblive at være (i samme tilstand). JSneed.
(MO.). vi vare fordum uforstandige, uly-
dige . . henlevende (Chr.VI: vandrede;
1907: levede; i Ondskab og Avind. Tit.3.3.

han henlevede ugitt.Eauch.VII.423. Fryg-
tens store Parti . . der henlevede i Angst
for den røde Republik. Brandes.V.55.

\\
(nu

næppe br.; jf. forblive 2) ved underskrift i

breve olgn. den sande Ære-Frygt, hvormed
jeg henlever, Deres underdanigste Tjen-
ner . . Ewsilå. Eiv.(1914).IV.371. Grundtv.
B.1.23. -lig^g^e, v.part. -ligget ell. (ved sam-
menblanding m. -lægge; f -lagt (Mali.HG.

være henlagt; henhøre. tJnder Generalindens
Departement lod til at henligge Alt, der
kunde besørges ved Penge eller Deter-
minerthed. Goldschm.YI.287. 2) [4] (især

emb.) ligge, være i samme, uforandrede til-

stand (indtil videre); ofte omtrent ensbet. m.
ligge. 2.1) om person; især i udtr., der betegner

dvask, ørkesløs ell. ubeskæftiget tilstand. Tie-
nestefolk (som) ikke have antaget anden
Tieneste, men ere ledig blevne henlig-
gende. /Sfam^e.J.455. man opvaagnede nu
af den Slummer, i hvilken man saa længe
havde henl2igt.Birckner.Tr.9. PoUkl925.7.
sp.3. 2.2) om ting (jf. -hvilej. Tobakken ta-

ges ned af Kieppene ved . . fugtigt Veyr .

.

hvorefter det i nogle Maaneder kand hen-
ligge ufoTåeTvet. LTid.1727.284. hans Le-

feme blev henliggende ubegravet paa
en vilde Mark. Molb.DH.I.410. Rundt om

i Landet paa Marker, Heder og i Skove
henligge endnu utallige Gravhøie. Wors.
DO. I. Naar en Bevilfing er udfærdiget
imod Gebyr, tilkendegives det Ansøgeren,
hvor den henligger tU Løsning, hvilket i

Reglen vil være paa den ham nærmest
værende Kmistue.JurFormularbog.^3. DSt.

10 1922.137.
II (jf. -lægge 3.2; 1. br.) om sag,

forhold: henhvile ell. henstaa (ubesvaret, uaf-
gjort). VSO. Denne Sag har nu henligget
i flere Aar. MO. S&B. -læg, et. (sj.) vbs.

til henlægge; især (jf. -læggelse) ttl bet.

1.8 og S.i: *vi sanked ei Gods til alminde-
ligt Ren\æg.Wilst.Il.L4. D&H. jf. Hen-
lægspenge (o: reservefond), smst.

henlægg^e, v. ['hæuilæga] præt.-lagée;
part. -lagt. vbs. -else (s. d.) ell. (1. br.) -ning

20 (DSt.l924.15),jf.Aæg. {ænyd.he(åe)n\æsge
;

jf. lægge hen (u. lægge) samt mnt. hen-
(ne)leggen, ty. hinlegen)

1) til H. hen l.i: lægge, flytte (et an-
det sted) hen; forlægge (H.l). l.i) (nu især
emb.) i egl. bet. (jf. hensætte l.i^. som Byen
Oddewald af de Svenske var (blevet) af-

brændt, blev hånd . . befalet at forfare .

.

om dend ikke paa et andet beqvæmme-
ligere Stæd kunde henlægges. Slange.Chr

30 IV.350. Paa Graven henlægger Fædre-
landet den Kiamås. Mynst.Mall.l3. Nøglen
til Værelset . . henlaa over Dørkarmen .

.

hvorfra den formenes taget og atter hen-
lagt. PoZiitE.^Vsi 9^5.5.

II
om forandring af

stedet for en virksomhed, handling olgn. (se-

minariet er) henlagt fra Hovedstadens Larm
i stille Eensomhed. Mynst.Jonstr.1 7. hen-
lægge sin Forretning til F.Ludv.

\\
(nu

sj.) m. h. t. person: anbringe; anvise plads
40 (paa et sted); m. h. t. tropper olgn.: lægge i

kvarter ell. garnison (et sted). Professoren
har forespurgt, hvor de . . commanderende
Underofficerer, kunde i Sygdoms Tilfælde
henlægges (nu: indlægges). MR.1809.174.
Carsten Holm var efter den forudtagne
Bestemmelse henlagt i Byen med et Par
hundrede M&nå.Blich.(1833).11.37. \\

(bibl.

ell. højtid.) om begravelse (jf. hensætte l.i

slutn.). David (sov) hen, og blev henlagt
50 til sine Fædre.ApG.13.36. Mynst.Sørgetaler

o.Chr.VIII.(1848).29. 1.2) CO (jf.ll.henl.z)

negl. Saxernes Bopæl henlægger (Ptole-

mæus) Syden for den jydske Halvø. JioZ6.

DH.I.10.
II

især om tidsforhold: ændre tids-

punktet for noget; ogs. (om datering af en
begivenhed): anbringe (paa et vist tidspunkt);

henføre (tU). vAph.(1764). man (kan) hen-
lægge Christendommens egentlige Indfø-
relse . . til Knud den Stores Regiering.

60 Molb.DH.1.484. det til denne Dag hen-
lagte Evangelium. OMøll.GK.11. 1.3) (jf.
henligge 1; især emb.) overgive (i anden
varetægt), overlade (til en anden); i forb. m.
under (ell. sjældnere tilj; lægge ind under
(en anden styrelse), ved Frid. 5ti Regie-
rings Begyndelse blev . . Havne-Væsenet

VII. Rentrykt w/e 1925 75
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henlagt under CsLmmeTetHolh.Staat.504,
At henlægge alt for mange . . Godser
under . . een Forpagter er . . skadeligt.

Schytte.IR.I1.137. Angaaende Lærerboligen
er Godkendelse af Planen nu henlagt til

Mimstenet.VorUngdom.1925.2. || i forb. m.
til: bestemme til et vist brug; stille til dis-

position for. i Danmark har (man) optaget
for megen Jord . . til Korn-Avling, men
derimod henlagt for lidet til Græsning.
LTid.1761.148. det Lokale, der er henlagt
til Kontoret. S&B. især (m. overgang til bet.

3.1^ m. h. t. kapitaler, midler olgn.: overflytte

(til); ogs.: lægge til side (til et vist formaal).
deres Gods . . er siden Religionens For-
andring . . henlagt til verdslig Brug og
'^ytte. Slange.Chrl V.42. For at sikre Kapi-
talens Bestaaen dannes der et Reserve-
fond, og Lovene fastsætter i Reglen en
Minimums Grænse for, hvad der skal hen-
lægges til dette Fond. RegnebKøbm.II.6.

2) f til II. hen 2.1: lægge fra sig; lægge
bort (jf. bortlæggej. || om udsættelse af
(nyfødte) børn. I)L.6—6—10. en af hans
Gieder . . gav et henlagt Barn at die.

LTid.1728.624. || lægge noget bort, saaledes

at man ikke kan finde det; forlægge (n.2).

jf.: De vare forskrekkede, de kunde ikke
ydermere svare; de have henlagt deres
ord fra sig (1871: borte ere Ordene for

dem;. Job.32.15(Chr.VI).

3) til IL hen 2.4: lægge noget midlertidig

til side, især: for senere at bruge det; hen-
gemme; lægge hen (jf. hensætte 2). 3.1)

(nu 1. br.) i egl. bet. Herre, see, her er dit

pund, hvilket jeg havde henlagt (1819:
forvaret; i en klud. Luc.l9.20(Chr.Vl). Det
laae henlagt i en Krog. VSO. han fremtog,
hvad der havde været henlagt i mange
Aar, gjemt for denne Time. Kiei'k.V.34.

\\

især (jf. bet. 1.3 slutn. samt hensætte 3.2; m.
h. t. pengemidler. (Tyrus') Fortjeneste skal
være Herren helliget, det skal ikke sam-
les til Liggendefæ, ei heller henlægges.
Es.23.18. Uyrus . . havde henlagt store

Skatte for at have noget at bruge i 'Nø-

densTiå.Schytte.lR.II.57. VSO. MO. D&H.
II

(bibl, højtid.) m. nærmere bestemmelse, der
angiver den, som noget gemmes til, forbehol-

des; vist kun negl. Den Ugudelige bæver
alle sine Dage, og faa Aar i Tallet ere
henlagte til en Voldsmand. Jo6.i5.^0. det
Haab, som Eder er henlagt (1907: er hen-
lagt til eder; i Himlene, om hvilket I have
allerede hørt i Evangelii Sandheds .Ord.
Col.1.5. 3.2) (især W) overf, m. h. t. beskæf-
tigelse, sag, forhold: stille i bero; lægge til

side ; især (emb. ell. jur.) m. h. t. en sag (ell.

dens akter) ell. (teat.) m. h. t. teaterstykke

(som midlertidig udgaar af repertoiret). Alt-
saa kan denne Forestilling, som forfra vel
kunde været sparet . . gierne henlægges.
Stampe.VI.87. jeg var for ung til at be-

fynde paa Sligt, og dette Studium blev
enlagt indtil videre. Hauch.MfB.46. nye,

originale Skuespil (blev) efter 5, højst 10

Forestillinger henlagte og glemte. Hrz.
XIII.247. Selvfølgelig falder jeg tilbage
paa Lægeerklæringen. Og henlægger alt-

saa Sagen. ORung.P.208.
Hen-læg^gelse, en. vbs. til henlægge,

især i bet. 1.8: Geistlige Godsers Henlæg-
gelse under Kronen. y^SO. || spec. Y om over-
førelse afpenge til en reservefond, opsparing
til im^degaaelse af (uforudsete) udgifter; ogs.

10 konkr., om de hertil anvendte midler. Regneh
Købm.II.6. Det næste Afsnit i Beretningen
omhandlede Henlæggelserne til Reserve-
fond og Sk3itter.FrFoulsen.MD.145. -lebe,
V. [-jlø'ba] {ænyd. d. s.; jf. ty. hinlåufen; nu
8j.) løbe (andensteds) hen; ogs.: løbe bort. 1)

i egl. bet. den Stad Kalemaka, hvor hen
(inderne) iligemaade af stor Devotion hen-
løber. Pflug.DP.759. (ildkuglens) Løb var
saa gesvind, at mand merkede og saa med

20 blotte Øyen, hvor hastig den henløb paa
Himmelen. LTid. 1739. 590. vAph. (1764).
D&H.

II (if II. hen I.3; billedl. en Rad af

langs med Floden henløbende Høie. ^a^-
ges.L.1.183. 2) overf; især om tiden: svinde
(hastigt) hen; gaa til ende; hengaa (2.2). ved
Correspondencen . . henløber lang Tid.
MR.1740.741. Der henløb et AsiV.Winth.
IX.171. D&H. jf.: *Du kunde ladet dette
sidste Møde | Henløbe stille som den

30 tavse Yloå. Drachm.DM.114. -male, v.

[1 og 5] [-ima'la] (ænyd. d. s.; nu 1. br.) fæst-

ne (et maleri osv.) til lærredet; ofte omtrent
ensbetydende m. male. et stort forgyldt
Skærmbrædt, paa hvilket der med brede
stærke Penselstrøg er henmalet Omridset
af en Dyrescene. JLange.1.278. Han ma-
lede over atter og atter . . derved gik
noget af den umiddelbare Friskhed tabt
. . saa de færdige Atelierbilleder i den

40 Henseende staar meget tilbage for de let

henmalede Studier. SigMUll.B.lll.
\\
(spøg.)

nedskrive (langsomt ell. besværligt); prente,

en lumpen Magistratspen . . der keitet

henmaler det afmægtige Byraads despoti-

ske Erklæringer.Høyen.(D Lfgeskr.111.205).
-mod, præp. se -imod. f -myrde, v. [2.8]

{ænyd. d. s.; jf. ty. hinmorden) berøve livet

ved mord; myrde. *Lampe ("o: Aarew; havde
du (o: ræven) henmyrdt forrædelig. Eey-

«) nikeFosz.(1747).393. *Indsætter Ordnens
Rest igien, for de

|
Uskyldigen henmyr-

dede at sone ! Rahb.StJoh.85.
henne, adv.[^hændlHøysg.AG.98. {ænyd.

d. s. (i bet. 2); afl. af II. hien (dannet i lig-

hed med n. borte, HI. fremme, inde osv.)
\\

ordet tilhører (i bet. 1) især talespr. og er

først i nyere tid alm. i litteraturen; i bet. 2

bruges det alm. i jy. i st. f. II. borte)

1) tilll.henl: paa et sted, der ligger
60 t en vis (især: ikke ret stor) afstand,

et stykke borte fra et givet sted. (mest i

forb. m. være, der alm. udtales tryksvagt). 1 .1)

i egl. bet.; kun i forb. m. en nærmere be-

stemmelse, især steds-adv. ell. præp.-led. Nu
seer jeg min Tiener. Henriel hvor est du
henne? hiå.Holb.VHH.III.4. Jeg har væ-
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ret henne til Erich Msidsens. sa.Stu.II.l,

Den ældre Dame . . faldt afmægtig om i

en Stol henne ved Bordet. Gylb.KV.33.
*Hvor er I henne, store og smaa, | I Ha-
vets stærke Svaner (o: skibe)? Winth.IV.
21. *ja vist, der kom jo Hesten henne,

|

men hvem var Rytteren derpaa? Kaalund.
125. hun er henne hos sin moder

i
henne

§aa bordet \ han stod henne paa den an-
en side af gaden

i || (jf. hen sp.1151^) i

forb. m. et led, der indledes m. at ell. og.
„hvor er din Herre Leander i Dag?" —
„Hånd er henne at besøge gammel Gun-
nilå.'' Eolb.TJHH.III.2. Pigen er henne og
reder Seng. 7/80.1.700. gentagne Gange
(har fyrmesteren) været henne og plage
^2ixn.Fleuron.DTN.77. || med angivet^ af
afstandens størrelse, især ved langt ell. no-
get. Høyen . . har norden for sig en
rindende Aae, Sydost noget henne en-
deel høye, som synes, at være slige Kiem-
pe BQgT2ive\sQr.LTid.l727.740. Det ligger
der længere henne. F-SO. Længst henne i

den ene Ende af Haven findes Monumen-
tet. MO. Han . . gik stille bort. Lidt henne
blev han staaende. CEw.PJ.58. maaske er

der en Nattergal, som synger et Steds i

Nærheden eller et Steds langt borte — i

en Have langt henne. Jørg. Danimarca.
(1921).13. „du selv er nok ikke her fra

Egnen .
.?** Nej, den unge Kone var fra

Falster . . „Og det er langt henne?"^And
Nx.DM.64.

II
i stilling umiddelbart efter et

steds-adv., se bag henne (u.lll. bag 5.5j, der-,

did-, her-, hist-, hvorhenne ofl. \\ (jf. II.

hen l.B) om punkt, hvorimod blikket, tanken
er rettet; især i udtr., der angiver, at ens

sind er saa stærkt optaget af noget andet,

at man egentlig slet ikke ser ell. tænker paa
det nærværende. Jeg veed, hvor eders Tan-
ker er henne, og jeg haver udspione-
ret hvem I elsker. Holb.TJsynl.I.l. Hvor
har mit Øje dog været henne, siden ieg
ikke straks kendte mig ved åig.PMøll.l.
307. „Ja men Herregud! den Hr. M. er
saa ækel stram og friseret." — „Gud veed
hvor du har dine Øjne henne." JBfos^r.(T. 74.

Ellen besørgede det Hele mekanisk. Hen-
des Tanker vare andensteds henne end
hendes ^?eTiåer.Schand.IF.333. || i udtr.

som hvor bliver han henne? {vist ved
sammenblanding af hvor er han henne og
hvor bliver han; sj.) hvor bliver han af?
hvor mon hun bliver henne saa længe.
Holb.Bars.V.3. 1.2) (jf. IL hen 1.4^ overf.,

angivende fremskridt i udvikling, tid
olgn.; næsten kun efter adv. (jf. HI. fremme
3.2j. YSO. Det var noget henne i Septem-
ber. -Ban^r.ZJ^Zv.^^. Den gamle Dame, der
ofte har haft svær Aandenød, og som
havde hovne Ben, altsaa var langt henne
i sin Hjertesygdom. OBloch.D.^1.46. Marts
var langt henne nu. 0Rung.VS.18. Sokra-
tes' egen Forsikring længere henne i Apo-
logien.FrPoulsen.DG.138. jf.bet.2.3: „Imor-
gen skal jeg købe Dig en Gyngehest —

vil Du nok have en?" „Takl" sagde Dren-

fen, allerede halvt henne i Søvnen.i)rac/im.
\I.160.

II
spec. om frugtsommelig kvinde,

i udtr. som: hvor langt er (sj. har. Buchw.
JS.(1725).13) hun henne? hvor vidt er

hendes svangerskab fremskredet? hvor længe
er der til fødselen? Hun er femten uger
henne. Moth.H158. „Nu, spurgte denne
med et ironisk Smiil, hvor langt er hun

10 henne?" Hun er allerede noget inde i den
femte Maaned, svarede Doctoren. Hrz.EF.
163. hun var . . efter eget og Kynd^es
Udsagn, knap halvt henne. ^racAm.^.J.
329. om hun saa havde været ni maane-
der henne, var det ikke gaaet op for ham,
hvad der var paafærde. ^nfeerLars. 75.60.
OrdbS.(Fyn). (jf. bet. 2.3; dial:) hun var
henne i ået, som man kaldte det. Halleby.
150.

II t i udtr. som det er langt henne
20 {efter ty. es ist lange hin (bis)) det varer

længe; der er længe til. De meener det er
endnu langt henne med dem inden deres
Regnskab kommer. Hersl.Præd.97.

2) til II. hen 2 ; til betegnelse af, at nogen
ell. noget (for bestandigt) har fjernet sig, er

fraværende fra etsted: borte; væk. (især i

forb. m. blive og være, der i alm. udtales
tryksvagt). 2.1) (dial.) ikke mere til stede,

ikke paa sin sædvanlige plads: borte (ILl.i).

30
II

(mods. hjemmeø angivende, at en person
ikke er i hiemmet: ude. baade Hiemme
og henne maate (jøderne) bruge deres
egne Lowe og Skickelser. Wing. Curt.213,
Tieneren er henne i Byen efter sin Herre.
VS0.1.700. Huset var jo nemlig blevet
bygget meget større, mens han havde
været henne. JakKnu.ML.98. jf. EHHage-
rup.34. Feilb. spec. om fraværelse p. gr. af
soldatertjeneste, deltagelse i krig: Feilb. *Selv

40 Søn og Fader | er begge henne;
| de

sammen vader
|

i Flanderns Fenne. iVtJe^-

pesen.SS.3 7.
||
gøre henne, (jf. gøre 1 .6^

lægge æg paa et skjult sted, uden for reden.

det var Konens Sorg, at Hønen altid

„gjorde henne"".KlBerntsen.Æ.1.157. OrdbS.
(Fyn). 2.2) (dial.) om udebliven, forsvinden,

tab olgn.: borte (IL1.3). Intet blev i Be-
hold, men det gik sin Vej tilhobe, og
blev henne baade med Ruv og Stuv. Ny-

so sted.Rhetor.52. Snart blev et Faar henne
om Natten i Marken. Blich.(1833).VI.145.
Det er . . et Papir af salig Herrens, der
er bleven henne. Pont.LR.129. AaBemtsen.
D.28. MDL. Feilb. OrdbS.(Fyn). 2.3) (især

dial.) overf. anv. af bet. 2.i, angivende, at en
person er ell. bliver aandsfraværende ell. taber

bevidstheden, besvimer. Moth.B236. Ajes gik
dybt i Politik og kunde være „henne" i

flere Timer, naar en gammel Avis var
60 kommen i hans Besiddelse. t77Jews.^j5'.55.

Feilb. OrdbS.(Falster), jf.: Det var som om
Moderen havde været henne og gerne var
bleven borte, hun lignede ikke et Menne-
ske da hun y2iSignede.JVJens.NG.3. blive,
være henne i det, ikke kunne faa vejret

p. gr. af hoste, graad, latter olgn. Peter

76*
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grinede, saa han blev helt henne i det.

JakKnu.ML.61, JVJen8.NH.112. OrdbS.
(Fyn). Esp.lé5. jf. Feilb. || i udtr., der an-

giver, at en person er stærkt ell. voldsomt

optaget, henrevet af noget: fordybet (i);

ogs.: fra sans og samling; væk (i). Han
var den Gang reent henne (o: forelsket) i

Lotte 1 HCAnd.VIII.10. naar vi ere ret lyk-

salige henne i Tanker. smst.VI.51. Her var
de lykkelige. Lykkelige — for de holdt
af. De var henne i Jorden, borte i Jor-
den, Jorden var deres, de gravede, de pløje-

åe.EKornerup.NyeJapan.(1923).99. 2.4) (nu
kun dial. ell. arkais.) overf. anv. af bet. 2.2:

ikke mere eksisterende; borte (L1.4).

*Naar Kræfterne bortgaaer, og Styrken
den er henne,

|
Hvad vil da Ægte-Stand

og Gifte-Tanker tienne. Relt.Poet.129.
|i
nu

kun: død; ikke mere i live. mange . .troe-

de, at de allerede for længe siden vare
baade døde og Yiejme. Budde.F.383. Saa
er hun henne, sagde Madam Bølling.J5aw^.

T.41. Eriksholm.S.76. Feilb. 2.5) (jf. have
borte (u. II. borte 1.5) samt ty. etwas dahin
haben) f have henne, have bortfjernet,

tilegnet sig; have taget; have Jws sig; jf.
(spøg.): Hun plejer gierne staae at kaage
efter Mandfolk i Dørren paa disse Tider
. . Men nu har Fanden hende henne (o:

nu maa fanden vide, hvor hun er henne).
Holb.Pern.1.8. \\ overf.: være i besiddelse af;
have opnaaet. Caroli Magni Køllert, Ge-
heng. Handsker og Krone, hvilke som
Rigets Klenodier, der nu nesten har 1000
Aars Alder henne, efter Rigets Statuta til

Niirnberg giemmes. Tychon.AB.218. have
højden henne, se Hiajde.

t Jbien-iied, adv. (jf. -ind, -op, -ud samt
ty. hinunter) om bevægelse nedad mod et vist

maal; omtr. ensbetydende m. ned. *Ret lige-

som man sank i Helvede hen need. Falst.

Ovid.8. -ofre, v. [2.3] {ænyd. d. s., sml. ty.

hinopfern; nu næppe br., jf.: „Usædv." ie-
vin^ bringe, give som offer; hengive (1) ; især

m. h. t. pengemidler : kaste bort, ofre (til in-

gen nytte), her fordres .. meget mindre,
end mangen . . henoffrer for at tilkiøbe

sig Adgang i en Klub. Rahb.Tilsk.1796.610.
Naar Selskabet (o: samfundet) saa slet har
løst sin Opgave . . at MiUioner maa hen-
offres, for at vi Andre kunne føre et

nogenlunde taaleligt Liv. Hauch. IV. 403.
-om, præp. [1.*] (ænyd. hen om, adv., rundt
om, omkring (Lyschander.Slectebog.(1622).

33.77); jf. ty. hinum; 1. br.) ved omtrentlige

tidsangivelser: omkring (et tidspunkt); ogs.

m. h. t. tidsrum, af hvilket et vist (ubestemt),

mindre afmit er forløbet: hen paa; ud paa.
hen om Foraaret begyndte Thyra . . med
sine grædende Taarer at beklage sig.

Grunatv.Snorre.1.297. henom Aarhundre-
dets Midte. NMøll. (Verdenskult.VI.116).
-op, adv. {ænyd. hen op; jf. ty. hinauf;
«m7. II. hen 5 slutn.; nu icun bibl.) om be-

vægelse opad (bort fra et vist udgangspunkt,
især fra den talende); oftest ensbetydende

med op. de (steg) op paa Trapperne til

Davids Stad, ad Opgangen til Muren, hen
op til Davids Huus og indtil Vandporten.
Neh.12.37. *han med sin heele Skare |

I

bare Skiorter gik omkring den gandske
Nat

1
Hen op i Landet (o: fra stranden).

Holb.Paars.74. *Aandens Balsom Hiertet
fører høyt henop i Himlen ind. Brors.245.
vAph.(1759).

II
uegl, om bevægelse, hvorved

10 der kun tilsyneladende finder en stigning sted.

*Nær mine Fødder Issefjorden her
|
Med

vaade Arme sit Jægerspriis omfavner.
|

Paa Dybet hisset varlig Styrmand stev-
ner, | O fordums Kongestad (o: Boskilde)\
henop til dig. Lund.ED.187. -over, præp.
1) i egl. bet., se hen over (u. II. hen 6.5^.

2) [1.4] (især dial.) overf.; om tiden: noget
efter; kort efter; paa den anden side af.
Hen over Middag kom Dagmanden og

20 smæltede Sneen. AndNx.PE.II.223. \\ ved
størrelsesangivelser : noget over; noget mere
end. han veed ikke selv hvor gammel han
er, men han er vist hen over de fem
Snese. Blich.(1833).V.60. Feilb. (u. over 4:).

peg, et. (1. br.) vbs. til -pege, især i bet. 2:

antydning; hentydning; fingerpeg (2). ikke
uden Grund frygtede (man), at man (i

skuespillet) skulde finde Henpeeg til de
daværende Tidernes Tegn.Rahb.Sandsig.

20 107. D&H.
II

(sj.) i mere konkr. anv., om hen-
visninger i en bog olgn. Henpeg til levneds-
skildringen sker ved kapiteltal . . hvor det
ikke af sig selv falder i øjnene, hvilken
betegnelse i navnelisten sådanne henpeg
er at finde under.HLefolii.Overs.afEugip-
pius.(1904).l. CP -pege, v. [1.3] [-ipe'qa,
l.br. -ipai'a] vbs. (Lbr.) -ning (Hauch.IV.
151.306), jf -peg. 1) (1. br.) i egl. bet: pege
(med fingrene) i en vis retning; pege. Den

40 Reisende spurgte om . . Grev R. . . og de
henpegede paa en Gruppe, der stod Tæn-
ger tilbsige. Ing.EF.V.166. jf: *(gengældel-
sen) Hvis hellige Finger,

|
Idet den fæl-

der sit Offer,
|
Over dets Grav

|
Hen-

peger mod Evigheden. Hauch. SD. 1. 107.

2) overf: give en forestilling, et vink om;
hentyde (til); henvise (til). Hauch.1.237.

||

især m. tings-subj.: vidne om; tyde paa; an-
tyde. Yttringer, der syntes at henpege paa

50 en lignende Ysintro.Hauch.I.270. T^ors.

D0.109. n&H. -raadne, v. [2.2] [-,r(oa'-

na] (1. br.) opløses, tilintetgøres (lidt efter lidt)

ved forraadnelse; raadne op; forraadne. (især

i præs. part. som adj.). *Den Baad, som
nogen Tid i Vandet ey har gaaet

|
Hen-

raadner, og ey fri fra Hul og Sprekker
gsiSir.Falst.0vid.135. *naar henraadnet er

hans Krop, | Da stiger den forklaret op.

Grundtv.SS.V.380. Havstokkenes Aadsler
60 og henraadnende Tang. Frem.DN.585. (sj.)

om levende organismer: Hiine (^: veneriske

børn) opleve sielden et Halvaar, førend de
hentære eller henraadne. Tode.ST.II.97. \\

overf. det var Folket, der brød igjennem
de henraadnede Skranker. Ploug.(DaFolke-

kal.1841.123). -regne, v. [-irai'na] {ænyd.
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hedenregne; jf. ty. hinzurechnen) 1) [1]
ved beregning henføre til en bestemt plads,
Masse olgn. !.l) GJ i forb. m. til, (nu 1. br.)

iblandt (VSO, MO.) ell f under (LTid.
1720.Nr.26.5): regne med til; opføre under,
(især om klassificering). LTid.1745.136. Beda
(var) en af de . . lærdeste Mænd i det hele
Tidsrum, vi henregne til Middelalderen.
Molb.DH.I.190. jeg troer at maatte hen-
regne den ærede Medborger . . til For-
fatningens oprigtige Venner. HNClaus.FV.
206.sp.l. Leop.HT.lll. 1.2) (nu næppe br.)

i forb. m. til: tilskrive; forklare vea; anse
for. Man kand . . ikke vel undskylde Gier-
ningen, men henregne den til en Over-
ilelse. ifoZ6.DiI.JIJ.94. Naar nogen cen-
surerer deres Ord og Gierninger, hen-
regne de det enten til Calumnie eller Folks
slette og fordervede Smag. sa.MTkr. 271.
Wand.Mindesm.1.275. VSO. 2) (jf. II. hen
1.4 0^ 5; nu kun dial.) i forb. m. paa; m. h. t.

antal: (løseligt) beregne, anslaa (til at være).
Den u-benævnte Autor henregnerIndianer-
nes Antal, som boe i de 30 MissionensVaan-
Stæder i Paraguay, paa 300000 Familier.
LTid.1735.221. OrdbS.(sjæll). I. CP -rej-
se, en. [1.1 og 2] (ænyd. he(de)nreise; jf.
ty. hinreise samt II. -rejse) rejse hen til et

sted; udrejse (jf. Fremrejse, Hen -fart 1,

-færd 1, -tog, -vejj; især (jf. II. hen 6.7^,

uden efterflg. præp., i forb. m. Hjemrejse
ell. (nu 1. br.) Tilbagerejse (Holb.MTkr.
398. JICAnd.iy.64). da betale Skipperen
hannem hans halve Hyre, om Rejsens
Forandring skeer paa Henrejsen; Men
skeer den paa Hiemrejsen, da betale hånd
hannem den fulde Hyre. DL. 4— 1— 5.

Marschpenge, der tilkomme indkaldte .

.

Værnepligtige for deres Henreise til Gar-
nisons- eller Cantonnementsstederne. ME.
1853.69. Baade paa Henreisen og under
vort Ophold i Viinland havde jeg mange
Samtaler med . . Sigrid. Hauch. II. 375.
Brandes. III. 694. D&H. II. f -rejse, v.

{ænyd. d. s.; jf. ty. hinreisen; sml. I. -rejse)

rejse (bort fra et sted) hen til et andet. DL.
2—17—13. hun gik hver dag ud paa veyen,
som de vare henreyste paa (1871 : ad hvil-

ken de vare reiste). Tob.l0.7(Chr.VI). de,
som for (0: før) ham have did (0: til Siam)
YienTeyst.LTid.1731.828. VSO. -rette, v.

vbs. (kun i bet. 2) -else (Holb.Bh.1.569.
Oehl.D.107. Thiele.I.41. Buchh.UH.17) ell.

t -ning (Slange.ChrIV.808. ChrFlensb.DM.
1.187). (ænyd. d. s.; efter ty. hinrichten) 1)

[l.i] t rette, styre (sine bevægelser) henimod
noget, etsteds hen. Henrette sit Løb mod
Norden. vAph.(1764). VSO.

\\ (jf. II. hen 1.3

samt -fæste 1, -vende 2.iJ overf., især m.
h. t. tanke (bestræbelse) olgn.: sigte paa ell.

til; rette imod. (oftest i perf. part.), deres
Hoved-Hensigt (er alene) henrettet til de
Ting som ere merkværdige udi Naturen
og Konsten. LTid.1728.7. Din Villie hen-
rettes bestandig mere til det Sande og
det Gode. Basth. ViisdomsLære. (1 794). 399.

Mit daglige Arbeide interesserer mig me-
get, og mine Kræfter have . . været hen-
rettede derpaa med en Eenhed, som jeg
tilforn ikke har kendt noget til. PMøU.
(Sibb.Breve.I.158). 2) {jf. ænyd. henrette,
dømme skyldig; egl. (jf. II. hen I.2J; dømme
til døden; især jur. ell. emb.) m. h. t. døds-

dømt: aflive (paa retterstedet); fuldbyrde en
dødsstraf paa. DL.2—7—8. *Siig til din

10 Forsvar kun, hvad du optæncke kand,
|

Vi uden Forsvar ey henrætte nogen Mand.
Holb.Paars.64. Men der bleve og to andre
Misdædere førte ud for at henrettes (Chr.
VI: ihielslaaesj med ham (o: Jesus). Luc.
23.32. Exekutionen skeer ved Henrettelse
i Galgen enten i Fortet eller i Retsgaar-
den.Éeskr.Vsl822. Henrettelse ved Elek-
tricitet. SaUVI.648. jf.: *Gaa hen for mig
og henret (o: forgiv, myrd), hvem I vil,

20 Naar I kun sparer mig. Oehl.A.284.
||
(isæ

spøg.) billedl. Men ved Foraarsudstillingen
skete stedse de største Skandaler. (Et)
Aar var Joakim Skovgaard, Aug. Jern-
dorff og Th. Bindesbøll blandt de hen-
rettede (0: kasserede). KMad8.(GadsMag.
1909/10.209). Realismen havde henrettet
FrsLsen. Børd.SL.98. -revet, part. adj.

[-ire'v8<] (i fk. ogs. -reven j. {egl. part. til

-rive; nu (i bet. 2) næsten helt fortrængt af
30 -rykt) 1) til -rive I.2: d. s. s. -rykt 1. Denne

blev staaende en Stund taus, henrevet
ind i Fremtiåen. Blich. (1920). X. 139. \\ i

forb. m. af: overvældet af; ogs.: drevet, til-

skyndet af. *Naar jeg, henreven (SalmHus.
31.4: henrevetj af Syndernes Vane,

|

Glemte mig selv og din (o: guds) Him-
mel og dig.SalmHj.27.4. Han giorde det,

henrevet af de heftigste Sindslidelser.

VSO. 2) til -rive 2: d. s. s. -rykt 2. man
40 var saa rørt og henrevet ved denne Sce-

ne, at det henrykte Parterre . . glemte
at offre Skuespillerinden deres Erkiendt-
lighed. FrSneed.1.444. I (tragedien) er Dig-
teren selv henreven . . og selv naar han
henriver sin Læser, saa er det dog ikke
saa meget ham selv, som hans Musa, der
henriver. I Comedien derimod skal Dig-
teren henrive, uden selv at være hen-
reven.Heib.Pros.III.248. PEMillU298. -re-

50 vet-hed, en. (1. br.) til -revet (2) : d. s. s.

-rykkelse (2). Den begejstrede Henrevet-
hed hos ham var Et med den dybe Re-
spekt for Skønhed og Fornuft. Brandes.I.

373. Jesaia's Syn (er) en indre Henrevet-
hed, en Ekstase. sa.MB.260. Pont.FL.334.
Henrik, propr. ['hæn're^] (ogs., især

arkais. (ell. dial: Kort.102) Hendrik ['hæn'-

dre^]^
II

spec. i plantenavne, god(e) Hen-
rik, se god 6.3. stolt Hen(d)rik, se

60 Stolt-Hen(d)rik.
hen-rinde, v. [-iren'a] (poet., højtid.).

1) [1 oa 3.1] i egl. bet.; især om vand: d. s. s.

-flyde (1 og 2.i), -løbe (1). vAph.(1764).
en Draabe . . behøver (kun) at berøre
Vandets Overflade, for . . ganske (at) hen-
rinde deri. Eahb. Fort. IL 195. JHSmidth.
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Haver.109. jf. bet. 2: *Imellem Haab og
Minde |

Henrinder Livets Elv. CKMolb.
SD.160. II

(sj.) jf. -flyde 2.2: *Ret som det
gule Vox ved sagte Ild henrinder, | Og
Jordens fæde Dugg ved Morgensol for-

svinder. Holb.Metam.82. 2) [3.2] overf., især

om tiden: d. s. s. -flyde 3.2, -løbe 2. *Vor
Levetid henrinder fage,

| Og snart vi

høre Dødens Bud. SalmHus.389.3. Flere
Maaneder vare henrundne siden den oven- lo

omtalte Aften. Gylb. II. 73. Drachm. D. 3.

-rive, V. [-iri'va] vbs. -else (s. d.). {ænyd.
d. s.; jf. ty. hinreissen samt -rykke; sml.

-revet, -rivende) 1) [2.i] fjerne, føre bort

med sig med et pludseligt ryk ell. især: med
uimodstaaelig kraft; rive bort; bortrive, l.l)

(nu næppe br.) i egl. bet. (jf. -rykke l.ij.

der skibet blev henreven (1819: reves
bort^, og kunde ikke opholde sig mod
været, gave vi over, og dreve sslsl. ApG. 20

27.15(Chr.VI). en Svømmer, der, uagtet
al den Modstand, som han giør, henrives
af Strømmen. JSneed. II. 87. *derfor skal

man Jordens Blomster bryde,
|
Før Stor-

men med vort Støv henriver dem. Ing.
M.107. II

m.h.t. varer olgn.: købe hurtigt,

ivrigt. Disse Varer ere saa begierlige (o

:

efterspurgte) y at de vist blive henrevne
paa en Dag. YSO. I.2) (nu 1. br.) billedl.

ell.uegl: d. s. s. -rykke I.2; især om over- 30

vældelse af, given efter for en lidenskab;

ofte i forb. som lade sig henrive (af),
lade sig overvælde (besnære, forblinde) af;
give (blindt) efter (for). En reen Glæde
ligesom henriver mig, naar jeg seer, der
bliver tænkt til de Fattiges Beste. ^r^ws.
177l.Nr.25.2. ogsaa de andre Jøder (hyk-

lede)f saa at endog Barnabas blev hen-
reven (Chr.VI: henført; 1907: dragen medj
af deres Hyklerie. Gal.2.13. *lad ej et dri- 40

stigtHaab
|
Henrive Dig I ^Zic;i.('i9^0;.FJ.

225. (han) saae nu Billedgalleriet, hvor
de herligste og forunderligste Syner hen-
rev ham fra Billede til Billede. Ing. EF.
11.97. for Deres egen Skyld vilde jeg dog
ønske, at De ikke navde ladet Dem hen-
rive saa meget. Ens Modstander kan for-

tjene en Tugtelse; men man lider selv,

idet man tugter ham. Hrz.XVII.288. || i

forb. m. til: forlede til; tilskynde til. den 50

grumme Misgjerning, hvortil Vrede havde
forledt og YienTeveih2im.Blich.(1920).XIY.
193. jeg behøver ikke at frygte for at

lade mig henrive til GemytUghed og Ly-
stighed. Schand. VM. 297.

\\
(sj.) m. over-

gang til bet. 2, i forb. m. for: indtage for;
begejstre for. Jeg (d: en billedhugger) vil

bringe min lille Amor herind, han skal
modtage hende og henrive hende for sin

Skaber. Oversk.1.345. 2) O overf. anv. af 60

bet. 1 : d.s. s. -rykke 2. *Ti svage Cithar —
intet Ord beskriver | Den Tanke, som
min hele Siel \ienr\veT.Lund.(Itahb.LB.I.
188). *Du som henrev mig ved Harpens
Tone,

I
O min Brud! kom til dette Bryst I

Htib.Poet.ni.448. PalM.VIIL196. Hendes

Sandaler henrev (Chr.VI: betogj hans Øie,
og hendes Deilighed fangede hans SjæL
Jud. 16.11. den storladne Simpelhed i

(Hauchs) polske Fædrelandssang henriver
mig (Brandes. DD. 59: sætter mig i Ek-
stase). Brandes. 1. 402. 3) [2.3] (nu næppe
br.) fjerne paa voldsom, ubarmhjertig vis.

henrive Børnene af Moderens Arme. VSO.
II (jf- -rykke S) om sygdom olgn.: tage af
dage. voldsomme Sygdomme, som pludse-
lig henrev dem af Verden. Basth.AaT.250.
*Arme blinde Synderl

| Henrevet (Oehl.

AV.90: brat
|
Henrevetj uden Bod og

Sacrament. Oehl. (1841). V. 87. -riTelise,
en. [-iri'valsa] (nu næppe br.) vbs. <iZ -rive,

især i bet. 2: d. s. s. -rykkelse 2. det (er)

en vedtaget Mening, at en stærk Elskovs
voldsomme Henrivelse aldrig føles af dem,
som ved haardt . . Arbeyde maae vinde
deres heyehrød. Biehl. MF. III. 8. derfor
rungede (violinspillet) til Henrivelse gj en-
nem Hjerterne. HCAnd.VlII.il. -riven-
de, part. adj. [hæn'ri'vana; nu sj. (vist

kun i bet. 2.1j; 'hæuiri-'vana] (egl. præs. part.

til -rive; har (i bet. 2) fortrængt -rykkende)

1) t til -rive l.i. Stormen kan du ei byde,
at . . rase, eller den henrivende Strøm,
at den skal staae stille. Birch.I.14. 2) til

-rive 2 (jf. -rykkende^. 2.1 ) (nu 1. br.) be-

tagende; gribende; (op/løftende ; begejstrende.

(„Væringerne") havde noget mindre Hen-
rivende, og gjorde et svagere Indtryk
end Oehlenscnlagers første Tragedier.
Heib.Pros.III.170. hans dybe Menneske-
kundskab . . hans henrivende Veltalenhed
maatte . . sikkre ham en udmærket Plads.
Allen.I.182. Schand.0.1.196.

\\
(m. overgang

til bet. 2.2) som adv. hun er henrivende
de\lig.D&H. 2.2) (dagl., især i dame-spr.)
som virker umiddelbart tiltalende i høj grad;
som man synes udmærket godt om; dejlig;

fortrylleyide; yndig (jf. -ruskende^. a&B.
„Det (o: slottet) er henrivende," lød det
atter og atter. Schand.IF.242. Adjunkten
sagde, at Du var henrivende og andet
P}ank.SvLa.FruG.6. „Jeg har ikke set

Aviser i Dag." „Nåh, så forstår jeg bedre
din henrivende Uvidenhed." TomKrist.LA.
33. (især spøg.; 1. br.) i superl.: de henri-

vendeste Kager. JVJens.Br.l 67. Beviset,

Henrivendeste, kom med Beviser. Christ-

mas.FritsBanner.(1902).192. -rulle, v.

[-irul'a] (poet, højtid.; nu 1. br.). t) [1]

trans.: rulle noget hen til et sted. Pram.
Stærk.7. *til den lykkelige Strand |

Mig
dog en venlig Bølge vil henrulle. Jw^.-r.

252. MO. D&H. 2) [3] inir.: bevæge sig

rullende af sted; være i en rullende bevægelse.

Bagges.TJngd.II.44. *Bølgen . . mod Syd
og Vest henruller. Grundtv.Kvædl.7. Den
henruUende Vogn. Zcmn. || overf; især

om tiden. Baages.IV.252. *Tider skal kom-
me —

I
Tider skal henrulle — |

Slægt
skal følge Slægters Gang. Ing.RSE. VII.

233. D&H. -ruskende, part. adj. [hæn-

'rosgana] (omdannelse af -rivende (jf. ogs.
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ravruskende gal olgn. samt ty. rauschen);
dagl., spøg., især dame-spr.) d. s. s. -rivende
(2.2). det er det mest henruskende Maane-
skin, man kan tænke sig.Gjel.EI.67. Hjortø.
0S.52. -rykke, v. præt. -ede ell. (nu næppe
hr.) -te (Mynst.FrBr.lL jf. MO.); part. -et

ell. (nu 1. hr., jf. dog adj. -rykt) -t (Holb.
Ep.II.79. Etv.(19U).IV.316. Kierk.XIV.
306). vbs. -else (s. d.). (ænyd. d. s.; i bet. 1.2

og 2 paavirket af ty. entzucken; jf. -ryk-
kende, -rykt) 1) [2.i] fjerne ved et ryk;
pludselig føre et andet sted hen ell. flytte

bort. 1.1) (nu sj.) i egl. bet. LTid.1734.S18.
vAph.(1759). Natten til den næste Dag .

.

drømte Konen, at hun var henrykt i Pa-
radiis. En Engel viste hende omkring.
Kierk.XIV.306.

\\ jf. bet. 3: Hånd (o: Enok)
blev henrykt (1871: bortrykket;, at ond-
skab skulde ikke omskifte hans forstand,
eller sviig bedrage hans siel. Yisd. 4. 11
(Chr.VI). 1.2) (jf. bet. 2; 1. br.) i sammen-
ligninger ell. i billedl. ell. uegl. udtr., der be-

tegner stærk aandelig betagethed, overvældelse.
*Alt nynnende, som henrykt i Guds Rige.
Bagges.III.130. strax henryktes jeg (Chr.
VI: var jeg i Aanden; 1907: henryktes
jeg i Aandenj; og see, en Throne var sat
i Himmelen, og En sad paa Thronen.
Aab.4.2. En saadan Foraarsdag da han
havde spillet under Bøgetræerne for sine
Minder og var bleven henrykket, faldt

hans Øjne til. JVJens.A.II.109. blive hen-
rykt til den tredje himmel olgn., se

Himmel. || i forb. m. til: tilskynde til; for-
lokke til. mange ubefæstede Gemytter . .

henrykkes, først til Vellyst, og dernest
til Guds Fornægtelse. EPont.Men.II.7L 2)
CP (nu 1. br.) overf. anv. af bet. 1: vække
sjælelige evner (følelse, fantasi) til livlig

virksomhed; gøre et overvældende, overmæg-
tigt indtryk paa; betage; især om vækkelse

af højere (ideelle) følelser: opfylde med be-

undring, lykkefølelse olgn.; løfte; begejstre;

henrive (2). (med) usvækket Følsomhed
at kunne henrykkes over Naturens Pragt.
Birckner.IIL112. hun og Alfred henrykte
deres taknemmelige Publicum ved at ud-
føre enkelte Scener af forskjellige I>Y2i-

mer. Gylb.X.U6. *Folks Kjærlighed mit
Hjerte maa henrykke. PalM.IV.204. MO.
D&B.

II (sj.)refl.: blive henrykt (2). Bedst
som de gik og glibede i Vand til Brystet,
kunde Børre (o: en sindssyg) vende sig
bort . . og le og henrykke sig, saa at
Vandet dirrede og ringede ud fra hans
Krop. JVJens.FD.90. 3) [2.3] f tage (plud-
seligt) fra denne verden; tage (pludseligt)

af dage; i pass.: dø (jf. -rive S). *mig den
mørke Dødsens Nat j Fra Verden vil hen-
rykke. Reenb.L107. Fyrst Jermer er i Aa-
ret 1260 henrykt ved en voldsom Død.
Carst.(KSelskSkr.VI.226). *Naar Sygen
(o: kvægsygen) andensteds utalligt Tal hen-
rykker,

I
Her (o: i Norge) døde neppe

fieer, end fyrretyve Stykker. Prahl.ST.L
214. VSO. -rykkelse, en. ['hæuirøgalsa;

1. br. hæn'røgolsa (jf. Recke. Yerslære.l?)]

flt. (1. br.) -r. {ænyd. hedenrykkelse) vbs.

til -rykke. I) (især bibl. (relig.) ell. med.) til

-rykke 1, egl. det at blive ell. tilstanden at

være ført til en anden verden ell. tilstands-

form; især om (hypnotisk ell. hysterisk) til-

standf hvorved sjælen synes ligesom bortryk-

ket fra legemet; ekstase (jf. Trance^, for
meer end en Drøm, for et virkeligt Syn

10 eller Henrykkelse, tør jeg ikke udgive
følgende Ssimtale.JSneed.V.37L jeg saae
i Henrykkelse (Chr.VI: da jeg var und-
rykt; 1907: i en Henrykkelse^ et Syn.
ApG.lL5. Henrykkelser, paa én Gang le-

gemlige og aandelige, bleve i den føl-

gende Periode et meget yndet Æmne.
JLange.II.126. jf: den Lystfølelse, som
selv lettere extatiske Tilstande føre med
sig, søges . . tidt opnaaet ved Hensættelse

20 i religiøs Henrykkelse. CLaw^e.iV^F.5^. (sj.:)

B. faar St. Veitsdans . . „Hvad Satan
gaar der af den Herre? Han er sgu lige
til at komme paa en Henrykkelsesan-
stSLlt."" Bergstrøm.M.65. 2) til -rykke 2: den
tilstand at være henrykt (2); grebethed; op-
tagethed; især: høj grad af beundring ell.

begejstring (jf. Hen-revethed, -rivelsej.

Jeg saae, at han stod udi philosophisk
Henrykkelse (smst.1.6: Distraction), og

30 derfor vækkede ham. Holb.Philos.1.7. Jeg
saae dette an med en Forundring, der
nærmede sig til Henrykkelse. iSc%//e.7E.
IIL393. Maalløs af Henrykkelse faldt Hr.
P. om hendes Hals, og han var ikkun i

Stand til at udtrykke sin Lyksalighed for

hende ved afbrudte Ord. Prahl.AH.III.87.
give vor Enthusiasme Luft, enten den nu
bestaaer i Henrykkelse eller i Forbittrelse.

Heib.Pros.VII.288. Hele Kjøbenhavn læste
40 min Bog, jeg hørte kun Henrykkelse over

den. HCAnd.XI. 100. (Oehlenschlåger) fal-

der ikke som Tullin og Ewald overfor
enhver skøn Egn i Henrykkelse (Brandes.
DD.153: Ekstasej over Skaberens Visdom.
Brandes. II. 6. (sj.) i flt.: Vi omfavnede
hinanden med de samme Henrykkelser,
som i den lykkelige Tidspunct da vore
Munde endnu ei havde rørt hverandres.
Caroline.(1773).14. \\

(sj.) i forb. m. gen.:

50 *Elskovs Henrykkelser. T^ess.4 7. (mit hjerte)

smeltede ofte i Kierlighedens Henrykkel-
ser. Mynst. Betr. I. 2. -rykkende, part.

adj. (og adv.). {egl. præs. part. til -rykke;
mi næppe br., i bet. 2 fortrængt af-rivende)
1) om tanker, følelser: begejstrende; opløf-

tende. JSneed.1.56. Henrykkende Tanker.
VSO. 2) om ting, forhold: som gør et over-

vældende indtryk paa en (især: paa ens

skønhedssans); betagende; fortryllende; dejlig;

60 herlig. vAph.(1759). VSO. Neapels Golf er

noget af det meest henrykkende man kan
see.RudBay.EP.il. 129. MO. \\ som adv.

Obersten fandt, at det klædte hende hen-
rykkende. CBernh.II.112, Han fandt Pigen
henrykkende skiøn. MO. -rykt, part. adj.

('nw SJ. -rykket. Holb.JH.11.331.339. Wiwet.
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D.139. jf. VSO. MO. samt: „vel hyppigst."

Levin.)' {ænyd. henrackt; egl. perf. part. til

-rykke; jf. -revet) 1) (nu vist kun dial.)

til -rykke 1: som (pludselig) er ført hen til

et andet sted, til en anden verden ell. tilstands-

form; i udtr. som henrykt til den tredie

himmel, se Himmel (jf. ogs. himmelhen-
ryktj; i sammenligninger: Af dette Syn
bleve disse Misdædere, hvor haardhier-
tede de end vare, saa forskrækkede, at

de ginge ligesom henrykkede hoit.Holb.
JH. II. 331. han (var saa) tankefuld, be-
drøvet, og saa at sige henrykt. Suhm.II.
199.

II
især i forb. m. i, om optagethed af

en sjælelig virksomhed, indtrængende beskæf-
tigelse med noget: fordybet, nedsunket i; op-

taget af. Det er selsomt med disse Philo-
sophi. De ere ofte saa henrykte udi deres
Meditationer, at de høre ikke hvad man
siger. IIolb.Plut.II.7. Hånd staar gandske
forbaused og henrykt i Forundring der-
over. Clitau.FT.95. *(en skolediscipel) Kom,
henrykt i QvintiliaLJi. Bagges. 1. 175. Hen-
rykt i Betragtning, i Samtale. MO. Feilb.

(sj. :)
*Jeg ganske henrykt (o : „væk") blev i

denne SMønhed, som
| Saa uformodentlig

for mine Øyen kom.Prahl.BJ.29. 2) til

-rykke 2: som er bragt helt ud af aandelig
ligevægt; fra sans og samling; ude af sig

selv; betaget; eksalteret; især om grebethed,

optagethed af beundring ell. begejstring; op-
ildnet; begejstret; nu især: opfyldt af vold-

som glæde (over noget uventet); meget glad.

Jeg er gandske henrykt over denne Snak;
Men jeg haaber endnu, at det er kun
Skiemt. Holb.Forv.lsc. Salige Formaal, kan
den henrykte Digter tænke — føle dig —
føle din mmmel? Ew.(1914).IV.363. Don
Quixote forlod Klroen . . glad og henryk-
ket over allerede at være slagen til Rid-
der. Biehl. DQ. 1. 26. *Henreven, henrykt
stod jeg

I

Som i en himmelsk Drøm.Winth.
Digtn.304:. *jeg glemmer Altingl |

Jeg er
saa glad, saa henrykt ved at see Dig,

|

At jeg kan Intet sandse uden det. Holst.

YI.31. Aarbogf.Bogvenner.192é.l09. f -ra-
re, V. [1.3] {jf. her-, hidrøre samt ty. her-
riihren) i forb. m. af: stamme fra; hidrøre

fra; bero paa. urigtig Procedure i Sager-
ne, som vel mange Gange af Auditeu-
rernes Uvidenhed nenrører. MB.1705.129.
LTid.1727.173. -»amle, v. [1 ell. 2] [-|Sam'-

la] {ænyd. d. s.; jf. bortsamle og ty. hin-
sammem; nu næppe br.) samle noget (nogle)

sammen og flytte ell. fjerne det (dem); tage
bort (sammen m. noget andet ell. andre).
fromme folk hensamles (1871 : kaldes bort),
men der er ingen, som giver agt derpaa,
at den retfærdige hensamles fra det onde.
Es.57.1(Chr.VI). »Indtil Hun mæt af Tid
i Døden Øyne lukked,

| Og Legems svage
Kar til Jordens Hvile bukked, | Hensam-
let blev i Fred til Sine Fædres Roe. LTid.
1752.58. -sanke, v. [1 ell. 2] [-\sai['gQ]

{jf. bortsanke; nu næppe br.) d. s. Jeg seer
mig derfor strax omkring efter fleere Stee-

ne paa Veien, hvilke bør hensankes til

den anden Hob. Balle.Bib.1.89. -se, v. [1]
vbs. jf. -seende, -sigt, -syn. {ænyd. he(den)-
se; jf. ty. hinsehen; sml. -sigte) i forb. m.
til (sj. paa. Pram.JESch.318). 1) rette blik-

ket mod; se paa (jf. -skue), l.i) f i egl.

bet. Til den højre Side af Brynden staaer
Princessens Moder, som henseer til de
unge to Forlovede. jCTid.i758.iP6. 1.2) fCP,

10 især jur. ell. emb.) overf.: tage i betragtning;

se paa (en sag) paa en vis maade (i en vis

belysaling, fra et vist synspunkt osv.); be-

tænke ; tage hensyn til. Udi Straf maa man
hensee til dens Nytte, som synder, item
til dens, som har været forurettet, eller

ogsaa til alles udi Almindelighed. Holb.
NF.II.95. Basth.AaT.221. VSO. vi skulle

bede den (o: bønnen: forlad os vor skyld),

for at Gud ikke skulde hensee til vor
20 Synd. Mynst. Prædikener 1849-50. (1851). 33.

II
især i forb. naar henses til, naar hen-

syn tages til (særlige forhold olgn.); i be-

tragtning af; i henseende (I.2) til. Fra wither-
logh var da overgangen til witherlagh
let nok, når henses . . til den sløvede
sprogsans. ADJørg.1.285. Hylling.HJ.382.
en farlig Lighed, naar henses til de prak-
tiske Konsekyenser. Blaum.Sk.ll6. CSPet.
Litt.I.152.

II
(sj.) i perf. part. som en slags

30 konj.: i betragtning af (jf. anse sp.68P^).

Vi gik ganske simpelt fejl. Eller henset
til den Modtagelse, vi fandt her, netop
rigtigtl ORung. VS.141. 2) f om bestræbelse,

virksomhed olgn.: sigte til; være rettet mod;
gaa ud paa; m. tings-subj.: Forslaget hen-
saae alene til at fornye de gamle Ven-
skabs Forbunde. Slange. Chrl V. 1375. 3) f
i pass. m. subj.-skifte: være beregnet paa;
have til formaal. Dette stoed de Indepen-

40 denter ikke an, saasom de fornumme, at

dette Forslag var ikkun henseed paa at

svække deris FsLrti.Holb.Anh.lll.

Henseende, en ell. f et (Moth.S83.
Holb.Ep.IV.34. Høysg.AG.16.55. jf.smst.

39). [hæn'se'ana, 1. br. 'hænjSe-ana] Høysg.
AG.8.16. flt. -r. {ænyd. d. s. (i bet. 3 og 4);
egl. vbs. til hense; jf. Henblik, Hensigt,
Hensyn)

1) det, at ens blik, opmærksomhed, tanke
50 er vendt i en vis retning (jf. Hensigt 1,

Hensyn i;. l.i) (jf. hense I.1) f det, at ens

tanker er rettet mod et vist punkt, at ens

overvejelser gaar i en vis retning: henblik;
kun efter præp. i. i denne Henseende (o:

med henblik herpaa) taler Salomon, naar

ha.n siger (osv.). Hørn.Moral.II.32. \\ i forb. i

henseende til (ell. ai. JJuel.420), (jf.u.

bet. 1.2 og S) med Jienblik paa; naar (visse,

særlige forhold) tages i betragtning; naar
60 henses til; i betragtning af; under hensyn

til. Ingen Mand kunde have tænkt min-
dre paa Giftermaal, end jeg, i Henseende
til den store Bedrøvelse min sidste salig

Kones Død foraarsagede mi^. Holb.Pem.
1.5. i henseende til omkaastnmgerne paa
Jordegodset, og huuspanternes sletned
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(har jeg) neppe selv . . 3 eller SVa pro
eento åeTa.tsa.(HolbergAarbog.l921.11). er
det ikke at vove for meget? allerhelst, i

henseende til hans forrige Opførsel. Pa-
melaJIM. Dersom Lyset (o: solens lys)

samlede sig sammen, saa kunde det i en
kort Tid i Henseende til sin Gesvindig-
hed, og den Vei, det har at løbe, øde-
lægge vor Jord. Sulim.II.91. uden præp.
til: i henseende, Skiibet var et Kongeligt
Skiib, og hafde en Gesandt inde, vilde
hånd icke paastaae at bringe det til dend
Svenske . . iloeåe. JJuel.44. 1.2) om bedøm-
melse, bestemmelse af noget ved betragtning
ud fra visse anskuelser, synspunkter, ved til-

knytning til visse forhold; kun efter præp. i

II
m. attrib. ord, der angiver, ud fra hvilket

synspunkt noget ses, paa hvilken maade, paa
hvilket omraade noget gælder osv. Holb.Kh.
204. i aandelig Henseende vandt (de over-

vundne) Magt over Seierherrerne. Mt/ns^.

Bispepr.(1850).16. det er i alle Henseender
en ganske deilig Vise. Grundtv.BrS.259.
det, som havde Herlighed, var i denne
Henseende (Chr.VI: i denne deel; 1907:
i dette Tilfælde) end ikke herligt, imod
den overvættes Herlighed. 5 Cor.S.iO. Den
fyenske Bonde og den svenske Soldat for-

stode i sproglig Henseende snart hinan-
den, i? CAnd.ZJ/.558. en i historisk Hen-
seende aldeles uholdbar Paastand. Tops.
III.349. dermed er jeg i ingen Henseende
iWlTQås.Ludv. i saa henseende, set fra
dette synspunkt; paa dette omraade osv.

Krigsvæsenet er skilt herfra (o: fra det

øvrige embedsmandsstyre); i saahenseende er
Riget . . deelt i . . Militairgouvernemen-
ter. Oehl.U.VII.12. PoUyzl925.3.sp.5. \\ i

henseende til, (jf. u. bet. l.i og 3j. 1. med
henblik paa (en sag, forhold, der vedrører,

vedkommer, angaar nogen ell. noget); med
hensyn til; for . . vedkommende; hvad
angaar. Dersom man betragter Verba i

Henseende til deres almindelige felles Be-
merkelser aleene,kan man sige (osv.).Høysg.

S.218. Man tænke sig, at en Mand, som
vil gjøre en Reise, har ihenseende til

Veien Valget mellem to forskjellige Lande.
0rst.II.47. I Henseende til min Equipe-
ring havde jeg i al Stilhed henvendt mig
til en duelig Modehandlerinde. G^2/^&.F.^9.

Ablativ betegner det (den Deel af Sub-
iectet, den Side ved en Person, Ting el-

ler Handling), i Henseende til hvilket
Noget udsiges om Subjectet: Æger pedi-
hus. Madv.LatSprogl.^243. nye Skoler, der
. . i Henseende til Indretning i Reglen
gaar betydeligt ud over Lovens Krav.
VorUngdom.1925.2. (sj.) styrende en inf.i

den frimodige Frøken S. sagde, „at i Hen-
seende til at tale om Dyd og Ærbarhed,
skulde man rigtignok ikke henvende sig

hverken til Militaire eller Kunstnere el-

ler Jurister.'' CBernh.NF. II. 107. f uden
præp. til: Bogtrykkeren Simon Brandt
(var) en Lybeker, og følgelig bortfalder

det Dubium, som i forbemeldte Danske Ma-
gazin . . i Henseende samme Bogtrykker
er moveret. Klevenf.(KSelskSkr.VI.39). 2. f
i sammenligning med (noget i og for sig

uvedkommende); i forhold (nL3.2) til. (maa-
nen) er et mørk Corpus, i Henseende til

Solen. Høm. Moral. II. 36. Han er høy i

hensende til jer; thi hvem kunde jeg be-
dre ligne ham med? IIolb.Hex.II.5. Kraft.

io (KSel8kSkr.III.247). 1.3) (gram.) det for-
hold ved et subst., at det begrænser ell. nær-
mere bestemmer et udsagn om en ell. noget,
saa at udsagnet spec. kommer til at gælde
(har henblik paa, tilknytning til) vedk. subst.

Hensynsfald . . til betegnelse af henseen-
den . . er ombyttet med et forholdsordsled,
f. eks. . . haltr eptra fæti. Mikkels.Ordf.162.
henseendens ablativ, dativ osv., (jf.
mlat. ablativus respectivus samt FalkT.

20 Synt.39) om kasusformer, der betegner dette

forhold. Mikkels. Lat.Læsebog forMellemsko-
len.(1908).106.

2) ^videre udvikling af bet. I.2) f om persons
ell. tings stilling i forhold til noget andet,

som den (det) er afhængig af, har tilknyt-

ning til; forhold (IH.S.i); relation (jf.
Hensigt 2). det vigtigste, som vi har at

betragte ved os selv, og alle Ting, er
vores Relation og Henseende til Gud, som

30 har skabt os, og alle andre Væsener. Mos-
sin.Term.273.

\\
(gram.) d. s. s. Henføring 2.

Køysg.S.Aa4^'.

3) (jf. hense I.2J f d. s. s. Hensyn 3. det
sidste (skete) af politiske og os ubekiendte
Henseender. B'o«).DJT.J.465. en Overbe-
viisning bygget paa almindelige, person-
lige eller locale Henseender om Umulig-
heden af at kunne opnaae det for godt
og rigtigt erkj endte Maal. Olufs.NyOec.I.''

4G 161.
II
have henseende til, tage hensyn

til. han haver sit eget Anliggende alleene

for Øynene, og ingen Henseende . . til mit
Beste. IIolb.Bpb.1.9. det er u-mueligt, at

jeg, i det Val, som jeg har giort, kand
have nogen henseende til min egen Nytte.

Pamela.II.127. VSO. || i henseende til,

til betegnelse af, at en handling udføres, en

betragtning fremføres af omhu, interesse for

nogen ell. noget: af hensyn til; for . . skyld.

50 Jeg har Aarsag at elske Madamen saa

vel for hendes egen skyld, som i Hen-
seende til hendes Broder, der har be-

viset mig ssLSL meget got.Holb.Bar8.(1731).

II.7. hvis det icke var i Henseende til

din lange troe Tieneste, skulde denne
Gierning koste dit hiv. sa. ULV.3. Stampe.

1.83. uden præp. til: Hr. Hofjunkeren . .

holdt ey Krigen tienlig i Henseende be-

frygtende Udgifter ved Landets slette Til-

60 st2indi.Klevenf.BJ.6. jf.: Vel veed jeg, at

Byens Gasse . . med adskillige Udgifter
er bebyrdet, i den Henseende jeg og har
været øm over at giøre noget Forslag.

Stampe.1.376. \\ uden henseende til

olgn., uden hensyn til. IIolb.IIex.V.2. sa.Ep.

IV.33.

VII. Rentrykt w/e 1825 76
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4) (dadlet Eilsch.Term.24, vAph.(1759);

jf. hense 2) f agt; formaal; hensigt (4);

stræben; øjemed (jf. Hensyn 4t). Alt hans
Henseende gik ud paa at beriige Kirker
og ophøye Geisthgneden.Eolb.DH.1.189.
hans Henseende var at faae Zuiski af

Veyen, og sin ældste Søn . . igien sat

paa Thj-onen. Slange.ChrIV.251. efter præp.
i: Bispen . . erklærede, at han saadant
havde giort uden Kongens Befalning, lo

skiønt udi en god Henseende. IIolb.DH.
11.33. Pamela.I.162. Det maa De gjemme,
at forære Deres Brud . . det er just en
smuk Gave, og i den Henseende blev
den ogsaa givet. HCAnd.1.382. || i forb. m.
i ell. med, der angiver det middel, hvorved
et vist formaal søges opnaaet: hensigt med.
Kongen af Sverrigs henseende, i at hin-
dre farten paa Narwa. JJweZ.^^. Inten-
tionen og Henseenden er med dette Verk 20

at tiene det almindelige Beste. LTid.l72é.
472. (sj.) i forb. m. gen.: En Prinds de
Conti skriver en heel Bog imod Comoe-
dier, sigende: Comoediers Henseende er,

at oprøre Affecterne, og den Christne Re-
ligions at stille dem. IIolh.JJBet.a2*'.

nen-ses:ne, v. [1 og 2] [-isai'na] (poet.

ell. højtid., nu sj.) falde (bevidstløs, død) om;
segne hen. *Han (0: gud) byde at du ikke
falder

|
Før du hensegner i hans Skjjød. 30

Eiv.(1914).V.98. død hensegnede han . . i

sin Hustrues (arme).Pram.JESch.327. Gold-
'schm.V.203. -sejle, v. [-[Sai'la] {ænyd.
hensei(g)le; poet. ell. højtid., nu sj.) den In-
sul Yucatan, hvortil hånd den Tid ikkun
havde 30 Miile at henseyle. LTid.1732.762.
de Danske vare henseilede at søge den
svenske Flode.Wand.Mindesm 1.358. Blich.

(1920).XIII.160. jf: *Som Stjerneskuddet
henseiler,

|
Saa flygter hun fri og let. 40

Winth.Haandt.68.
\\

(sj.) m. obj., der beteg-

ner vejen, ad hvilken bevægelsen foregaar.
*Stedse med freidigt Mod

|
Henseile Li-

vets Flod,
I
Det gjør et lystigt Blod. Heib.

Poet.XI.88. -sende, v. [-isæn'a] (ænyd.
d. s., jf. tg. hinsenden; sml. -skikke) 1) [1]

(nu sj.) 'sende (et sted) hen. LKok.(PSyv.
Viser.(1695).584). Indbyggerne (paa Fyn)
beflitte sig og paa Fructe-haver, af hvilke
de til andre Lande Fruct hensende. P/?w^. 50

DP.68. Eolb.DH.III.295. *En Feltskiær
faaer den Døde fat,

|
Og om en voldsom

Død Attest \iensendeT.Wess.l36. Ørst.VIII.
68. S&B. 2) [2] t sende bort; især billedl,

om forskydeise, tilintetgørelse p. gr. af guds
vrede, saa sagde Herren: see, jeg vilhen-
sende dig (1871: sende dig bort^ af jor-

dens kreds; du skal døe i dette aar, thi
du talede om afvigelse, imod Herren. Jer.
28.16(Chr.VI). I ere soldte for eders mis- 60

gierninger, og eders moder er hensendt
(1871: forskudtj for eders overtrædelser.
Es.50.1(Chr.VI). -sidde, v. [4] [-,se8'8]

(ænyd. (part.) hensiddendis; J/".<y.hinsitzen,
sidde hen (u. sidde^ samt hensætte; nu
især jur. ell. emb.) blive siddende (uforan-

dret) paa samme sted og i samme st

især overf.: forblive, leve paa samme sted,

i samme tilstand; ofte som et noget stærkere
og højtideligere udtr. end sidde, (især i forb.
m. i). vAph.(1764). jeg beklagede hans
Hensidden i et Embede, hvor hans skrøbe-
lige Helbred dagligen undergroves. Rahb.
Tilsk.1798.748. der (er) Mange, som troe,
at hun vil hensidde ugift hele sit Liv.
Hauch.II.468. *1 Klostrets dunkle Celle,
eensom stille,

|
Hensidder Clara, sjunken

dybt i Tanker. Bødt.6. (hvis) den indflyt-
tede upaatalt har hensiddet i Huset i seks
Maaneder (osv.). JurFormularbog.^322. især
i udtr. som: hensidde i fængsel, sidde

fængslet (paa længere, paa ubedemt tid; jf.
-sætte 3.1;. LTid.1724.719. vedkommende
hensidder i en Strafanstalt. JwrForwt*?ar-
bog.H2. hensidde i uskiftet bo, sidde

i uskiftet bo (1.2.2). Høyen.R.275.sp.2. Jur
Formularbog.^ 75.

Hensigt, en ell. f et (LTid.1743.290.
Høysg.AG.27. vAph.(1764)). ['hæn|Segd]
H0ysg.AG.33. flt. -er. (næppe før 18. aarh.;

egl. vbs. til hensigte ell. hense; dels (i bet.

l-3j efter ty. hinsicht, dels i bet. 4 som gen-
givelse af ty. absicht; jf. Absigt, II. Afsigt)

1) t d. s. s. Henseende 1 (jf. Hensyn 1).

1.1) (jf. hense l.i, hensigte I.2J henseende
(l.i); henblik; især i forb. i hensigt til,

med henblik paa; i henseende til. at en Jom-
frue kand føde er aliene i Hensigt til Na-
turens Orden umueligt; men ikke i sig
selv. Eilsch.PhilBrev.151. 1 Henseende til

den Aabenhjertighed . . hvormed han uden
Dekke foretog sig et og andet (fejltrin)— i Hensigt, siger jeg, til denne Art af

Trods, hvortil hans naturlige Stolthed op-
eggede ham, var han vel undskyldeligere.
Ew.(1914).IV.182. Bagges.NK.66.

\\ (jf.hen-
sigte 1.2^ i udtr. i, under hensigt til,

med hentydning til. Man seer altsaa heraf,

at Alteret i sig selv, ligesom de andre
Alter-Borde, vare giorte af Steen, og det
under Hensigt til Christum, som den rette

Hiørne - Steen. Elevenf (KSelskSkr. VI. 14).

en Spring-Brønd, som i Hensigt til Slot-

tets (o: Fredensborgs) Navn, bærer Fre-
dens Billede. EPont.Atlas.II.265. 1.2) d. s. s.

Henseende I.2 (jf. Hensyn I.2J. || i den
(alle) hensigt(er) osv., i den (alle) hen-

seende(r). Man slutter noget deraf, som
maaskee er sandt i en vis Hensigt. JSneed.
VI.469. hun var i alle Hensigter, — en
fuldkommen Bigotte. Ew. (1914). IV. 137.

blot i militairisk og videnskabelig, men
hverken i oekonomisk eller jurisdictionel

Hensigt. MR.1807.68. || i hensigt til, i

henseende til; i forhold til. I det Maanen
altsaa, i Hensigt til Solen og de andre
Stierner, løber om sig selv, saa løber den
ikke om sig selv i Hensigt til vores Jord.

Eilsch.Font.71. jeg (har) betragtet Menne-
sket snart for sig selv, snart i Hensigt til

^tditen.JSneed.V1.549. (et) Teater, som
næst Kbh.'s skal i Hensigt til Smag, Ind-
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retning og Prydelse være det skiønneste
Teater i Siællanå. BerlTid.^/i'il803.3.8p.2.

2) t d. s. s. Henseende 2. Eilsch.Term.39.
Et tomt Rum er ey noget virkeligt, men
ikkun en vis imaginair Hensigt al Kiæi-
terne. Kraft.(KSelskSkr.III.256).

3) (jf. hense 1.2, hensigte Ls) f d. s. s. Hen-
syn 3 (jf. Henseende 3^. er Hensigt til

vor egen Siæls Frelsning og evige Vel-
færd, stridig imod den rene Kierlighed
til Gud. EPont. Men. III. 100. Partiskhed,
Hevngjerrighed og andre private Hen-
sigter. PAiTett. jE. 575.

II have hensigt
paa (Kraft.(KSel8kSkr.VI.101). Langehek.
SA.34) ell. til, d. s. s. have hensyn til (sp.

122P^). Eilsch.Font.233. Klogskab . . be-
kymrer sig kun om det som har Hensigt til

vor egen lille Ferson.Ew.(1914).IV.88.Fo\-
kene bleve som enkelte Personer, og hand-
lede saaledes med hinanden; hvert levede
adskilt, hvert arbeidede for sig, hvert be-
fordrede sin Lykke, uden at have Hen-
sigt til de Riidre.Rothe.(Bahb.LB.L367).
(han) fik dem ofte tause ved et Par be-
tydende Ord, der havde Hensigt til deres
forrige slette Opførsel. LMWedelJensJohn-
8ensHist.(1818).34. \\ efter præp.: i hen-
sigt til, af hensyn til. *om vi ikke vil

for vores eget Beste,
|
Som snarest, gifte

os i vore yngre Aar,
|
Saa bør det dog

at skee i Hensigt til vor Næste, | Hvis
Beste og med vort i nær Forening staaer.
Graah.FT.I.211. uden hensigt paa
(Eilsch.PhilBrev.112. JSneed.VIIl.74) ell.

til, uden hensyn til. MR.1720.340. De giorde
det uden Hensigt (1834: Hensynj til ud-
vortes Fordele; thi Lønnen for Religions-
Lærerne i de Tider var gierne Foragt.
Mall.SgH.14. litteraire Stridigheder, hvor
man kuns fægter for Meeninger, uden
Hensigt til Personer. P^^ei&.J. f/jj.

4) (jf. hense 2, hensigte l.i) om tankens
retning mod et vist rnacU, resultat (jf. Hen-
seende 4, Hensyn 4). 4.1) tanke, over-
vejelse, der er rettet mod opnaaelsen
af et vist maal, og som i regelen bliver be-

stemmende for ens vilje og handlinger, fører
til, at man fatter en beslutning, et forsæt.

Ære og Pligt bestyrede alle hans Hen-
sigter, og Klogskab lærte ham at vælge
de beqvemmeste Midler til at opfylde dem.
JSneed.III.378. „Det er ikke smukt saa-
dan at lure." . . „Det var ogsaa ganske
mod min Rensigt'' Heib.Poet.V.83. *Thi
efter Hensigt bør jo altid føres

|
Et Liv,

et Studium, ja selv en Leg.PalM.IV.79.
det er aldrig faldet mig ind at miskende
Deres Hensigter, selv om jeg ikke billiger

dem. SvLa.(Tilsk.l925.I.27). \\ ofte i forb. m.
adj., især i udtr. som have, nære de bedste
hensigter, ville det bedste. Gud haver haft
sine viise Hensigter ved alle Tings Skab-
ning. Holb.Ep.III.10. jeg har hentet hende
til Staden, for at bevirke en Foreening,
som Sir Arthur hindrede af slette Hen-
sigter. Tode.S.97. (gud) er alviis, det er:

han har altid de bedste Hensigter, og han
veed at udføre dem paa den bedste Maade.
Katek.§13. gøre noget i den bedste hen-
sigt

i
D&H.

II
talem. (efter ty. (Goethe), se

Arlaud.331): Man mærker Hensigten og
bliver forstemt. Rigsdagst.F.1911112.sp.842.

II
af hensigt {jf. ty. aus absicht; sj.) af be-

regning; med hensigt. *Ha, den Dydige
| Af

Hensigt ei retfærdig er; af ÆiMgheå.Oehl.
10 SO.133. to gøre noget med hensigt, med

forsæt; med vilje. Sall.51. Larsen, uden
hensigt, (nu 1. br.) uden bevidst formaal;
uden at tilstræbe noget; ogs.: hensigtsløst.

at forestille sig et viist Væsen, som hand-
ler uden Hensigt . . hvilken Modsigelse.
JSneed.II.41. Thaar.HG.4.

||
(undertiden m.

overgang til bet. 4.2J i forb. m. en nærmere
bestemmelse (der angiver formaalet), især en
inf. *tidt hans Hænder nu med Styrke

20 begge
I
Slog ned i Prækestolen . . | Hans

Hensigt var, til Andagt Folk at vække.
PalMJV.27. Ludv. i (1. br. med. Bergs.PS.
11.372) den hensigt, at . . ("f i hensigt.
vAph.Chym.lI.15), i denne hensigt olgn.,

med det for øje; med det formaal, forsæt.
de Folk, som komme herind for at op-
holde sig en kort Tid i Hensigt at lære
at kjende hdiudet. PAHeib.US.99. *Til Nor-
rig hans Cours monne stande;

| Dog ei

30 som den skotske, bevæbnede Mand,
| I

Hensigt at hærje de Lande. Heib. Poet.
VIII.347. Hun bestemte ham til sin Ar-
ving, og opdrog ham i denne Hensigt.
Gylb.Novel.II.128. Man plejede . . ved Hen-
rettelser at brække Benene paa den Kors-
fæstede i den Hensigt at forkorte Kvalen.
Brandes.(Tilsk.l924.II.314). (nu 1. br.) m.
efterflg. til: Hensigt til at gjøre sig ulov-
ligForaeel.FCBornemann.Saml.Skrifter.lv.

4fi (1864).131. uden hensigt til, uden tanke
paa; uden at ville, blot af Lyst til at gavne,
uden ringeste Hensigt til at skade andre.
PAHeib.US.219. Stra/felov'Vil866.§236. f
have hensigt til (jf. ty. auf etwas ab-
sicht haben) have til hensigt (se u. bet. 4.2j.

De, som vare paa Fyrstens Side, sagde,
at han ikke havde Hensigt til andet, end
at Stændernes Fuldmægtigere skulle giøre
Regnskab for de publiqve Penge, uvers.

50 afRolbLevned.187. || spec. (især dagl.) i flt,

om ægteskabsplaner m. h. t. en kvinde. Ba-
ronen . . sagde, at det . . lettede hans .

.

Faderhjerte, at (jeg) elskede hans Datter,

og naturligviis havde redelige Hensigter.
Gylb.Novel.II.147. især i udtr. som have
reelle hensigter, se reel. (l.br.) m. nær-
mere bestemmelse: Den tykke Justitsraad

M. har alvorlige Hensigter Dem (o: en ung
pige) angaaende. Gylb.1.89. S&B. 4.2) om

60 det maal, der søges opnaaet: en dem a al

(1.2); formaal; øjemed, jeg tænker, paa
en kortere véj at nåae mit hensigt. Høysg.
AG.27. den, som formedelst mødende Hin-
dringer udrettede mindre, eller endog
ganske tabte sin Hensigt. NordBrun.(Rahb.
LB.I.395). da . . til denne Hensigt at er-

76"
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holde, ikke behøves en bestandig Com-
mission. Statnpe.1.268. da en Søndenvind
blæste op, meente de at have naaet deres
Hensigt (Chr.VI: forsetj, lettede Anker,
og holdt nær under Creta.A^ (T.^7.i5. hen-
sigten helliger midlet, se hellige 2.3.

(sj.:) Hensigten adler stedse Middelet.
Blich.(1920).XI.92. \\ have til hensigt,

(jf. have hensigt til u. bet. 4.i^ have som
maal; gaa ud paa; ville. Iblant den Mæng-
de af lærde Selskaber, som Tid efter an-

den ere stiftede i Europa, har endnu intet

havt tU Hensigt at dyrke de Videnskaber
. . som giøre os til Mennesker og Borgere.
JSneeddII.457. Den, som lyver, har til

Hensigt at mislede KnåvQ,PEMulU125.
D&H.

II t til den hensigt olgn., i den
hensigt; til den ende. Gylb.VII.189. \\ i forb.

w. med, t af ell. (nu sj.) gen., i udtr., der

betegner, hvilken anvendelse, bestemmelse man
giver noget, i hvilket øjemed det anvendes.

Bonde-Standens Tilvext bør være den for-

nemmeste Hensigt af alle vore Anstalter
til Folkenes Formerelse. J Sneed. II. 27.

Eedens Hensigt er, at træde i andre Be-
visers Sted. Nørreg.Privatr.y1.88. vort Ar-
bejde, hvis Hensigt de ikke strax kunde
fatte. Blich.(1883).L286. Hensigten af slige

Opfindelser er netop at forkorte Krigen.
IIauch.VI.350. med denne Skrivelse . . er
det vor Hensigt . . at meddele dem at

(osv.).Ludv. (1. br.) m. h. t. person : *saaledes
lønne de (o: fyrster)y naar først

|
De have

naaet deres Hensigt med os. Blich.(1920).
VI.282.

II
{videre udvikling af foreg, gruppe)

formaal, øjemed, hvori noget er udført, frem-
stillet; bestemmelse. Dette Under havde
ingen anden Hensigt end at tilvende Un-
dergiøreren sine Tilskueres Troe. Basth.
AaT.201. den maskine svarer ikke til, op-
fylder ikke sin hensigt

j ||
(nu næppe br.,

jf. dog Meyer. u. Intentioj aarsag, bevæg-
grund (til noget); formaalsaarsag. Hensig-
ten til denne Handlemaade er let at op-
dage. Horreb.II.219.
Hensigt-, i ssgr. se Hensigts-.

t hen-8ig;te, v. vbs. jf. Hensigt, {ænyd.
d. 8. (i bet. 1); jf. tv. hinzielen samt (m. h. t.

bet. 1.4j ty. beabsicntigen) 1) intr., i forb. m.
til (paa): se ell. sigte hen til. t.l) i al alm.
*lad mig paa mit Levnets Vei

|
Til Him-

lens Maal heiisiste.Kingo.272. 1.2) hentyde

(2.1) til. At De dermed hensigter til mine
Ord . . derom bær jeg ingen Tvivl. DLit
Tid.1835.171. (jf. bet. 2) i pass.: næsten udi
alle Versioner fortolkes (to hebraiske' ord)
ved Morgenrødens Vinger, da alle Inter-
pretes meener derved at hensigtes til dend
Snarhed, med hvilken Solens Straaler i en
hast ved dens Opgang stiger over de høye-
ste Biergers Spitze. LTid.l720.Nr.34.3. \\ m.
tings-subj. der kand være Romaner, som
under opdigtede Historier hensigte til vir-

ke\\ge.Eil8ch.PhilBrev.240.KSelskSkr.I.247.
1.3) m. tings-subj.: have tilknytning til; staa
i forbindelse med; dreje sig om; vedrøre;

referere sig til. *den heele lærde Tale . .
|

Hensigter ickun paa en gammel skimlet
Glose. Holb. Sat. I.Bl «. Slange. ChrlV. 431.
(forbudet kan) umueligt . . hensigte til deres
egne Børn. ZancProm.'Viol 784. || hensig-
tendepronomen, (gram., sj.) henførende,
relativt pronomen. MO. 1.4) have til hensigt;
tilstræbe; tilsigte, en . . der har hensigtet
til at giøre mig rig. Gram.Breve.73. Eilsch.

io PhilBrev.262. vAph.(1759). || m. tings-subj.:

sigte til; gaa ud paa; gælde, denne Uren-
ligheds betimelige Bortflyttelse . . hensig-
ter til det gemeene Bedste. MR.1712.216.
Holb.MTkr.3. saadanne Ting, som aliene
hensigte . . til at . . styrke de Unges Hierter
i det gode.Hersl.Ep.32. MR.1780.761. 2) i

pass. m. subj.-skifte; især i udtr. være hen-
sigtet paa. 2.1) om ytring, tanke, bestræ-

belse olgn.: være rettet mod (et vist maal);
20 være indstillet paa; gaa ud paa; gælde. Det
som nu er talet, er . . af Hiertet meent,
og paa Eder hensigtet. Hersl.TT.1.525. en
Lærere (maa) kunde sige om alt det hånd
forretter i sit Embede, at det er hensig-
tet til Ævigheden.smst.501. 2.2) om maal
for, resultat af stræben olgn. : være tilsigtet,

tilstræbt, (monarker har) med Fornøjelse
hørt Sandheder fremsagte paa Skueplad-
sen, hvis Anvendelse paa dem selv de

30 have troet at være hensigtet. PJ.jffei6.Z78.

498.
II

i præs. part. m. pass. bet. de Teg-
ninger og Kaarter, som bemeldte Minor
havde efterladt, (fik jeg overladt) for at

anvende dem til den hensigtende Nytte.
IslKyst.2.

Hensigts-, i ssgr. (nu sj. Hensigt-, se

u. hensigts-passende, -stridigj. {sj. i 18.

aarh., endnu ikke i VSO.) til Hensigt 4.

-aarsag, en. {efter nylat. causa finalis;

40
J/". Hensigt 4.2 slutn.; filos.) formaalsaarsag.
BasmNiels. Natur og Aand.(1873).194. Sal/I.

57. -bindeord, et. (gram.) konjunktion,
der indleder en hensigtsbisætning. Mikkels.

Sprogl.243. -bisætning^, en. (gram.) bi-

sætning, der udtrykker en vis hensigt hos

hovedsætningens subjekt (jf. -sætning^. Mik-
kels.Sprogl.400. -fuld, adj. {jf. ty. absichts-
voU; nu næppe br.; jf.: „sjældent". S&B)
som handler med hensigt; betænksom; om-

so sigtsfuld; indsigtsfuld. Et Væsen, af saa
uendelig en Magt, af saa hensigtsfuld en
Viisdom . . som Verdens Aarsag maae
være.JSneed.II.41. Rahb.(MO.). -klar,
adj. (sj.) som er klar over sine hensigter;

maalbevidst. JPJac.II.27. D&H. -las, adj.

(især (D) især om handling, foreteelse olgn.:

som udføres, finder sted uden hensigt; for-

maalsløs; planløs; tilfældig; uvilkaarlig; ogs.:

(formentlig) resultatløs; unyttig; meningsløs;

60 hensigtsstridig. *Nutidens hensigtsløse, flaue

hiv.Bagges. V.99. et foreløbigt Forhør, som
dog deres berusede Tilstand gjorde hen-
sigtsløst. Ing. EF. VII. 79. de Syge veed
ikke . . hvad de skal gjøre med Tingene,
stikke dem f. Ex. hensigtsløst i Lommen.
KPont.P8ychiatr.I.162. mange Dyr . . til-
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føjer (deres hytte) unødvendige og hen-
sigtsløse Lidelser. NaturensV. 1913.318.

||

(8j.; vist kun som appos.) om person: uden
(at have en bevidst) hensigt. Ing.VS.II.154.
hensigtsløs drev han rundt paa Skibet fra
For til Agter. EErichs.S.25. -mæssig,
adj. (vist efter ty. zweckmåssig; især CP)
om middel, fremgangsmaade olgn.: som passer
til hensigten; som opfylder, virker efter sin

Grundtv.SS.lII.77. sa.Udv.1.355. Cø -skri-
ve, v. [5] [-isgri'va] {ænyd. d. s., jf. ty. hin-
schreiben; 1. br.; især i perf. part.) give

skriftligt udtryk for (en tanke, følelse); ned-
skrive (især: tankeløst, uden større overvej-

else); ofte omtr. ensbetydende m. skrive. LTid.
1731.510. jeg vil nenskrive mine For-
tælninger her, med samme Ord, som jeg
omtrænt brugte dengang. Ew. (1914).

hensigt; som i det foreliggende tilfælde er lo 145. i den første Hede, har (han) hen
rigtig, fører til maalet; formaalstjenlig ; nyt
tig O/. -passende, -ret, -svarende, -tjenligj.

Cit.l832.(mstMKbh.2R.I.557). det (lod sig

ikke) afgjøre, om Barnet . . blot havde
været skindødt og saaledes mulig kunde
være kaldt til Live ved Anvendelse af

hensigtsmæssige Midler. Goos.I.156. Natu-
rensY.1915.126. f -passende, part. adj.

(ogs. hensigt-. Rahb.E.I.363.III.42). d. s.

skrevet Ting, som han med koldere Blod
ikke kan bifalde. PAH.eib.1.174. hist staaer
den Konges Navn henskrevet, hvem vi
ære som ^t\iieren.MynstJonstr.l5. JLange.
1.277. CP -skne, v. [1.8] [-|Sgu-'a] (jf. ty.

hinschauen; sj.) rette blikket (mod); se i en
vis retning; se hen (til) (jf. -se i.i); især

overf. saa ligegyldig, om ikke med Bie-
fald, henskuer (man) over de franske Emi-

disse Krudttaarne anlægges paa de meest 20 granteres gruelige Skiebne. Balle.Bib.1.23
hensigtspassende Steder, det er at sige, at

de ei ere udsatte for Fugtighed, og ei for

nær Bygninger med Ildstæder. JiS.iSiO.
278. Ørst.VI.124. f -ret, adj. d.s.s.-mæs-
sig.Rask.Bet8kr.23. MR.1844.77.-striden-
de, part. adj. (1. br.) d. s. s. -stridig. Ørst.

VI.124. D&H. GJ -stridig, adj. (sj. hen-
sigt-. Bagges.D V.IX.205. Brandes.XII.llO).
som modarbejder, staar i modstrid med hen-

Grundtv.Optr.il.109. Fasthed i Villie og
Gjerning, grundet i . . ufravendt Hen-
skuen til MsiSilet.HNClaus.Tale.(1843).5.
D&H. -skyde, v. [-|Sgy-'98] vbs. (sj.) -else

(Gram.Nucleus.626). (ænyd. he(de)nskiude,
-skyde, henkaste, skyde hen til, ødelægge ved
skydning, jf. ty. hinschiessen samt hinschie-
ben) 1) [1] (sj.) intr.: bevæge sig hen (til),

af sted (mod). Straaler, der henskyde og
sigten ; som ikke fører til maalet ; ogs. : unyt- 30 sajmnenstøåe til et Branå-Funct. Heitm.
tig; meningsløs; hensigtsløs; (alm.:) uhen-
sigtsmæssig. Saa hensigtsstridig kunde ikke
engang en uklog Fyrste have handlet. En-
gelst.Phil.78. forsøge paa ved de mest util-

strækkelige, ja hensigtsstridige Midler, at

afhjælpe de skrigende Nødstilstande.-Sran-
des.VIl.469. Tilsk.l924.IL360. -svaren-
de, part. adj. (nu 1. br.) d. s. s. -mæssig.
Et Udtog af Skriftet, som selv er saa

Physik.85. \\ om planters vækst; jf.: Drøm-
mene blev mattere . . stive, misted deres
langt henskydende, sælsomt bugtede Ran-
ker. JPJTacIJ.^O.^ 2) [1] (jf.bet.4:) trans.;

egl.: skyde, skubbe hen (til en anden). 2.1) (nu
sj.) i egl bet. vAph.(1764). jf.: under Pie-
tismens strenge Regimente saa denne (0:

Gram) sig henskudt paa samme Side som
Rolherg.BrandesJ.154. 2.2) (nu 1. br.) overf.;

sammentrængt som muligt, vilde det ikke ^ m. h. t. sag olgn. : indanke (for en anden
være hensigtssvarende her at give. Ørst
VI.160. NaturensV.1917. 74. jf. (sj.): (han)
troede paa sine Foretagenders . . H en-
sigt ssvarenhed.JS5c/iwi^^./S'S.i^^. -sæt
ning, en. (gram.) d. s. s. -bisætning. Mik-

i.Sprogl.400. JD&H. -tienlig, adj. (1.

br.) d. s. s. -mæssig. Brandes.(Det nyAarh.1.
518). D&H.
lien-skikke, v. (ænyd. he(de)nskikke

;

ret); appellere; henvise (I.2) til en andens
afgørelse (jf. -finde i). MO. en konge som
Sverre henskød i afgørende øjeblikke sin

sag til Gud og Hellig Olav. Grønb.Reli-

gionsskiftet i Norden.(1913).46. \\
(nu næppe

br.) m. h. t. sted ell. tid for noget: forlægge;

opsætte; udskyde, vore nærmeste Forældre
i Herren . . henskiød Opfyldelsen næsten
af alle Christi Forjættelser til den anden

jf. ty. hinschicken) 1) [1] (nu næppe br.) 50 Verden. Grundtv.Vart.37. alt Sligt skulde

d. s. s. -sende 1. en stor Hob Hielpe-Trop-
per (blev) henskikkede til Ægypten. Holb.
Hh.1.154. Slange.ChrIV.207. VSO. MO.
2) [2] t d. s. s. -sende 2. der hånd havde
henskikket (1871 : ladet . . gaae bortj den-
ne, befol hånd, de skulde lede den anden
frem.Sus.56(Chr.VI). jf.: jeg føler, at

Døden har mig fat — maaskee gaaer jeg
did, førend den, mit grumme embede

de henskyde til de Møder, der vare stil-

lede i Våsigt.Allen.1.364. 3) [2] trajis.:

skyde, skubbe bort; fjerne ved at skubbe;

kun overf.; delsf: kaste bort; forkaste. Gram.
Nucleus.626. dels (sj.) m. h. t. ansvar olgn.

:

(søge at) kaste over paa en anden; tillægge;

tilskrive. S&B. D&H. 4) [1] (jf. bet. 2) CP

refl.; kun overf.: tage sin tilflugt til; paa-
beraabe sig; appellere til; ty ttl; henholde

(0: som dommer) tvang mig til at hen- 60 si^ til (især i forb. m. til, nu sj. under^.

skikke. Blich. (1920). XIV. 191. -skride,
^- [3] [-isgri'Qa] {ænyd. d. s., jf. ty. hinschrei-
ten; poet, højtid., nu sj.) om tiden: forløbe,

hengaa (langsomt, næsten umærkeligt). LTid.
1729.572. *Fader-GudI os til Glæde og
Gavn

I
Nyaaret henskride i Jesu Navn I

der Paulus henskød sig under (1907: gjor-

de Paastand paa^ Keiserens Kiendelse,
at bevogtes til den, befoel jeg ham at

he^ogies. ApG.25.21. de Danske henskiød
sig til hvis (o: det)^ som paa Modet blef

slMiiet. Slange. ChrlV. 65. (vi) ville, at i
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alle af denne Forordning (o : om jordfæl-

lesskdbets ophævelse) hidrørende Sager . .

ingen af Parterne sig til Rettergang med
hinanden maae henskyde. i^orordn/iTvari-

udg.fVd781.§31. Jeg maa . . henskyde
mig under den velvillige Overbærelse,
som høiere Indsigter og Dannelse under
saadanne Forhold pleie at bevillige. jØrsi.

YIII.59. henskyde sig under Paven. MO.
D&H.

II
(sj.) m. tings-subj. : referere sig til.

Den 3die Tome af dette Verk var nesten
allene sammensat af de Articler, som hen-
skiød sig tU de 2 andre, saa at det var
som et Supplement til de foregaaende.
LTid.1726.60. || (1. br.) i videre anv., i forb.

w. bag: dække sig med; forskanse sig bag.

S&B. henskyde sig . . bag en Usandhed.
D&H. 5) [2] t m. h. t. ammunition: opbruge;
bortskyde (2). vAph.(1764). De havde nu
henskudt alle sine Kugler. YSO. -skylle,
V. [-isgøl'ø] {ænyd. d. s. (i bet. 2); poet, høj-

tid., nu næppe br.) 1) [1] om vandstrøm:
bringe (et sted) hen; opskylle. *Da fandt
han Agnete henskyllet (Oehl.L.1.300: op-
skyllet; hist paa Næs. Oehl. (1844). XVII.
105. 2) [2] fjerne ved skyllen; bortskylle.

YSO. Foer8om.Hamlet.167. billedl.:*EtTSiSt-

løst Liv . .
I
Henskylled Tidens Vover.

Holst.1.39. Winth.HF.194. -»laa, v. (ænyd.
d. 8., jf. ty. hinschlagen samt slaa hen (u.

^j-) O [1] M'^j kaste i en vis retning

ved slag, stød (jf. -kaste 1). vAph.(1764).

II
billedl., om storm, sø: kaste hen. Den (som

af) Fortvivlelsens Stormvinde pludselig
henslaaes paa (afgrundens) Bred, seer den
aabne sig for hans Fod. Bahb. Tilsk. 1793.
396. 2) [2.4] m. h. t. spørgsmaal, samtaleemne
olgn.: gaa uden om; afvise; slaa hen. „Hvad
er da Livet værdt for Dem, Frøken W.?"
„Livet — er mig naturligvis alt dét værdt,
som det rummer," sagde Rebekka, hen-
slaaende Spørgsmaalet. Jak Knu. A. 224.
-slette, V. [2.4] (nu kun dial.) m. h. t. sag
(især forseeelse olgn.): lade gaa hen; slaa

en streg over; glatte ud. YSO. Esp.438.
-slide, V. [-isli'åa] vbs. -else (Goldschm.
BlS.n.41). {ænyd. d. s.) 1) [2.2] f ødelægge,

tilintetgøre ved slid; slide op; bortslide (2).

Gram.Nucleu8.1879. 2) [3.2] (poet, højtid.,

nu 1. br.) m. h. t tid: tilbringe, henleve, især:

paa en besværlig, kummerfuld maade (jf.
-slæbe 2.1J. *dog henslider vi vor Lefnets
korte Dage | I Laster. Sort.PSkan.85. i en
ubekiendt Afkrog at henslide Resten af

et kummerfuldt Liv. Rahb.ProsF.H. 192.
IliaFibiger. NielsEbbesen. (1866). 5. D&H.
-slamre, v. [-jSlom'ra] {jf. ænyd. hen-
slumme, ty. hinschlummern; sml. -blunde,
-sove) 1) intr. 1.l) [2.2] (især poet, højtid.)

falde i en let søvn, slummer. *Folk hen-
slumred mangen Gang, | Naar Prækenen
var blot tilbørlig l&ng.Bagges.I.ieS. MO.
D&H.

II overf. Aldrig henslumre vi i

Uvirksomhed eller forkielnende Lyster:
disse uhældige Syger, der saa ofte have
svækket Folkeslægter og omstyrtet Stater.

Mall.SgH.734. Jacobi.Luxd.6.
|| m.

subj., om (livs)virksomhed olgn.: (midlerti-
digt) tabe sig; ophøre. Han veed, at disse
henslumrede Kræfter med Tiden vækkes
igieii.Bahb.(MO.). D&H.

\\ (jf. H. hen
sp. 1155^, hensove I.2) dø (stille ell. umærke-
ligt). Pram.Stærk.304. Timm.SF.20. D&H.
1.2) [4.2] \ som et stærkere, mere højtid,

udtr. end slumre. *mangen Møe henslum-
10 rer her (o: paa kirkegaarden),

\ Som Eg-
nens Smykke vsly. Lund. ED. 20. 2) [3.2]

(sj.) trans.: tilbringe (som) i slummer. *den
|

Som vaaged Nætter i det kolde Nord
|

Henslumrer ei sin Dag i Sydens Varme.
Bagges. NblD. 244. Blich. (1920). lY. 229.
-slæbe, V. [-,slæ-'ba] {ænyd. d. s. (i bet i);

jf. ty. hinschleppen; især poet. ell. højtid.,

nu I br.) 1) [1] bringe, føre et sted hen ved
anvendelse af magt ell. vold (jf. bortslæbe^.

^ MB. 1737. 644. Hist drages Agermanden
med Magt fra Ploven . . for at henslæbes
til Død og Grav. Mall.KF.366. *Før skal
han

I

Henslæbe mig til Retterstedet. Oehl.
AV.68. MO. D&H.

|| (sj.)refl. *Med Skrig
og ufattelig Bulder enhver (o: af de flyg-
tende trolde)

I
Bortflagrer, nedstyrter, hen-

slæber der s\g.Pram.Stærk.l61. 2) [3] overf.

2.1) m. h. t tiden : d. s. s. -slide 2. til Und-
skyldning for dem, som lode ham hen-

30 slæbe sine faa Aar i kummerlig Mangel.
Molb.EL.125. EBrandM.201. 2.2) refl., om
tiden: forløbe, hengaa (paa en besværlig,

sørgelig maade). *Et Aar med stille Suk
og Klage

I
. . henslæbte sig. Bagges.Ungd.

11.10. disse sig henslæbende Timer. Gylb.
XI.32. MO. D&H. O -slænge, v. [2.4]

[-islæii'a] {ænyd. d. s.; især i perf. part)
kaste (ligegyldigt ell. foragteligt) til side;

henkaste (1 og 3); bortslænge. LTid.1724.
40 212. *Henslængt i Krogen min Harpe

staar,
| ieg véd ej selv, hvad jeg tør hQ-

s\unge.PAHeib.US.584. du er henslængt
(Chr.VI: bortkastetj, uden Grav, som en
vederstyggelig Kvist. Es.14.19. \\ sidde,
ligge henslængt olgn., om person: sidde
(osv.) i en skødesløs, magelig stilling (jf.
ligge henstrakt u. -strække 4=). Winth.D.
239. *som lade Mænd henslængte,

| De
lænede til Klippen deres Rygge. CKMolb.

50 Dante.II.30. JVJen8.Di.32. jf. (sj.): Dsl-

merne henslænger sig . . i de mageligste
Liggestole. EGad.(KvBU^hl908.2.sp.2).

\\

overf., m. h. t bemærkninger, ytringer: frem-
føre paa en skødesløs, ligegyldig, ubetænk-
som maade. et dundrende God Da' til

Kontoristerne, henslængt omtrent, som
naar han . . hilsede en Kvægkommissionær
af . . tredje Rsing.Schand.BS.31. Breum.
(KvBUVil913.2.sp.2). if.: »Tanker, som en

60 Pen
I
Har af et Blækhorn henslængt paa

Papiret. Bagges. 1. 227. CP -smelte, v.

[2.2] [-ismæi'da] vbs. -nlng (Sibb.OmElskov.
(1819).144. SaVXI.504). {ænyd. d. s.; if. ty.

hinsehmelzen) 1) intr. l.l) forsvinde ved
smeltning; bortsmelte; især billedl. ell. overf.:
blive til intet (ved stadig formindskelse);
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svinde bort (jf. -flyde 2.i^. Tugter du no-
gen med megen straf for misgierning, da
giør du, at hans ynskelige skikkelse hen-
smelter (1871: bringer du hans Herlighed
til at hensmuldre^ som et møl. Ps.39.12
(Chr.VI). Den spanske Armée i Italien er
deels slagen og deels hensmeltet indtil

3000 Mand. Langebek.Breve.69. i denne lang-
varige Sygdom hensmeltede det Sidste af

det Lidet, han endnu havde tilbage. Gylb.
1.284. nu vist kun (fagl.) om opløsning,
svind af organisk væv (histolyse): I Alder-
dommen svinder efterhaanden store Dele
af Legemets Væv, og under Sygdomme
kan der ske en meget betydelig og ofte
hurtig Hensmeltning af visse Bestanddele
af hegemei. Sal.^Xr.50é. 1.2) (nu 1. br.) om
faste legemer: blive flydende ved opvarmning;
smelte; især billedl. ell. overf., oftest i forb.

m. i, om overgang til anden tilstand (jf.
-flyde 2.2/ *Vel maae hans Hierte i hans
Bryst som Vox hensmelte. Graah.PT.1.84.
Den blege Taage hævede sig . . og hen-
smeltede i Morgenlyset. Blich.(1920).XI.
169.

II
om person: lade sig overvælde, betage

(af en vis følelse); give sig hen (til); især
i udir. som hensmelte i taarer. vAph.
(1759). *jeg ved hendes Stemmes søde
Toner

|
Hensmelter i elysisk Lyst. Bagges.

SV. 70. Jeg staaer her ikke klagende, ikke
hensmeltende i TsiSirer.Mynst.ChrOehl.8.
Holst.V.264. D&H. 2) trans. 2.1) (bibl.) faa
til at forsvinde ved smeltning; bortsmelte;

overf.: tilintetgøre; i pass.: ugudelige have
kaldet den (o: fordærvelsen) til sig med
hænder og ord, der de holdt den for en
ven, hensmeltedes ("iSZi; hentæredesj de.

Visd.l.l6(Chr.VI). Fs.112.10. 2.2) (sj.) gøre

flydende ved opvarmning ; faa til at smelte;

smelte. Klokkerne i Taarnet bleve hen-
smeltede (under branden). Borrebye.TF.408.

II overf.: bevæge; opvække blide følelser hos;

blødgøre; røre. LTid.1759.70. *Hvad hen-
smelter os i Ordet, I Saa vor Sjæl ved
Naade-Bordet I

Synker sødt i Jesu Favn I

Grundtv.SS.1.76. -smnlden, part. adj.

[-ismur(8)n] (til -smul(d)ne; jf. smulden;
sj.) hensmuldret; mullen. *0p, op af Gra-
ven! . .

I

Op, med de halvt hensmuldne,
muldne Bene,

|
For Gud at tj ene. Pa^ilf.

VIL316. -smal(d)ne, v. [2.2] [-|Smul'-

na] {ænyd. d. s.; jf. -smulden; nu næppe br)

d. 8. 8. -smul(d)re 2. Almindeligen ere de
Bornholmske (stenkul) meget tyngere end
de Engelske. I frie Luft ville de forvitre

eller hensmulne. EPont.Atla8.III.176. vores
Legeme hensmulner i sit Støv. Basth.AaT.

104. 0ehl.XIX.252. -8iiiiil(d)re, v. [2.2]

[-ismul'ro] (f -smultre. LTid.1731.818). 1)

t ødelægge ved at opløse i smaastykker; bort-

8mul(d)re (1) (jf. -smule;, i pass.: en Fane,
som har hængt her i Kirken, indtil den
hensmultredes af Ælde. LTid.1731.818. 2)

C9 (forsvinde ved at) falde hen i smuler;

ødelægges, tilintetgøres langsomt; henfalde

(2.3); forvitre; bortsmul(d)re (2) (jf.-smul(å)-

ne). 'han . . troede ham længst hen-
smuldret i Graven. Bagges.Danf.1.522. Ps.
39.12 (se u. -smelte l.i;. Fremgangen (o:

af tyskheden i Sønderjylland) lod sig ikke
konstatere fra det ene Aar til det andet,
men en Kendsgerning er det . . at der
ved Sproggrænsen har fundet en Hen-
smuldren Sted, som endnu ikke ganske
er bragt til Ophør. DagNyh.^Vni 913. Till.l.

10 sp.l. t -småle, v. [2.2] (ænyd. d. s. i bet.

„opløses, forvitre"; jf. bortsmule) d. s. s. hen-
smul(d)re 1. Vandet hensmuler (1871: ud-
huler) stenene. Job.l4.19(Chr.VI).-»mæs'
te, v. [4] (efter ty. hinsehmachten; især
poet., nu sj.) miste kræfterne, sundheden p.
gr. af sygdom, nød, sorg olgn.; henvisne;
vansmægte, en sukkende Coridon, der ubøn-
hørt hensmægtede for en grusom Ama-
ryllis. Ea/i&.For^.J/.56. Annunziata havde

20 været syg, hensmægtet i Armod og Elen-
dighed. HCAnd.L403. D&H.

II
traiis., m. h. t.

tiden: tilbringe i sorg ell. savn. *heller jeg
her hensmægter mit Liv,

|
End vorder en

saadan Frelsers Viv. Oehl.RL.33. -snige,
V. [1,2] [-isui'qa] (ænyd. d. s.; især poet. ell.

højtid.) 1) (nu l.br.) refl.: liste, snige sig

bort fra et sted (hen til et andet). vAph.
(1764). jf. f: den retfærdige af troen skal
leve; og dersom nogen hensniger (1819:

30 unddrager; sig, haver min siel ikke be-
hagelighed i hsim. Hebr.l0.38(Chr.VI).

\\

billedl. ell. overf. En smitsom Syge kan
ved Omgængelse hensnige sig tU langt
bortliggende Steder. VSO. især om tiden:

svinde (langsomt, umærkeligt) hen. Thaar.
ES.427. MO. D&H. 2) (sj.) intr. *Øieblik
hensnige kummerfulde. Rahb.PoetF.I.18.
-sove, V. [-|S(nu'8 ell. (især i bet. l.i) -|Så'va]

jf. (part.) hénsoved. Høysg.AG.55. part.
40 -sovet ell. (især som adj.; højtid., nu næppe

br.) -soven (IIolb.Bars.(1731).II.12), hvor-

til best. f. og flt. -sovne ( Wess.164. Grundtv.
Udv.IV.418). vbs. (sj.) -else (EPont.Men.III.
91. vAph.(1759). KMich.HøjtSpil.(lS98).
50). (ænyd. d. s.; jf. -blunde, -slumre samt
bortsove) 1) [2.2] falde i søvn; sove hen (jf.
-blunde;, l.l) (nu næppe br.) i egl. bet.

vAph.(1759). *skiøndt som Torden Ekko
knittrer,

|
Hensovne Vagt dog vækkes ei.

50 Bagges.I.208. jf. bet. 1.2: Gud, opklar mine
Øine, at jeg ikke skal hensove i Døden.
Ps.13.4. Grundtv.PS.VI.47.

||
(sj.) overf.:

falde til ro; blive rolig; dæmpes. *hans vrede
Hu hensover. Fal8t.0tnd.95. 1.2) (højtid.) dø
(bort); især: dø stille og rolig. Sir. 46.30.

Paa hvileke Ord hånd tryckte mig udi
Haanden, og gandske sagtelig hensov med
sine Foriæare. Holb.Tyb.V.l. (hertugen er)

udi sit 54 Aar hensovet udi Herren. Extr
60 ReU^/i 1722.7. min Konge laae døende.
Klokken 1074 var han hensovet. ^C^wd.
XII.247. Min kære Hustru . . hensov stille

Mandag Morgen. BerlTid.^ysl925.M.ll.sp.l.
pati. hensovet som adj.: afdød; henfaren.
Men nu er Christus opstanden fra de Døde,
og er bleven den Førstegrøde af de Hen-
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sovede. lCor.15.20. Grav- Skrift Over Den
deylige Hensovede Jomfru. Prahl.BJ. 55.

JohsSteenstr.EE.68. \\ (1. hr.) overf.: ophøre

at eksistere. Grundtv.Udv.V.S94. Set. Knuds
Gilde var forlængst hensovet. PLaurids.S.
711.121. 2) [3.2] (nu sj.) m. h. t. tiden: til-

bringe sovende; bortsove (2); især overf.: til-

bringe (sit liv) i dvaskhed, uvirksomhed; hen-

døse. *Naar vi da glemme mandig Kamp, I

Og stille vores Liv hensove. Grundtv.PS.II.
149. i Vinter-Hviletiden ligger (jyden) dog
ikke henstrakt paa sin Bænk, som Sjællæn-
deren, og hensover de lange Aftener. JF
Bloch.Bem.om den vesterjydskeDial€ct.(1837).

52. D&H. -sprede, v.[- 1 sbre-'89] {ænyd.d.s.

(i bet. 1); jf. -strø; poet. ell. højtid.; nu sj.)

1) [1] brede, folde, sprede ud, hen (over noget).

*Henspred over Dal og Høie
|
Dit (o: guds)

Stjerneklædebons Flig. Ing.RSE.VlI.246.
2) [2] adsprede; adsplitte; bortsprede; overf.:

tilintetgøre; udslette. *de tankeløse Glæder
. .

I

Let henspreåes. Rahb. PoetF. 11. 174.

henspredes af Vinden. M O. S&B. -staa,
v. vbs. (sj.) -else (Stampe.1.434), jf. -stand.

{ænyd. he(de)nstaa, -stande (i bet. 2); jf.
ty. dahinstehen samt staa hen (u. staa))

1) [1.8] \ om tanker, følelser: være rettet

mod; have til genstand; staa til. *Hvor liden
Kirstins Hu henstaaer,

|
Flux Veien selv

hun finder. Ing. VSt. 185. 2) [4] (især jur.

ell. emb.) m. tings-subj.: staa, forblive (uden
indgriben, forstyrrelse) jpaa samme sted ell.

i samme tilstand. 2.1) i egl. bet.; ofte omtr.

ensbetydende m. staa. Naar man lader klart

Vand roligt henstaae i en stærk Kulde.
Ør8t.(M0.). en ved Vejen henstaaende
Plov. DSt.1922.134. Støvlerne henstod frit

fremme paa GM\wei.PolitiE.^liil923.4.
\\

om ejendele, papirer olgn.: være anbragt,

befinde sig et sted til opbevaring; ligge ube-

nyttet, urørt; bero (n.2); være deponeret.

MO. I Sparebankerne henstaar 600 Mil-
lioner Dollars. Cavling.A.1.15. Naar et Bo
efter at have henstaaet under offentlig

Skiftebehandling ekstraderes Arvingerne.
JurFormularbog.^170. 2.2) overf., om sag,

(strids)spørg8maal: hvile, vente indtil videre

;

være uafgjort; bero (H.l.i). *Til sidst, naar
Sagen har henstaaet nogle Aar,

|
Hr. Ad-

vocat da med den beste Deel bortgaaer.
Anti-Spectator.lU. Det kan henstaae med
Betalingen til næste Termin. YSO. Det
egentlige Navn paa det Folk, der har
talt det „nordariske" Sprog, maa saaledes
indtil videre henstaa som uafgjort Yilh
Thom8.Afh.lll.318. -stand, en. (især jur.

ell. emb.) vbs. til -staa 2. I) (1. br.) til -staa

2.1. Da Limen ved Henstand efter Brugen
let skimler og raadner, bør man tilsætte

c. 6 pCt. Borsyre. Haandv.155. VareL.^553.
2) til -staa 2.2: udsættelse (af en afgørelse);

frist; især m. h. t. betaling: respit, (ofte i

forb. som faa, give, kræve henstandj. Leth.
(1800). denne Regning generer mig i dette
Øieblik. De maa see til . . at skaffe mig
Henstand nogen Tid. Hrz.lV.251. Lade-

fogden pantede ud. Lænsmanden vilde
ikke give Henstand. Drachm.FÆ.130. hun
havde modtaget et Frieri . . Hun havde
bedt om Henstand med Svaret. JVaws. ikf.

91. 16 Kr. til Skomageren (maa betales
meget snart), 5 Kr. tU Handskemageren
(taaler ejheUer lang Henstand). sa.J£).8P.

jl t tage henstand, ("de^j vil tage nogen
Henstand (o: trække ud) med Bygningens

{o Opførelse. MR.1809.12. -stikke, v. {ænyd.
hensticke sig, skjule sig; jf. ty. hinstecken;
nu ikke i rigsspr.; i bornh. i perf. part.
(OrdbS.)) 1) [1] anbringe paa en ell. anden
plads; putte, stikke ind. Lischwitz . . blef
saa stærk bestormet . . at dend Danske
Besætning sig maatte opgifve, og nogle
. . blefve under de Keyserlige henstukne.
Slange. ChrlV. 588. 2) [2.4] (jf. forstikke 1,

bortstikke 2) lægge til side; gemme hen;
20 skjule; forputte, de rigeste Kiøbmænd

(blev) ved gruelig Pinsel tilholdne at be-
kiende, hvor de havde henstukket de-
res Midler. Holb. Hh. 11. 200. Det laae . .

henstukket i en Krog. VSO. -stille, v.

[-isdel'a] henstille (d. v. s. hénstiHie). Høysg.

AG. 124. vbs. (sj.) -else (VSO.) ell. -ing

(s. d.). (ænyd. he(de)nstille, rette, styre hen,

overlade; jf. mnt. henstellen, ty. hinstellen
samt ty. dahinstellen) 1) [1] anbringe paa

30 et ell. andet sted; stille frem ell. op; frem-
sætte. 1.1) CP i egl. bet. (en koncertgiver) stil-

lede sin Søn ved Indgangen til Parter-
ret for at have Opsigt med de der hen-
stillede Bet\entere.PAHeib.US.354. en
gammel, forgyldt Stol uden Ryg og en
Seng med røde Damaskes Gardiner —
Alt saaledes henstillet, som om et Men-
neske nylig var gaaet derfra.. lng.EF.lI.
118. henstille noget til Skue i Vinduet.

40 B&H. Cyklen var henstillet ved Fortovs-
kanten. PoZ.i«/ii9^5.i0.sp.6.

II ref,.: anbringe
sig; opstille sig. Blich.(1920).X11.113. 1.2)

(æstet.; 1. br.) skildre; fremstille; især: an-
bringe (en enkelt figur) i forhold til omgivel-

serne; placere (jf. -sætte 1.2j. (Goldschmidt
fremstiller) en jysk Bondekarl ligesaa sag-
ligt, som han vilde henstille en Tyrk.
Brandes.11.455. (Daudet) kan som faa hen-
stille en Figur i sit Mdleri. Bang. K. 69.

50 2) [11 t 5'^^« «w ^^ retning; styre hen; rette.

De Ting, der alleene tiene til en Tidsfor-
driv, har hånd vel ey gandske sat af side,

mens dog fornemmelig (som er fornuf-

tigt) haft sine Øyne paa det Essentielle

henstillet. XrwZ.i757.659. 3) CP overf anv.

af bet. 1, om afgørelse af en sag olgn. : lade

bero, komme an paa (en andens dom, ønske,

forgodtbefindende); overlade; ofte om høflig

anbefaling af et forslag, en fremgangsmaade
60 olgn. (især i forb. m. til^. om . . nogen

mult dennem skulde paale^ges, henstil-

ledes til dend verdslige Øvrigheds . . got-

findende. Cit.l720.(DSamL111.275). Naar
. . Isaak i . . Tillid henstiller det til Gud,
hvem han skal vælge til Kone. Kierk.ll.

41. hvad om De tænkte paa Sagen endnu
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et Aars Tid eller to? Ja, jeg henstiller

det blot til Deres Overvejelse. Sc/iand.O.

1.158.
II (jf. bet. 4.2j uden angivelse af den,

henstillingen rettes til. jeg indsendte derfor
en Beretning, hvori jeg henstillede, om
man ikke enten vilde nytte Bibliotheket
eller sende Militær til Slottet. Goldschm.
¥1.251. jf. (spøg.): Hendes Kjole var ikke
nedringet, ikke heller højhalset, den hen-
stillede ganske, hvorledes man vilde op-
fatte den svage Blottelse af en Del af

hendes forstandige Legeme. Tops.III.253.

4) [2.4] stille til side; stille bort. 4.1) (si.) i

egl. bet. Landserne bleve henstillede i

Krogene. Hauch.I.181. neppe var Harpen
henstillet i sin Krog, før denne Stemning
.. igjen var forsvunden, smst. II. 38. 4.2)

(jf. bet. S) overf., m. h. t. sag olgn. : opsætte,

udskyde (afgørelsen af) til en anden lejlig-

hed, hverken Materien eller Tiden (til-

stedede) ey nu . . tilbørlig Svar derpaa at

aflægge, men fik at henstilles til bedre
Leylighed og Tiiå. Slange. ChrlV. 1222.

||

nu især, m. afhængig spørgesætn. som obj.,

i udtr., der angiver, at man (i øjeblikket)

maa opsætte ell. opgive besvarelsen af et vist

spørgsmaal ell. problem (og overlade det til

andre). (Rahbek) henstiller . . det som
uafgjort, om Bogen var Kilde til denne
Feber (o: Werther- epidemien) eller ud-
sprunget af den. Brandes.1.269. Om samme
Fremgangsmaade er blevet benyttet i den
ældre Middelalder, maa ganske henstilles.

PJJørg.R.21. GJ -stillini^, en. [-isdel'eii]

{endnu ikke i MO.) vbs. til -stille, især i

bet. 3: det at overlade, henvise noget til en
andens afgørelse; appel (3.2); især: (høfligt,

beskedent) forslag til overvejelse, (især i forb.

m. tilj. TroelsL.IX.81. Hofjægermester-
indens Henstilling til ham om at hilse

paa Præsten havde haft Karakteren af et

elskværdigt Paabud.PowLXP. 711.57. Raad
og Vink og Henstillinger. VortLand.^^/lo

1904. 2. sp. 4. jf. (spøg.) : Hendes Toilette

den Aften stillede paa ingen Maade For-
langende om at blive anset for ungt; det
gjorde kun en Henstilling. Hendes Kjole
var ikke nedringet, ikke heller højhalset.

Tops.III.253. -strække, v. {ænyd. d. s.;

jf. ty. hinstrecken; nu kun i perf. part, se

bet. 4) 1) t trans.: gøre længere; strække

ud
II

overf., m. h. t. bestemmelse olgn. : gøre

rummeligere; udvide. Slange.ChrIV.55. 2)

t intr.: have en vis udstrækning; strække

sig. Fiskene løbe udi Vandet, ladende ef-

ter sig en brændende langt henstrekkende
Straale af rørt Vand. Heitm.Physik.52. smst.

68.
II

i forb. m. til: strække sig, naa hen
til. vAph.(1759). || overf.: føre til; virke

til; tjene til. andre Indretninger, som ere

i Verk, og et Project paa mange nye
Missioner, hvilke saa vel til Religionens
Fordeel, som til Plante -Stæderne deres
kunde henstreWe.LTid. 1735. 239. 3) f
refl.: strække sig, naa hen til; ogs.: udbrede

sig til. Klæde-Dragten (i Frankrig) er saa

foranderlig, at den ej staar til at beskrive,
og til andre Lande sig henstrecker. Fflug.
DP.120. et tillokkende . . Landskab, som
i en Labyrint af stille, landlige Naturaf-
vexlinger henstrækker sig mod Østen.
Bagges. L. 1. 362. 4) {jf. ty. hinstrecken,
strække, slaa til jorden, sich hinstrecken,
lægge, række sig, saa lang man er) CP part.

henstrakt, i forb. som ligge henstrakt,
10 ligge lige saa lana man er; ligge (helt) ud-

strakt; ligge henslængt. *det begav sig, at
der kom

|
Stor Hungersnød i Landet,

|

Og seel en Dag han henstrakt laa
|
For-

smægtende i Sandet. Holst.IV.54. JVBloch.
Bern. om den vesterjydske Dialect.(1837).52(se
u. -sove 2). Levin, (de) fandt . . Robes-
pierre henstrakt ramt i Kæben af et V\-
sto\skuå.Fridericia.NH.I.107. -strå, v.

[2.4] {ænyd. henstrø, adsprede, bortkaste; jf.
20 bortstrø samt hensprede ; sj., nu næppe br.)

kaste, strø (ligegyldigt) omkring; sprede,

(især i udtr. som ligge henstrøet, ligge

(uordentlig) henkastet). MO. S&B. jf.: Ne-
den under os giennemflød Weseren den
yndigste Dal mellem henstrøede Lands-
byer. Bagges.DV. VII1.404. -stramme,
V. [-isdrom'a] vbs. -ning (MO). (sj.). I)

[3] om vandløb : d. s. s. -flyde 3. den hastigt
henstrømmende Elv. ifO. 2) [2] overf.:

30 d. s. s. -flyde 2.2. Naar Siælen henstrøm-
mer . . i Følelse. MO. jf. Sibb.(MO.). -stu-
Te, V. [2.4] [-|Sdu-'va] {jf. ænyd. henstøve,
stæmme vand op; ^, 1. br.) m.h. t. last, styk-

gods olgn.: pakke, stuve til side. Fadeværket
skal til ydermere Sikkerhed henstuves
agter og for ved Skuddene. Cit.l794.(Sø-

krigsA^.Tttt3*'). Chefens og Messens Pro-
visioner henstuves i de dertil bestemte
Kieldere. Benævnelse paa forsk. Dele af Skib.

40 (1848).92. Larsen. D&H. -styrte, v. [2]

{-\StyrdQi\ {ænyd. d. s.,jf. ty. hinstiirzen; nu
næppe br.) kaste, styrte, vælte omkuld ell. til

side. vAph.(1764). de maatte gaae tilside

for de vildt henstyrtede Murbrokker. Ing.
LB.III.179.

II
overf.; i pass. ell. refl. den

heele Stad er at beklage, som ved denne
Forandring henstyrtes udi Laster og \Jaj-
åer.Holb.Flut.V.3. Da han først havde
tabt Dyden af Sigte, henstyrtede han sig

50 i de groveste Laster. VSO. -stævne, v.

[-isdæu'na] 1) f (jf. dog Feilb.) trans.: til-

sige til at møde. Ungdfommen (skal) for-

føje sig til den Stæd, som Degnen dem
henstævner (for at undervise dem). DL.2—
15—2. 2) (poet, højtid.; nu sj.) intr.: be-

væge sig (gaa, sejle osv.) i en vis retning,

mod et vist maal; drage; søge hen; stævne.
*Hun kiæk og stolt i Kamp henstævner.
Oehl.XXII.205. *Richard løsned en Fisker-

60 baad og henstevned mod Klippen. Hauch.
DV.11.120. t -stave, v. spec. (jf. H. hen
sp.ll54^°): dække med et lag af støv olgn.,

saaledes at det (helt ell. delvis) ødelægges;
tilstøve (jf. forstøve 1^. I bemelte Ilde-
brand har det (o: Vesuv) gandske Ildbekke
fra sig givet, og Asken ved 10 000 Skrit

VII. Rentrykt ^/e 1925 77
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over sig i Luften ført . . og alt viidt og
breedt henstøvet. Pfiug. DP. 225. jf. : De
skiønne Videnskaber vilde have blomstret

i denne Dal, isteden for at de nu hen-
støves i hm. Bagges.L.II.43. -sukke, v.

{jf. ty. hinseufzen) 1) [1] \ give udtryk

for, udtale med et suk. Ing.RSE.II.6. 2)

[3.2] (poet., højtid., nu næppe br.) m. h. t.

tiden: tilbringe med suk og klage; henleve i

sorg og nød; bortsukke. Bagges.NblD.5. jeg
(vU ikke) hensukké mit Liv i Aalborg.
3rz.XI.343. *hun sit Liv hensukker her
som Fange | Paa hendes Husbonds Bud.
Holst. VI.234. -STimle, v. [2.2] [-isvem'la]

(poet., højtid.; nu næppe br.) blive grebet

af svimmelhed ell. (især overf.) blive fuld-
stændig betaget; lade sig henrive, overvælde,

(især i forb. m. i og i præs. part.). *mit i

Fryd hensvimlende Hiertel Bagges.IV.254.
(han) saae Magdala daglig mere og mere
hensvimle modElendighedsAfgTVLiid.Rahb.
FoH.II.423. Kierk.VIAS. GJ -svinde, v.

[2.2] [-jSven'o] vbs. (sj.) -else (VSO.), {ænyd.
d. s.; jf. ty. hinschwinden; sml. bortsvinde)

1) tabe sig ell. blive til intet lidt efter lidt;

svinde bort, hen. *Sorgerne for ham som
Drømme hensYmåe.Rahb.PoetF.1.47. det
Ja, hvormed . . Brudgom og Brud møde
hinanden . . er en kort, snart hensvindende
Lyd. Mynst.Præd. (1829). 9. \\ om person

:

langsomt tabe kræfter og helbred; blive sva-

gere for hver dag; hentæres; svinde ind.

vAph.(1759). *Somhans Naboe bliver feed,
|

Saa han selv hensvmåer.Jacobi.Skr.222.
Af den Tæring er han nu saa hensvun-
den, at man ikke kan kiende ham igien.

VSO. Ing.EF.III.184. jf.: alle de, som
(Chr.IV) lagde Haand paa udi Hastighed,
ligesom hensvandte, og kunde aldrig kom-
me sig igien. Holb.DH.II.668. Gylb.XII.
204. (sj.) om legemsdel: Herren skal give
dig . . Øjnenes Rensvinåen. 5Mos. 28. 65
(Wolff), (poet, højtid.) dø (bort). Ing.EF.
IV.32. *0 sødt at døe, at glemmes og
hensvinde,

|
Langt bedre dog, om aldrig

Du var født Hauch.SD.II.299. || nu især

om tiden: henrinde. Riber.1.10.127. *I gamle,
gamle, | Hensvundne I)sLge.0ehl.L.I.22.
'er hensvandt nu flere Maaneder. Hauch.

1.230. Kaalund.FD.139. S&B. D&H. 2)
(sj.) blive borte; forsvinde. Tode.I.201.
*Jordens Glands, som Fnug for Storm,
hensvsinåt. Ing. RSE. 1. 180. -svæve, v.

[1,3] [•iSvæ'V9](poet., højtid.; nu 1. br.). *jeg
troede, din Aand . . | Ei kunde, hensvæ-
vet til Aandernes Rige,

|
Forlade din

Brud. Pram.Stærk.309. *Den hvide Elver-
pige

I
Hensvæver over Mark. Winth.ND.

42. sa.D.258. -svemme, v. [2] [-isvøm'a]

1) (sj.) fjerne sig svømmende (jf. bortsvøm-
me \); billedl: *0g med Tiden mine Ung-
domsdrømme,

I
Vrag af mit opløste Liv,

hensvømme. Staff'eldt.163. 2) GJ (1. br.) d.

«. 8. -flyde 2.2. det er nu vilde Drømme, I

Der komme brat og gaae
| Og i Taage

hensvømme,
| Naar man tænker derpaa.

Winth. HF. 301. \\ især i udtr. som hen-
svømme i graad, taarer. Kierk.XIV.
218. Levin. D&H. m -sygne, v. [2.2]

[-isyq'na] vbs. (1. br.) -ing (Grønb.LN.189).
(endnu ikke i VSO.1802 og MO.; jf. ty.

dahinsiechen) miste kræfterne, svækkes lidt

efter lidt p. gr. af sygdom; ikke kunne trives;

sygne hen. den forhen mægtige føler sin
Afmagt, og hensygnende i forgieves An-

10 strengelse sukker (han) efter at finde .

.

Ro. Mynst. Brøndst. 5. Schack. 61. ForstO.
part. hensygnende som adj., især om
planter: Urtepotter med hensygnende Pe-
largonier. jDrac^m.FT.^. ForstO.

II overf.:

tabe sin kraft; gaa tilbage; forfalde, (især
i præs. part.). Den norske Adel hensyg-
nede . . snart. Allen.1.48. Man ansaae min
Bortgang fra Balletten for Signalet til

dens Hensygnen. Bournonville. Th. Hil. 3.

20 I 4. Aarh. e. Chr. førte Oraklet i Delphi
en hensygnende TilYærelse.JLHeib.(Tilsk.
1919.11.39).

Hensyn, et ell. f en (jf. Baden.JurO.I.
224 og JJPaludan.Er.76 ; se u. bet. I.2). ['hæn-
|Sy'n] flt d. s. ell. (vulg., sj.) -er (NJeppesen.
DS.37). (ænyd.hensmn, henblik, hentydning;
egl. vbs. til hense; jf. Henseende, Hensigt)

1) d. s. s. Henseende 1. iA) d.s. s. Hen-
seende 1.1.

II
i udtr. som i hensyn paa,

30 med hensyn paa ell. til, (nu næppe br.)

med henblik paa; ogs.: naar henses til; i be-

tragtning af. Det var reen Skiebne; jeg
var aldeles uskyldig i dette Tilstød, som
rigtig nok ogsaa var det vigtigste i mit
Liv i Hensyn paa Følgerne. Bagges.DV.
IX.350. Med Hensyn til Jyllands Belig-
genhed og Folkemængde oprettes sam-
mesteds et Artillerie-Compagnie. MR.1803.
275. (Woda afbildes) med et Ravnehoved

< o (maaske med Hensyn til hans Ravn). Ing.
DM.215. Navnet „Nordfriser" er . . dannet
med hensyn til de sydligere Øst- og Vest-
friser. ADJør^.M. 57.

II
under hensyn

til, (især emb.) d. s. under hensyn til de
stadig stigende omkostninger har vi maat-
tet forhøje prisen

i
Ludv. I.2) d. s. s. Hen-

seende 1.2.
II t m. attrib. ord (jf. Hense-

ende 1.2J. i criminel Hensyn kaldes den
Hovedmand, i hvis Virksomhed indehol-

' 3 des den umiddelbare Grund til Forbry-
delsens TilvæTelse.Baden.JurO.1.224. (han
havde været) en Kjender og Ynder af den
skjønne Litteratur; under dette sidste Hen-
syn havde vi især engang været hinanden
uundværlige. Blich.(1920).XIII.153. Misal-
liance . . er en Daarlighed under alle mu-
lige Hensyn, smst.200. jeg var ussel i phy-
sisk, men ikke i aandig Hensyn. JJPalu-
dan.Er.76. \\ medCfi. Rahb.E.L76) hen-

60syn til (f paa), hvad angaar; for . . ved-

kommende; t henseende (I.2) til. Bagges.V.

204. sand Kjerlighed er bly, beskeden,
mistroisk med Hensyn til egen Elskvær-
dighed, og frygtsom, ja ængstelig med
Hensyn til den elskede Gjenstand. ^WcA.
(1920).XIII.93. Den (0: en melodi) findes
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. . ucorrect opskreven, især med Hensyn
paa TsLCten. Heib.PoetJII.497. Dativ be-
tegner i Almindelighed, at det, som Præ-
dicatet udsiger, gjøres, skeer eller finder
Sted for og med Hensyn til en vis Per-
son eller Ting (et Interesse-Forhold).Madv.
LatSprogl.229. Med Hensyn paa (Chr.YI:
Anlangendes^ Menneskenes Gjerninger, da
har jeg vogtet mig for Røveres Stier. Ps.nar jeg vogtet mig lor itøveres ^iier.rs. nensyn til (t paa). 1. m. h. t. person: lade
17.4. Ejendomsretten med Hensyn til alle lo sin optræden, »ine handlinger være bestemt

Sands, der Hensyn har dertil,
|
Undslipper

Jer, naar I med hende (o: den blinde) taler.

Hrz.IX.276. aktstykker, der havde hen-
syn til begivenheden (o: grev Gerts drab).
ADJørg.M.137. Den ældste Menneskeslægts
hele Liv, Religion, dens Forestillinger og
Handlinger havde et umiddelbart Hensyn
til det Evige. JohsSteen8tr.HD.44.

\\ tage
hensyn til (f paa). 1. m. h. t. person: lade

Ting, der har virkelig socialøkonomisk
Betydning (anderledes maaske med Hen-
syn til rent personlige Brugsgenstande),
(bør) udøves saaledes, at den kommer Al-
menheden til Gode. Tilsk.l924.IL359. 1.3)

(jf. Henseende 1.3; gram., sj.) i forb. hen-
synets ablativ, d.s.s. henseendens ab-
lativ. Meyer.5.

2) (gram., skol, nu 1. br.) som forkortelse

af ens forhold til nogen (især: som man
sætter pris paa, har visse forpliatelser over
for olgn.); behandle hensynsfuldt; optræde
hensynsfuldt over for. naar (æresdriften) til-

skynder os at indtage den os tilkommende
Plads blandt Menneskene, saa tage vi Hen-
syn paa andre, idet samme vi tage Hen-
syn paa os selv. Myn8t.Psychologie.(1830).
114. Ømfindtlighed . . kan overvindes, saa-

af Hensynsbetegnelse osv. hensynet staar 20 vel ved Selvfølelse, som ved Kierlighed,
paa tysk i dativ

j
der tager mindre Hensyn til sig selv, over-

3) (jf. hense I.2 samt Henseende 3, Hen- seer eller tilgiver, smst.88. du tager ikke
sistS)betragtning ell. overvejelse (især: Hensyn til nogen; thi du ser ikke paa

Mejiiiesk.eTsPerson.Matth.22.16(SkatBørd.).
Een skal jo ta' Hensyner til sin Familie,
Mads, sagde han.NJeppesen.BS.37. 2. m.
h. t. ting, forhold: tillægge vægt, betydning;
lade sig bestemme af; lægge vægt paa; tage
i betragtning, jeg (kan) i den nøjere Ud-

af indgaaende, alvorlig natur) af, hvorledes

en handling, foreteelse olgn. vil kunne virke

ind paa nogen ell. noget; overvejelse (især:

præget af omhu, sympati), hvorved man stræ-

ber efter ikke at glemme nogen ell. noget,

tænker paa alle berettigede interesser olgn.;

ogs. : handling, optræden, der er bestemt af 30 vikling tillige tage Hensyn paa hans Ind-
saadanne overvejelser; hensyntagen; især i yeiiåmger.Horreb.II.274. hans Livs Lykke
/br6. tw. til (t paa). 3.\) i al alm.(isæri flt.;

ofte nærmere bestemt ved et adj.). de tusinde
Stemmer, der . . anprise de lave person
lige Hensyn som det Allervigtigste.ilf^/wsi.

Frb.l2. Franskmanden er noget letfærdig
og lidt løs i sin Tale, men han er fuld af

Hensyn paa hvad han skylder Kjønnets
finere Yø\e\seT.Heib.Poet.XI.175. En saa

var det Sidste, hun vilde tage Hensyn paa.
Gylb.11.75. løvrigt tager (profeten Daniel)
ikke ringeste Hensyn til Mulighed eller

S3Lnåsyn\ighed.Brandes.(Tilsk.l924.II.309).
Ludv. 3.2) i faste forb. efter præp.

|| af
hensyn til, for . . skyld; paa grund af.
S&B. af Hensyn til Børnene. D&H. Selv
om der af Bekvemmeligheds- eller Vejr-

kjærlig Modtagelse var mig noget ganske 40 hensyn spises inde i Huset, drik da om
Uvant, et saadant Hensyn paa hvad der
kunde gjøre mig lykkelig, forekom mig
som et venligt Mirakel. Grylb.XI.6. *Lad
alle Hensyn være døde I |

Alt, hvad vor
Kjærlighed indskrænker I Aarestr. SS.II. 2.

han var altid fuld af de kjærligste Hen-
syn over for hende. Schand.VV.22. Jeger
nær ved at opgive Ævred, min Dreng.
Husk dog paa, at jeg er en gammel Kone
og kan trænge til lidt

(romernes) Tanke, at enhver Stand skulde
have en Stilling svarende til den Betyd-
ning, der tilkom den for Samfundet og
dets Opretholdelse, hvorved jo efter Da-
tidens Forhold de militære Hensyn spil-

lede en særUg RoUe. Tilsk.l924.IL354. \\

have hensyn til. 1. f om person: betænke;

tage hensyn til. Saadant kan en Dommer
ikke have Hensyn til.PAHeib. JJS.334. Balle.

Bib.I.165. 2. (nu sj.) m. tings-subj.: staa i 60

forbindelse med; være bestemt af; angaa;
vedrøre; ogs.: hentyde til; henpege paa.
Mit Spørgsmaal havde ikke Hensyn paa
mig selv. Heib.Poet.V.74. *Tillad, at jeg
indskjærper Eder strengt, |

At intet Ord,
der staaer i Sammenhæng |

Med Synets

muligt Kaffe i det Frie, eller paa en Ye-
TSLnda.EGad.TT.172. || uden hensyn til

(t paa), uden at lade sig bestemme af; uden
at ænse, bekymre sig om; uden hensyntagen
til; uanset. Uden Hensyn til . . egen For-
deel.VSO. en Regimentschirurg timommer
uden Hensyn til hans Gage . . ikkuns Diæt-
penge ligemed en Lieutensint. MB.1816.451.
Conversationen blev . . ført paa Dansk,

Hensyn. TFigd.iS.557. 50 uden Hensyn paa Bernard. 6?t/Z6.7.9^. Ludv.
4) t d. s. s. Hensigt 4. (de) lærte Alt i

det Hensyn, at blive bedre Mennesker.
Bahb.Tilsk.1796.333. For Legemsbeskadi-
gelser, som Nogen af Mangel paa tilbørlig

Agtsomhed, uden alt Hensyn til at skade,
tilføier en Anden, skal i Almindelighed
ingen Straf anvendes. Forordn.*/iol833.§28.
Hensyn-, i ssgr. se Hensyns-.
hen-synke, v. [2] [-|Søii>8] part. -sun-

ket ell. (nu kun arkais.) -sjunket. (ænyd.
hensiunke; jf. ty. hinsihken) f) falde, segne,

synke om ell. ned. I.1) (nu l.br.) i egl. bet.;

især om person : falde ell. segne om, ned (jf.
-falde 2.1;. vAph.(1764). »afmægtig,

| Og
kold hensank hun i sin Fiendes Arme. Eiv.
(1914).y.203. *den Gamle . . hensank

|

IV
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Pludselig døå,Bagge8.DanfJ.423. nu især

m. overgang til bet. 1.2: Winth.HF.224. Lan-
ge, graa vintereftermiddage sad jeg hen-
sunken . . i en af de forsiddede Sofaer.

Jørg.Liv.I.112.
\\

(sj.) om vædske: synke og

derved formindskes; forsvinde. Vandet paa
Marken er nu gandske hensiunket. YSO.
1.2) O overf., især i forb. m. i: overvældes

af; fordybe, tabe sig i; især: falde i dybe
tanker; blive ell. være fuldstændig betaget af 10

en følelse, en betragtning osv.; oftest i perf.
part. i udtr. som hensunket i dybe tanker

(jf -falde 2.i). Fra dette Øieblik taug Vau-
lundur stille, og sad i dybe Tanker hen-
siunken i sig selv. Oehl.FSkr.lI.56. den
korte Uvirksomhed, hvori Rudolph syntes
hensjunken siden den skjønne Elnas Be-
søg. Ing.EF.1.15. (han) taug og hensank
i dybe Tanker. Gylb.EA.133. *Han længe
sad hensjunket,

|
Ført af sin Tankes Strøm, a)

Winth.HF.273. hensynke i Barbari. iSÆ-B.

en Ungersvend (sad) hensunken i dyb
Søvn. ApG.20.9(SkatRørd). 2) (sj.) tilintet-

gøres lidt efter lidt; falde, synke sammen;
opløses; smuldre hen (jf. -falde 2.3j. staae
ham bi, i den gyselige Time, naar Støvet
hensynker ('o .-i dødstimen) \Birch.I.60.*Skjg-
gernes Mulm hensynker for Solens

|
Op-

gSing.Bagges.NbW.340. jf. bet. I.2: naar han
sidder ene, hensjunken som en Ruin, for- 30

tabende sig i Veemod. Kierk.IV.126.
Hensyns-, i ssgr. ['hænsyns-] (ogs. Hen-

syn-, se Hensyn-tagen, -tagendej. til Hen-
syn 3 ell. (gram.) 1.2. -beteg^nelse, en.

(gram.) sætningsled, der betegner den ell. det,

i hvis interesse, med hensyn til hvem den
handling, som udtrykkes i sætningsudsagns-
ordet, finder sted (fx. drengen i sætninger
som Jeg gav drengen en kage", „læreren
gav drengen en lussing"j; hensynsobjekt 40

(jf. -genstand, -led, -ord). S&B. Mikkels.

aprogl.271. -fald, et. (gram.) dativ (jf.
-formj. Mikkels. SproglS. 44. -form, en.

(gram.) d. s. Ba8k.FS.Fort.30. JohsSteenstr.

lS.51. -fri, adj. (nu sj.) især om ytring
olgn.i ukonventionel; ligefrem; utvungen; hen-
synsløs, de aldeles hensynsfrie Meddelelser
og Yttringer . . finde (altid) deres Van-
skeligheder og Betænkeligheder. 5i&&.PJ.
18. PMøll.II.382. en hensynsfri Upaalide- 50

lighed. Fridericia.NH. 1. 164. -fold, adi.

som tager de tilbørlige hensyn; som er fuld
af hensyn, vidner om hensyntagen; ogs.: om-
hyggelig ; omsorgsfuld ; skaansom. S&B. hans
Optræden overfor hende (var) ganske den
hensynsfulde Ægtemands, opmærksom, ja

g&l&nt.Pont.LP.VlII.144. Han blev be-
handlet som Voksen . . de alvorlige For-
maninger, som Faderen vedblev at frem-
sætte, kom i en mere hensynsfuld Form. 60

AFrii8.BD.I.402. d -tnld-hed, en. Hun,
som havde været Blødheden, Blidheden
og Hensynsfuldheden selv.Schand.UM.197.
ældre Folk . . sætter stor Pris paa, at
Ungdommen viser dem Hensynsfuldhed.
Nan8.FR.2. -{genstand, en. (gram., for-

æld.) d. s. s. -betegnelse. Rask.FS.Fort.33.
MO.I.534. -led, et. (gram.) d. s. s. -beteg-
nelse. Bek.Nr.l79^^U1895. Mikkels.SproglS.
85. -les, adj. som ikke tager hensyn (til

andre ell. sig selv); som handler ubetænksomt,
uoverlagt, uden hensyn (til andre); skaan-
selsløs; raa; brutal; ogs., om handle-, ud-
tryksmaade olgn.: som sætter sig ud over,
bryder med almindelig vedtægt olgn.; lige-

frem; usminket. Hele Frankrig kjender
Deres hensynsløse Uegennyttighed. JTawc^.
YII.224. (han var) frygtet formedelst hans
larmende, hensynsløse Væsen. Goldschm.
FV.III.156. når Ebba vågner, stråler hun
igen Liv og Lykke ødselt og hensynsløst
ud i Verden. Zeppelin.E.89. en hensynsløs
person I CP -las-hed, en. Gylb.TT.30.
D&H.

II
hensynsløs handling. Damerne vare

bange for ham i Følelsen af, at han var
i Stand til en hvilken som helst Grov-
hed eller Hensynsløshed. Schand.AE. 349.
-objekt, et. (gram.) d. s. s. -betegnelse.
Madv. GB. 1. 24. Vilh Thoms. Afh. III. 460.
-ord, et. (gram., 1. br.) d. s. Binzer.Da.
Sproglære. (1845). 81. Lefolii. Sproglærens
Grundbegreber.(1871).26. CP Hensyn-ta-
fen, en. (1. br. Hensyns-. Schand.VV.299,
roelsL.IX.128). vbs. til tage hensyn (til);

ogs.: hensynsfuldhed. instiiÆtmæssig kvin-
delig Hensynstagen til det Udvortes.TAow
La.AH.80. han havde i den sidste Tid be-
gyndt at frygte hendes Ligefremhed og
Mangel paa Hensyntagen. Wied.S.152. -ta-
gende, part. adj. (1. br.) om person: som
tager hensyn; hensynsfuld. Larsen. D&H.
t lien-sælg:e, v. [2.3] {ænyd. d. s.) sælge;

bortsælge, (slaverne) ere gemeenligen af
ringe Herkomst, og opdragen i Seraillet,

hvor de ere hensoldte tu Slaver. LTid.
1727.140. uegl.: *(kvinder, der) Før vilde
døe, end Dyd for Liv hensælge. TwWw.
(SkVid.1.33). -sætte, v. vbs. -else (MR.
1755.155. Goos. 1.357). {ænyd. d.s.; jf ty.

hinsetzen samt hensidde) 1) [1] sætte (et

andet sted) hen (jf. -flytte l.i, -lægge 1^.

1.1) CP i al alm. han befalede, at de skulde
lede hende derind, hvor hans Sølvtøi var
hensat Jud.12.1. Ellers bestaaer Kongerne
af Pohlen deres Rettighed . . der udi .

.

at de udi Staden kunde hensette en Burg-
Greve, som Præses i alle Raads-Forsam-
linger. LTid.1734.358. kisten blev hensat
i kapellet

i
især (jf. bet. l.s^ i sammenlig-

ninger ell. billedl. udtr.: Dersom en Chri-
sten fra hiin Tid, da Kirken var stridende,
hensattes i den bestaaende Christenhed,
han vilde falde i den dybeste Forundring.
Kierk.XII.199. den, der ser det (javanske
folkeliv), (maa) uvilkaarligt føle sig hen-
sat til Tider, han forlængst troede op-
hørte. RGandrup.JK.65.

II
overf.: bringe (i

en vis sindsstemning). Malerier (af) Rem-
brandt hensætter mig i en Henrykkelse,
som jeg neppe mere formaar at føle ved
Læsning sli roesi. Brandes.X.573. HBrix.
(NatTid.^^U1925.Aft.3.sp.6). \\ (jf. -lægge
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1.1 slutn.) t a6s., om begravelse; især: stille

i aaben begravelse ; bisætte. Præsterne skulle
kaste Jord paa de Døde, naar de ere hen-
satte, eller i Jorden nedsatte. DL.2—10—1.

Argus.l771.Nr.36.3. 1.2) (æstet, 1. br.) d.s.s.

-stille 1.2. Et Træk . . som Billedhuggeren
maa arbejde længe paa at faa udført i

Marmoret, kan Maleren med Penslen . .

hensætte i en Haandevending. JLangeMF.
9. Disse Lars Kruses Beretninger interes-
sere mig . . ved den sikre Hensætten af

Detaillerne. Dmc^im.LÆT.iOS. 1.3) CP refl.

*Jeg vil et Øieblik hensætte mig
|
Paa

Bænken der. Oehl.XII.llO. \\ især billedl. ell.

overf. Lader os gjøre det Tankeexperi-
ment at hensætte os paa Planeten Jupi-
ter. ØrstJ.130. lad os hensætte os til Aar
1000. S&B. D&H. 2) [2.4] (I br.) sætte til

side; sætte fra sig; bortsætte (1). Hviidkaal
. . besidder i en høi Grad . . Tilbøielighed
at gaae i Giæring. Et bekiendt Eexempel
derpaa er den hensatte Suurkaal. Tode.ST.
11.73. *et hensat, mølædt Møbel. jDrac^m.
GG.53. 3) (videre udvikling af bet. 2) an-
bringe paa et sikkert sted; sætte i forvaring.

3.1) (jur., emb.) m. h. t. person; især i udtr.

som hensætte i fængsel, (ind)sætte i

fængsel (jf. hensidde i fængsel u. -sidde^.
Hvor hen (o: paa en øde ø) en forneme
Fransk Dame, som mod det 6te Bud sig
hafde forseet, med hendis Pige er \iqii-

satte. F/lug.DP.1178. hensættes til Fæst-
nings-Arbejde. iS^aw^e.1.5 7^. Den Fængs-
lede hensættes . . i Varetægtsfængslet paa
det Sted, hvor Sagens første Behandling
ioTeg3iSir.LovNr.90^yd916.§783. 3.2) (jfu.
-lægge 3.1; nu næppe br.) m. h. t. pengemid-
ler: indsætte; anbringe (3.4). Det er .. una-
turligt, at hensette Penge og Capitaler i

FoTce\lsiineT.Argus.l771.Nr.46.3. Da han
reiste bort, lod han sine Penge hensætte
i Banken. F/SO. -»ørge, v. [3.2] [-sor'qa]

(nu næppe br.) tilbringe sørgende; borisørge.

(han skal) ile hen i en ubekiendt Afkrog
at hensørge Resten af et kummerfuldt Liv.
Rahb.Fort.I.201. Gylb.EA.264. -tabe, v.

[2.2] [-,ta-'b8] ^;6s. -else (s.d.). (sj.). 1) refl.:

gaa tabt; hensvinde; tabe sig; i forb. m. i:

hensmelte i. *Min Bøn i Lovsang skal ud-
bryde,

I
Mit Suk i Pris hentabe sig.Ing.

RSE.yiI.92. 2) part. hentabt som adj.;

i forb. m. i: hensunken i; fortabt (3) i. Han
gik tilbage til Broen og stod saalænge,
hentabt i Tanker, ved det brusende Mølle-
hjul, til han næsten var gjennemblødt.
Ing.LB.lV.95. *(han) synes hentabt i Bøn.
sa.DM.21. -tabelse, en. [-ita'balsa] (sj.)

vbs. til -tabe; især (jf. -tabe 2): fordybelse;

fortabelse (3); hengivelse, en Hentabelse og
Neddykkelse af Sjælen i den evige Livs-
kilde. Ing.EF.III.200. sa.PO.II.44. -tag^e,
V. [-|ta-'qa] vbs. -else (s. d.). {ænyd. d. s.; jf.
ty. hinnehmen; sml. -taget) 1) [1] (sj.) tage,

bringe, føre hen (til et sted). *Han er uskyl-
dig 1 Jeg er Morderen I |

Hentager mig til

Død.\ Bredahl.II.86. 2) [2] (nu næppe br.)

fjerne fra et sted; borttage (1). et folk . .

hvis land floderne have hentaget (1871:

g]ennemstrømme^. Es.l8.2(Chr. VI). vAph.
(1759). jf.: nat hentager (1871: fortræn-
gerj dette (o: lyset), men ondskab kand
ikke have kraft imod viisdom. Fise?. 7.50
(Chr.VI).\\tage af dage; bortrive, en fader,
som utidig sørgede, lod giøre et billede
efter sin søn, som blev hastelig hentagen

0(1871: sin hastigt bortrevne Søn).Visd.l4.
15(Chr.Vl). 3) (nu næppe br.) overf. anv.

af bet. 2: faa magt over; overvælde; betage;
lægge beslag paa. Forretninger havde saa-
ledes hentaget ham, at . .VSO. *Af Slum-
mer dybt hentagen

| . . Du Dit Hoved
h.vilte.Winth.Lyr^01.

\\ om sygdom olgn.:

ramme; plage. I Formiddag blev han . .

hentaget af en Rørelse, der i faa Timer
fiorde Ende paa hans ædle Liv. Rahb.
'ort.II.256.

il
om stærkpaavirkning aftanke-

ell. følelseslivet: henrive; besætte. *Forvirrelse
og Skræk min hele Siel hentager. Eem.
HagenogAxel.(1786).76. den Skjønhed, hvor-
med (verden) hentog min S\dd\.Sibb.I.170.

MO. -ta^else, en. (nu næppe br.) vbs.

til -tage; især til -tage 3 (jf. -taget 2.2^; det

at blive ell. være lammet af et slagtilfælde;

apopleksi; ogs.: apoplektisk, epileptisk an-
fald; slagtilfælde. Leth.(1800). En Henta-

30 gelse i den høire Side. VSO. -tagen,
-tagget, part.adj.[-\tsi'q(Q)n,-\ta.-(i9t] {ænyd.
d. s. (i bet. 2.2J; egl. perf. part. af -tage) 1)

t (bibl.) til -tage 2: bortrevet af døden; død.

Visd.l6.14(Chr.VI). 2) til -tage 3. 3.1) (nu
næppe br.) optaget (af); beskæftiget (med).
leg har nu paa et Aars Tid og mere væ-
ret . . aldeles hentagen i verdslige Sys-
ler. iaw^e&efe.^reve.505. Han var saa hen-
tagen . . i sine Studeringer, at han intet

40 mærkede dertil. VSO. 2.2) (nu vist kun
dial.) ramt, plaget (af sygdom); især: lam;
apoplektisk (jf. betaget 2). Moth.T20. Den
Elendige havde taget Arsenicum ind . .

hun er hentaget baade i Hænder og Fød-
der. FrSneed.1.20. VSO. OrdbS. 2.3) (sj. i

rigsspr.) overvældet (af følelser, stemninger)

;

grebet; betaget (3); henrevet. Moth.T19. *en,

som gandske var hentaget i en Pige,
j

Gik altid Vinduet forbi, hvori hun stoed.
50 FrHorn.SomnPoet.78. han (har) nylig væ-

ret hentaget af sine metafysiske Fanta-
sier. Pilfø«.7.55i. Nej, hvor han talte! —
Karl saae sletikke efter, hvordan de an-
dre havde det, for han var selv helt hen-
tagen. JafeZww.G.^ 7. saa hentaget ved Sy-
net lod han til at være, at han slet ikke
mærkede. Konen kom ind i Laden. jBre-

gend.GP.9. Feilb. (sj.) attrib.: *Af min hen-
tagne Siel uskiønsom Klage rømmer. S'&

60 Vid.IV.3. jf. Hentagenhed. Sibb.(MO.).
hente, v. ['hænc?a] -ede ell. (nu kun

dial.) hente (FrHorn.PM.127. Dumetius.
III.38. OrdbS.(bornh.). Feilb.); part. -et ell.

(nu kun dial.) hent (Moth.H165. Holb.DH.
1.311. Thorsen.109. OrdbS.(bornh.). Feilb.).

vbs. (1. br.) -ning (jf.: Thors hammer-hent-
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mug. Rønning.GJIl.T2) ell. f -else (Suhm.
Hi8tJIL787). (æda. hentæ, sv. håmta, no.

hente (hemta), oldn. heimta; afl. af Hjem;
jf. oeng. hæmettan, herhergere; sml. hinde)

1) opsøge noget (nogen) paa det sted, hvor
det befinder sig, og bringe, føre det med
sig, til sit hjem osv.; gaa efter og tage med sig

(hjem) (jf. afhente, forhentej. 1.l) i al alm.
Kongen sagde: henter mig et Sværd. IKg.
3.24. henter den fede Kadv hid, og slag-

ter den, og lader os æde, og være lystige.

Luc.15.23. jeg har ingen ved Haanden at

hente en dryk Viin, thi jeg har viised
min Dreng ud i Byen. Holb.Bars.IV.d. *Et
herligt Land I dets Folk sig Velstand san-
ker;

I
Paa fremmed Strand det henter

Guld omboTå. Boye.FS.IV.151. (hun) tog
Anledning til at reise sig fra Bordet og
hente Noget i et andet Værelse. Gylb.TT.
194. *Nu skal du, Pauli min lille Dreng 1

1

Til Skovs og hente Brænde. WinthJY.53.
Tøjet hentes og bringes. TelefB.1924.sp.
4213.

II
m.person-obj.; ogs.: sende bud efter;

tilkalde. Da sendte Kong David hen og
lod ham hente af Machirs, Ammiels Søns,
Bxius.2Sam.9.5. en Præst blev hendt fra
næste Capell ved Møsund, for hvilken
han giorde sin Confession. Holb.DE.1.311.
Skal vi hente Doctoren. 750. hente en
med Yogn. D&H. 1.2) (ofte m. overgang til

bet. 2.2J O uegl. || m. h. t. efterretning, be-

sked olgn.: bringe; skaffe; (nu alm.:)
indhente, reise for at hændte Efterret-
ning om Fienden. vAph.(1759).203.sp.l. Jeg
vender tilbage til Kjøbenhavn, og henter
min Onkels Samtykke til vort Ægteskab.
Heib.Poet.V.239. \\ især i forb. m. fra, om
benyttelse af andres tanker, ideer, udtryk
olgn.: la ane, tage fra. Grundtanken i

det hele Digt er aldeles ikke hentet fra
noget Folkesagn. Hauch.SK.n. dog er dette
Udtryk jo et billedligt, hentet fra det jor-

diske Liv. Kierk.IIL313. PJJørg.B.29. jf:
EyMonsieur, dette er noget vitløftigt hend-
tet (o: noget søgt), hvad kommer Alexander
Magnus ved vore Comoeåier.Holb.Hex.
IV.4.

II t søge aarsaqen til noget (i visse

forhold). Min Tanke har altid været . . at

hente og herføre hans (o: Chr.irs) umilde
Medfart med de Svenske . . fra den ulyk-
salige Herres onde Raadgivere. Gram.(K
SelskSkr.III.5). 1.3) CP m. h. t. noget, der er

gemt, lagt til side, vanskelig tilgængeligt
olgn.: opsøge og bringe, tage frem; frem-
drage; fremtage (jf. hente frem, op, ud
u. bet. 4). *Jeg henter ei fra Havets Bund

JDe skinnende Coraller;
| Jeg bringer ei

fra Bjergets Grund | De funklende Cry-
stalleT.Heib.Poet.II.lOl. hente ædle Me-
taller fra Jordens Indre. D&H. 1.4)

glda. hentæ, kræve, oldn. heimta, kræve,
,

dre) egl.: føre noget (som man har krav paa)
bort med sig (pludseligt ell. voldsomt); tage;
om døden: *0 Menneske, o Menneske I

j

Han (o: døden) henter dig og a.l\e. Salm
Ej.538.2. Døden hentede hans fule Sjæl.

for-

Blich.(1833).V1.36. nu især i forbandelser,
eder som fanden hente mig ^jY. Fanden
1.5;. S&B. D&H. Feilb. (jf Fanden sp.
729'') i indirekte form: det gik i Reglen
et Menneske godt i Verden, naar samme
Menneske frygtede sin Gud og ærede sin
Konge, og begge Dele gjorde han F

—

hente sig.schand.B8.140.

2) overf. anv. af bet.l: faafati,opnaa,
10 skaffe sig (som følge af en vis virksom-

hed, visse bestræbelser). 2.1) m. (konkr.) tings-

obj. *Ofte har I hentet den flygtigste

Hind,
I

Aldrig dog et Vildt med en saa-

dan Rosenkind (o: en ung pige). Heib.Poet.

II. 67.
II

især (vist ved paavirkn. fra ty.

holen; talespr., nu 1. br.) m. h. t. fordel, for-

tjeneste, der opnaas paa en mindre fin, (lidt)

uærlig maade: tjene; „hugge" ; „hole" . Moth.
H165. Visse Ærinder ere dog noget ved

20 at hente, som for Exempel, naar jeg brin-

ger Penge, er jeg icke saa gal, at jeg jo

tager min Lagie deraf forud. Holb.TybJlI.
7. Her er nu intet for jer at hente, uden
I vil have min piige Perni\le.sa.GW.(1724).
25sc. S&B. D&H. jf.: man (havde ham)
mistænkt for at have „hentet" lidt Brænde
i Skoven. NordsjællF.IV.55. 2.2) (jf. bet. I.2;

især tD) m. (overvejende) abstr. obj.: faa;
forskaffe sig; vinde, (især m. h. t. noget,

30 der ved skæbnens tilskikkelse, ved et tilfælde

bliver en til del). *Er der ingen Trøst at

vente?
|
Er der ingen Hjælp at hente?

Kingo. 484. Vi hentede derai det bedste
lia.a.h.Gylb.1.261. *hvorfra skal en syg
Mand Styrke hente

|
Til Daad?PaZM.F.

323. D&H. jf. (om kirkegangskone) : hente
held (i kirken). OrdbS.(sjæll.).

\\ (jf- til-

hente sig (Kalk. IV. 361), volde, paadrage
sig) m. refl. hensobj.; især m. h. t. noget ube-

<^ hageligt: faa (sig); paadrage sig. Det (ar)

har jeg hentet mig paa Ærens Mark.
Kofoed-Hansen. DL. 78. Dagen efter laa

Magdalene paa Sygelejet, et Bytte for

den Lungebetændelse, hun havde hentet
sig paa Kirkegaarden den foregaaende
Aften. Skovrøy.Fort.60. D&H.

3) i forb.hente aanden, vejret {ænyd.
hente aande; vist efter ty. atem holen; 1.

br. i rigsspr.) trække vejret (især: dybt
50 dl. med besvær). *Pauline hented' dybt sit

Yeir. Hrz.D.IIL224. (han) hentede Aan-
den dybt. PEBenzon.H. 106. jf: Rødmen
forsvandt fra hendes Kinder; hun hentede
et dybt Suk og sagde. Blich. (1920). XII.
109.

II
hente efter vejret (æw2/d. hente

efter aanden) d. s. han stod op, hentede
tungt efter Yelret.JVJen8.H.207. OrdbS.
(Falster).

\\
(sj.) billedl. Bornholmeren (o:

stueuret) hentede langsomt Minut efter

60 Minnt Bang.GH.114.
4) i faste forb. m. adv. 4.1) hente af, (nu

især spøg., lidt gldgs.) især m. h. t. hvad der

(efter aftale) venter paa ell. holdes rede til

en: hente (1); afhente. Moth.H165. Kom
Grønneg. 1. 281. disse Penge skulde jeg
ogsaa hente Sif.Skue8p.V.116. naar De saa
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slaaer tre Klaps med Deres smaa Hænder,
saa kommer jeg ned og henter Dem af.

FFaber.SK19. 4.2) f hente efter, tilbet.2:

genoprette; indvinde (jf. efterhente^. hente
sin skade efter. Moth.H165. 4.3) hente frem,
til bet. 1.8: fremdrage; fremtage (jf.
fremhentej. Moth.H165. *Din (o: skole-

drengens) bittre Angst og Taaren i dit

Blik,
I

Hvergang din Lærer Røret frem
lod hente. PalM.(1909).IL43. hente Bøger
frem. D&H. 4.4) hente hjem {jf. hjem-
hente) 1. til bet. 1.1. Hånd hendte Philocles
hiem af sin Landflygtighed. Dumetius.III.
38. lade (en forbryder) hente hjem (fra
Afrika). BerlTid.*/6l925.M.16.sp.3. jf: Jeg
skal nok hente dig hiem med en god Stok
paa Ryggen. VSO. 2. (jf bet. 2) O overf,
m. h. t. sejr olgn.: hjembringe; hjemføre. *De
Heldte vil hente os Seyeren hiem. Sort.HS.
Dl V. de lyseblaa Militærbukser i (revuens)
2den Akts Slutning (vil) nok . . hente
Sukcessen h\em.Riget.'^^U1913.4.sp.l. 4.5)

hente ind {glda. d. s. i bet. 1 (Rimkr.); jf.
indhente) 1. til bet. l.i. *Gid jeg ham
(o: Jesus) ind

|
I Sjæl og Sind

|
Med

Bøn og Bod kan hente. Kingo.31. VSO.
hente Tøiet ind fra Gaarden. MO. Feilb.

2. (nu sj. i rigsspr.) til bet. 2: naa nogen
ell. noget, som er i bevægelse forud for en;

(alm.:) indhente. JRPaulli.N.75. *Saalad
os ile dal |

Vi hente dem nok må.Seib.
Poet.III.116. Jagten duvede langsomt bag-
efter Jollerne. Den skulde snart hente
dem ind, naar den fik Sejlpres. GravlAB.
77. Feilb. jf.(spøg.): Begynd kun (o: at

,
jeg skal

Maaltidet. Heib.Poet.XI.237. 4.6) hente ned.
spise), jeg skal nok hente jer ind under

IKg. 1. 53. hente brænde ned fra loftet
j

jf: *Bønnen henter ned | Fra Himmelen
Guds Fred. SalmEj.527.3. \\ spec. (jf bet.

2; jæg.) m. h. t. flyvende fuglevildt: (ned)-

skyde. Dania.IIl.231. 4.7) hente op, (jf.

ophentej især til bet. 1.3. hvo vil fare ned
i Afgrunden? nemlig for at hente Chri-
stum op fra de Døde. Rom.10.7. hente op
af Jorden. 5<fe5. hente Kul op fra Kæl-
deren. DÆff. jf: David og Israels Æld-
ste . . gik hen for at hente Herrens Pag-
tes Ark op (Chr.VI: ophente . .) af Obed-
Edoms Huus (til Jerusalem). lKrøn.15.25.
4.8) hente ud. 1. til bet. l.i. Moth.H166.
Misdæderen blev hentet ud fra Arresten,
og fremstillet for Retten. VSO. hente en
Læge ud paa Landet. MO. 2. til bet. 1.3.

han (stak) Armen dybt ind under Sengen
og hentede en Trepægleflaske ud. Schand.
TF.I.81. overf.: Is1edMøller.Ilsebil.(1904).

148.

hen-tegne, v. [2.4] [-itai'na] (ænyd. d.s.,

ogs. i bet. „nedskrive, optegne"; jf. ty. hin-

zeichnen; l.br.) afbilde ved tegning; tegne;

især: tegne i løse omrids; skitsere, paa Kor-
tet (er) nogle Signaturer hentegnede, som
. . de i Terrainet forefundne Gjenstande
ei have givet Anledning til at anføre paa
Croquiet selv. MR.1823.145. en af (da Vin-

cis) Haandtegninger . . paa hvilken han
har hentegnet nogle skrævende Kraft-Fi-
gurer. JLange.II.83.
Hente-skyld, en. [l.i] (jur.) gæld (fx.

forsikringspræmie), som en kreditor er plig-

tig til at (lade) opkræve paa debitors bopæl,
i hans forretningslokale osv. (^/.Bringeskyld^.
La8sen.A0.320. -vejr, et. [l.i] (dial.) stille

vejr, der tyder paa forandring; især om stille

10 lummervarme før torden. MDL. det er Hen-
teveir — vi faaer kanske Torden. -fiawd.

H.199. KSkytte.Førognu.(1885).106. Feilb.

Hen-tog:, et. [I.1-2] (sj.) d. s. s. I. -rejse

(jf. -fart 1 samt Borttog^. Konen havde
ikke seet ham siden den foregaaende Mor-
gen, da han paa Hentoget navde været
en „Vending" inde hos hende. Blich.K.36.
-tolke, V. [I.3] [-itwl'^a] (sj.) fortolke, ud-
lægge (paa en vis maade, i en vis retning).

20 Moth.T44. han har feilet lidt i at ville hen-
tolke Alt . . paa een Mand. Grundtv. En
mærkeligSpaadom.(1814).12. I. \ -tone, v.

[2] [-ito'na] om linie: blive utydelig; udvi-
skes; fortone (LI.2). hentonende Konturer.
Schand.TF.IL153. II. -tone, v. [-ito-'na]

(sj.). 1) [1, 3] d. s. s. -klinge 1. *Lad nu
Bønnens fromme Klang

|
Hentone sødt,

over Mark og Vang. Oehl.Oberon.23. Eng-
lekoret svarede med et langt hentonende

30 Amen. Pont.LP.VIII.28. 2) [2] d. s. s. -klin-

ge 2. Bagger.II.269. G3 -trylle, v. [1, 2]

[-itryra] hensætte til et andet sted, i en an-
den sindsstemning ved trolddom, trylleri; hen-

rive (2); ofte i sammenligninger. Dine for-

dums Disciple . . ligesom uvilkaarlig hen-
trylledes i de fordums Forhold \g\en.Rahb.
Tilsk.1804.135. man . . skal lade sig hen-
trylle i en oversanselig Yeiåen. PM0ll.II.
271. FrHamm.Levn.L29. -træde, v. [-|træ-'-

40 98] {ænyd. he{åe)ntrddde\ jf. ty. hintvelen)

!) [I.1] (nu næppe br.) intr.: træde, gaa hen
(til). vAph.(1764). || uegl.: træde over (til);

Detgaa over (til). siges. at han vil nu
hentræde til deres Parti. 7-SO. 2) [2.2] f
trans.: ødelægge ved nedtrampning ; nedtræde.

Den Mængde af Qvæg hentræder det halve
af Græsset. VSO. -trække, v. {ænyd. d. s.

i bet. „trække bort"; jf. ty. hinziehen; nu
næppe br.) trække, drage, føre ei sted hen

50 (jf -drage 1). vAph.(1764). jf: Til Søn-
dags-Exercicen maa . . som sædvanlig hen-
trækkes alle \Jøyede.Resol.(MR.)'V2l782. ||

(jf. -drage I.1 slutn.) henføre (I.2). Haver-
kamps Erklæring . . er alt for viit søgt,

og stridig med Romernes Mening, at til-

kiendegive noget paa deres Mønt, særdeles
naar det hentrekkes til Ting som vare Ro-
merne uhekienåte. LTid.1726.394. \\ d. s. s.

-drage 1.2. mit Legeme, der iøvrigt endnu
60 næsten uafladeligt ved Blodets følelige

Pulsslag vil hentrække min Opmærksom-
hed paa sig. PVJac.Breve.38. CP -trælle,
^- [3] [-itreT'a] (1. br.) henleve, tilbringe (li-

vet) i trætdom ell. (især) i trællelignende kaar,

møjsomt, besværligt. Rahb.Min.l795.II.212.
*Dum, tankeløs, uvidende hentræller

|
Al-
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muen Livet. MarskStig.(1834).38. Thyreg.

TJdvFortI.219. D&H.-tunklejV.m [-,tom'-

la] (Jf. ty. hintaumeln; sj.) bevæge sig tum-
lende af sted; tumle frem; især uegl., om
livsførelse paa maa og faa, uden bestemt

maal. *Den som udi Støven mumler,
|
Og

i Fattigdom hentumler, | Hånd derfor for-

sage ei.Eyhn.PE.a5r. mit Liv (var) en
vild Hentumlen under bedøvende Vaaben-
klang.Iw^. VS.IL209. || m. obj. *Saadan hen-
tumler evig jeg et kiedsomt Liv. Oehl.ND.
151. -tvine, V. [2] [-itvi-'na] (sj.) svinde

hen; hensygne; afkræftes. *Jordens . . Frugt,
dens Blomster uden Saft | Hentvine, døe.
Bahb.Tilsk.1795.433. jf: Danmark (var) fra

et fordum hæderligt og navnkundigt Rige
ligesom hentvinet i Tidernes Længde.5ar-
fod.F.II.149. uegl., om foretagende olgn.:

Rahb.E.1.295. \\ om person: hensygne; ogs.:
leve i sørgelige, kummerfulde kaar. længere
kan jeg ikke udholde det, at see Eulalia
saaledes hentvine og henmartres ved min
Side. Rahb.Fort.IIl.240. hans ulykkelige
Offere hentvine i Sorg og Skam. smst.IV.
369. GJ -ty, V. (nu 1. br.) tage sin tilflugt

(til); henfly (1) til; ty hen (til). *Til dig
hentyede min Aand,

| Du holdt mig ved
din højre Haand. Grundtv.SS.IV. 90. en
simpel Kone . . til hvis Godhed jeg er
hentyet i min Nød. Gylb.EA.144. S&B.
hentyde, v. ['hænity'åa] -ede. vbs. -eJse

(s. d.) ell. -ning (s. d.). (ænyd. he(de)nty(d)e
i bet. 1; jf. ty. hindeuten; bet. 2 endnu ikke

i VS0.1802)
1) (nu næppe br.) trans.: tillægge en vis

betydning; forklare ell. udtyde paa en
vis maade. l.l) m. h. t. udtalelse, sætning,

regel olgn.: fortolke; udlægge (jf. hen-
tolke^. at den militaire Jurisdiction . . her-
efter vil hentyde og extendere Rescr. af

2den Decbr. a. p. derhen, at (osv.).MR.
1742.836. Enhver maa hentyde det som
han vil. 750. || om urigtig, spidsfindig for-
tolkning: fordreje; mistyde (jf. hendrej

e

slutn.). Hvortil de Svenske strax blef sva-
ret . . at de Svenske ikke kunde indbilde
sig at de Svenske ville eller kunde hen-
tyde det Stetinske Fordrag derhen, at dend
eene Part skulle holde alle dennem for
deres Fiender, som ere udi Krig og Feyde
med dend anden Part. Slange. ChrlV. 54.

smst.269.
II

i forb. iw. paa (s/, til. Skuesp.
'AHeib.R.II.7), - -

•

IV.512. PAHeib m. h. t. sætning, re-

gel, udtalelse olgn. (især af indskrænket gyl-

dighed): anvende paa; tilpassepaa. Idet
jeg hentyder samme Sandhed paa, mit
Forehavende, da vil jeg begynde fra* Ro-
den Sif.EPont.(KSelskSkr.I.59). Biehl.DQ.
IV.351. især om anvendelse af en sætning
osv. paa person: udlægge som sigtende til;

udtyde paa. et Nye-gift Fruentimmer har
hentydet mine Reflexioner paa sin egen
Ferson. Spectator. 301. Visen om Regnar
Lodbrok og den kjække Aslaug, som han
med nogle dristige Tilsætninger søgte at
hentyde paa Kong Valdemar og Prind-

sesse BeTensBxi2L.Ing.VS.IL177. Bauch.II.
158. hentyde noget i)aa sig (selv), op-
fatte, forklare (en sætning osv.), som om den
angikf var møntet, sigtet paa en selv. Falst.
(MO.). han . . hentydede paa sig Esaiæ
FoTiættelser. Horreb. II. 307. dette (o: at
tale om guds husholdere) . . haver jeg hen-
tydet paa (Chr.VI: forblummet henført til;

1907: anvendt paaj mig selv og Apollos
10 for Eders Skyla. ICor.4.6. jf: I Eventyret

er (angivelsen af) Tid undgaaet, saa det
. . overlades til den nærværende Tid . .

at hentyde paa sig hvad der muligen
kunde synes træffende. Ing.EF.IIL166. i

pass. : d. s. s. bet. 2.2. enkelte Udtryk . . som
hentydedes eller kunde hentydes paa denne
tilkommende Frelser. SBSersi. L. 1 70. jf.
750. ("w. Hentydning;. 1.2) i forb. m. til

(sj. paa. OGuldb.yH.1.338), m. h. t. hand-
20 Ung, handlemaade, tildragelse olgn.: føre til-

bage til (visse aarsager); henføre til; til-

skrive; udlægge ell. forklare (som bero-

ende paa). Det samme (o: en sygdom) har
foraarsaget, at jeg ofte hører ilde hos
dem, som ikke vide Aarsagen til min Ude-
blivelse, og som hentyde det enten til

Forseelse eller Koldsindighed. Holb.Ep.Y.
111. *Naar 1 med Bibelens Postil

|
Ej

eders Hoved bryder,
|
Men alting udi

30 Verden til
|
Naturens Lov hentyder.jPaZs<.

28. Fasthed i Grundsætninger, hentydet
til Stivhed og Ondskab, (har) fældet ham.
MaU.IIG.64. Han vil gierne hentyde Al-
ting til det værste. y^SO. vogt Dem for
alt, som kunde hentydes til at være Ind-
greb i den civile Øvrigheds Virkekreds I

Cit.l812.(Grundtv.B.I.74). MO.
2) intr.: d. s. s. henpege 2; i forb. m. paa

ell. (nu kun) til. 2.1) m.person-subj.: gøre
40 opmærksom paa; vise hen til; især om

forblommet, antydende udtryksmaade : sigte
til; give et vink om. (Christus) hentydev
(i sit svar) paa Undergjerningerne . . og
paaLæren sehr.Kierk.Xll.91. 'R^in begyndte
derfor at hentyde paa, at han bar paa en
eller anden frygtelig SoTg.Tops.I.216. disse

Skandalhistorier fra Hoffet, som man dun-
kelt hentydede til. Schand.TJM.206. Jørg.
Breve fra Assisi. (1924). 51. 2.2) (nu sj.) m.

50 tings-subj.: vidne om; tyde paa; antyde; være
tegn paa. *Ser, hvor nu klar frembryder

|

Den røde Aftensky,
|
Som paa den Dag

hentyder (Brors.252 : os den Dag betyder^,
|

Da al vor Nat maa fly \ SalmHj. 270. 3.

Småle Veje med dybe Hjulspor og høje
Balker i Midten hentyde paa mindre Fær-
sel og Samqvem mellem Beboerne. Blich.

(1920). X. 53. Hauch. 1. 17. dette hentyder
til en Forandring. D&H.

\\
(sj.) m. flg. at-

60 sætn.: føre, lede til. alle nyere Undersøgelser
hentyde paa at antage, at Gneus er en
neptunisk Bjergart, som har lidt en væ-
sentlig Forandring ved Ildens Indvirkning.
GForchh.DG.25.
t Hen-tydelse, en. vbs. til -tyde; til

-tyde 1.1 : d. s. s. -tydning 1. EPont.Atlas.
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1.149. -tydning:, en. [-,ty-'aneii, -|tya'-]

vbs. til -tyde (jf. -tydelsej. i) f til -tyde 1:
tolkning; forklaring. VSO. 2) til -tyde l.i

slutn. ell. 2.1. 2.1) (nu næppe br.) som vbs.

Han sagde det med Hentydning paa sin
egen Forfatning. 7/SO. || havenentyd-
ning paa ell. til, sigte til; henpege paa.
det store, smagfuldt indrettede Værelse,
hvor Alting havde Hentydning til Musi-
ken. Ing. LB. II. 71. denne Bestemmelse
(synes) at have Hentydning paa oven-
nævnte Mose. MR. 1837. 91. 2.2) udtalelse,

bemærkning, der sigter til, leder tanken, op-
mærksomheden hen paa, viser hen til (visse

forhold); allusion; i forb. m. til ^f paa;
sj. om. Goldschm.yiI.550); ogs. (oftest i flt.)

uden præp., m. omtr. sa. bet. som Antydning
(1). Der undslap hende end ikke den let-

teste Hentydning paa hendes Skjæbne.
Blich.(1833).V.113. et Digt om en forglemt
Kjærlighed . . er dog ingen Forbrydelse;
der kan jo heller ikke være nogen Hen-
tydning paa det Nærværende i (gamle)
S&nge. SauchJ.56. en og anden, for mig
piinlig Hentydning paa hans formeente
Godhed for mig. Gylb. 1. 116. Han troer
jeg har Phantasi nok til at forstaae en-
hver Kentjåning. Kierk.VI.207. jeg beder
Dig da . . ikke at komme med Hentyd-
ninger til, hvad Du mulig kunde have
set. Schand.F.13. tvetydige Ord og svinske
Hentydninger. Pont.LP. VII. 104. -tære,
v. [-itæ-'ra] vbs. -else (VSO.) ell. -ing (MO.
D&H.). 1) [2.2] tære(s) hen. I.l) (nul.br.,

jf. dog Feilb.) trans.: fortære, tilintetgøre

gradvis, (gaden) er nu gandske hentæret
afAaen. Cit.1 766.(Aarb Vends.l934.318).*mm
Borg skal Luften

| Hentære til en sørge-
lig Ruin. Oehl.VI.44. \\ især om sygdom,
nød, sorg olgn.: udtære. Svindsot har saa-

ledes hentæret ham, at han seer ud som
en Skygge. VSO. oftest i pass.: udtæres;
svinde hen (jf. bet. 1.2J. en frugtsommelig
Kone (er) af denne Svaghed . . bleven
saa hentæret, at hun har opgivet sin Aand.
LTid. 1747.808. Et Menneske bliver ma-
grere og magrere Dag for Dag, hentæres.
Kierk.XIV.171. S&B. D&H. jf: Mit Øie
er hentæret ('C^r.FJ; igiennemstukketj af

Sorg.Ps.6.8. 1.2) (nu sj.) intr.; om person
(ell. legemsdel): hensygne; svinde hen; øde-

lægges (af sygdom, sorg osv.). (især i præs.

part), (veneriske børn) opleve sielden et

Halvaar, førend de hentære eller hen-
TSiSidne.Tode.ST.il. 97. dette Vand maae
giøre Skade i boldnede, hentærende Lun-
ger, sms^.4.

II overf. Gamle, solide Huse
. . førte en hentærende Tilværelse. Th
Graae.TJweJensLornsen.(1891).76. 2) m \
m. h. t. tiden: tilbringe, henleve i sygdom,
sorg osv. *den Rad af mørke Dage, |

Som
han sukkende hentæred' her. Gutfeld. 7.

GJ -tø, V. [2.2] (sj.). t) intr.: svinde ved at

tø; borttø(l). MO. D&H. 2) trans.: (fjerne

ved at) optø; borttø (2). jf: *Angestens
liis . .

I
Hentøedes i Kjerligheds smel-

tende Yaime. Bagge8.SV.215. O -tørre,
v. [-itør'a] vbs. -else (VSO.) ell. -ing (s. d.).

(Jf. ænyd. hentørkes) 1) [2.2] borttørre(s);

indtørre(8). 1.1) trans.: fjerne, faa til at

svinde (ind) ved at tørre ell. ved tørke; bort-,

ind-, udtørre. Vinden har hentørret alt

Vandet. F/SO. Solen staar op med sin
Hede og hentørrer Græsset (1819: giorde
Græsset vissent). Jac.l.ll(1907). || især i

10 pass. Søen kan hentørres i Aarenes Løb.
Blich.(1833).V.171. D&H. jf: *Dig (o:

fædrelandet) være Friehed Lyktens Vældl
|

Og aldrig det hentøriesl Rahb.PoetF. 1. 3.

1.2) intr.: forsvinde; skrumpe ind ved at

blive tørret ell. p. gr. af tørke. MO. Hen-
tørrende . . Snittebønneplanter i Bedene
hang mat ved Stænglerne. Schand.TF.II.
373. Vandet hentørrer. D&H. \\ overf.
vore Mandfolk, hvoraf de fleeste heller

20 hentørre og visne . . heller leve og døe
som Pebersvende, end søge Helbred og
Lyksalighed i en elskværdig Piges Arme.
Tode.ST.II.90. RBergh.M.117. 1.3) part.

hentørret som adj.: indskrumpet; indtør-

ret; tør; vissen. Det ligger og bliver saa
hentørret, at ingen kan spise det. VSO.
De (gamle kvinder) skjuler ikke deres fat-

tige, hentørrede Bryster eller Kroppens
indskrumpede . . Knå. BGandrup. JK. 64.

30
II

(nu sj.) overf., om livsførelse, tilværelse

:

trist; gold. et lille Tegn paa Agtelse og
Godhed forfriskede betydelig hans hen-
tørrede Liv. Gylb. (1849).V1II. 124. Gold-
schm.IV.238. 2) [2.4] (1. br.) m. h. t. levneds-

midler (især frugt): gøre egnet til opbeva-
ring, konservere ved tørring (jf. -tørring 1

slutn.). -tarring, en. [-itør'ei],] vbs. til

-tørre. 1) som vbs. MO. D&H. || spec. (fagl.,

1. br.) til -tørre 2. Hentørring benyttes hos
40 os mest til Opbevaring af Fru^t. MøllH.

III. 89. 2) (sj.) indskrumpet, vissen per-

son. Præstefrøkenen var en fyrretyveaarig
B.entørring.Bang.LD.7. -nd, adv. {ænyd.
d. s.; jf. II. hen 5; sml. ty. hinaus; poet. ell.

højtid., nu sj.) ud, bort (fra et sted), man
skal slæbe, og kaste ham hen ud, for Je-
rusalems ^orte. Jer.22.19(Chr. VI). Begge
. . traskede henud ad Haugeporten. Blich.

(1833).V.213. jf: Det er min Livs-Opgave
50 . . Jeg tør ikke kaste den hen ud og sige:

„Er jeg min Broders Vogter?" naar jeg
føler, at Gud har gjort mig til ået.Sick.

HÆ.214. II (jf. n. hen l.s^ om udstrækning.
Menneskets Haab strækker sig henud over
Graven ind i en grændseløs Evighed.
Ba8th.(Rahb.LB.I.432). -vandre, v. [1,3]

[-[Van'dra] (jf. -vanke; især poet. ell. højtid.)

vandre fremad, af sted (hen imod et maal).
*Der de nu havde vek henvandret nogen

60 Stund,
I
De kom da siden til en lelier

lille Lund. ReynikeFosz.(1747).124. Clitau.

PT.64. *hoftebredt henvandrende Mirak-
ler i Menneskeskikkelse (o: kvinder). JV
Jens.Di.58. jf H. hen 1.3: vi lade Blikket
henvandre over (disse) Tilstande. Ørs^.II.

43.
II

m. obj.; især i billedl. ell. overf. anv.

VII. Rentrykt »/a 1925 78



1235 benTanke henvende 1286

•den salige Lyst, ( At henvandre Livet

med dig ved min Side. Oehl.XIX.20. jf,:

Tiden henvandrer urokket sin Gang.
Kaalund.FD.24. -Tanke, v. [1,3] [-|Vaif-

g9\ (nu næppe br.) vanke (gaa, drage) frem-
ad, af sted. Sort.HS.E3v.J\ m.ohj. »Stærk-
odder . .

I
I fremmede Fieide sit Liv maa

henvanke. Praw. /Størfe. P. -ved, præp.
{ænyd. hen ved i bet 2.2) 1) til IL hen 1;

se II. hen 6.6. 2) til II. hen 1.4 ; overf. 2.1)

(nu si., jf. MO.) om tidsforhold: d. s. s.

-imod 2.1. henved Midnat. VSO. *Saa var
det henved Aften. Winth. VI. 41. skjønt
Klokken kun var henved elleve. Tops. I.

319. Saaby.'' 2.2) ved angivelse af størrelse,

antal: lidt over ell. (især) under; cirka;

omtrent. Ved det Mexicaniske Haf ere
ellers hen ved 50 Stæder beliggende.
Pflug.DP.1147. (han havde) tient trende
Høystpriselige Konger troligen og vel
henved 56. Aar. Slange.ChrIV.Fort.4. hen-
ved 200 Mennesker. VSO. MO. D&H. Feilb.

-vej, en. [1] (1. br. i rigsspr.) især efter

præp. paa: vej, der fører hen til et maal;
udvej; ogs.: henrejse (mods. Hjem-, Tilbage-
vejj. saa beordrede Kongen (ham) did-

hen at reyse, naar hånd paa Hen-Veyen
først hafde talt og overlagt eet og andet
med den Svenske Legat i Pommeren.
Slange.ChrIV.876. Sauch.SK.34. Han gik
igen kraftigt til men kunde godt mærke,
at han havde gaaet Henvejen, han var
stiv i Benene. JVJens.RF.158. Jørg.JF.II.
165. Feilb. GJ -vejre, v. [2.2] [-ivai'ra]

vbs. (sj.) -else (VilhAnd.AD.51). blæse bort;

bortvejre; især overf.: fjerne (fuldstændigt);

fordrive; forjage; slaa hen i vejr og vind

(jf. -aande 1.3, -vifte 1.2j. (især i pass.,

spec. perf. part), denne Tro . . har henvei-
ret alle (hindringer) som Avner og Sands-
korn. i2aA6.TiZsfe.Jf808.77i. *Hold, Fjer, op
at flagret . .

| Paa skovløse Agre |
Dig

Vinde henvejre. Grundtv.PS.IV.322. *Hen-
veires skal Dit Liv og Dine Drømme

|

Og al Din Gjerning, mens Du Lyset saae.

Hauch.SD.IL299. Vil du jage det henvei-
rede (Chr.VI: et rystet; Blad op?Job.l3.
25. Et nu henvejret Navn maa vel Knud-
sker Sogn have ført, inden det fik bygget
sin Kirke viet Kong Knud den Heluge.
Bomh. Samlinger.XV. (1924). 5. -veksel,
en. se u. II. hen 6.7.

henvende, v. ['hæuivæn'a] pr<E<. -te;

part. -t ell. f -et (KomGrønneg.II1.304). vbs.

-else (s. d.) ell. (sj.) -ing (MO.). {ænyd. he-
(de)nvende; jf. ty. hinwenden)

1) (1. br.) til II. hen 1: dreje, vende i

en vis retning; vende hen imod, hen til;

vist kun (m. overgang til bet. 3j i perf. part.

:

vendt i en vis retning; anbragt i en vis stil-

ling. Jeg satte mig henvendt mod Havet.
Blich.(1833).V.56. »Jeg selv laae qvæget
ved min Slummers Kilde,

|
Som Barnet

mod sin Ammes Bryst henvendt. PaiM.
VII.336.

2) (jf. II. hen 1.8^ Cp overf. 2.1) m. h. t

blik, opmærksomhed, tilbøjelighed olgn.: lade
gaa i en vis retning; fæste paa; rette
mod. (især i forb. m. paa ell. f tilj. (jf.
hen-fæste 1, -rette 1). *Jeg ald min Tan-
eke nu til Krig og Hævn henvender. Holb.
Mel. IV. 4. Jehova havde forudseet, til

hvilken Side den ængstede Konge vilde
henvende sit Yaig.Balle.Bib.I.191. Naar
hun . . henvendte sine gjennemtrængende

10 Øiekast paa mig, forekom det mig, som
om jeg skammede mig. Gylb.III.19. (potte-

mageren) vil henvende sine Tanker paa
at (Chr. VI: tænker, hvorledes hånd kand)
fuldende Glasseringen. Sin 58. 59. (nu 1.

br.) om paavirkning paa andre: henlede
(slutn.). Hun maa skjælve for at trodse Ver-
dens Dom, ja for at henvende dens Øine
paa sig. Gylb.(1849).X.125. S&B. D&H.

20
jf.: Sorgen henvender Alles Tanker til

Éet.Mynst.Hessen.5. || i pass. (især i perf

.

part). Den skiønne JHelene var en Jom-
frue, paa hvilcken alles Øyne vare hen-
vendte. Eolb.Ul.I.12. Hvad Under, at vor
Kierlighed er henvendt til (kongen).Schytte.
(Rahb.LB.1.385). *Vermund, som var Kam-
pen nær . . I Sagde med et henvendt Øre:

|

„Der fornam jeg Skræp, mit Sværd". Oehl.

L.I.121. hans ærgierrige Sind (var) hen-
vendt paa at blive den første . . næst efter

30 Keiseren. Molb.DE.II.47. Da henvendtes
hans Tanker igjen til den blinde Harpe-
spiller. IIauch.1.71. Panum.318. især i udtr.

som have sit blik, sin opmærksom-
hed henvendt paa. Begge (o: Chr. IV
og Peter d. Store) havde deres Tanker
stedse henvendte til Handelens YoTfrem-
melse. Holb.Ep.III.186. Ing.P0.II.287. e.

br.
II

(nu kun bibl.) i pass. m. person-subj.

nogle Øers Beboere . . give sig mere Tiid

f) til at oppasse denne Slags Næring (o: fi-

skeri), end Laalænderne selv, da disse ere
næsten allene henvendte til (o: optaget

af, beskæftiget med) deres Agerdyrkning.
EPont.Atlas.III.252. især

(jf.
bet 4:.i): lok-

kes, drages til; have forkærlighed, tilbøjelig-

hed for. de skal vende ørnene fra sand-
heden, men henvendes (1819: henvende
sig; 1907: vende sig hen) til fabler. ^Tim.
4.4(Chr.VI). hvert Menneske er henvendt

so (Chr.VI: vendt; til det Onde fra Ungdom-
men a.f. Sir. 17.16.

\\
(m. overgang til bet

4.1; sj.) i forb. m.fra.. han vil . . henvende
deres Opmærksomhed fra at tale om hans
Fødsel til at undersøge, om han virkelig

var udsendt af Gnå. Horreb.11.313. men
i hiint (øjeblik) blev mit Sind med en vis

Lettelse henvendt fra hele dette Forhold,
for ganske at overgive sig til en anden
Bekymring. Gylb.lX.307. 2.2) m. h. t ud-

60 talelse olgn.: rette (til). Fortryd . . ikke

paa, at jeg henvender dette Brev til dig.

Rahb.ProsF.I.207. For nu ikke at lade

ham sidde taus . . henvendte jeg et Par
Spørjgsmaal til ham angaaende dfet skot-

ske Sprog. Thiele. Breve. 190. (en) fornem
Javaner, der fuldtud behersker det hol-
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landske Sprog, men beklager, at han ikke
kan henvende en Hilsen til mig paa Tysk
eller Engelsk. RGandrup.JK.87.

3) refi. 3.1) (nu næppe hr.) dreje, vende
sig et sted hen; især: rette sin gang, bevæge
sig, rejse hen (til), de, som henvende
sig (1871: bøie indj paa deres krogede
veje.Fs.l25.5(Chr.VI). Selv rejste hånd
bort med Resten (af tropperne) j uden at

nogen vidste, hvor hånd sig vilde hen-
vende, i: Tic?, i 75^. 555. 0rst.II.41.

|| (jf.
bet. 3.2^ uegl; især (jf. bet. 2.1^ om blikket,

opmærksomheden osv. *nu er tiid, at jeg til

Avind mig henvender,
|
Betragter korte-

lig hvad hende meere hender. Holb.Paar8.
260. Hvilken . . Berigelse Naturvidenska-
berne forskaffe Den, som . . henvender
sig til dem, behøver ikke her at udvikles.
Heib.Fros.X.186. Nu henvendte den al-

mindelige Opmærksomhed sig til David.
Hauch. V 1.421. 3.2) sø ae til en, især for at

faa hjælp, raad; ty til; paakalde; m. af-
svækket bet.: gaa, komme, skrive til i en
ell. anden anledning, for at faa et svar, en
oplysning, købe noget hos en m. m. (jeg)

henvendte mig til ham, og aabenbarede
ham min YoÅegeriheå. Bagges. L. II. S09.

*Hvor skal jeg nu henvende mig? |
Hvem

vil over mig forbarme sig? Grundtv.SS.V.
562. (han) nenvendte sig nu til sin For-
bundsven . . om Bistand. Molb.DH.II.370.
naar vi faar Brug for denne Vare, vil vi

henvende os til Dem.Ludv.
4) (jf. n. hen 2) f give en anden (især:

urigtig) retning; lede, vende bort. 4.l)

i al alm. vAph.(1759). || billedl. De hige
efter, at jordens støv kand komme paa
de ringes hoved, og henvende (1871 : for-

vende^ de sagtmodiges Yej.Am.2.7(Chr.
VI). 4.2) m. h. t. ejendele olgn.: tage fra en

og give til en anden; tillægge, deres huse
skal henvendes til (1871: tilfalde^ andre,

ja agre og qvinder tillige. Jer.6.12(Chr.

VI).

6) (nu kun dial.) bruge; anvende (1).

*Hvi skal din Tiid saa skammelig |
Hen-

vendes? Er der ikke | Poeter nok, som,
uden dig,

|
Papiiret kunne klikke ?ileew6.

11.98. OrdbS.(sjæll.,fynsk). \\ f om urigtig,

ødsel anvendelse: forøde. vAph.(1759).
Hen-vendelise, en. [-ivæn'alsø] vbs.

til henvende. vAph.(1759). VSO. MO.
\\

(1. br.) til henvende 1. Indtrykkene ude
fra fremkalde snart Bevægelser, som tjene

til at fastholde og følge dem. Der finder

her en aktiv Henvendelse til Indtrykket
Sted, som naar det spæde Barn følger

eller søger Lyset med Hovedet eller med
Øjnene. Høffd.Psyk.134. \\ især til henvende
2.2 og 3.2: det at henvende sig (mundtlig ell.

skriftlig) til en; ogs. (mere konkr.) om de

ord (den meddelelse, bemærkning, ytring, op-

fordring osv.), hvormed man henvender sig

til en. ligefremme Opfordringer og Hen-
vendelser til de forskjellige Regjeringer
i Europa. Hol8t.FF.94. vi (ser Bobespierre)

indgive en Henvendelse (Brandes.RF.35:
Adressej til Jacobinerne, i hvilken han
erklærer, at Revolutionen staar under Guds
Førelse. Brandes.V.21. Degnen bevægede
sig frit om paa Kirkegaarden; snart var
han fortrolig, snart nedladende i sine Hen-
vendelser til de Forskjellige. /Sc^and. Ti'".

1.56. en tyk, overmoden Visesangerske,
hvis smaa direkte Henvendelser og Ge-

10 hærder til nogle overstadige Herrer ne-
denfor ikke just tyder paa en sygeligt
udviklet Blufærdighed. RGandrup.JK.59.
II

(dial.) til henvende 5: anvendelse. Det
er den bedste Henvendelse, Du kan gøre
af det Stykke Kød. OrdbS.(Fyn). -Tifte,
V. (poet, højtid.; nu næppe br.). 1) trans.

l.l) [1] vifte, blæse, føre et sted hen (som
ved et vindpust). FGuldb.1.254. S&B. 1.2)

[2.2] henvejre; bortvifte. *Med sin Aande
20 henvifter din Magt snart Lysenes Fader.
Bagges.NbW.340. *Da syntes mig skue et

Rosenblad,
| Et Vindstød fra Stilken hen-

vifter. /Sfa^^eZdf.lJZO. 2) [2,3] intr.: blæse bort,

forsvinde, som (ved) et vindpust. •Oppu-
stende Gjøgler, henviftende (Kingo.254:
hvegende; Vind. SalmHj.542.6. *Vel bort-
rinde Vande, vel henvifter Yind. Bagges.
Ungd.II.94. paa en øde Øe . . hvor mine
Suk vilde henvifte i Vinden, og mine

30 Taarer hentørres paa den nøgne Strand.
Ing.P.194. f -vi§:e, v. [2] {ænyd. d. s.)

vige bort; forføje sig, gaa, rejse bort. hvo
haver avlet mig disse (o: børn)? eftersom
jeg var barn-løs og eenlig; jeg var hen-
flyttet og henviget (1871: forskudt;. ÆJs.

49.21(Chr.VI). de Johanniter ere til Cy-
pern henvigede. Pflug.DP.916. \\ overf.: for-

svinde; ophøre. *ei Dag, ei Stund
|
Hen-

viige skal, at jo min Mund
|
Og Hierte

*) di^ skal priise. CFrim.SE.131. f -virk-
nings, en. [1.3] stræben (efter); tilbøjelig-

hed (til); tendens. Der var ikke mellem os
(studenter) mindste Drøm om politisk Ten-
dents, eller nogensomhelst anden videre
sigtende Henvirkning. Rahb.E.II.130.
nenvise, v. ['hæn|vi-'s8] -te ell. f -ede

(Holb.Hh.II.98). vbs. -nin^ (s. d.). (ænyd.
he(de)nvise; til II. hen 1; jf. ty. hinweisen;
især i forb. m. til)

50 1) vise en et sted hen; vise, hvor man
skal gaa hen, henvende sig. l.l) (nu
næppe br.) i al alm. henvise paa Vejen.
vAph.(1759).

Ij
om anvisning af opholdssted

olgn.; især (jf. II. hen 2): bortvise; forvise.

Holb.Hh.lI.98. de begierte . . at Danmark
og Norge herefter som tilforn u-behin-
dret med Russerne kunde handle, og ikke
henviises til Revel eller Viborg udi Fin-
land. Slange.ChrIV.164. Aar 100 blev Cle-

60 mens den 3die Romerske Biskop, først

henvist i Exilium til Chersonesum Ponti-
csim. Borrebye.TF.813. 1.2) (jur. ell. emb.)
give anvisning paa, hvor man skal
henvende sig (for at faa noget behandlet

ell. ovlyst); især m. h. t. sag: (som sig uved-
kommende) vise hen til, overlade (til en

78*
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anden myndighed) (jf. hen-finde 1, -skyde
2.2). Moth.V225. Sagen blev indstævnet
for Politieretten, men blev henviist til

Hof- og Stadsretten. FSO. Grundl.(1849).

§68. vedkommende vil blive henvist til

at indgive Begæring til Øvrigheden. «7wr

Form'\darhog.^28. 1.3) overf.: give anvis-
ning paa, hvor ell. hvorledes man kan
faa hjælp, oplysning m. m.; især: op-
lyse (en læser) om, paa hvilket sted, i hvil-

ken bog han kan faa nærmere underretning;
ogs.: beraabe sig (paa en vis kilde), hen-
holde sig (til en vis hjemmel). Hvorledes
(landmilitsen) blev indrettet udi Norge .

.

sees af den Forordning derom udgiven
1705, hvortil jeg læseren vil henvise. Holb.
DNB.642. Den stakkels Moder . . hen-
viste hende til Tiden og til Religionens
Trøst. Gylb.Novel.II.306. et Punkt, paa
hvilket Heiberg øjensynlig henviser til

(Brandes.DD.96: refererer sig til^ sin Sjæl
efter Døden. Brandes. 1.422. Ludv. jf. bet
1.4: man vil have henviist den gunstige
Læsere til Verket i sig selv. LTid.1732.
351. t.4) i forb. (være) henvist til (f
paa. Hauch.II.235), (jf. anvist til u. anvise
2.2^ egl. til bet. l.i: (være) indskrænket til;

(være) afhængig af; ogs.: (være) nødsaget,
tvunget til. i en tidlig Alder at tabe den,
han nærmest var henviist til. Hauch.VII.
391. TroelsL.^XII.28. da han stod uden
penge og venner, var han henvist til at

klare sig selv
j

2) m. tings-subj.: vise hen til; især (jf.
bet. l.s): give, indeholde oplysning, vej-
ledning, hvor noget er at finde. Ministe-
ren . . gjorde med Haanden en henvi-
sende Bevægelse til en Sal. CBernh.VI.48.
Tallene (i fortegnelsen) henvise til origi-

nalens siaeT.YilhThoms.Afh.il. 168.
||

(nu
næppe br.) lede tanken hen paa; pege hen
til; tyde paa. Dragten (0: paa et maleri)
henviser til de gamle i:!iåeT.Blich.IV.21.

de randsagede, til hvilken eller hvordan
en Tiid Christi Aand, som var i dem,
henviste (Chr.VI: gav tilkiende). lPet.1.11.

I| (gram.) angive forbindelse med, til-

knytning til et andet led. De tilbagevir-
kende (refleksive) Henvisningsord hen-
viser til et Grundled af tredje Person.
Mikkel8.SproglS.53. henvisendestedord
olgn. 1. (nu 1. br.) henførende stedord; rela-

tivt pronomen. Eask.FS.Fort.31. D&H. 2.

(jf. ty. hinweisendes furwort; sj.) paape-
gende stedord; demonstrativt pronomen. PLar-
sen.Da.Sproglære.(1842).43.

hen-visne, v. [2.2] {jf. ty. hinwelken;
isasr poet. ell. højtid.) ^aa til grunde ved at
visne; bortvisne; især billedl. ell. overf.: svinde
hen; hentæres; svækkes (jf. -blegne/ Rein.
ND.171. (Jesu) Ord . . gød Sundhed i hen-
visnende Lemmer. Mynst.Betr.1.317. *Som
Markens Blomst henvisner fage

|
Alt,

hvad af jordisk Rod oprandt. Grundtv.SS.
IV.401. skal vi ikke gaa under paa Grund
af de Gamles Henvisnen . . saa maa vi

unge tage fat, højne vort Land ved Digt-
ning og Kunst. Schand- VV. 343. -vis-
ning:, en. [-,vi-'snei|] flt. -er. {ænyd. d. s.)

vbs. til -vise. Moth.V224. Min Naboerske
fulgte med Øinene enhver af mine Hen-
visninger (0: paapegning af egnens mærk-
værdigheder). CBernh.VIII.14. MO.

II
især

til -vise 1.3: det at henvise til, give anvis-
ning paa et sted (i en bog osv.), et forhyld,

10 der kan give en oplysning; ogs. (mere konkr.)
om sted i en bog (note olgn.), hvor der hen-
vises til udførligere oplysninger osv. VSO.
en Henvisning af Borne til det Indhug,
Forbryderstatistiken har gjort i Læren om
Viljens Frihed. Brandes.Il.363. under Hen-
visning til Deres ærede Skrivelse af 4.

d. M.Ludv. Betydningerne oplyses ved ci-

tater eller henvisninger til saadanne. DO.
I.XXXVI11. jf.: Henvisnings-Noter an-

20 give kun Kilder, Parallelsteder o. 1. og
ere derfor meget kortfattede. /SeZmar.^PP.

-visning:s-ord , et. (til -vise 2 slutn.;

gram.) ord, tilhørende en ordklasse m. særlig

bøjning (prominalbøjning) og anvendt baade
substantivisk, adjektivisk og adverbielt, som
henviser til (peger paa, træder i stedet for)
andre ord ell. led (ell. til noget uden for ta-

len i den omgivende virkelighed); stedord;

pronomen. Mikkels. Sprogl. 148. Wiwel.242.
30 -vælte, V. [-ivæVdQ] {ænyd. d. s.; især poet,

højtid.; nu 1. br.) 1) trans. I.l) [1] bringe,

føre (noget) et sted hen ved at vælte (det).

VSO. *Landserne
|
Som tidt i Strid til-

forn var brugt for Helges Liv, | Arbeided
nu med lige Troskab paa hans Død,

|

Henvæltende den tunge Steen for Aab-
ningen. Oehl.HY.204. MO. I.2) [2] fjerne
ved at vælte; bortvælte; fravælte. Moth.V112.
*han den (o: en sten) kløver,

|
Bortstøder,

40 henvelter; Pram. Stærk. 1 70. Staffeldt 121.

2) [3] intr. og refl., især om vandløb, vand-
masser: strømme rask ell. voldsomt frem;
fremvælte (2). *det flade Land,

|
Hvorover

Flodens højeVand
|
Med Styrke sig henvæl-

ter. Grundtv.SS.V.384. jf: *Tidens Strøm-
me . . henvælte. Lund.ED.95. -ødsle, v.

[2.2] {jf. ænyd. hedenøde; nu næppe br.)

bruge til ingen nytte; sætte til ved ødselhed;

bortødsle; forøde, den vilde Kriger . . ben-
so ødsler Livet i Kampen. Sams.1.54. al den

Kjærlighed, jeg har henødslet paa den
uværdige. Pram.II.415.
hep, interj. [hæb] {fra ty. hepp (hepp-

heppl) hyp!, ogs. som lokkeord til geder,

haansord til jøder; sml. eng. hep, hip; op-

rindelse usikker; jf. hip, interj., hyp samt
heppe; især vulg.; ofte gentaget) 1) {vistlaant

fra ty. hepp ved jødefejden 1819; nu 1. br.)

haanende tilraab til en jøde. Hep! Hepl
60 . . hvor vil du hen med den smukke Pige?

gamle Sma.us\ Ing.EF.II.203. Kierk.II.145.

Hep hep, Jødel kan Du spise Flæsk og
Yiøåe? Berg8.GF.I.311. Meyer, jf Hep-
raab. MRubin. Tysklands Hist fra 1848.

(1912).268. 2) (sj.) i forb. m. hurra, som
en slags forstærkelse af hurraraabet; (alm.:)
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hip! Der raabes: „Hurra 1 noch enmal
Hurra I hep hep hep, Hurra 1" derpaa klin-
kes der. Hostr.Cr.71. 3) {vist først i 20. aarh.)
tilraab, brugt (fx. paa sportspladser) som
o',pfordring til at skynde sig, anstrenge
sig (for at komme først; jf. heppej, ell. brugt
(uden bestemt bet., af gadedrenge olgn.) un-
der gadeopløb, optøjer olgn. PoWhl919.
6.sp.3. Han fik et Stød for Brystet og
hørte samtidigt to barbenede Unger skrat-
le. „Se den tykke dér. Han vil slås med
Politiet. Hep I Hep I« TomKrist. LA. 230.
Sange om Lærerne . . *Hæp, hæp, hæp,

|

Kuller med sin Kæp.
| Naar han faar de

fale Nykker
|
slaar han Drengens Ryg i

ty]!±er. KNordent.JL.1. 112. heppe, v.

['hæbQ] -ede. (vist først i 20. aarh.; til hep
3; i/", ogs.jy. hippe, nt. hippen samt hyppe;
især vulg.) raabe hep (3); opmuntre ved

Her er vi fra. Jyjen8.1)i.72. || appositionelt,

efter subsi. ell. substantivisk ord. Ingen her
vidste ret Besked. HCAnd. SS. VIL 289.
*Frøknen sidder let som Fjer,

| Som min
lille Rytter her. Krossing.D.6. Selskabet
her . . er noget blandet. D&H. \\ (uden for
forb. m. demonstr. pron. (se ndf.) nu ikke
mere br. i omhyggeligt spr.) som attrib. adj.,

foran et subst. efter de andre her Sven-
10 skis BeskTitvelse.Klevenf.RJ.5. (jf. ndf,

8p.l243^^:) samme Dommes her Nedsen-
delse.Reskr.(MB.).'V8l741.

|| i forb. m. (of-
test tryksvagt) demonstr. pron.; dels (allr. i

glda.: tessæ hæræ ord. Mand.42; dagl.)
efter denne: den anrettede Commission
over disse her vrange Lærdomme. Oram.
Breve.39. *„Et andet Bæger gav han mig—

" . . „Et andet?-
| . . „Ja, dette her."

PalM.11.317. „Gi'er du fem (kroner)?'' —
tilraab. Løberne heppedes og opmun- 20 „Ikke en Øre under dette herre Meniste-
tredes Ruten igennem med forfriskende
Tilraab. Ekstrabl.^'kl919.3.sp.3. BerlTid.^ys
1920.Aft.3.sp.3. ofte i forb. som heppe
frem (BerlTid."/d922.M.3.sp.l) ell. (især)
heppe op (BT.^y3l924.2.sp.4).

Meppentrippe, en. se Hippentrip.
I. Her, se I. Herre (4.2).

II. her, adv. [trykstærkt: 'hæ-V ell. (nu
næsten vulg.) 'he-V; tryksvagt (altid i bet.

6-Q): har, hj] hær. Eøysg. S. a2v, hér. sa. 30 lille Mé[leinYæTende?WiedrTÉ.220. deher

rmml'* Wied. TK.219. Er dennehér Ejen-
dom i Sverig stadig under Administra-
tion? Jafc^nM.A.i57. dels (allr. i glda.: then
hær. Mariagerleg.77, som overs, aflat.iste;
især alm. i jy., hvor denne mangler) efter
den: *Ja, sjelden er i Staden

|
En Have

som den her. Heib.Foet.IX.60. deherre van-
ter. NMøll.H.68. Vil Du ha' di lange Støv-
ler . . a' vi ka' faa Klaring paa det her

AG.98.
il

ogs.: her(r)e (uden for dial. (jf
Feilb. OrdbS.(Fyn)) nu kun (vulg.) i forb.
m. demonstr. pron.) : dette here Huus. ÆTom
Grønneg.LI.118. Skuesp.II5.16. Faar hun
Nys om dette here, saa er jeg leveret.
Bøgh. L. 293. De maa tjene mig i at la-

de være med dette herre. IIostr.ML.149.
Schand.SF.106.JLHeib.(StSprO.Nr.ll0.11).
heme (kun efter demonstr. pron.; vulg. ell

to.JakKnu.LU.37. jf. Feilb. ||
(sml. denne sp.

62P samt ndf. sp.l244^^; især relig.) om det
jordiske, dennesidige. *Støvets Dyder
lønnes ogsaa her. Bahb.PoetF.11.106. *Hvad
her han (o: Luther) hed, det véd enhver,

|

Som har sin Gud og Bibel kjær;
| Men

hvad han hedder nu nos Gud, f skal Engle
for os sjunge ud. Grundtv.PS.III.65. Der
(o: paa lyksalighedens 0) sang Blomster og

dial): en af disse herne Brandkandidater. 40 Blade de skjønneste Sange fra hans Barn
KLars.SA.129. dette herne Hus, som han
havde faaet Lyst til. CDangaard.UligeVil-
kaar.(1904).13. deherne Tjørne. Nordsjælt
F.LL.148. (æda. og run. hær(æ), fsv. hær(æ),
oldn. hér, eng. here, ty. hier, got. her; besl.

m. hid, hin; jf. III. her || m. h. t. formen
herne sml. sv. dial. hanna, fsv. hærna, oldn.

og isl. hérna; sml. hersens, hersom(s)) om
stedet, hvor den talende befinder sig ell. hvor-

paa han peger: paa dette sted.

1) om noget umiddelbart nærværende. Den-
ne gode Mand, som her si2i2ier.Solb.IIex.

Y.5. *Held os, som kan sidde saa frede-

lig her\Rahb.PoetF.1.112. *Her er altsaa

den By, hvor Jens Baggesen fødtes?OeR
L.I.146. *Her er jeg sat til, en Bautasteen

|

At vidne for Slægter i Norden. Grundtv.
Udv.1.756. Min Gudl De her? Heib.Poet.

VL.12. Nej, vi (d: revisorerne) tager ikke

dom, men saa svulmende deiligt, som in-

gen menneskelig Stemme her kan synge.
ECAnd.(1919).I.250. *0 I, som græder og
I, som ler,

|
og I, som intet kan sanse

mer, | men dog maa vandre bestandig
heri Friis-Møll.I). 40. om forb. m. hisset
og hist se hisset, hist

||
(især poet.) om

fædrelandet. *Vi vil lade Verden høre,
|

At her er et christent Land. Skuesp.X.16.
50 *Her er det smukt at leve, tungt at døe I

Boye.PS.IV.15L *Lad Bygerne kun slå,
|

lad Havet bruse på, |
her er så frisk at

ånde og så frydeligt at gk. Rørd.GK.218.

II
(især Y) efter navne i breve, regninger

olgn. for at angive, at vedk. er bosiddende i

samme by som brevskriveren (regningens ud-
steder) (jf. herstedsj. Herrer M. C. Starup
& Co. her. Hage.H103. smst.1093. || i svar
paa (kontrolerende) navneopraab olgn. „H. N.

Deres (o: en jærnbaneassistents) Ur her. Saa 60 Hansen?" — „(Hansen) heri" — „P. A.
maa Sagen gaa sin Gang. Pengene mang-
ler i Kassen og kan ikke skaffes. jBmcM.
UH. 102. (jf. der sp.633":) Her har du
Bogen, som jeg laante dig. 76^0. D&H.
styret af eftersat præp.: *Her er Aaen og
Dalen, hvor vore Urfædre tog Land . .

|

Petersen?" „(Petersen) heri" osv.
\
D&H.

II
(talespr.) i forb. (udraab), hvor opmærk-

somheden henledes paa tilstedeværelsen af no-
get nyt. Her kommer jo Manden selv.VSO.
„Her kommer iegl" sagde Klods-Hans.
HCAnd.YL251.

j|
(sml. tilsvarende brug af
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der (sp. 633^^); især talespr.) i befaling om,
at noget skal Winges til veie. *„Hiælpl Kon-

fen døerl" .. „Til Hjælp I
|
En Løibænk

er I Hent Lægen,'* Becke. KL. 200. tilradb

til hunde (efter fr.ici): heri (= herhid I)

D&H. II
fremhævende ell. sammenfattende

tidligere stedsbestemmelse, der er ikke plads
til flere i vognen her • jf. ovf. sp.l242^^:

*Hjælp os, o Jesu kjærel
|
Vort Kors i

Verden her
|
Taalmodelig at bærel Vægter- lo 33.

gQm2\e.JYJens.NA.80. spec: henvisende til

et anførelses-udtr.; paa dette stedi talen.
„Ak, man har vist fortalt dig meget om
mig, hvor ondskabsfuld jeg er. Jeg stak-
kels Pige I Fordi jeg er lidt overgiven I"

Her begyndte hun at græde. 0ehl.RrS.228.
Her kunde han ikke taale at tale mere.
PMøll.1.208. *„jeg siger Amen.«

| Her af
sin Pande Homo tørred Sveden.jPai3f.I7.

vers.Kl.1. Blich.(1920).XIV.33.
\\
(emb.,l.br.)

som retnings-adv.: hertil. Guvernementet
(anmoder) ethvert af disse Regimenter .

.

at forfatte og her indsende en Liste over
dets Styrke. MR.1774.560. || m. tilbagetrængt

rumforestilling, om situation, lejlighed osv.

Jeg har her ved et Greeb befodret tvende
foniebte Personers Kiærlighed. Holb.Pern.
III.7. Dersom jeg ikke denne Gang spil-

ler ærligt og lader Lykken alene ner 20

3) bestemt ved noget i det følgende. 3.1)

ved relat. bisætn. Saaledes ligger jo Enge-
land ret her hvor jeg holder min Finger.
Holb.Kandst.II.l. *Her, hvor Du bygger,
stod engang et Kloster. HCAnd.SS.Xl.636.
*Her hvor Ingen mægter

| Længer flygte
(o: ved havets bred). Drachm.D.60. 3.2) ved
udtr. m. præp. Jacob Christophersen Bor-
ger og Indvaanere her i Byen. Holb.llJ.
V.6. *Du skriver (til) mig, som ligger
her 1 1 Sengen. Bagges.Ep.l68. Hvad om herraade, saa gjælder min Fordring ikke

Ing.EF.II.46. 03 om sted i en bog olgn.:

det eneste, som hér omstséndelig skal
handles om. Høysg.AG. 7. Udviklingen har
hos ethvert udmærket Folkeslag sine vig-
tige Eiendommeligheder. Det kan ikke
her være Hensigten at skildre disse. Ørst.

III.33. da disse Forhandlinger ikke ved-
komme denne Saga, saa udelades de her.
Hauch.V.292. jf.: *Her (o: paa billedet) 3p I (o: benediktinerne)Ji Rer
seer Du nok, at Bastian | Har gjort dem
hver til Mormn. Bastian.nr.1.4. (især ar-

kais., jf. hermed samt Rubow.SP.91) i af-
slutningsformlen i et litterært arbejde: Men
her maa Enden Yære. 2Makk.l5.40. *Her
ender Sangen om de høie Guder. Oehl.

XXIX.304. (nu næppe br. i rigsspr.; poet.)

styret af eftersat præp. (i udtr. svarende til

smsat adv. herpaa osv.): *Vor Bisp, som

paa Fuur fandtes en Nedgang til Djæve-
lens Rige? Blich.(1833).VII.26. ikke mere
end her paa min haand, se Haand sp. 578^^.

her paa lag, se Lag. her fra, paaplad-
s en, se Plads. || spec. (relig.) i forb. svarende
til den ovf. sp.l242^^ nævnte anv. vi ere
kun her paa Jorden som Døgnfluer. HaMcA.
JF.282. *Et Aandens, Hjertets Rige ville

e paa den
vilde Yeråens-Sø?HCAnd.SS.XI.608. her i

Verden o: i denne Verden, i det timelige
Liv. MO.

il (jf. ovf. sp. 1242^^) om fædre-
landet: *Kongen her i Landet

| . . er
en venlig Hersker. Hrz.Svh.61. Hage.^1082.

jf.: Hånd har sat sig her ned udi Landet
paa en Herregaard. Holb.KR.1.6. se ogs. u.

bet. 6. her til lands, se hertillands.

4) (sml. H. der 1.3^ i bet. nærmende sig

Formand, skal til Herrens Alter gaae |
40 ubest. adv.; i forb. m. adv. der (ell. et gen-

Med de Forklarings Ord, som her sig
passer paa. JFriis.168.

|| (jf. der sp.634^°;
dagl.) om foreliggende ytring ell. situation,

i udtr. for misbilligelse ell. ærgrelse. Her
kommer du op til mig, som har skrevet
et Brev til dig og sagt dig Farvel. KLars.
Eibl.118.

2) (især fD) om noget, der er omtalt i det

forudgaaende. *Han blev ført til andet Sted,

taget herj; om forb. m. adv. hid, hisset,
hist se disse ord. 4.1) (ænyd. d. s., jf. ty.

hie(r) und dort; nu 1. br.) i forb. her og
der, paa forskellige (ikke nærmere angivne)
steder; rundt om(kring). (de) gik her og der
(1819: omvankendej i ørker, og paa bierge,
og i jordens rever og huler. ire6r.ii.5S

(Chr.Vl). de fortellinger deraf vare blevne
udelugte, hvor ved Tsaren og hans un-

Hvor man saae idel Fryd og fuld Lyksa- 50 dersaatter her og der afmalis med farver.

lighed.
I

Her fandtes Helgene her fandtes
ogsaa somme,

|
Der raadne Lemmer var

erkiendt ved Verdens Bomme.Holb.Metam.
88. (dampskibet anløber) Øen Syra, der .

.

er Mellemstationen for begge Dampskibs-
Linierne; her omskibes Passagererne.fiC
And.SS.VI1.147. H henvisende til andet end
steds-betegnelser. (det)Westinåiske Compag-
nies slette Held . . hafver Deres Velbaa-

som dennem lidet pryder. JJwe^.i. nogle
Kirker og Kllostere, som laae her og der
adspredde. fioZ6.^er^.5. FrSneed.1.294.

\\

baade det ene og det andet sted; overalt; alle

vegne, alle Baals Tjenere kom . . og de
kom i Baals Huus, at Baals Huus blev
fuldt her og der (Buhl: fra Ende til d^n-

åen).2Kg.l0.21. nu især i forb. som her
og der og alle vegne: Ligevægten i

renhed vel allerede (erfaret). Men, hvad 60 Østersøen er borte, og den brittiske Flaa
er her (alm.: hertil) at sige? Saaledes
gaaer det til i Kiøbmands-Stand. Qram.
Breve.149. Mange Aars Syslen med Dyr
i Fangenskab førte . . Hagenbeck ind paa
. . tropiske Dyrs Tilpasning til et nordisk
Klima. Her har Hagenbeck præsteret det

de skal nu være baade her og der og alle

Yegne.FlensbA.^yiol905.1.8p.6. det kneb
(for fodboldspillerne) med at holde Pusten
og Spændstigheden i Benene til stadig-

væk at skulle være her og der og alle

Yegne. Pol.Viol924.3.8p.3. være (baade)
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her og der og straalemester tillige,
se Straalemester. || her eller der, det
ene ell. det andet sted. Der er strengt taget
ikke en eneste rettroende Præst, alle har
de her eller dér bøjet sig for Tidens
Krav. TJBirkedal.(Pol}*liol924.12.sp.5). 4.2)
itoleddetudtr.thQv— der, ogs.: her— her,
det ene sted — det andet sted. Og da den
Ene laae kastet her, den Anden der, halv-
død, aabenbarede hver Aarsagen, for hvil-
ken han døde. Visd.18.18. Dalen (begrænses)
af bølgedannede, her skovgroede, derlyng-
groede Baikker. Blich.K.96. *her titted et
Hoved, her stak et Par Ben. Kaalund.229.

II
Saadanne Landstrygere ere snart her,

snart der. 7*S0. Fjenden viser sig snart
her, snart der. D&H. 4.3) (talespr.) i forb.,

hvor man (ærgerligt ell. vrissende) genoptager
et af en anden person brugt ord for at be-

tegne det som utilfredsstillende, tilkendegive

afvisning ell. meningsuoverensstemmelse olgn.;

især m. (dobbelt) gentagelse af vedk. ord for-
an mig her — mig der (om forb. hid —
her 0^ hist— her se hid, hist; jf. ogs. lign.

udtr. m. hid— did u. hidj. „Jeg vil fortroe
jer (at jeg) har givet bedre Karl, end I

er. Kurven." — „Bedre mig her, og bedre
mig der. Jeg skiøtter lidet om, hvem hun
i sine Tanker synes være bedre end jeg."
KomGrønneg.V.192. *Men Slægt mig her
og Slægt mig der!

|
Naar Hun ey hos sin

Brudgom er,
|
Hvad kand alt dette gavne?

Wadsk.34. CBernh.II.209. „En Mand som
De . . kan godt spørge uden at faa et saa
uhøfligt Svar." „Ja, høflig mig her, høf-
lig mig deri . . jeg gi'er ikke en Døjt for
hele Politiken.'' Goldschm.III.461. underti-
den (ved enstavelsesord) med omdannelse af
ordet: „Oberst Kraft er jo Din Ven." —
„Ja, Venne mig her, og Venne mig der."
FrHolst.Revuen.(1880).8.

5) (sml. n. der 2 samt ovf. bet. S.2) i

tryksvag stilling paa subjektets plads, hen-
visende til en anden stedsbestemmelse, her er
over 40 Rixdaler i denne Fung. Holb.Tyb.
IV.9. Her ere mange smukke Bygninger
i denne By.VSO. *Ret aldrig hans (o: Hans
Tavsens) Navn skal i danske Hjerter døe,

|

Saalænge her ringer en Klokke over 0.
Ing.RSE.VIII.294.

\\
(især talespr.) i forb.

m. den ovf. som bet. 3.2 omtalte konstruktion.

Skade er det at her ikke er nogen Zigeu-
nere her i Lsmået. HCAnd.Breve.1.5. spec.

m. flg. adv. smsat. m. her-: Det er en svær
Varme, her er herindel SCAnd.VI. 252.
*Det er en Løgne-Rede, |

Den søde, runde
Jord I I Dog er her godt hernede. sa.SS.X.

452. Her er halvdunkelt herinde, ieoj).

(Mikkels.0rdf.15).
\\

(sj.) m. flg. her (1).

„Her er mange fisk her.**Jesp.SprL.67. \\

GJ ved pass. (jf. der sp.635^^). Her siges

nu overalt, at Paven er død. F/SO. e.br.

6) (jf- bet. 6) i nogle tilfælde kan her bru-

ges i lighed m. II. der 3 paa en maade, der

stærkt nærmer det til at opfattes som tryk-

løst ubest. subjekts-pron.; især, dels ved verbet

være: skeer det, at der kommer Nogen
og spørger dig og siger: er her Nogen?
da skal du sige: her er Insen. Dom.4.20.
*Ak, her er smnktl H:rz.D.I.181. Her er
travlt iååg.Mikkels.Ordf.15. (jf, nærmest til

bet. 1 : *Her er koldt og ude Stormen truer,
|

Men i Drømme, der er Alt saa smukt.HC
And.X.468). dels ved et modalt ell. lign. ver-
bum, naar det viser tilbage til verbet i en

10 foreg, sætn.: „Boer her icke en Mand, som
heeder Jeppe?" — „Jo her siør.*" Holb.
Jep.IV.4. „tror De, her kan installeres elek-
trisk lys?" — „Vist kan her saa"

|
„skal

her ikke gøres rent i dagligstuen?" —
„Nej, her skal ikke"

j jf. WiweL39/f.
III. her, adv. [her; hæ-V] (fra ty. her,

egl. om bevægelse hen til den taknde person

;

besl. m. H. her, hid) 1) hen og her, se H.
hen 6.7. 2) i forb. m. visse verber, holde

20 her {efter ty. herhalten; jf. holde hid (u.
hid^; talespr., nu 1. br. (gldgs.)) træde til (og
tage sin del af pligt, besvær olgn.), „holde
for" (fx. som genstand for straf, kritik, spot).

Skulde jeg da ikke lade vore . . Præster
gassere Revue; det er dog almindeligt i

ælskaber, at, naar anden Materie til Dis-
cours fattes, maa Præsterne holde her. Ar-
gus.l771.Nr.30.1. *Torbiørn kom en Møe
for nær;

|
Ansind (o: T.s fader) maatte

30 holde her. Zetlitz.BS.34. det (var) Trøn-
dernes Pligt, at holde her med Raad og
Daad, til at afkaste Aaget. Grundtv.Snorre.
11.367. hvad skal jeg sige, som saadan
har maattet holde her og ladet mig exa-
minere i alle Videnskaber og Kunster.
Heib.Poet.VI.64. Troer Du, jeg vil bære
paa al den Snak, jeg har hørt? . . nei, nu
ere vi To om Byrderne; Du skal holde
heT.HCAnd.IV.75. naar en . . Lønhore hvi-

'0 nende tog Kagen i Favn og siden maatte
holde her (o: blev pisket) baade ned ad Gaden
og ud for Borgmesterens. TroelsL.XIl.145.
VilhAnd.Litt.in.35. NMøll. (Letterst. tidskr.

1921.178).
jj
høre her, (sjæll.) lystre; „makke

ret", jeg skal nok faa ham til at høre her.
OrdbS. 3).t i forb. fra— her {efter ty. von— her) m. flg. præs. : angivende et tidsrums
vedvaren indtil nutiden. Men meener I vel
at visse Nationer, som fra lang Tiid her

50 spiller (nu: som i lang tid har spillet^

Mester i Indien, vil ansee med Kaaldsin-
dighed eller fordrage saadan Eders Com-
mercies Yorøgeise? Holb Samt.l6.
her-, issgr. 1) af ll.hev (saaledes, hvor

ikke andet ndf. angives); udtale: 1. i forb.
svarende til præp. m. trykstærktpron.: ['hæ'r-,

næsten vulg. 'he^'r-] m. bitryk (ell. uden tryk)
paa sidste led (henholdsvis den stavelse af
dette, som usmsat. har hovedtryk), héråf.

60 Høysg.AG.17. Heraf, smst.9. 2. i forb. sva-
rende til præp. m. tryksvagt pron. [har-, hj-,

kunstlet: hBr-1 m. hovedtryk paa sidste led

(henholdsvis den stavelse af dette, som ogs.

usmsat. har hovedtryk), herefter. Høysg.AG.
72; naar sidste led begynder m. vokal, træk-
kes undertiden [r] over til flg. stavelse: [ha-
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ira'(v), ha'ru'åa] (ved siden af [har'a'(v),

hør'u'éa]). 3. i (part.) adj. (og i adv. her-

stedsj ['hæ'Wr-, næsten vulg. 'he'Wr-] {ssgr.

m. her- findes allr. ofte (som regel skrevet i

to ord) i glda., flere ogs. i æda. ("hær i, hær
mæth. Harp.Kr.55.10 osv.) og oldn. (hér af,

eptir, fyrir, med, i moti, til); brugen af
faste (sammenskrevne) ssgr. skyldes til dels

paavirkning fra ty. hierauf, hie(r)mit, hier-

unter osv.; muligt kan i enkelte tilfælde ogs. lo

ty. ssgr. m. her- (jf. III. her^ have øvet ind-

flydelse (sml. ndf. bet. 2); se ogs. FalkT.Synt.
315; anv. af ssgr. m. her- og præp. tilhører,

naar de ikke har ren steds-bet, især skrift-

spr., medens talespr. foretrækker forb. af
præp. og pron.; jf. V. der-) brugt til at

danne demonstr. adv. og (part.) adj. (fx.
herværendej || naar sidste led er præp. ell.

adv., har ssg.^en ofte sa. bet. som denne,
disse ell. (især) dette styret afvedk. præp., 20

henholdsvis af en præp., der følger efter

vedk. adv., fx. heraf, af dette, herind, ind i

dette osv. \\ af ssgr. bestaaende af 3 led, fx.
herudaf, ud af dette (omtalte osv.), er kun
de vigtigste medtaget ndf; udeladt er fx.
her-forinden, -hennefra, -hjemmefra, -ind-

efter, -indi, -nedad, -om(me)ad, -ovrefra,

-ud(e)ad, -udenpaa, -udfor, -ud(e)fra; end-
videre part. adj. som her-hosfølgende, -om-
talt (Ilolb.MTkr.404) \\ under de enkelte 30

ssgr. er kun medtaget eksempler paa de mere
alm. bet, og kun enkelte, særlige anv. er be-

handlet for sig, idet her i øvrigt henvises til

de ord, der indgaar som sidste led. 2) af III.

her {laant (til dels i ænyd., se her-an, II. -for,

-unterj fra tilsvarende ty. ssgr. m. her-) dels

i verbal-ssgr. efter ty. mønster, hvoraf nu kun
vbs. Herkomst er bevaret; se endvidere her-
føre, -kommen, -lede, -røre ; dels i ssgr. m.
præp. ell. adv., se her-an, -aus, II. -for, -unter, 40

sml. u. -frem, -om 1, -op, -\i.d;jf. ogs. ovf. u. 1.

-ad, adv. (sj.). D&H. -af, adv. (jf. -udai).
MotkH166. (De) opofrer (Deres ære) ved
saadan Opførsel. Betænk dog, hvad som
heraf vil flyde. Holb.Forv.lsc. Heraf (o: af

dette) kan giøres en fuldkommen Kiole.
VSO. jeg var tvivlraadig angaaende Un-
dersøgelsen heraf (1819: hvad jeg skulde
bestemme om Benne). ApG.25.20 (1907).
heraf følger. Ludv. 50

Heraldik, en. [her^l'di^] (gennem ty.

heraldik ell. fr. (science) héraldique afmlat.
(ars) heraldica (jf. heraldisk^, afl. af mlat.

heraldus, se Herold; fagl.) den fagmæssige
fremstilling af skjoldmærker i ade-
lige slægtsvaaben (PBGrandjean.tieral-
dik.(1919).15) ell. (nu næsten kun) kend-
skabet til ell. læren om disse; vaaben-
kunst. ved denne Edition findes Konger-
nes og de fornemste Irlandske Familiers 60

Genealogie i Tabeller, og Vaabener ind-
rettede efter Heraldiken.LTid. 1724. 740.
Jeg hafde troet at hafve kunnet profitere
noget hos ham i Heraldiquen, men hånd
er allene en Mecanicus Practicus, og ey
en Professor mecnmces.Klevenf.RJ^107.

Baden.JurO.I.215. Nogle Bemærkninger
om dansk Yi.eT2ld^.AThiset.(bogtitel.l902).

II
om fremstilling i bogform (af læren) om

vaabenskjolde. Den allerede for nogen Tiid
udgangne Heraldik . . sælges nu offentlig
her paa Bogl2iden.LTid.1736.680. Heral-
dik. PB Grandjean, (bogtitel. 1919). heral-
disk, adj. [he'rBl'dis^] (jf. mlat heraldi-
cus; fagl.) adj. til Heraldik. de smukke
Genealogiske og Heraldiske Verker, som
han (o: T. Klevenfeldt) til Fædernelandets
Ære haver under Hænder. Langebek.Breve.
118. den Heraldiske Yidenska.h.LTid.1757.
308. Silke . . indvævet med heraldiske
Liljer af det lyseste Guld. JPJac.II.566.
Sarkofagernes mægtige Dekorationer med
heraldiske Motiver. VVed.B.185. heral-
disk figur, se Figur sp.936^^.
her-an, adv. [III] [ha'rBn; o^s. h^ri(r)an]

{ænyd. d. s.; fra ty. heran; jf. deran; dagl,
især spøg.) \) f frem (4.i). Dagen brød her
an igien. LTid.1739.589. 2) (1. br. i rigs-

spr.) i udtr., der betegner tvang, nødvendig-
hed osv. m.h.t noget, der er en ubehageligt,

men som man skal ell. maa i lag med, tage

fat paa olgn. du måe hersin. Moth.H166.
*Vil ingen Mand heran? . .

|
Ney det er

alt for galt, slet ingen vil heran. HeltPoet.
58. Du maa heran, enten du vil eller ikke.
VSO. Feilb. || brugt som udraab. HéranI
Er et ord at skynde på med. Moth.H166.
3) (1. br. i rigsspr.) i forb. m. verber, der
betegner (forandring af) tilstand: i en vis

(god ell. (især) daarlig) forfatning; efter

være eZZ. komme: *det briste eller bære 1

1

Du kommen er heran, du . . her igiennem
maa. Wadsk.Brudev.III.Bl « .navnlig m.foreg,
adv. ilde: Jeg er ilde heran med dette
Menneske. 750. Feilb. -ans, adv. [III]

[ha'raus, -'rcous] {fra ty. heraus, om bevæ-
gelse ud til den talende; sml. herud 2; tale-

spr.) brugt som (truende) udraab: ud med dig!

bort! ECAnd.V.275. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

Herbarinm, et. [hBr'ba'riom] best. f.

-riet ell. (1. br.) herbariumet; flt -rier. {fra
lat. herbarium, af herba, plante; især bot.)

(bog, der indeholder en) samling af
pressede og tørrede planter ell. plante-
dele. vAph.(1759). I den botaniske Hauge
har han en smuk Bygning i Form af et

Lysthuus, hvor han har sit Bibliothek,

sine Herbarier, sit Auditorium og sit Stu-
derekammer. FrSneed.1.510. JLange.1.274.
NaturensV.1918.381. \\ CP billedl. (jf. Blomst
2.4>: *Vel mangt et Bryst, som for mig
slog,

I
Slaaer ikke meer . .

|
Erindringens

Herbarium
|
Dog glemmer mig de visne

Planter. Oehl.L.II.200. *Akl arme Skjald
. .

I
Du est et venligt Blomster i Din

Dal;
I

Men Din Botaniker Dig henter.
|

. . Du i hans System skal ordnes smukt,
|

Som Exemplar Herbariumet pryde. Blich.

(1920).V.129.
Herberg: ell. I. Herberge, et. ["her-

ib^r'q, -ib^rqa] hérhérs.Høysg.AG.40. flt

herberger '(Bagges.D V. X. 259. Hauch. IL
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298. Saaby.'') ell. (nu næppe hr.) herberge
(Holh.DB:.I.399. Rohinson.1.22). (æda. hær-
bærgh(e), sv. hårbårge, no. herberge, oldn.
herbergi; fra mnt. herberge, osax. oht. he-
riberga (hvorfra ogs. fr. auberge, ital. al-

bergoj; første led svarer til subst. Hær (i

bet.: hær, skare, folk i olm.), sidste led til

II. Bjærg
II

nu næsten kun O og (i bet.

2.3; dial; jf.: „taber sig stærkt." Levin;

II formen Herberge (DL.2—16—10. Holb.
Sgan.2sc. E.auch.VI.231. MO. Aakj.VB.
247) er nu i rigsspr. 1. br. og især højtid.)

1) om det forhold, at en person mid-
lertidigt (som gæst, logerende olgn.) fa ar
ophold (bor) hos en anden (i en andens
hus); især i forb. som tage, søge, finde,
have, give, laane herberg(e), (nu
især højtid., arkais.:) være, gaa, komme
til herberg(e) Ctil herh erg s. UBirke-
dal (StSprO.Nr.83.8)), ligge i herberg
(DL.1—21—13). 1.1) (nu især poet.) i al

alm.: (midlertidigt) ophold; husly, naar
(provsterne) komme Kirkerne at besøge,
(skal præsterne) holde dem fri Herberge.
DL.2—16—10. drag ud, du Fremmedel
. . min Broder er tagen ind til Herberge
hos mig, jeg haver Huset héhov. Sir.29.
31. den Fornemste paa Øen . . annam-
mede os, og laante os venligen Herberge
i tre I)a.ge.ApG.28.7. En Indianerhytte
gav dem Herberg om Natten. FalM. VIII.
223. jf. bet. 1.2: (Erik ejegod) stiftede et

Kloster ved Luca, (hvor) alle Reisende
Danske skulde have fri Viin at drikke,
og Mt Herberg. Holb.DH. 1.202. \\ overf.

Herre, hvo skal være til Herberge i dit

Paulun (Buhl: Jahve, hvo tør gæste dit

Telt)? Fs.15.1. *Jesu Kristi . . | Tag Her-
berg i mit Hjerte . .

| At jeg dig aldrig
glemmer. SalmHj.125. 9. *Det sidste Her-
berg du og fandt | I Ormegaarden, Død-
ninghaven (o: kirkegaarden). Grundtv. PS.
V.97. *Mit Hjerte har ei Herberg

|
Til

begge disse To (d: de to mænd, som hun
drages imod). Winth.HF.35. 1 .2) m. h. t. hus,

hvor rejsende olgn. tinger sig (natte)ophold

for betaling (jf. bet. 2.i): logis. Haver no-
gen ligget i Herberg og fortæret, og vil

drage ud af Huset, før end hånd betaler
for Herberg og ¥ort?ermg. DL.1—21—13.
Holb.Sgan.lsc. som en fremmed Rejsen-
des, at komme til Rom . . at søge Her-
berg udi Staden. Falst. Ovid. 49. vi gick
til Herberg hos N. N., hvor (der forlanges)

for Kammer og Varme 1 Rdl. om Dagen.
Klevenf.RJ.202. Vi maatte tage Herberge
Natten over i et Vertshuus paa Veien.
Bagges.DV.X.280. Gylb.(1849).IX.91. *der
kom

I
til Herbergs en Hob Folk ved

Nattetide. UBirkedal.(StSprO.Nr.83.8). ord-

spr. (sj.): naar Fanden er Vert i Verden,
da have de Onde Herberg derudi. CBernh.

V.52. jf.Mau.l913.
2) (konkr.) om værelse ell. hus. jf.: jeg

vil afhugge dens (d: Libanons) høye ceder
• • og jeg vil komme til dens yderste her-

berge (1871: Bolig; Buhl.: dets sidste
Raststed). 2Ka.l9.23(Chr.VI). 2.l) (nu især
foræld, ell. arkais. ell. om (mindre) virksom-
heder, der er bestemt for et jævnere publi-
kum) hus olgn., der tjener, især: er beregnet
til mod betaling at tjene, som midlertidigt
opholdssted for rejsende olgn.; gæstehjem;
logishus; kro; gæstgiversted. Luc.2.7.
I skal hen udi dette store Herberg og

10 bestille de fornemste Værelser for en
fremmed FeHtz-Greve. Holb.Pants.1.3. alle
Herberger og Kroer vare fulde af fulde
Mennesker. Bagges.DV.X.259. *hun dvæ-
ler

I
Fra Reisen i det nære Veiens Her-

berg. Oehl.EA.204. Dette Huus var et Her-
berg, hvilket man kunde see af Skiltet
over Døren. CBernh. III. 25. (han) haver
ikke det bedste Lov paa sig og ganger
nok baade paa Herberger og Ølstuer.

20 JPJac.L27. Herberg for Hjemløse. TelefB.
1924.1.677. jf.: Ved Aaret 1922's Slutning
er Berlin endnu det store Herberg for
Krigenes og Revolutionernes Hjemløse.
Pol.*lil923.9.sp.l.

II
(nu næppe br.) om

værelse, der anvises en gæst til opholds-,

soveplads; gæsteværelse olgn. (han) havde
bestemt ham sit Havehuus til Herberge.
NordBrun.D.195. *Viis mig (o: Skirner)
mit Herberge nu. Oehl.NG.238. jf. Esp.139.

30 2.2) (foræld.) hus, hvor en organisation af
haandværkssvende har sine sammenkomster
og fremmede tilrejsende svende anmelder sig;

svendeherberg. *I samme Bolig Haar-
skiersvendes Herberg findes. PAHeib. I.

385. VSO. Ing.EF.VII.97. MO. Den rej-

sende Svend trængte til et Sted, hvor
han kunde søge hen for paa sin Vandring
at faa Husly og Oplysning om Arbejds-
forholdene. Det fandt han i Herberget,

40 hvoraf hvert Fag som Regel havde sit i

hver større By. Sal. XIV. 970. 2.3) (dial.)

opholds-, soverum for tyende. \\ karle-
kammer, „hvor har Du (o: en tjenestepige)

bisset i Nat? har vel lysteret i Herberget
hos Karlene." „Nej, Frue.'* Blich.IV.580.

Saa gik Herremanden selv ud i Herberget
og kaldte: „Du skal op. Hansi du sover
over åigJ" SvGrundtv.FÆ.II.55. KSkytte.
JB.27. Feilb. CReimer.NB.29.

||
(sj.) op-

50 holdsplads, soveplads for kvindeligt
tyende, dette natlige Helvede, hvor der
var indrettet Herberge for 12—14 Arbejds-
kvinder i alle Aldre. Aakj.VB.247.

II. herberge, v. ['hBr'ibBr'qaJ -ede. vbs.

jf. Herbergeri. (æda. hærbærghæ, fsv. hår-
bårgha, no. herberge; /V-a mnt. herbergen;
til Herberg; jf. herbergere; „Bruges siel-

den." VSO.) t) fCO; nu sj.) give herberg

(jf. beherbergej; give husly ell. logis.
60 hvo dennem (d: taterne) huser, eller her-

herger. DL.3—20—3. Holb.Hex.IV.8. Der
er han kun slet herberget. VSO. efter at

have gjæstfrit modtaget, herberget og
huset en ubekjendt Fjende. Heib.Pros.
VII.171. vi have den Ære at herberge
en Komtesse R. CBarner. CharlotteAmalie.

Vn. Rentrykt 28/e 1925 79
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(1878).61. SaahyJ || m. subj., der betegner

hus olgn.i give husly; rumme, et een-

somt liggende Huus syntes at herberge
en Eremit. Bagges. DV. X. 226. *Et Folk
(o: de danske), som een eneste By

|
helt

kunde herberge tveiolå.Rørd.GK.S. || uegl.

ell. overf. *Herberge vil jeg min Gud, og
min Faders Gud vil jeg love. Grundtv.SS.
V.448. (skoven) herberger alskens Dyr.
JVJens.TL.ll. Hvad ingen . . var i Stand
til at herberge i sin Fantasi, kommer
(under krigen) til Syne. sa.A.II.245. 2) (nu
næppe br.) intr.: have herberg (husly,
logis) (hosen). Moth.H360. Jeg har her-
berget hos ham i Nat. VSO. Herberger,
en. se u. Herbergerer. Herberger-,
i ssgr. af Herbergér(er) ell. herbergere.
herbergere, v. [h^rbBr'ge-'ra] -ede ell.(sj.)

-te. vbs. -mg (VSO. "Sal V111.220). {ænyd.
glda. d. s., sv. herbergera; af Herberg; jf.
il. herberge; „kun i dagl. Tale og lavere
Stil." MO.; nu CP, især emb.) t) (jf. II. her-
berge 1) give herberg (husly, logis);
især: (have det erhverv at) drive gæst-
giveri (give rejsende herberg). Glem-
mer ikke Giestfrihed, thi ved den have
Nogle, uden at vide det, herbergeret Engle
(1907: haft Engle til Gæster). Hebr. 13. 2.

Jeg spurte, om hun vilde herbergeere
mig en na.t. JJuel. 443. En anden Egen-
skab, som af nogle vil legges den Siæ-
landske Bonde til Last, er Mangel paa
Hospitalitæt eller Villighed til at herber-
gere fremmede Reysende.EPont.Atlas.il.
44. Blich.(1833).II.41. Retten til at her-
bergere simple Almuesfolk (maa) tilkom-
me den, der har vundet Borgerskab som
Yertshu\isholåer.MinSkr.^*/4l850. Font.LP.
IV.81. I denne lille smalle Gade . . her-
bergeredes man for godt 'K\øb.HSchwa-
nenfl.H.566. jf.: mand har kundet herber-
gere paa dette Skib de 4000 Roer-Karle
tilligemed Soldaterne og Passagererne.
LTid.1723.347. præs. part. brugt som subst.

(jf.UeThergerer): Næringsbevis som Be-
værter eller herbergerende. SundSans. ^h
1920.10. 2) (sj.) d. s. s. II. herberge 2. Det
meeste, som haver fornøyet mig paa Rey-
serne igiennem de Lande, er dette, at jeg
hver Nat haver herbergeret udi en an-
seelig stor Stad. Holb.Ep.1.265. *Jeg som
elendig ved Euxinum herbergerer (o : bor).

Falst.0vid.131. Herbergerer, en. (ogs.

Herberger. EPont.Atlas.Il.78. SaVX.522).
flt. -e. {ænyd. glda. d. s.; nu emb. og næsten
kun foræld) person, som har det erhverv at

lierbergere (1); gæstgiver olgn. Stampe.I.
77. Dyrendahl, en Herbergerer og Mig-
niaturmaler. PAHeib.Sk.I.192. CBernh.lII.
339. Borgerskab som Vertshuusholder og
Herbergerer for simple Reisende. MinSkr.
^*/*1850. Krak.1865.257. Borgerskab som
Gæstgiver giver ogsaa Ret til at beværte
andre end rejsende, men Forudsætningen
herfor er, at paagældende virkelig udøver
Næringen som Herbergerer. SaL k/77. ^^0.

Herbergér-gaard, en. {ænyd. d. s.; nu
næppe br.) gæstgivergaard. PAHeib.Sk.I.
192. -hiis(, et. {ænyd. d. s.; nu næppe br.:

jf. -gaard og Gæstgiverhus) VSO. Her-
berger!, et. (emb.) vbs. til herberge (1):
herbergering (som erhverv). Lov'^^/iil857.§60.
Kommunalbestyrelsen (kan) meddele en-
kelte Beværtere Tilladelse til tillige at
drive Herberger! for rejsende Haand-

(o YæTkssvenåe.LovNr.l04^°/6l912.§12. Her-
bergér-sted, et. (nu næppe br.) gæst-
giversted. Hrz.KP.3. ECAnd. V.123. Lov'^lxi
1857.§59.
Herd, en, (sj.) et (Høysg.AG.34). [h^r'^]

iit.'QT (OpfB.^V.64. SaUKI.310). {ænyd.
d. s. (i bet. 1.1 og 2), sv. hård (bet. 1; /k;.

hår{)er, bet. I.2/; fra mnt. mht. hert, ty. herd;
oprindelse tvivlsom) 1) om ildsted olgn.

1.1) {nu kun sj. og ved paavirkn. fra sv.

20 hård) arne. VSO.II.497. *Da sad ej dine
(o: Danmarks) egne Børn | ved fremmed
Hærd og længtes. Ploug.II.182. smst.261.

II
ordspr. (nu næppe br.; jf. Arne sp.84P^):

Egen Herd er Guld værd.. Mau. 308.
JBaden.Gram.40. VSO.11.497. 1.2) den
flade (ell. det rum) i en ovn (især: en
metallurgisk ovn, smelteovn), paa hvilken
(i hvilket) det stof, der behandles i ovnen,
hviler. Wagn. Tekn. 86. 95. (jf. smst. 291).

30 Recke.KS.7. Suenson.B.1.56. SaUVIII.219.
hertil Herd-ferskning (Wagn.Tekn.354. SalJ^

XI.309), -(flamme)ovn (Wagn. Tekn.83.86.
Verdenskult.VII.84), -friskning (0pfB.UI2.
104) ofi. II

m.h.t.(smede)esse. MO.I.1029.
Wagn.Tekn.116. SaUVII.483f. || m. h. t.

bag erovn (jf. Arne l.i). Sal.XIII.1049.
SaUIV.173. 1.3) flade, hvorpaa et

stof behandles før ell. efter bearbejd-
ning i ovn.

li
skraanende, vandoverrislet

< 3 flade, hvorpaa malmpulver sorteres. OpfB.^
V.63.

II
en med glødende trækul dækket,

skraanende flade, hvorpaa smeltet tin renses.

Wagn.Tekn.9. j| det med formsand dækkede
gulv omkring ovnen i jærnstøberier, paa
hvilket jærnet undertiden udstøbes. SaUXI.
308. hertil Herd-fornining (Hannover.Tekn.
18), -støbning (Wagn. Tekn. 68) ofl. 2) f
plads, hvor net anbringes til fugle-
fangst. Werfel.Jagtb.152.

50 Herde, herde-bred, se Hærde, hær-
debred.
here, adv. se II. her. her-efter, adv.

Han spørger intet heTeiteT.vAph.(1764).
hvor kildrende . . maatte det ikke være
at bringe hende i denne (stillhig) og at

være Gjenstanden for hendes yndige
Vrede! Jeg fik en saadan Længsel her-
efter. Schack.129. Herefter (efter hendes
Ord i Brevet) skulde man troe, at hun

60 var bleven vred. MO. herefter maa du
rette dig.D&H. || om tidsforhold: efter det

indeværende ell. omtalte (tidspunkt); senere;

i fremtiden (jf. herefter-dags, -tids^. Her-
ren (sagde): jeg vil ikke mere herefter
forbande Jorden for Menneskens Skyld.
IM08.8.2I. Holb.Kandst.1.5. *Du bære her-
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efter adeligt Skjold. Hrz.DJL121. „Men
Fruentimmer I vi er alt ved Bollen, vil I

ikke tilbords?" . . „Ikke i Aften, Fatter,
men herefter — De, Faer, Moer, Grethe,
vi vil hver Dag samles." Oversk.II.248. vi
tumlede alle omkuld i Mørke og Vand .

.

Søren var den første, der talte herefter:
Skuden er kæjitTetDrachm.STL.232.\\ (sj.)

bestemt ved flg. forb. m. præp. Herefter i

bogen kalder jeg en stavelse St£ferk-tdned

..i henseende til Tdneholdene. i?øt/s^.AG.

18. -efter-dags, adv. {nu især i stivere

skriftspr. elL dial. (jf. Feilb.); jf. efterdags)

efter denne dag; fra nu af; i fremtiden;
herefter. *Til Tegn, at jeg herefterdags

|

Min Pligt i Agt skal tage,
|
Et Riim jeg

skikker. Reenb.1.253. Herefterdags vil jeg
lege Si\ene.Oehl.ØS.183. Aakj.VB.236. -ef-
ter-tids, adv. (sj. i rigsspr.) d. s. nu bli'er

det vel hereftertids . . ovre hos mig, at

vi s&mles? Wied. GP. 32. OrdbS.(Lolland).
I. -for, adv. (f -fore. VSO.). jeg svarer her-
for. vAph.(1759). Hvad mener du vel at

faae herfor, o: i Betaling for dette eller

disse Ting? VSO. Herfor gives intet Raad.
MO. herfor, for dette Opløb, ville vi ikke
kunne gøre Regnskab. Ap 0.19.40(1907).

||

spec: af denne aarsag. Moth.11166. Just
herfore maa du være meget vaersom. VSO.
Tanken er ikke noget i og for sig, dens
Indhold er intet, men netop herfor for-

maar den som en Boble at stige op gen-
nem den sydende Tilværelse.TroelsL.XlII.
38. II. t -for, adv. [III] {ænyd. d. s.; fra ty.

hervor (f herfiir)) frem. \) (jf. heran 2;

talespr.) i udtr., der betegner, at nogen ell.

noget skal ell. maa „til det'% udføre noget

(ubehageligt), opfylde sin bestemmelse olgn.

*En heel Snees Åar den Mjød laae i min
Kj ælder,

|
Den skal herfor i Dag. Thaar.

ES.24. Du er herfor.VSO. 2) i anden anv.

Deris Halse ziire (negerkvinderne) med
blaa, røde . . Coraller, og træde saa hof-
færdige her for (o: optræder saa hovmo-
digt), at den eene for den anden en søn-
åerlig Å.rt\\\h2ive.Fflug.DP.1101. \\

gøre
sig herfor {efter ty. sich hervortun) være
fremtrædende; gøre sig gældende, medens
hun var i sin Velmagt, vidste hun nock
at giøre sig her for ved alle Lejligheder.
KomGrønneg.I1.204. -formedelst, adv.

{jf. desformedelst; emb., nu næppe br.)

Man anseer . . ikke, at nogen Forandring
i Auctions-Conditionerne . . herformedelst
vil være fornøden. ME.i85i.94. smst.1845.

54. -foruden, adv. {jf. desforuden; CP,

nu næppe br.) Herforuden skal og Audi-
teuren . . sig vel tage iagt at han ingen
tvivlraadig Mening . . indfører. MR.1706.
141. det var høje Ting som Kongen af

Sverrig . . begiærede . . Herforuden havde
Hans Kongl. Majest. af Dannemark af-

staaet baade Lande, Provinder, Fæstnin-
ger og Folk til de Svenske. Holb.DE.III.
297. Slange.ChrIV.1012. -fra, adv. spec. i

flg. anv.: || til fra l.i. saa sandt Pharao

lever, skulle I ikke komme herfra, uden
Eders yngste Broder kommer hid. IMos.
42.15. *Du, Closterets Due,

| F\øy(o:flyv)
parret herfra. Stub.^142. *gak her fra, du
Ildværksmand I Grundtv.PS.III. 1 98. *Men
for at komme didhen (o: til Amerika) her-
fra.,

I
Man seile maa over Yandet.Winth.

IV.43. spec. (især relig.) om det jordiske,

dennesidige; især i forb. som gaa, fare
10 herfra, dø (jf. II. .heden 1.2/ *jeg skal
nøgen gaa herfra. SalmHj.210.3. *Der (o: i

naaden) vil jeg altid boe,
|
Til jeg skal

gaae herfra
| Til Zions søde Roe. Brors.

231. *Jeg vidste længe, jeg skal herfra;
|

Det Hjertet ikke hetynger. Blich.(1833).
Suppl.177. forløses herfra, se forløsesp.
659^.

II
til fra 1.8. man (kommer) op ad

en høi . . Banke, og herfra overseer man
hele Byen. Molb.Dagb. 179. \\ til fra 1.5.

20 være herfra, (sj.) være fra det (jf. fra
sp.1141^^). *De røde Roser og de Øine
blaae (o: de unge piger),

j
Ei vidste, paa

hvad Been de vilde staae. | De var' her-
fra.

I
Dikkedikkedal

|
Ak, Fuglen var

skinbarligt Amorl HCAnd.SS.IX.194. \\ til

fra 1.6. Det Sted ligger ikke langt herfra.
VSO. Herfra til Staden er endnu halvan-
den Miil. MO. D&H.

||
(især i mere stift

skriftspr.) til fra 2.i. To Maaneder herfra
30 at regne. F/SO. e.br. || til fra S.i slutn. Her-

fra maa regnes alle Omkostningerne. VSO.
II jf fra 5. Herfra (heraf) reiser sig den
hele Strid. MO. herfra skriver sig hele
Ulykken. DcfeH. -frem, adv. {nu sj.; tid-

ligere ofte (jf. III. her, II. herfor^ uden fore-

stilling om bevægelse hen til den talende)
\\

til frem 4.i. Moth.11166. Lad ham komme
herfrem, at man kan see paa ham.VSO.
Fordi at Zions Døttre ere hofmodige og

40 gaae med oprakte Halse og udsmykkede
Ansigter, trine herfrem og svantse. Oversk.

1.205. han maa herfrem, enten han saa

vil eller ei. Kierk.XIII.300. \\ til frem 4.2.

(man burde ikke) formode, at en fransk

eller tydsk Original skulde saa ofte stikke

her frem, som man ved Giennemlæsning
(af oversættelsen) lettelig befinder. iTtd.
1763.59. betegnende, at noget hidtil ukendt

ell. usikkert bliver opklaret ell. oplyst: *Da
50 maa det herfrem, hvad du har gjort. Salm

Hus.263.7. *Sandhed maae her frem, hvor
stærkt man den vil høUe.BeynikeFosz.

(1747).38. i forb., derangiver, at man giver

udtryk for sin (hidtil tilbageholdte) tanke ell.

følelse: nu (kom) den Franske Gesandt, nu
den Svenske herfrem med et nyt Indfald.

Slange. ChrlV. 911. Hollænderne komme
paa nye herfrem med den første Artikel

af det gamle Spiriske Fordrag, smst.1407.

60 (til frem 4.2 slutn ) i forb. m. præp. med:
*Da kommer han herfrem dernæst

|
Med

sine Orationer. Falst.140. jf.: Du Luren-
dreier, vil Du herfrem med et Smiill Oversk.

11.220.
II (jf. frem 4.3^ som udraab. *Her

frem I Furier 1 Wess.21. „Eller skulde jeg
virkelig være selvanden her i Skoven?

79*
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Saa her frem da" — raabte han — „er
herNogen, saakom l'*Ing.EF.IL93. f-fore,
V. [III] (efter ty. herfuhren; sj.) søge oprin-

delsen til noget (i et vist forhold); aflede;

forklare. Min Tanke har altid været . . at

hente og herføre hans umilde Medfart
med de Svenske . . fra den ulyksalige
Herres onde Raadgivere. Gram.(KSelskSkr.
IIL5). -ben, adv. Moth.H166. Høysg.AG.

dig, at du vil her i dig besinde. Holb.Mel
11.7. Dialecterne er ogsaa heri (o: m. h. t.

toneholdene) hverandre \i-]ige. Høysg.AG.G.
Kom mere Vand heri. F/SO. Prof. Sibbern
feiler storligen heri som i saa meget An-
det. Monrad. (Fædrel.1840. sp. 689). Henrik
den Andens Dronning (skulde) have skaf-
fet sig sin Husbonds Horoskop, og let ad,
hvad det heri hed, at han skulde blive

98. *Kom først herhen, naar Storin og io åTæhti'Duel.TroelsL.XIII.166. -iblandt,
TI r^y:^ ^^^ tt i_._t:,„.,

adv. (HMogens.). MO. jeg seuåeT dig nogle
bøger, heriblandt et par digtsamlinger,
som jeg særlig anbefaler dig at læse

i

-idi, adv. se -udi. -ig^ennem, adv. Moth.
H166. Høysg.AG.98. Du maa ikke gaae
herigiennem. 7/SO. Besvarelsen af dette
Spørgsmaal er af ganske særlig Inter-
esse, thi herigennem vil vi kunne gøre
Prøve paa vor hele Opfattelses Rigtighed.

Vind er blid. Fram.FE.165. Hvor kan Emil
blive af? Han lovede mig saa vist at

stjæle sig herhen i Morgenstunden. Br^:.

X.7. Herhen (alm.: hertil^, og ikke et
Skridt længere I MO. Hvorfor have I ikke
ført ham herhen (1819 :\Aå)?Joh.7.45(1907).
I| (jf. II. hen j.3j Cp om tankemæssig til-

mytning. Jeg anfører . . nogle spredte ord,
som med . . sandsynlighed kan regnes h.Qr-

hen.VilhThotns.Afh. 1. 384. -henne, adv. 20 TroelsL.V.158. -imedens, adv. (sj") Cit.

Det ligger herhenne paa Bordet. VSO. Nu
har De talt rigeligt med Denne, herhenne
er en Anden, De vil have endnu mere
Gavn af &t føres til. HCAnd.XII.191. -hid,
adv. (talespr.ogs.-h\t: Feilb.I.480 (u.gTSLVøl).

smst.594). (gldgs. ell. dial.) d. s. s. -hen. Boas
sagde til hende: naar det er Tid til at
æde, da kom herhid og æd af Brødet.
Ruth.2.14. Sagde hun, at hun vilde komme

1771.(SøkrigsA.^Fpp2^). -imellem, adv.
vAph.(1764). jeg følte Tilskyndelse baade
til at flygte og til at ile hende imøde, og
medens jeg vaklede herimellem, kom hun
næsten hen til Stedet, hvor jeg stoå.Schack.
463. Feilb. -imod, adv. Sælger Husbon-
den Hustruens Jord herimod (d: i mod-
strid mod befaling i det foregaaende), da
beholder den Kiøbendis Jorden. i)L.5-

herhid.P^ifei6./SA;.J.^9. enny,iørefaldende 30 5—i7. Indvendinger herimod besvares.
Melodi, bragt herhid maaske langvejs fra.

TroelsL.VI.60. |j brugt som udraab (i be-

falinger uden videre omsvøb). Herhid! see
hvor hånd kryber. Her hid I du skal til

Byen at kiøbe mig to Pund grøn Sæbe.
IIolb.Jep.1.2. Herhid straxi jeg befaler det.

YSO. *Couche! Vildulystrel Herhid I Det
var hravl Hrz.D.I.183. Feilb. \\ om henfø-
relse til et sted i en bog, tankemæssig tilknyt-

Holb.Hh.II.293. Herimod (o: til gengæld for
disse) maatte den handlende . . renon-
cere paa sit Huses Frihed og Hellighed.
FAHeib.US.50. Schack.465. jeg har meget
herimod. DÆIf. -ind, adv. du skal ikke
komme herind (o: i landet)^ men de Blinde
og Lamme skulle drive dig bort. 2Sam.5.6.
FAHeib.US.99 (se sp. 1206'^). *Kom herind
og vær vor GiæstlGrundtv.SS.I.367.*Skynå

ning olgn. dette hører ikke egentlig her- 40 jer nu strax herind igjen;
| Nu kommer

hid. Høy8g.S.151. Ørsi.V.150. -hjemme,
adv. imedens mand søgte med venlige
Skrifvelser, samt ForestiUinger og Ophold,
atvinde Tiden . .da kunde mand her hiemme
. . sætte sig udi nogen bedre Beredskab.
Slange.ChrIV.932. *tro mig, der er bedst
heTh\emme\HCAnd.SS.XI.478. S&B. -hos,
adv. (sml. derhos; nu næppe br.) 1) m. steds-

bet. Amlets-Heede, er her hos ("o; ved Eos-
kilde), hvor Kong Amlet er begraven.P/?M^. 50 dig, siges, naar man strængt befaler een

Dorthe med MsidenlWinth.IV.45.*en Blom-
stervind . .

I
strømmed herind ad mit

YindvL. Drachm.RR.8. Husbonden (sagde):
Gaa hurtig ud paa Byens Stræder og Ga-
der, og før de fattige . . herind (1819:
hid ind). Luc.l4.21(1907).

||
(nu l.br.) som

udraab. har du Lyst at tale med Mester
Erich end engang? hej Jeppe 1 her ind I

Holb.Jep.I.l. Herind (nu alm.: ind^ med

DF.64. Han stod herhos, da det skeede.
VSO. Officererne . . reglementeres med
Sabelgehæng . . efter den herhos (nu:
hermed^ tilbagefølgende . . Vrøve.MR.
1855.1. Til Amtets behagelige Resolution
fremsendes herhos (0: „vedlaat") tjenstligst
Udskrift af de optagne Forhører. ^i/Z/in^.
HT.349. 2) foruden dette; yderligere; des-

uden, du maa herhos vide, at een kand
være underkastet adskillige smaa Skrøbe- 60 Aftenklokken ringet blev, herinde (o

at gaae ind.F-SO. Herind (nu: kom indjl
siges, naar nogen banker, og man vil, at

han selv skal lukke Døren op, og komme.
smst. -inde, adv. *Engler kand I finde,

|

Intet meer her inde
1
1 hans Graves Muld.

Bror8.42. *Det varmer os her inde, | Ved
dybestHjærterod.6?rMndiv.5iS'.I7.404. Hvad
vilde je^ (o: som er fra Sorø) ogsaa her-
inde (o: i København). Heib.Foet.VI.10. *Da

ligheder og tilligemed besidde Fermeté
og Standhaftighed. iroZ6.ilfTÅ:r.^45. Men
hérhos er og for en Elsker af Pénen at
agte, at der er forskjel paa en Gramma-
ticalsk og paa en fornuftig connexion.
Møy8g.AG.153. VSO. -i, adv. *Jeg beder

kirken)
\ Jeg skjulte mig. Boye.FS.IV.132.

Feilb.
II

(nu næppe br.) om fædrelandet
(Danmark), mand fandt det herinde gand-
ske ikke raadeligt, længere at forvente
paa Hertug Ottes Løesgifvelse. Gram.(K
Sel8kSkr.IV.10). *Fra Arildstid her inde

j
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Vi elsked „Liv og Fred'*. Grundtv.PS.VI.
11. t -inden, adv. t) i det indre ell. in-
denfor paa dette sted; herinde ell. -indenfor.
Her inden under Lyse Cronen Ligger be-
graven Hr Alexander Basballe. Cit.1755.
(AarhSkive.1911.29). 2) heri. (Kalk.II.216).
Jøderne har lagt sig efter at kunde læge
det Onde og kiende dets Beskaffenhed,
dog har hverken deres eller andre Fol-
kes Kundskab herinden paa de Tider
strekket sig videre end til at curere det
udvortes Onde. LTid.l720.Nr.32.3.
Herke, herke, se Hærke, hærke.
t her-kommen, part. adj. [III] {ænyd.

d. s.; fra ty. her(ge)kommen, nedarvet, ved-
tagen, af herkommen, komme hid, stamme
(fra); jf. Herkomst) overleveret, fastslaaet
(som skik og brug), efter vel herkommen
Skik. MR.1706.134.
Herkomst, en. ['h^r|k(nm'sd] her-

komst (d. v. s. herkomst)!"Høysg.AG. 106.
fit. (nu kun dial., se Feilb.) -er (åMos.1.20
(Chr.VI)). {ænyd. d. s., ogs. m. bet: adkomst-
(brev), rettighed (sml. mulig hermed udtr. hos
Feilb. som: der fik han hans herkomster
(„sine meriter") at vide; efter ty. herkunft,

jf. dog holl. herkomst ell. mnt. herkomst,
herkumpst, vedtægt, sædvane(ret); sml. her-
kommen; egl. vbs. til ty. herkommen, hvis

første led er III. her; især O) oprindelse;
udspring. 1) om slægt ell. (sjældnere)
slægts oprindelige hjemstavn; af-
stamning; byrd. (især m. h. t. fornem-
mere ell. ringere stand). Børn, som opfødes
i god omgængelse, skiule deres egne for-

ældres ringe herkomst (1871 : Byrdj. Sir.

22.7(Chr.VI). Melampes Byrd og Her-
komst. Holb.Mel.1.5. man opregnede hans
høie Herkomst. JSneed.I.117. (han) ned-
ledte sin Herkomst fra Absalons Farfader.
Blich.I.iv. Hvem han er, tør jeg ikke sige,

thi min Moder har stedse holdt hans Stand
og hans Herkomst \vemmeMg.Heib.Poet.
VII.150. den lette syngende Melodi, der
røbede hendes Herkomst fra Lolland-Fal-
ster. S^ilfM.SJ^^. (vet.:) Ved Ordet Her-
komst er i Husdyravlen udtrykt det en-
kelte Avlsdyrs Familieforhold, dets Op-
rindelse eller Afstamning. Zand&0.11.588.

II ofte efter præp. af (jf. u. Familie sp.

7W^). Det er vist, at langt fra han har
været Konge . . han heller var af ringe
lierkomst.Holb.Hh.II.9.Heib.Poet.VIL150.
en formuende Kone af engelsk Herkomst.
Gylb.XII.128. Kvinden var græsk, af Her-
komst (1819: Slægt; en Syrofønikerinde.
Marc.7.26(1907). jf. (sj.): *Hvad Herkomst
hånd er kommen ai.Falst.0vid.a2v. (nu
næppe br.) m. prægnant bet.: af herkomst,
af god familie. Bet er en Pige, som hver-
ken er af Herkomst eller riig. Biehl.(Skuesp.

1113.17). Fasting.H.30. \\\ om stamfader.
Hertugens Stamme er de gamle Hertuger
af Ferrara; deris Eldgamle Herkomst er

Hago, som var en Hertug til Padua. Pflug.

DP.159. 2) i videre anv., m. h. t ting ell.

usanselige forestillinger: om oprindelse^
oprindelig identitet, tilblivelsessted
ell. -maade, samhørighed osv. at efter-

forske OrdsHerkomst og Oprindelse. Gram.
(KSelskSkr.II.85). (den) Kierlighed alle

Vilde i en og den samme Stat have for
hverandre . . synes i denne ældgamle Ind-
retning (o: fællesskab m. h. t. levnedsmidler)
at finde sin Herkomst. Kraft.VF.84. (et)

10 Maleri . . hvis Betydning og Herkomst
Ingen veed at iorklaire. Heib.Pros.IX.182.
Ægteskabet er ubetinget af religieus Her-
komst. Kierk.VI.169. hine Grundtanker
skulle udvikles i streng logisk Form, uden
at man optager Forudsætninger, for hvis
Herkomst man ikke gør Rede. Hø/fd.DF,
151.

Herkuleei, propr. ['h^rkuilæs] {fra lat.

Hercules, svarende til ar*.''H6raklés, halv-
20 gud, søn af Zeus og Alkmene, berømt for

sin styrke, især sine 12 kæmpebedrifter (jf,
Herkulesarbejde samt Augiasstaldj; mytol.

bruges nu alm. den gr. form Herakles (jf.
SaUXI.280.307)) 1) talem. (staa som) Her-
kules paa skillevejen (VS0.VI.354.
Arlaud.53) ell. (nu 1. br.) korsvej en, (efter

en gr. fortælling om den unge M., der var
gaaet ud paa et ensomt sted for at overveje

sin fremtids virksomhed og her mødte to kvin-
30 der, „dyden" og „lasten"; jf. SaUXI.28S)

brugt som udtr. for, at man staar over for
et vanskeligt og afgørende valg, er i et di-

lemma. Jeg stod da ligesom Hercules paa
en Kors-Vey, og vidste aldeeles ikke,
hvilken Side jeg skulde vende mig til.

Overs.afIIolbLevned.17. *Som Herkules i

Tvivl paa Korsvej stsia.Grundtv.PS.III.llO.

Her staaer jeg som Hercules paa Kors-
veien..IIrz.V.308. 2) brugt som betegnelse

40 for en meget kraftig, stærk mand. vAph.
(1759). den unge Herkules, Prins Frede-
rik August af Sachsen (med) sit oversta-
dige Humør og sine forbavsende Legems-
kræfter. HistMKbh.2R.L283. PoUVsl925.3.
sp.l. jf. CBemh.VI.118. 3) ved keglespil ell.

kraftprøver (paa markeder olgn.) brugt som
(triumf)raab, der betegner en særlig udmær-
ket præstation (naar alle keglerne falder ell.

klokken paa kraftprøve-apparatet ringer);

50 ogs.: Herkules med knald olgn. (han
kunde) gribe Køllen, svinge den i en ele-

gant Bue over sit Hoved og lade den
falde lige just paa det rette Sted paa
Tyren (o: om et apparat til kraftprøver)y
saa at Løberen rask fo'r til Vejrs og med
et lydeligt „Kling" forkyndte, at Toppen
var naaet, hvilket øjeblikkelig og auto-
matisk udløste Raabet „Herkules" fra Tyre-
Ejerens Side. VBruun.MedstækkedeVinger.

60 (1923).76. OrdbS. Herkules-, i ssgr.

især i udtr. for noget, der er i besiddelse af
ell. vidner om stor styrke, er af ualmindelig
størrelse olgn. -arbejde, et. meget an-
strengende, besværligt arbejde, der kræver
styrke, udholdenhed osv. (jf. herkulisk ar-

bejde w.herkulisk^. Dansk juridisk Examea
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er just intet Hercules-Arbeid. Hrz.VII.352.

hun kender hverken til Skole eller Ma-
nér . . det vil blive et Herkulesarbejde at

gøre hende til Skuespillerinde, men det

skal lykkes mig. Bøgh.III.181. JakSchmidt.
SP.51. S&B. -baand, et. T svæH, flet-

ningsvævet (uld)baand, der særlig bruges til

besætning paa damedragter. Hjemmet.1907.
606. sp. 2. FolitiE. Kosterbl. Va 1922. 2. sp. 1.

-bille, en. (zool.) meget stor (tropisk) bille

af familien Dynastidæ (Dynastes Hercules).

Sal.V.636. BøvF.111.170. -blomst, en.

Sf bjørneklo, Heracleum L. (jf. -urtj. NR
Møller.Lysthaven. (1892). 104. -kalle, en.

egl. om den kølle, Herkules (Herakles) brugte

som vaaben (fx. mod den nemeiske løve; jf.
SaUXI.280f.); overf., dels CP om et farligt

(voldsomt virkende) vaaben : dette Anklage-
skrift . . var som en HerkuleskøUe i Stats-

advokatens Haand. DagNyh.V&1923.5.sp.2.
dels 2( om (frugten af) flaskegræskar: Kjær-
bøll.FB.160. -myre, en. (zool.) hestemyre,

Formica herculeana. SaUXVII.524. -urt,
en. ^ d. s. s. -blomst. Jåger.Blomsterhaven.
(overs. 1878).133. C3 herknlisk, adj.

[hBr'ku'lis^] (jf. ænyd. herkuleisk, lat. her-
culeus) adj. til Herkules ; især brugt i udtr.

for meget kraftig legemsbygning ell. (hvad
der kræver ell. vidner om) overordentlig styr-

ke: kæmpemæssig. En af (husmændene),
bekjendt under Navn af „Stærke Anders"
og udmærket ved sin herkuliske Skab-
ning (var) en sand Skræk for alle Mar-
kedsgiæster. CLStrøm. U. 12. (hans) hele
Legemsbygning fik Skinnet af en herku-
lisk Kraft. Gjel.EnarkadiskLegende.(1887).
123. Sønnens herkuliske Trang til at føle

Livsbølgen rulle i al sin Vælde gennem
sine Aarer. EmilRasm.DL.18. ||herkulisk
arbejde, (1. br.) d. s. s. Herkulesarbejde.
Grundtv.B.I.14. Hag.V.284.

t her-lede, v. [III] (efter ty. herleiten)

aflede (2). et slags almindelig Sprog som
blot lader sig herlede af Cifrerne, men in-

gen anåeii CaractereT. LTid.1726.391. smst.

1734.317.
kerli^, adj. ['hBrli] Høysg.AG.29. (især

dial. herlige i ubest. stilling (jf. II. en sp.

344^^«): en herlige Kone. Bregend. TGK.
112). adv. -t ell. (nu især i mere dagl. stil)

d. s. (Biehl.DQ. II. 409. Schand. O. II. 275.
VBeck.LKJ.308) ell. (f) -en (Fs.50.2. Holb.
LSk.IV.lO. Suhm.II.56. Winth.1.2. jf. (som
adj.) Feilb.). (ænyd. d. s., fsv. hårliker; fra
mnt. herlik, mht. herlich, af mht. her (nht.

hehrj, fornem (jf. Herre), men (jf. ty. herr-
lich^ følt som afl. af ty. herr, herre; sml.

herrelig)

1) (især bibl., relig.) som er i besiddelse

af ell. vidner om (høj) anseelse, berømmelse,
magt, rigdom, pragt olgn.; fornem; hæd-
ret; æret; berømt; berømmelig. Vee
os (o: fili8trene)\ hvo vil frie os af disse
herlige Guders Haand (Buhl: fra denne
vældige Gud)? lSam.4. 8. Tyrus . . hvis
Kjøbmænd vare Fyrster, hvis Kræmmere

vare de Herligste paa Jorden (Buhl : Jor-
dens Adel). JBs.^5.8. Elymais var en stad
i Persen, herlig med (1871: berømt ved)
riigdom, sølv og gVL\å.lMakk.6.1(Chr.VI).
Vi ere Daarer for Christi Skyld, men I

ere kloge i Christo . . I herlige (1907:
hædrede^, men vi foragtede, i Cor.^.iO.

||

især (rehg.) i udtr. for gud ell. guddomme-
lige (himmelske) forhold. Herre! din høire

lio Haand har viist sig at være herlig med
Styrke. 2Mos.l5.6. Alle lovede den herlige
Herre oppe i Himmelen. 2Makk.l5.34. Fra
Zion, Skjønhedens Krone, aabenbarede
Gud sig herligen. Ps.50.^. *At du (d: gud)
est herlig, høy og stor,

| Den vide Him-
mel, brede Jord

|
Og dybe Hav betegne.

Brors.67. Grundtv.SS.1.599. jf. bet.2: *1

Skyen, herlig, skjøn,
|
See Guds eenbaarne

Sønl Ing.BSE.VII.39.
20 2) som inden for sin art er i høj
grad fremragende; fortrinlig (2); yp-
perlig; dejlig. 2.1) som adj. Af alle Sta-

dens Taariie var det, som kaldtes Pse-
phina . . det herrligste. JEfoZ6.JJff. 11.506'.

Mergel . . skal være (en) herlig . . Gjød-
sel. Tullin.II.18. *en ædel Digter, |

Dan-
marks Herligste,

|
Valgte Dig fremfor alle

vort Lands
|
Guldlokkede Piger. ITawc/i.

SD.L95. *Et herligt Land! dets Folk sig

30 Velstand sanker;
|
Paa fremmed Strand

det henter Guld ombord. Boye.FS.IV.151.
Det har altid været Trælles Skik at hade,
hvad der er stort i Folket, alt herreligt

og herligt. CDangaard.Frisind.(1906).275.

Ij
mere subjektivt bestemt: som (i høj grad)

tilfredsstiller en persons smag ell. ønsker; i

høj grad tiltalende, behagelig osv. det
var og en herlig rød Viin vi havde, saa
puur . . som mand kand faa den i Bour-

40 deaux. Holb. Vgs.II.3. Det er saadant her-
ligt Yeir. FAHeib.Sk.II.370. *Du kiender
Norges Bønder,

|
Et herligt . . Kæmpe-

folk I Oehl.ND.250. *RøstI du herlige Røsti
dybttonende Stemmel . .

|
Hvor du hen-

klang,
I

Smelted du Hjerter i Sang. in^.
RSE.VI.204. *Herligt, en Sommernat

|

Drage tilElverkrat. Ifei&.Poe/.III.4<58. Hvil-
ken uendelig herlig Bog. Det er, som
om jeg levede midt imellem alle de Men-

50 nesker. Sibb.I.106. Jeg sidder i Jærnbane-
toget en Sommerdag med . . en herlig

lang Fritid for mig.KLars.Ci.l. spec. (nu
især gldgs. ell. dial.; jf. dejlig 56P^) i forb.

en herlig mand olgn. VSO. Han kan rig-

tignok være hidsig, men det er en herlig

Mand alligevel. Gylb.VII.172. Han var en
herlig Mand, munter og livsglad. Font.LF.
VIII.98. Feilb. 2.2) som adv. || som maades-
adv. en riig Mand . . klædte sig i Pur-

60 pur, og kosteligt Linklæde, og levede
hver Dag herligen og i Glæde (Chr.VI:
levede med lyst hver dag herligen; 1907:
i Fryd og Herlighed). Luc.l6.19(jf.FalM.
IL.1IL521). »Enhver sit Klagemaal ind-

lagde frem for Retten, |
Tilbage herligen

hånd drev dem alle Tietten. ÉeynikeFosz.
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(1747).158. *den danske Bejler
| Med sin

herligtvoksne Pige g&SLr. FMøll.1.98. *jeg
en Stund

|
Ved Læsning og ved Snak

mig herligt hviler. FalM.lV.96. de morede
sig herligt i teatret

i
(talespr.; jf. dejlig

8p.56P'^) uden (mindste) vanskelighed;
med (største) lethed: Naar der i Hjertet
boer lilsindethed, da er Mennesket snart
til at opdage Syndens Mangfoldighed, da
forstaaer han herligt en halv Tale, fatter
hasteligen langtfra Ordet, som neppe er
udtalt. ^ier/c.J/J.^ 78. man (kan) jo saa
herlig, naar man først bliver rigtig poli-
tisk, i en Fart blive en liUe Betydelighed.
VBeck.LK.L308.

\\
(især dagl) som grads-

adv. knyttet til adj. Munter, vel begavet,
herlig fordomsfri . . var \mn. Schand.O.II.
275.

3) (iron.; nu 1. br. i alm. spr.) ubehage-
lig; slet; „dejlige' (4); især: som ikke
svarer til sit navn; stridende mod sit
begreb. Ja en skjøn Forklaring, en herlig
Forklaring (h. e. ikke skjøn, men ugyldig).
Nysted. Rhetor. 39. (jf. Holb. Tyb. Y. 8. VSO.
11.187). JaDocterel det er nogle herlige,
de vil bilde os ind, at alting er Sygdom,
at de kand fortiene Penge derved. So/6.
UEE.L4. „hvad Slutning har I fatted?"— „Jeg veed inted." — „Det er herlig
svart, I veed inted, siger l?'*KomGrønnsg.
11.232. Jo det er noget herligt, eller, det
er en herlig Karl, siges af Skrømt om
det eller den, som ikke duer meget. F/SO.
Feilb.

herliff-gare, v. [-igo'ra; ogs. (især som
vbs.) hmi'g6'ra(lsa)] vbs. -else. (GJ, især
bibl, re'lig.) 1) bevirke (medvirke til), at no-
get fremtræder, viser sig som herligt (1), i

sin (fulde) herlighed (jf. forherlige 1). dette
er det, som Herren haver talet og sagt:
jeg vil helliggjøres i dem, som staae mig
nær, og jeg vil herliggjøres for alt Fol-
kets Aasyn. 3Mos.l0.3. Gud har skabt Ver-
den til sit Navns Herliggiørelse. Eilsch.Phil

Brev.254. Fra Tydskland af havde ( Valde-
mar Atterdag) befalet Nogle af sin Adel,
at møde sig . . for at herliggjøre Toget
til Palæstina. JPaludan.Møen.L(1822).233.
PalM.VI.268. Faderen (skal) herliggøres.

Joh.l4.13(1907)(jf. forklare I.2;.
|i

(sj.) for-

herlige (2); prise. *Jeg (0: Camoens) Jord
og Liv i Sang har heTliggioTt.Sta^eldt.7.

2) (især i pass.) give del i den himmelske
herlighed; forklare (I.3). Naar Menneskene
komme til deres herliggiorte Tilstand.

Eilsch.(MO.). *Hans (0: Eioalds) herlig-

giorte Siel
I
Nu øser evig Lyst af Livets

Kildevæld. Storm.SD.58. Vore Legemers
Herliggiørelse efter Døden. F-SO. Fad er I

Timen er kommen; herliggiør (Chr.VI:
forklar; din Søn. Joh.17.1. Ing.RSE. VII.45.

(brudehimlen har) betegnet Parrets Her-
liggørelse trods Giftermaalets Syndefald.
TroelsL.XLSO.
Herlighed, en. [ihBrli,he-'a] flt.(konkr.)

-er. {ænyd. d. s., fsv. harlikhet; til herlig

(1-2), jf, mnt. mht. herlicheit, ty. herrlich-
keit)

1) (især (D) om egenskab ell. tilstand
(især til herlig 1 (navnlig bibl., relig), men
nu alm. brugt med mere ell. mindre afsvæk-
ket bet., med tilknytning til herlig 2): for-
nemhed (majestæt), magt, berømmelse, rigdom,
pragt osv.

||
(især bibl.) om Jwj, overordnet

magtstilling olgn. Herren er Dommere, og
10 der gielder ingen persons herlighed (1871

:

Anseelse; for hsnn. Sir.35.12(Chr.VI). naar
Menneskens Søn kommer i sin Herlighed
. . da skal han sidde paa sin Herligiieds
Throne. Matth.25.31. Dit er Riget og Kraf-
ten og Herligheden (1907: Æren) i Y.mg-
heål smst.6.13. Guds Majestæt eller Her-
lighed bestaaer i hans uendelige Fuld-
kommenhed. Ruge. FT. 218. *Opl al den
Ting, som Gud har giort,

| Hans Herlig-
20 hed at prise. Brors.74. Herliggiør (Chr.VI:

Forklar; du mig (o: Jesus) og nu. Fader,
hos dig selv med den Herlighed (Chr.VI:
klarhed;, som jeg havde hos dig, før
Verden var. Jo/i.i 7.5. Kierk.XII.156.

||
(re-

lig.) om himmelsk salighedstilstand olgn. den
Herlighed, hvortil Mennesket indvies ved
Basiben. Eauch.V. 188. *Jeg (o: gud) Jer
(9 : Adam og Eva) skabte til et evigt Liv,

|

Og til en Herlighed, som ei faaer Ende.
30 PalM.VII.156. Frelsens Hærs Stifter: Ge-

neral William Booth fødtes 10. April 1829
og forfremmedes til Herligheden (o : døde)
20. August 1912. Krigsraabet.^/i 1924.1. ]\

som udtr. for rigdom, pragt, lykke olgn. ena
ikke Salomon i al sin Herlighed var saa
klædt, som een af dem (0: liljerne paa
marken). Matth.6.29. hun vil føre mig med
sig til Paris, og der sætte mig i stor Her-
lighed. IIolb.Jean.V.4. *Glad Naturens Her-

40 lighed hun skued\Lu7id.ED.117. *Den
skjønne Jordens Sol gik ned . .

|
En større

Verdens Herlighed
I
Nedglimter nu i det

Dunkle. Ing.RSE. VII.247. Carnevalet be-
gyndte i sin hele YlevligYied.IICAnd.XI.
195. (Job) mindedes sin Herligheds Dage,
da han var mægtig og anseet i Folket.
Kierk.IV.15. »Kærlighed,

|
Herlighed 1

|

At være to, ved Nat og Dag,
|
to Aande-

drag, et Velbehagl JVJens.C.87. ofte i forb.

50 m. ord af lign. bet.: Dette som jeg her
giør . . af Forbittrelse og Avind, at Gun-
nild icke skal nyde saadan Lycke, og kom-
me til slig Ære og Rerlighed. Holb.UHH.
IV. 9. At leve i Glæde og Herlighed. VSO.
*i Herlighed og Gammen

i
For Adam et

ParMaanederhenrandt.PaZlf.I7J5^. ('/lan;

levede hver Dag i Fryd og Herlighed
(1819: herligen og i Glæde;. Luc. 16. 19
(1907). i alm. spr. 1. br. uden for særlige

60 (især indskrænkende ell. negative) udtr. som

:

der er ingen herlighed ved det, det

er ikke meget tilfredsstillende, fuldkomment
olgn. der er . . ingen Herlighed ved dem
(o: børnene)^ for de har hver kun ét Øje
at se med. SvGrundtv.FÆ.II.121. Der er
ikke megen herlighed ved en kongemagt
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hvis indehaver må lade sig tiltale (saa

truende). Grønb. LN. 195. jf.: „Det er en
herlig Sag saaledes at reise." . . „Herlig-

heden er ikke saa stor." Hauch. III. 141.

ell. udtr. for en attraaværdig, behagelig til-

stands kortvarighed som: saa er den her-
lighed forbi, den herlighed varede
kun kort olgn. Brors. 86. Holst. IV. 39.

D&H. jf.: Pave Urban VII, hvis Herlig-
hed kun varede 12 Bage. Aarbog f.Bogven-
ner.1922.105. \\ hans herlighed, eders
herlighed, i tidligere tid titel til meget
fornemme personer, ogs. senere brugt som
overs, af eng. his, your lordship olgn. jeg
underskrefne N. N. (gør borgmesteren op-

mærksompaa et uheldigt forhold) her i denne
Stad, i Haab, at Eders Herlighed derpaa
vil raade Boå.Holb.Kayidst.V.3. dersom
Hs. Herlighed (o: lord Nelson) oplevede,
at al videre Modstand fra Fjendens Side
var ophørt, skulde Capt. Hardy lade Flaa-
den og Priserne aiikre. ArchivSøvæsen.I.
423. her forelægges en Attest fra hans
Herligheds (o: lord Byrons) Skomager .

.

hvoraf det ses, hvor højst ubetydelig Van-
førheden vaT.Brandes.V.565. Drachm.SS.
20. det løfte, som jeg ovenfor har givet
Deres Herlighed (overs, af ital. Signoria
mvLstTissima). FBrandt.Hobbes.(1921).75.

2) (især til herlig 2) om noget, der er
herligt, især meget ypperligt, attraa-
værdigt, behageligt osv., noget, som vedk.

person har (stor) glæde af at eje, se, nyde
osv. (dagl. ofte spøg., iron.). det (o : en smuk
dame, et veldækket bord osv.) er jo alle de
Herligheder et Menniske kand forlange i

denne usele Yerden. Holb.Usynl.I.l. Viin-
ranker. Æbler, Pærer, og alle de andre
Havens Herligheder. Bagges. DV. IX. 326.
Selv en saa lille Have, som denne var,

gjælder inde i Kjøbenhavn for en stor

Herlighed. HCAnd. V. 150. jeg saae Ra-
phaels „Madonna del Seggiola" og „Ma-
donna del Granducca" ; den ene Herlighed
aabenbarede sig efter den anden. smst.XI.
168. *Vi stod og vented paa Herligheden
(o: et fyrværkeri), | Da kom en Byge, og
hele Glæden

|
Blev straks til Vand. Bøgh.

D.II.308. Drengene (gemte) deres Fartøjer,
Flitsbuer, Springstokke og andre Herlig-
heder. JFJac.II.63. hans brændende Kær-
lighed til denne Verdens Herligheder (jf.
Matth.4.8).HBeatr.DF.IV.280. jf.: de
unge karle førde sig i herligheder, og
kriigs-klæder (1871: iførte sig prægtige
Krigsklæderj. IMakk. 14. 9 (Chr. VI). • om
(værdifuld) ejendel, ejendom: *Byg og Bøg
og Danekvinder,

| Det er Danmarks Rer-
hgheå.Grundtv.PS.VII.125.jf bet.S: (gaar-
den) skal have eiet syv Herligheder, nem-
lig: syv Kirker, syv Møller, syv Øer, syv
Søer, syv Skove, syv Snese drivende Plove
og syv Snese Vinduer i Hovedbygningen.
Thiele.II.160. || (især dagl., spøg., iron.) i forb.
m. hel: *En Vogn, en Øxe, lidt Taalmo-
dighed;

| Det var hans heele Herlighed

(o: alt, hvad han ejede og havde). Baqges.
ComF.111. Grundtv.Saxo.III.26. den hele
Herlighed, der (o: m. h. t. ligkistens udstyr)
indrømmedes en Adelsmand, (bestod) i at
maatte overtrække Kisten med Læder-
remme eller helt med Klæde, sætte sit

Vaaben i Messing derpaa. Troel8L.XIV.116.
Her ser De nu . . dette ganske tarvelige
Syetui. Hele Herligheden med Indhold

10 koster 38 Øre. Pol.^I»1906.3. en fattig Djæ-
vel, som sad i en usselig Rønne . . fik
den Idé at lade hele Herligheden ryge af
(o: stikke ild paa huset). HMatthiess.N. 126.
spec. (1. br.) i forb. m. inf.: det er en hel
herlighed (at . .), det er noget ualminde-
ligt, beundringsværdigt, paaskønnelsesværdigt
olgn. det er en hel Herlighed (Sjældenhed)
at træffe dig hjemme. ^ÆJff. det er in-
gen herlighed (at . .), (1. br.) det er en

20 bagatel olgn. at binde en Slave er jo in-
gen Herlighed. JVJens.H.168.

3) (nu kunjur.) om (særlig) rettighed;
privilegium. Holb.Pern.IIL5. en Kiøb-
mand . . maatte betale visse aarlige Af-
gifter til Regieringen for et Privilegium
eller en og anden Herlighed. Eiv.(1914).
11.103. *Den Herlighed er nu Directeu-
rens:

|
At han . . | Kan staae . . fast hvor

han vil. Bagges.L267. den, som har her-
30 ligheden, bør ogsaa have besværligheden,

se Besværlighed (sp.494^^).
(j

(jur., især i

tidligere tids retssprog) en af ell. indbe-
grebet af de rettigheder, som ejeren
af en hovedgaard forbeholder sig m.
h.t. fæstegods, der bortsælges til selv-
ejendom (ret til jagt, fiskeri, landgilde olgn.,

tidligere ogs. birkeret m. m.); ofte m. nær-
mere bestemmelse ved tilføjet gen. (DL.2—
22—28),præp.Sii(JPaludan.Møen.II.(1824).

40 174), over (DL.1—24—4. TroelsL.BS.III.

16), til (Stampe.II.350. TroelsL.XIV.215).
Een hver Selvejer Bonde maa sig tilkiøbe
sin Gaards Herlighed af den, som den
njåeT. DL.5—3—27. (overdrevet ved Næst-
ved kan) ikke nøttes eller hegnes til Sæ-
deland, efterdi Herlufsholm eyer Herlig-
heden. jEPoni.^^Zas./JJ.95. Borgeren Sr.K.
agter at afstaae sin uden for Øster-Port
næst ved Accise-Boden beliggende Gaard

50 med alle dertil hørende Herlighed og
Rettigheder. Adr.^^/sl762.sp.l2. Fabricius.
D.II.289. hertil Herligheds-ejer (Stampe.II.
350. MinSkr.^^/il856), -ret (især om jagtret

olgn. smst. PoU/9l912.2.sp.l).

Hermafrodit, en. [hBrmafro'di<f| flt.

-ter. (fra gr. hermaphroditos, ogs. "som propr.

om et mytisk væsen, der var halvt mand og

halvt kvinde; især zool.) tvekønnet indi-
vid; tvetulle, (af) den Blanding af Mands

60 og Qvinde-Navne, som er brugelig udi
Tydskland (saa at) en kaldes tillige Fran-
ciscus, Maria . . maatte (man) slutte, at

Personen var en Hermaphrodit eller Twe-
t}i\le.Holb.MTkr.45. JapSteen8tr.F.3. Brehm.
DL.III.279. Væsner, som ikke har noget
bestemt Køn, de saakaldte Hermafroditer



1266 Hermand hermetisk 1266

(Tvetuller). ArnMøll.Sundhed8l643. jf.: en
Slags Amphibie eller Hermaphrodit, en
uhyre lang Holophernes med Skjørter paa,
et Væsen altsaa — foroven Mand, for-
neden Kvinde. Blich.(1920).XIV.208, (sj.)

m. h. t. planter: De fleste . . Planter ere
Hermaphroditer. Suhm.II.64.
Her-mand, en. se Herremand.
Herme, en. ['h^rma] flt. -r. {fra lat.

herma, hermes, ^r. hermes, egl. propr.: au-
den Hermes; j/". hermetisk; fagl.) firsidet,
fritstaaende støtte, der foroven ender
i et hoved (opr. forestillende Hermes, de
vejfarendes gud) (jf. Billedsøjlej. JBaden.
FrO. Væggene prydede med foran dem
opstillede, smukt udførte Hermer. ^orW
Murere.96. Mariager.F.1.29. Stilart.81. Ax
Juel. KK. 80. om prydelse paa udskaaren
prædikestol: Som hermer er fremstilletKær-
ligheden, Retfærdigheden og Manddom-
men. HVClaus.II.123.
her-med, adv. *Viis hermed hvad I

mod mig udi Hiertet hær. Holb.Melll.S.
*Jesum sigter

|
Al mit Hiertes Ønske

til,
I
Og sig hermed stærk forpligter,

|

At jeg vil hvad Jesus vil.J5rors.i76. man
(har) været betænkt paa en Forandring
hermed. Mn.1794.624. Hvad har du her-
med at giøre?7S0. Hehr.9.9(1907). gør
Dem ingen ulejlighed hermed I

||
„her-

med følger" (en Udskrift paa Adresse-
Breve). MO. (jf. HI. følge 1.5^. ogs. uden
ordet følger

; jf. : Hermed en liden forseg-
let paque. Langebek.Breve.2. e. alm. \\ spec.

om (mundtlige ell. skrevne) ytringer. 1. i for-

tolkning ell. indskærpelse af en ytrings hele

indhold ell. betydning ell. af et enkelt punkt
deri. hær erindres Læseren om alt det,

han har at overveye for at lange til Maa-
let. Dog nægtes hærmed ikke, at der jo

udfordres nogen Øvelse til at finde sig

hastig i dette. JSøysg.S.a4^. Hermed vil jeg
sige, at du er en nedrig Karl. VSO. Hauch.
11.218. Hermed vil jeg ikke paastaae, at

min Fader ei var en Kjøbmand med Liv
og Sjæl. smst.53. e. alm. 2. (jf. dermed sp.

650 ®*j i angivelse af, at man er færdig med
en udtalelse olgn. Nu har jeg sagt dig Sand-
heden, og hermed farvel. T/SO. ogs. som
afslutningsformel i et litterært arbejde : Her-
med ender det gamle Sagn om Sværdet
Tirfing. Grundtv.PS.1.537. *Rædsomt Ug-
lerne tudel

I
Hermed er Visen ude. TTet/se.

S.llO. Hermed ende vi Sagaen om Thor-
vald med Tilnavn Yidlørle. Hauch.Y.433.
3. (især X:) hermed (o: i form af nærvæ-
rende skrivelse) tillader jeg mig at meddele
Dem, at. Ludv. (jf. herved).
Hermelin, en (Moth.Conv.H69. Rey-

nikeFosz.(1747).153. VSO. MO. Saaby.'') ell.

et (i bet.l: Moth.H168. Biehl.DQ.Lll.il.
177; nu kun i bet. 2: SMich.Æb.68). [h^r-

ma'li-'w ell. (især i bet. 2) 'hBrma|li'w, -lin]

(jf.: „Udtalen vaklende, iciet Accenten
snart lægges paa sidste Stavelse, snart paa
første. Det første er vel det almindeligste

1 Kjøbenhavn.**Xevm j. flt. -er (i bet. 1 : Holb.
Berg.109. OeconT.IV.36. Hauch.II.313. i

bet. 2: Adr.^^/il762.8p.l0) ell. (nu næppe br.)

d. s. (i bet. 1: Pflug.DP.19. LTid.1727.648).
(glda. d. s. (Brandt.RD.I.127), sv. (fsv.) no.
d.s.; fra mR hermelin (mnt.hermelen)^ dim.
af oht. osax. harmo, væsel (jf. glda. harm^,
oeng. hearma) t) (zool.) mindre rovdyr af
den til maarfamilien hørende slægt Mustela

10 (de egl. væsler); læk at; Mustela erminea.
Moth.Conv.H69. Det hvide og deilige Her-
melin har af Naturen . . en Afskye for
al \Jreenhed.BiehLDQ.II.177. Skindene af
de hvideste Hermeliner. Eiv.(1914).1. 362.
Hauch.MfB.117. *Tænder du har som en
Hermelin

|

— spidse og elfenbenshvide.
SMich.SB.36. Hermelinen (er) gulbrun om
Sommeren og snehvid om Vinteren.^MøW.
DyLJ.119. 2) (det hvide) skind af her

-

20 melinen (1), brugt som pelsværk. En
Deel Kramvare, bestaaende af . . Herme-
liner, Graaværker (skal) bortselges.^^r.^'/i
1762.sp.10. Saa tog han alle sine kostbare-
ste Skind, Maar- og Graaskind og et gam-
melt Hermelin. SMich.Æb.68. især (i ent
uden art.) som stofbetegnelse : en rød med
Hermelin underfoeret Ksinpe.LTid.1724.
150. Den sande Elendighed . . skinner vist
igjennem Fløj el og Hermelin. PAHeib.US.

30 270. Blich.EBindstouw.(1842).8. Hostr.(Stu-
denterkom.96). Hermelins-lcaabe, en.

[2] 1) i egl. bet. Bagger.II.333. Schand.IF.
155. 2) (zool.) natsommerfugl med hvidgraa
(sortplettede) vinger, Dicranura vinula Linn.
BøvP.1.37. DanmFauna.VII.76. -kage,
en. (kog., nu næppe br.) om kage af pisket

æggehvide m. m., garneret m. (sorte) syltede

kirsebær. Huusm.(1793).272.
Hermetik, en. [hBrma'ti^] {fra no.

40 hermetikk; til hermetisk) T fødemidler,
der er henkogt hermetisk ell. paa anden
maade konserverede i hermetisk tillukkede be-

holdere (daaser). Hage.*1273. BerlTid.V6l925.
M.4.sp.3. 7/. F i sk e -H e rm e t ik.Krak.l928.
11.548. hermetisk, adj. [hisr^me-disg]

(jf. ty. hermetisch; afl. af propr. Hermes
(jf. Herme X idet denne gud betragtedes som
alkymiens (og kemiens) grundlægger; især

fagl.) som udtr. for, at noget er lufttæt til-

50 lukket. De maa tage et Glas-Kar . . Giør
derpaa en Tol eller Dækkel derover og
forsegl det hermetisk. LTid.l757.179. smst.

1761.338. Til de Syges Forpleining bleve
vi forsynede med hermetisk henkogte
Supper og Grøntsager. StBille.Gal.1.8. Pa-
num.284. OBloch.D.H.113. jf (spøg.): jeg
(sender) en Mængde Hilsener — henkogte
hermetisk, for ogsaa at kunne gjemmes,
(hvis) hun er re\st. FritzJUrg.(NBøgh.FJ.

60 135). II
uegl., som udtr. for, at noget er

meget tæt, fad, omhyggeligt lukket, afspærret

olgn. Den ene Ekvipage efter den anden
ruller ind i Porten, der strax hermetisk
tillukkes, for at ikke den nysgjerrige Skare,

der staar udenfor, skal profanere de høje

Gæster ved at se dem stige ud. Tops.LlS.

VII. Rentrykt M/a 1925 80
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Brande8.T.211. en hermetisk Afspærring
af den ungarske Grænse. Fol.^/si919. 9.sp.l.

heme, adv. se II. her. her-ned, adv.

(nu kun vulg. ell. dial. -ner. jf. Feilh. samt

:

-ned er. Slange.ChrIV.1256). Dievelen .

.

satte ham paa Tindingen af Templet, og
sagde til ham: Er du Guds Søn, da kast
dig selv herned (Chr.YIi'hev ned). Matth.
4.6. Du maa bede Herren selv komme
herned i Stuen. 750. *Solen herned

|
Skin-

ner gjennem Bøgetojipen.IIeib.ND.SSS.
GjeI.W.106. II

(især relig.) om det jordiske,

dennesidige. *Hvordan takke vi vor Herre,
I

For hånd gav sin Søn herned. Brors. 9.

*For Synd'res Skyld du kommen est |
I

Stodder-Dragt herned til mig. Grundtv.SS.
1.343.

II (jf. herunter; sj.) overf., i udtryk
for tab, undergang olgn. (olm.: neå). hånd
vilde have alle de Bisper og Prælater af-

sat, som vare ordinerede af Anacleto og
hans Parti. Og som Cardinalen Pisa og-
saa var en een af dem, saa vilde hånd og
have havt ham her ned. LTid. 1743. 612.
*Med bistre Drøn den (o: martsstormen)
støder i Basunen:

|
Herned, hvad ikke

Frodighed fik givet 1 | Herned, hvad goldt
vil møde Solens LunenlMSchneider.FM.21.

Il
(sj.) d. s. s. -nede. (han) hafde ynsket sig

at forblifve herneder i Landet. Slange.Chr
IV.1256. -nede, adv. (nu kun vulg. ell.

dial. -nere. jf. Feilh. samt: -nedre ndf.
og -ned slutn.). Norges Statholder . . haf-
de været hernedre (o: i Danmark) siden
Julen. Slange.ChrIV.1307. Han staaer her-
nede paa Gaden. F/SO. hernede i Dalen.
D&H.

II
(især relig.) om det jordiske, denne-

sidige. *Gid hisset han ei saa maae sve-
de,

I
Som han har altid giort hernede!

Bagges. 1. 168. *Vor Herre sagde til deW9<
)lv,Tolv,

I

Hans visse Bud hernede. Grundtv.
SS.I.660. Ing.RSE.YII.54. -neden, adv.

vAph.(1759). *Saa vil jeg nu hjem ifor-

veien gaae, | Jeg skyder en Gjenvei her-
neden . .

|
Men De maae vandre her lige-

frem
I

Mellem de tvende Høie. IIeih.Poet.

X.289.
il
(især relig.) om det jordiske, denne-

sidige, alle Ting herneden . . ere dog under-
kastede Forgængelighed.^as</i.TaZe.('i78>2;.
58. Alt hvad der groer og lever herne-
den (2. udg.: hernede^. Grundtv.RV 1.47.

Drachm.DD.9. if.: alt det ypperste her
neden paa Jorden. Lodde.NT.223. \\ nu næ-
sten kun (1. br.) m. efterstillet steds-adv.:

Disse Ting (o: Jesu liv) ere skeete paa
Jorden . . du har ikke vovet dig op paa
svimle Høider, i det du betragter Dette.
Dog hæver det hernedenfra mægtigen
dit Blik oi}Sid.Mynst.Betr.L21. Navnet:
den nedre Jupiter eller J. herneden til
(o : for Hades).UBirkedal.(StSprO.Nr.76.10).
•næst, adv. (nu sj.) vor Gienboe, som
boer hernest ved Jøden. Holb.Didr.68c. Her-
næst vises Væxternes ^jtte. LTid. 1740.
271. I Spidsen (o: af hæren) drog Junker
Slentz med den frygtede Garde . . Her-
næst fulgte Krigshoben af Landfolket.MoZ&.

(Rahb.LB.L99). jf.: det er alt over den
hele By: jeg hørte det først af Viintappe-
ren, hernest ved. Holb.Arab.12sc. MO.
11.224.
Hero, en. se Heros.
IIerode$[(, yropr. [he'ro'åas; ogs. -das]

talem. (m. hentydning til Luc.23.1ff., hvor det
berettes, at Jesus blev ført til Filatus, af ham
sendt til Herodes, der igen sendte ham tilbage

10 til Filatus): løbe, rende olgn. fra Herodes
til Pilatus, (dagl.) løbe fra den ene til

den anden (for at opnaa noget). Med dette
Kongl. Benaadingsbrev har han gaaet fra

Herodes til Pilatus og ville have Penge
derpsLSi. La7igebek.Breve.l6. saa render vi
fra Herodes til Pilatus og kan ingen Penge
isLSL. FAHeib.US.250. Hendes Majestæt har
to Gange spurgt efter Dig inde i Ridder-
salen, og jeg har rendt fra Herodes til

20 Pilatus. FalM.IL.II.505. Han (o: en embeds-
søgende) render søgende fra Herodes til

Pilatus, anbefaler sig baade for Ministe-
ren og Secretairen. Kierk.XII.392. Jesp.

RR.32. Feilb. jf.: Dr. D. og jeg kørte rundt
fra den ene Herodes til den anden. Kehler.

RK.94.
II

(sj., nu næppe br.) som eufem. be-

tegnelse (jf. Herodes i ty. dial. om bagdel,

hæmorroider, natstol, Pilatus i jy. om penis,

i ænyd. (Pilat) og ænht. om nødtørftshus,
30 retirade). De (o: skotske tropper) havde en

kort, rød Trøje paa og et Skørt, der
naaede til Knæerne. Naar det blæste,
kunde man gerne se baade Herodes og
Fnatus. Cit.l825.(JySaml.3R.L441).
Heroinde, en. [hero'ena] /It. -r. (nu

næppe br.) d. s. s. Heroine. Vor Jomfru er
nu saa desperat (at man skulde) tæncke,
at hun agerede en Tragædie og spillede

samme Rolle som en forliebt Heroinde,
40 der har mist sin Kiereste. Holb.Mel. 1. 3.

alle de gamle Heroinder, som Poeterne
har giort saa mange Vers over. sa. Z7^.7F.

14.
II
om heltinden i en fortælling olgn. Fa-

belens Heroinde er en lOoster-Jomfrue,
ved Navn Marguerite Alacoqve.IfoZ6.jEp.
III.190. Heroine, en. [hero'i-na] fit.-r,

{fra gr. heroine; CD, nu 1. br.; især højtid,

ell. spøg.) kvindelig heros; heltinde. Den
fierde (bog gaar) til den Nordiske He-

50 roine Margaretha (d: dronning M.) Anno
1S87. LTid. 1758. 374. disse ualmindeligt
stærke og fyldige Arme, der bragte Tan-
ken hen paa Brynhilde, eller en anden
Wagnersk Heroine. Leop.GH.7 7. || om helt-

inden i en fortælling olgn. Historien havde
været end meer opbyggelig . . hvis denne
Heroine (o: Famela i Richardsons roman)
havde efter saadan Opførsel . . stedse op-
ofret siff til eenlig ^t2ind.Holb.UTkr.7.

60 heroisK, adj. [heTo-'is^] {ænyd. d. s.; jf.
gr. héroikos; afl. af Heros; især CP) adj.

til Heros som udtr. for persons karakter,

handlemaade olgn.: heltemæssig; helte-; ogs.:

højsindet; ædel; storslaaet. Hun har
et ædelt Hierte, Madame! og den Mand
er lykkelig, der har saadan heroisk Kone.
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Holb. Peni. 1. 5. Skal dette holdes for en
heroisk Gierning. Da er jeg større Mand,
som har figtet alleene mod en levende
Krigshær end du som har figtet med dø-
de. sa.Hex.II.S. med sine Bibellæsninger
stillede den gamle Biskop (o: Balle) sig,
saa at sige, midt paa Gaden, for at for-
svare sin Bibel, og heri er der noget He-
roisk. ClPet.0.82. Leontines Enthusiasme
for en tabt og heroisk (Brandes. 1. 385:
med Heltemod forsvaret^ Sag.Brandes.DD.
30. Det var en i Sandhed heroisk Kamp.
FrPoulsen.MD.277. (iron.:) Buonaparte har
havt den heroiske Idee at udsætte en stor
Præmie for den, som forfærdigede den
bedste Arm til hsLokoon.Ørst.Br.1.98. |l

(æstet, nu 1. br.) om digt(ning), versemaal
olgn., der er af lignende (højtidelig, højstemt)
art som de klassiske (græske, latinske) helte-

digte (jf. Epopé, Epos;. *Proserpina stem
op I Stat bi den sidste gang:

|
Thi jeg

mod enden er af min Heroisk Sang. Holh.
Paars.31o. (Bording) har mestendels skre-
vet lystige Materier, Hvortil ikke udfor-
dres saadan høj Geist som til Heroiske
Yers. sa.Metam.)(4^. *jeg er et Hav, der
vil skumme og bruse

| Og drømme til Stor-
mens heroiske Sang. ChrJuul. Nogle Digte.
(1849).50. II (efter lat.medicsLmiaaheioicsL;

jf. drastisk 1 ; med., foræld.) om lægemiddel
olgn.: meget kraftigt virkende. Den
ældre Medicin udmærkede sig ved en
uhyre Masse Medikamenter og et stort
Antal heroiske Kme. Søfd.MA.L13. SaU
XI.340. Heroisme, en. [hero'isma] (nu
næppe br. (m. latiniseret form) Heroismus.
Holb. Ep. III. 1 90. Biehl.(Interiører fra Chr.
YirsHof(udg.l919).149)). (jf. ty. herois-
mus, fr. heroisme; m. lat.('gr.) endelse dan-
net af Heros; d, nu 1. br.) heroisk ka-
rakter, optræden, væsen; heltemod;
tapperhed. Holb. Hh. 1. 326. *Tidt I for
egen Haand, kied af at leve, døer,

| Og
Heroisme det endda vel kalde tør? Chr
Flensb.DM.I.118. Der behøves under saa-
danne nervespændende Omstændigheder
(o: et slag) ofte kun ganske lidt for at
vende Stemningen, endogsaa fra Forsagt-
hed til Eeroisme.Goldschm. VII.433. Schand.
IF.32. ind i Handlingens vilde Heroisme
og tragiske Patos er der (o: i „Nibelungen-
lied"") blandet Toner fra Minnesangens
Elskovslyrik. VVed. B. 438. Forældrenes
Heroisme i Sorgen over deres Søns Død.
sa.HR.130.
Herold, en [he'rcol'] flt. -er ell. f -e

(Holb.Hh.IL461. Slange.ChrIV.263). {glda.

d. s. (Rimkr.); ligesom ty. herold (mht. her-
alt, heroltj, eng. herald, ital. araldo osv. fra
oldfr. heralt (fr. héraut;, mlat. heraldus,
der opr. er et germ. ord, identisk m. propr.
Harald, egl. „hærbeherskeren"; jf. Heraldik;
CP, især foræld.) egl. (m. h. t. ældre tiders

forhold): en til (riddertidens) fyrstehoffer
knyttet fornem embedsmand, der paa høj-

tidelig maade tjente som budbringer (for-

20

kynder af budskaber, krigserklæringer olgn.),
ledede hofceremoniellet (turneringer
olgn.) og skulde have særligt kendskab
til ridderskabsforhold, de adelige slæg-
ters rettigheder, vaabenskjolde osv.(jf.
Heraldik;,- derefter ogs.: person, der of-
fentlig forkynder et budskab. Herol-
den raabte med Vælde: (naar) I høre
Lyden af Hornet . . skulle I falde ned

10 og tilbede Guldbilledet, som Kong Nebu-
cadnezar har opreist. Dan.3.4. tvende He-
roide . . med gyldene sceptere udi haan-
den og udi deres Heroldske dragt (maa)
ved ceremonier . . være tilstæde. J?oi&.
DNB.694. Trompetterne hafde ophørt og
Herolderne hafde raabt hind. Slange. Chr
IV.263. Naar Herredag eengang om Aa-
ret blæses ind her i Byen (o: Kbh.), ride
to Herolder om med Hærpukker og Trom-
peter, og forkynde Høiesterets Aabning.
VSO. *jeg kommer som

|
Herold fra dine

Fienders Høvding. Oehl. XI. 95. *Jeg (o:
Hjartvar) flux tilbød ved min Herold

|

Dem alle Liv og Fred og Sold. Orundtv.
PS. ¥.401. PBQrandjean.Heraldik.(1919).15.

jf.: „Fortaleren" (i et skuespil;
J/". L For-

taler i; var (stundom) klædt som Herold
og optraadte som saadan (idet han skulde
skaffe) Ro til Veje (og) forestille Skue-

30 spillerne for Publikum. TroelsL.^YII.142.
\\ uegl. den allermindste Soel-Gran, den
mindste Insect, det foragteligste Straae
. . ere Herolder, der udraabe Guds Her-
lighed. Ew^re.i^T.^ 7. *Guds Engel raabte:
frygter ej I

|
Med Fryd jeg kom paa Ly-

sets Vej.
I
Herold er jeg for Glæde stor,

|

Som times skal den hele Jord. Grundtv.
SS.V.628.

II overf., dels om hvad der var-
sler om noget nyt, et nyt tidsafsnits komme

40 olgn.; bebuder. En vældig Storm I Det
er Vinterens Herold. Blich.(1920).XL184.
Morgenen, fremgaaende af Nattens Skjød,
Herold for Dagen . . er lyrisk skiøn. Heib.
Pros.II.242. dels om. person, der fremsætter
en ny, banebrydende lære, anskuelse osv.

„Hvad er tredje Stand?** havde (Sieyés)

udraabt og derved som Herold udtalt
Revolutionens første Program. Jo^S/S^em-
str.STJ.116. Bacon, den store Herold for

50 den nye Tids Naturerkendelse. TroeZsL.

XIII.150. skal en enkelt Mand nævnes
som (parlamentarismens) Herold, saa bliver

det Christen Berg. EHenrichs.CB.43.
\\
(bog,

der indeholder) en efter vaabenskjoldets figu-

rer ordnet samling af segl; vaabenleksikon.

KrErsl.Rigsarkivet.(1923).10. jf (som titel

paa et værk om statskundskab): Jeg haaber,
naar jeg har læset den Europæiske He-
rold igienem, at mand skal nøde mig til

60 at tage en Plads an i Raadet. Holb.Kandst.
1.4. Herold(8)-, i ssgr. (især foræld.).

-embede, et. Herolds-: vAph.(1759).
SaVXI.340. -flffnr, en. (herald.) d.s.s.

heraldisk figur (se Figur 4.2^. Herolds-:
SaUXI.292. -kappe, en. Herold-: Ing.

KE.II.141. -staT, en. stav (af særlig form)

80*
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som værdighedstegn for herold; ogs. om den
(vingede) stav, som (if. gr. og lat. forestillin-

ger) gudernes sendebud var udstyret med:
merkurstav. 'ReTo\åsStz.v.vAph.(1759). He-
rold-: YSO. MO. SaVXIII.799. f he-
roldsk, adj. (jf. ty. heroldisch) adj. til

Herold. Hoib.DNB.694 (se w. Herold sp.

1270^^).

Jier-om, adv. 1) om stedforhold, vel er

der ikke langt fra Vimmelskaftet herom ib

(o: om til dette sted), men De kan dog troe,

jeg havde mit Læs med det Følgeskab.
Gi'undtv.BrS.198. eUers pleier den unge
Comtesse at gaa herom, naar Veiret er
godt.Blich.(1833).VI.134.

\\
(til III. her;

jf. ty. herum ; sj. i olm. spr.) uden forestil-

ling om bevægelse imod det sted, hvor den
talende opholder sig: om; omkring, den Dø-
dis Qvinder velte dem med stor Graad
og Skrig i Støven herom. Pflug.DP. 1132. 20

*EjaI hvor sprang jeg glad herom. J^Fnis.

77. (hunden) saa' sit Snit og nu gik det
efter Missen. „Herom"! skingrede Mæn-
dene; men . . intet Tilraab kunde standse
ham. Fleuron.K.165. jf. PEMøllBL.112. 2)
om abstr. forhold. Thi gives fornævnte Gert
Westphaler lovlig Gieste-Rettes Varsel
herom i Gieste-Retten at møde. ÆToZfe.Gr TF.

IV.10. Hvad, som herom i det følgende
handles. Høysg. AG. 7. Herom, om Alts 30

Foranderlighed vil en Ældre bedre kunne
tale end ieg.Kierk.XIV.293. det vilde
glæde os at modtage Deres ærede Ordre,
og i Forventning herom er vi (osv.). Ludv.
herom er der aldeles ingen Strid. ORode.
KV.13.

II (jf. derom sp.65P^) spec. i forb., der

betegner noget som (foreløbig) tilstrækkeligt

drøftet. Derfore behøves ikke herom vi-

dere at melde. Høysg.S.147. Herom er in-

tet videre at tale. VSO. hvad der er væ- 40

sentligen upopulairt det kan heller ikke
læres udenad. Dog herom paa andet Sted.
Kierk.VI.388. -omkring^, adv. vAph.
(1764). Heromkring boer ingen af det
Navn. VSO. (hønsene) lægges i Striber paa
Fadet . . Heromkring kan garneres med
forskellige kogte GTøntsager. FrkJ.Kogeb.
236. -omme, adv. (i alm. m. flg. stedsbe-

stemmelse). *Hand vidste intet af . . min
Komme,

| Ey heller vidste hånd, jeg laae so

saa nær heromme. ReynikeFosz.(1747).195.
S&B. han bor heromme i en af smaa-
gaderne

i
-op, adv. Moth.H167. Du maa

selv komme herop. VSO. Stig herop (1819:
hid op), og jeg vil vise dig, hvad der
skal ske herefter. ^a6.4.iri907;.

||
(til lll.

her; jf. ty. herauf ; sj. i alm. spr.) uden fore-
stillino om bevægelse imod det sted, hvor den
talende opholder sig: op. *Hand helmer
ikke, før hånd mig herop kand lede (nu: 60

kan oplede mig). MeynikeFosz. (1747). 248.
herop (o: op af sengen olgn.) med dig I

j

-oppe, adv. vAph.(1764). Han er selv
heroppe paa Loftet. VSO. *Hans Tausøn
. .

I
Som paa Papismens Nakke

|
Først

traadte heroppe i ^ord.. Blich.(1920).XIV.

153.
II
(isærrelig.) modsat hernede sp.l267^^.

Salig den, der . . kan sige: hvad jeg be-
gyndte i mit Liv dernede (o: paa jorden),
er vundet for mit Liv heroppe (o: i him-
len). FruHeib.B.IL60.

G) Heros, en.['he'r(ns] (ogs.Uero ['he*ro;

ogs. he'ro-'] PoVU1920.s.9.sp.4. jf. Herodyr-
ker. J5randes. 711.^08;. ^L heroer ["he-|ro'8r

ell. he'ro-ar] ell. (m. lat.-gr. bøjning) f heroes
(Eolb.Eh.1.325). (fra gr. heros; jf. heroisk;
især i flt.) en med fremragende mandlige dy-
der (som mod, styrke, kløgt osv.) udstyret
person (spec. af den i klassisk græsk digt-

ning besungne idealtype); helt; krigshelt;
ogs.: person af halvt guddommelig karakter
og afstamning; halvgud. En Heros er en
udi Dyder fuldkommen Mand, som af Him-
melen er dannet heller til Menneskets
Frelse og Conservation, end til dets 0de-
leggelse. B:olb.Hh.I.330. Den kaldes Heros,
som distingverer sig ved Krigs-Bedrifter.
sa.Ep.IV.14. Racine ..gjorde de græske He-
roer (Brandes.IV.157: Heltej til Hofmænd.
Brandes. E. 184. jf.ndf: *(man) stilled . .

skønne Tableauer, | Sminkede Kinden og
sværtede Brynet,

|
Saae i sig selv For-

tidens Heroer, —
| Og applauderede Sy-

net. Drachm.D.54.
||

(især m. karakterise-

rende gen.) om en paa et ell. andet (aande-
ligt) omraade særlig fremragende mand;
(aandens) stormand; (den) ypperste;
„heW (II.2). Kunstens og Videnskabens
'ileroer.Mart.Dogm.8. *Saa mangen Tan-
kens Heros har jeg g\?esiet. Schand.TJS.26.
Lægevidenskabens almenbekj endte Heros,
„den hollandske Hippokrates" Boerhaave.
JulPet.L.2. jf.: Kerenskij var en alminde-
lig Studenterforeningshero. PoVU 1920. 9.

sp.4.
II

i forb. m. gen., om person, man be-

undrer, gør til sit forbillede (jf. IL Helt 3.1^.

Bismarck blev det moderne Tysklands He-
ros . . Hans Skikkelse er . . bleven forbil-

ledlig og Genstand for Kultus. AFriis.B.4.

de to Gamle stod dér (o: ved Garibaldimonu-
mentet), ganske tavse og borte i Mindet om
deres Livs Idol og Heros. Leop.FruLunde.
L(1924).88.

II
om helten (II.3.2) i et digt.

Holb.JJBet.a5r. jf. sa.Metam.)(4r.
GJ herostratisk, adj. [hero'sdra'dis^r]

(afpropr. gr. Herostratos, navn paa en mand
i Efesos, der for at gøre sit navn berømt
stak ild paa Artemistemplet i sin fødeby 356
f.Kr.)iforb. herostratisk berømmel-
se olgn., berømmelse, vunden ved en udaad,
ved en dadelværdig handling olgn. de ufor-
klarlige Guldhorn . . gav en evig forban-
det Tyv herostrsitisk Ry. Blich.(1833 hVII.
67. Grev S., der . . opnaaede en vis hero-
stratisk Berømmelse ved sin Afstraffelse

af den ungarske Eks-Premierminister Ka-
rolyi. BerlTid.^y6l921.Aft.l.sp.4.

ker-OTen-for, adv. vAph.(1759). Her-
oven for er Klippen steilere. FS'O. e.br.

||

(jf. ovenfor; nu 1. br.) som henvisning t

skriftlig fremstilling til et sted i det fore-

gaaende. hvad jeg herofven for har haft
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dendÆre at skntve.Gram.Breve.74.-OTeik-
fra, adv. spec. (relig.; 1. hr.): fra (ell. i)

himlen, (jeg) kand merke, at (ægteskabet)

er noget, som for lang Tid er besluttet

her oven fra. Holb. Stu. II. 8. Denne er
ikke Viisdommen, som kommer ovenfra,
men jordisk . . Men den Viisdom her-
ovenfra (Chr.VI: fra oven neå) er . . reen.

Jac.3.17. „gode og fuldkomne Gaver",
der komme ned herovenfra. XierL ZJF.
28å(jf.Jac.l.l7). -OTen-til, adv. spec.

(relig.; 1. hr.): i himlen, vort rette Fæderne-
land er jo heroven til. Grundtv.E.171. Gal.

4.26(Chr.VI: oven til;, et Menneske, skabt
i Guds Billede, bestemt til at . . tragte

efter sit rette Hjem heroventil. /Schrøder.

F.245. TroelsL.XlV.102. -over, adv. din
tienerinde haver ikke været lystig fra

den dag, jeg blev ført her over (1871:

herhidj. St.tEsth. 14. ll(Chr. VI). Herover
kan du ikke vade. VSO. Han kommer
herover til Foraaret. sms^. S&B. \\ CP Nu
kom vi i en dyb Samtale om mine over-

spændte Ideer og Følelser . . hun sagde
mig Ting herover (nu alm. heromj, som
jeg aldrig glemmer. ^a^^-es.DF.XJf^ 9.

||

(nu kun dial, jf. Esp. 251) „hvad er det

for en ung Herre, som har forliebet sig

udi dig?" — „Hånd boer i dette Huus
liige herover (nu: derovre ell. herover-

for;." Holb.BP.II.5. II
paa grund af dette;

i anledning af dette. Jeg maa hævne mig
herover, om det end skal koste mit Liv.
Holb.Plut.V.3. Herover blev han meget
fornøiet, bedrøvet, etc. VSO. Gylb.(1849).
IX.171. af Glæde herover (1819: for Glæ-
åe).Luc.24.41(1907). -OTer-for, adv. (jf.
ovf. sp. 1273^''). S&B. Ind ad mit Vindu
strømmede den vilde Sang fra Lokomo-
tivførerfamilien, som bor heroverfor.^Mc/i/i.

10 UH.24. -OTre, adv. Endnu er han her-
ovre, og kan ikke komme tilbage for Mod-
vind. VSO. *Rejsen (o : til Lund) er forbi,

jeg staaer paa Hjemmets Vang . . |
Livet

gaaer herovre sin vanlige Gsmg. Hostr.
VV.37. -paa, adv. Herpaa kand passe
sig det Epigramma, som findes i min
trykte S2imlmg.Holb.Ep.IV.96. Hører dette,

Adels Ynglinge, og varer herpaa ! Thaar.
(Rahb.LB.II.80). To Blomsterstykker.

20 Herpaa er Forfatterinden antaget som
Medlem af Academiet. Charlottenh.1794.17.
vi ere jo nu . . Landsmænd, fortryd ikke
her^SiSi. FruHeib.B.I.129. || spec. som tids-

adv.: efter dette, jeg bilder mig ind, at et

Glas Brendeviin vu smage herligt herpaa.
Holb. Jep. V. 3. Herpaa tog han Afsked.
VSO. Herpaa begyndte det at lyne og
tordne, smst. e. alm.

Her-pauke, en. se Hærpauke.
30 herpe, v. se hærpe.

I
Her-pnkke, en. se u. Hærpauke.
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